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Vezetői összefoglaló
Az őriszentpéteri helyi termelői piac stratégiájának kidolgozására a City Cooperation II. ATHU018
projekt az Interreg V-A Ausztria- Magyarország Együttműködési Program keretén belül került sor.
A közvetlen értékesítési csatornák közül az egyik leggyakrabban alkalmazott forma a mezőgazdasági
termelők és kézművesek számára, a helyi termelői piac. Magyarországon a kedvező jogszabályi
változások következtében az elmúlt években gombamód kezdtek terjedni a helyi termelői piacok,
melyek az egészséges táplálkozásra, életvitelre, mint szemléletformálásra és a lakosság élelmiszer
vásárlási szokásainak megváltoztatására helyezik a hangsúlyt.
Az őriszentpéteri helyi termelői piac 2012 óta várja a helyi vásárlókat és a turistákat. A városban és 40
km-es vonzáskörzetében gazdálkodó helyi termelők és a régi hagyományokat őrző kézművesek
színesítik a termelői piacot egész évben szombatonként, illetve a július, augusztus hónapokban
szerdánként is.
A kvalitatív (11 mélyinterjú helyi termelőkkel) és kvantitatív (32 fő lakossági kérdőíves megkérdezés)
kutatás eredményei is alátámasztják, hogy az őriszentpéteri piac termékválasztéka széles körű,
fontosnak tartják a kézműves termékek jelenlétét. A termelői piac családias, jó hangulatú,
közösségépítő funkciókat is betöltő helyszín a város életében.
A termelői piac célcsoportjait az alapján határoztuk meg, hogy kik a jelenlegi vásárlók és kiket kell a
stratégia során még megcélozni. A jelenlegi vásárlók döntő részben a városba érkező turisták és kis
számban az idősebb korosztályba tartozó helyi lakosság. A jövőre nézve mindenképpen szükségesnek
tartjuk a helyi lakosság számának növelését, a családosokra, az egészséges életmódot előnyben
részesítő fiatalokra való koncentrálást.
Az erős versenyhelyzetben fontos az őriszentpéteri termelői piac megkülönböztetése a környékbeli
termelői piacoktól. Ez jelenleg is megvalósul olyan szempontból, hogy a régi, hagyományos értékeket,
termékeket forgalmazzák a termelők és igen széles körű a kézműves termékek palettája is. Ugyanakkor
fontos tartjuk az emberek szemléletváltását, hogy minél jobban tudatosítsuk az egészséges
táplálkozást, a hagyományos elkészítési, előállítási módokat és élményként éljék meg a termelői piacon
eltöltött időt. Ezért a slow piac jegyeit tartjuk fontosnak hangsúlyozni, hogy az emberek lassítsanak az
élettempójukon, a piacon nézegessenek, beszélgessenek, kóstoljanak, ízleljenek.
Az őriszentpéteri helyi termelői piac stratégiai feladatai illeszkednek a kutatási eredményekhez és az
ebből elkészített SWOT elemzéshez.
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A stratégiai feladatokat 4 csoportra bontottuk:
•

helyi termelőket érintő feladatokra,

•

piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra,

•

szálláshelyek és vendéglátó egységek bevonásával kapcsolatos intézkedésekre és

•

lakosság szemléletváltoztatására.

A helyi termelők motiválása során arra helyeztük a hangsúlyt, hogy fontos az új, fiatal termelők és a
jelenlegi termelők mentori képzése, mely szakmai vezetők segítségével interaktív módon történne.
Meg kell találni azokat az embereket, akik otthonukban túltermelnek bizonyos termékekből és be kell
őket vonzani a termelői piacra idényszerűen. A fiatal generáció megtartására és ezáltal az utánpótlás
kinevelésére, a birtokátadás lehetőségét emeltük ki.

Az üzemeltető és a piacfelügyelő hatáskörébe tartozó feladatok közül kiemelendő a termelők
számának kontrolállása az alapján, hogy milyen termékeket mennyien értékesítenek, amihez a
forgalomszámlálás nyújt megoldást meghatározott időközönként. Együttműködést képzelünk el a
szentgotthárdi helyi termelői piaccal úgy, hogy az őriszentpéteri termelői piacon részt vevő termelők
vegyenek részt a másik város piacán is, hiszen ott is jelentős potenciális vásárlóerő mutatkozik.

A szálláshelyekkel és vendéglátó egységekkel való együttműködést a városba érkező turisták miatt
javasoljuk, mint stratégiai lehetőséget. Az együttműködés megmutatkozhat a helyi termelőktől
vásárolt termékekből készült ételekben.

A lakosság szemléletének változtatásához kapcsolódóan javasoljuk, hogy havonta vagy kéthavonta
egyszer kerüljön megrendezésre a slow piac, mely egy közösségi programként élményszerűen
ismerteti meg kicsikkel és felnőttekkel a hagyományos értékeket, az egészséges ízeket.
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Zusammenfassung
Die Entwicklung der Strategie für den lokalen Produzentenmarkt in Őriszentpéter fand im Rahmen des
City Cooperation II. ATHU018 Projektes des Kooperationsprogramms Interreg V-A Österreich-Ungarn
statt.
Eine der am häufigsten genutzten Formen des Direktvertriebs für Landwirte und Handwerker ist der
lokale Erzeugermarkt. In Ungarn haben sich in den letzten Jahren aufgrund günstiger
Gesetzesänderungen die lokalen Erzeugermärkte ausgebreitet, wobei ein Schwerpunkt auf gesunder
Ernährung, Lebensweise und Sensibilisierung sowie auf der Änderung der Art und Weise, wie
Menschen Lebensmittel kaufen, liegt.
Der lokale Produzentenmarkt in Őriszentpéter steht seit 2012 lokalen Käufern und Touristen zur
Verfügung. Lokale Bauern der Stadt und ihrer Umgebung sowie Handwerker, die die Traditionen
pflegen, ergänzen das Angebot des Bauernmarktes das ganze Jahr über samstags, und Juli und August
auch mittwochs.
Die Ergebnisse von qualitativen (11 eingehenden Interviews mit lokalen Produzenten) und
quantitativen (32 Einwohner-Fragebögen) Befragungen bestätigen, dass die Einwohner die
Produktpalette auf dem Markt von Őriszentpéter zufriedenstellend und das Vorhandensein von
Handwerksprodukten wichtig finden. Der Produktionsmarkt ist ein vertrauter Ort mit einer guten
Atmosphäre und Funktionen zum Aufbau von Gemeinschaften im Stadtleben.
Die Zielgruppen des Produktmarktes wurden auf Basis dessen definiert, wer die aktuellen Kunden sind
und wer in der Strategie angesprochen werden soll. Gegenwärtige Kunden sind hauptsächlich
Touristen, die die Stadt besuchen, und eine kleine Anzahl älterer Einwohner. Für die Zukunft halten
wir es für unerlässlich, die Zahl der Einheimischen zu erhöhen und sich auf Familien und Jugendliche
zu konzentrieren, die einen gesunden Lebensstil bevorzugen.
In einem hart umkämpften Umfeld ist es wichtig, den Erzeugermarkt von Őriszentpéter von den
benachbarten Erzeugermärkten zu unterscheiden. Dies wird derzeit in dem Sinne umgesetzt, dass die
Hersteller die alten traditionellen Werte und Produkte vermarkten und es eine sehr breite Palette an
handwerklichen Produkten gibt. Gleichzeitig ist die Sensibilisierung der Menschen sehr wichtig, damit
ihnen

die

Bedeutung

von

gesunder

Ernährung

und

traditionellen

Zubereitungs-

und

Produktionsmethoden bewusst wird, und damit für sie ein Besuch auf dem Markt ein Erlebnis wird.
Aus diesem Grund halten wir es für wichtig, die Merkmale des „slow” Marktes hervorzuheben, damit
die Menschen ihr Lebenstempo verlangsamen, sich auf den Markt herumschauen und unterhalten,
Geschmacke entdecken.
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Die strategischen Aufgaben des lokalen Produzentenmarktes in Őriszentpéter passen sich den
Forschungsergebnissen und der daraus resultierenden SWOT-Analyse an.
Die strategischen Aufgaben wurden in 4 Gruppen unterteilt:
•

Aufgaben, an denen lokale Produzenten beteiligt sind,

•

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Betreiben des Marktes,

•

Vorkehrungen in Bezug auf Unterkünfte und Verpflegungseinheiten und

•

Sensibilisierung der Bevölkerung.

Um lokale Erzeuger zu motivieren, haben wir die Wichtigkeit der Mentorenausbildung für neue, junge
und für die bestehenden Produzenten unter Mithilfe professioneller Führungskräfte auf interaktive
Weise unterstrichen. Die Leute, die bestimmte Produkte zu Hause überproduzieren, müssen gefunden
und saisonal auf den Produzentenmarkt gelockt werden. Um die junge Generation zu behalten und
damit den Nachwuchs zu sichern, haben wir die Möglichkeit eines Eigentumsübergangs
hervorgehoben.
Zu den Aufgaben, die in die Zuständigkeit des Betreibers und des Marktüberwachers fallen, gehört die
Kontrolle der Anzahl der Hersteller anhand der Anzahl der Verkäufer eines bestimmten Produktes, für
die die Besucherzählung in bestimmten Abständen eine Lösung liefert. Wir stellen uns vor, mit dem
lokalen Erzeugermarkt in Szentgotthárd zusammenzuarbeiten, damit die Erzeuger auf dem Markt in
Őriszentpéter auch am Markt der anderen Stadt teilnehmen, da dort ebenfalls ein erhebliches
Kaufkraftpotential besteht.
Wir empfehlen die Zusammenarbeit mit Hotels und Restaurants wegen der Touristen in der Stadt als
strategische Gelegenheit. Die Zusammenarbeit kann sich in Lebensmitteln manifestieren, die aus
Produkten von lokalen Produzenten hergestellt werden.
Im Zusammenhang mit der Veränderung der Einstellung der Bevölkerung empfehlen wir, den Slow
Market einmal im Monat oder alle zwei Monate als erlebnisvolles Gemeinschaftsprogramm
abzuhalten, um Kindern und Erwachsenen traditionelle Werte und gesunde Aromen nahezubringen.
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Közvetlen értékesítés, helyi termelői piac
A közvetlen értékesítés a mezőgazdálkodási termelőknek az egyik jövedelemszerzési lehetősége. A
közvetlen értékesítés azonban termelői és fogyasztói oldalról is szemléletváltást igényel. A
mezőgazdasági termelőknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott fogyasztói, vásárlói igényekhez, mely
hatására a tevékenységükben a marketingorientációs felfogás került előtérbe. A közvetlen értékesítés
csatornákon keresztül értékesítő termelőknek lehetőségük van a termékeik differenciálására, az árak
egyéni kialakítására. A fogyasztói oldalról közelítve a kérdéskört megállapítható, hogy az élelmiszer
vásárlói szokások változása a modern értékesítési csatornáknak kedvez, ahol a fogyasztók mindent egy
helyen meg tudnak vásárolni és a vásárlást szabadidős tevekénységként, programként élik meg. A
multinacionális élelmiszer kiskereskedelmi egységekben a termékek árai jóval kedvezőbbek, azonban
a minőség, az egészségtudatosság, a frissesség háttérbe szorul. Ezzel szemben a termelői piacok
lehetőséget teremtenek a helyi, hagyományos termékek megismertetésére adott városban egyrészt a
lakossággal, másrészt a városba érkező turistákkal. Magyarországon az elmúlt években a jogszabályi
változásnak, a pályázati lehetőségeknek, az emberek egészségesebb, tudatosabb táplálkozással
szembeni elvárásainak köszönhetően egyre növekszik a helyi termelői piacok száma, melynek jelentős
szerepük van a helyi gazdaságfejlesztésben és a vidékfejlesztésben is.

Közvetlen értékesítés típusai
Értékesítés szempontból a termelői piacokat a közvetlen értékesítés csoportba soroljuk, mely azt
jelenti, hogy a termelő közvetlenül, személyesen a végső fogyasztónak értékesítési azokat a
termékeket, melyeket a termelő saját maga megtermelt és feldolgozott. Ez azt jelenti, hogy a termelő
és a végső fogyasztó, vásárló közé nem ékelődik be más közvetítő, valamint a viszonteladók nem
értékesíthetik termékeiket a termelői piacon.
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1. táblázat Rövid vagy közvetlen ellátási láncok típusai
Közvetlen, helyben történő
értékesítés

Közösség marketing alapú,
lokális értékesítés

 termelői piac



 út menti értékesítés



 gazdaudvari értékesítés



 szedd magad



 vendégasztal



 házhozszállítás



 webáruház
 dobozrendszer






termelői szövetkezeti 
boltok
fogyasztói szövetkezeti
boltok
közösség által

támogatott
mezőgazdaság
értékesítés helyi
vendéglátóknak
beszállítás helyi
közétkeztetésbe
értékesítés helyi
termék bolton
keresztül
regionális termékek
tematikus utak, termék
utak, kamratúrák
fesztiválok
kivándoroltaknak
történő értékesítés

Kiterjesztett ellátási lánc,
globális értékesítés
védett eredt, specializáció
minőségbiztosítási rendszerek
tanúsítványok, védjegyek

Forrás: Renting et. al., 2003.

A közvetlen, helyben történő értékesítés esetén a termelő és a fogyasztó közötti személyes
kapcsolatán van a hangsúly, melyben jelentős szerepe van a termelő hitelességének, a termelő és a
fogyasztó közötti bizalomnak. Ez a személyes kapcsolat nemcsak úgy valósulhat meg, hogy azonos
helyen tartózkodik a termelő és a fogyasztó, hanem virtuálisan is, hiszen az online térben is lehetőség
van a termék eredetének ismeretére, a termelő bemutatkozására, valamint más vásárlók
véleményének figyelembe vételére.
Célszerű megkülönböztetni egymástól a hagyományos-, a helyi termelői és a biopiac meghatározásokat
(Benedek, Zs. et.al., 2014):


hagyományos piac: a termelőknek őstermelői igazolvánnyal kell rendelkezniük. A piacon
kereskedők, viszonteladók jelennek meg a termékeikkel.



helyi termelői piac: fogalmát a 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről határozza meg,
mely „olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es
körzetében működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét
értékesíti”. A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló
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51/2012. (VI. 8.) VM rendelet és A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi
szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet is befolyásolja a helyi termelői piacok
működését.


biopiac: olyan termékek értékesíthetők, melyeket a tanúsító szervezet a helyszíni szemle során
ökológiai gazdálkodásra utaló jelöléssel lát el (HU-ÖKO-01, a Biokontroll Hungária Nonprofit
Kft. által végzett tanúsítás, HU-ÖKO-02, a Hungária Öko Garancia Kft. által végzett tanúsítás)
(Öko EK rendelet 23. cikk (1) pontja, 889/2008/EK rendelet 62. és 66. cikke)

A közösségi marketing alapú, lokális értékesítés lehet személyes, illetve megjelenhetnek már
közvetítők is, pl. vendéglátó egységek. Ebben a csoportban vagy a fogyasztó, vásárló keresi a helyi
termelőt (pl. tematikus utak), vagy fordítva valósul meg a megkeresés (pl. fogyasztói szövetkezeti
boltok) vagy a termelő és a fogyasztó is keresi egymást (pl. fesztiválok) (Benedek, Zs., 2014).

2. táblázat Élelmiszer-beszerzési lehetőségek jellemzői

Forrás: Bougherara et. al., 2009

Közvetlen értékesítés és a helyi termelői piac szerepe
A közvetlen értékesítés előnyei társadalmi és gazdasági szempontból is meghatározhatók (Juhasz, A.
szerk., 2012).
A társadalmi szempontból kiemelendő, hogy a termelő és a vásárló között szoros kapcsolat alakul ki,
hiszen lehetőség adódik a helyi termelői piacon arra, hogy a vásárló kérdezzen, érdeklődjön a
termékekkel kapcsolatban. Ennek következtében sokkal személyesebbé válik az eladás folyamata, mint
a modern kiskereskedelmi egységekben megfigyelhető személytelen értékesítés következtében. A
helyi termelői piacon a termelők általában stabil vásárlóközönséggel rendelkeznek. A vásárlók pedig
közösségi térként tekintenek a helyi termelői piacra, ahova nemcsak vásárolni, hanem beszélgetni is
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mehetnek, ötleteket gyűjthetnek, recepteket cserélhetnek. A folyamatos beszélgetés és
információcsere lehetővé teszi a termelők számára, hogy alkalmazkodjanak a változó fogyasztói
igényekhez, és a későbbiekben ennek megfelelően alakítsák a termékkínálatukat.
A közvetlen értékesítés gazdasági előnyei közé sorolható az ár és az azonnali bevételi lehetőség. A helyi
termékek a környezetbarát előállításnak, a természetes összetevőknek, a hagyományos eljárási
technikáknak köszönhetően magasabb áron értékesíthetők. Viszonteladó hiányában az árak
kialakításába jelentős szerepük van a helyi termelőknek. A termékek megtermeléséhez általában a
helyi termelők családi munkaerőt alkalmaznak, saját területükön gazdálkodnak, ami jelentősen
csökkenti a termelési költségeket.

A helyi termelői piacok nagy számban való megjelenésének és sikeres működésének okai több
szempontból is megközelíthetők (Csíkné Mácsai, É. 2014). Az élelmiszervásárlásban növekszik az igény
arra, hogy biztonságos termékeket vásároljanak a fogyasztók, vagyis az embereket érdekli, hogy a
termék honnan származik. A helyi termelői piacon vásárolt termékek, melyeket kisléptékű termelők
értékesítenek, garanciát jelentenek arra, hogy a termék friss, ízletesebb, természetesebb, mint a
globális élelmiszer-láncokban megvásárolt termékek. A fogyasztókban a helyi termelői piacon vásárolt
termékekkel kapcsolatban pozitív imázs alakult ki. A tudatos vásárlók pedig a vásárlásaik során egyre
inkább előtérbe helyezik a termelők által megtermelt és feldolgozott termékeket. A globális láncokkal
kapcsolatos élelmiszerbotrányok is kedveznek a helyi a termelői piacon értékesített termékek
népszerűségének, mivel ezek a termékek egészséges fejlődésen mennek keresztül. A vásárlók döntő
többsége tisztában van azzal, hogy például a globális élelmiszerláncban vásárolt eper több száz-ezer
kilómétert tett meg, míg eljutott Magyarországra, illetve több napon át azért nem penészesedett meg,
mert különböző vegyszerrel kezelték. Ezzel szemben a helyi termelői piacon vásárolható eper aznap
került leszedésre a termelő kiskertjében, nem kezelték vegyszerekkel, így friss, zamatos, ízletes
azonban sokkal gyorsabban romlik.
A helyi termelői piacokra, mint minden közvetlen értékesítési csatornatípusra jellemző a termelő és a
vásárló személyes találkozása, a személyes kapcsolat, mely lehetővé teszi, hogy pontos, hiteles
információt kapjanak a vásárlók a termékek előállításával, feldolgozásával kapcsolatban. A helyi
termelői piacon lehetőség van arra is, hogy olyan termékeket vásároljon a fogyasztó, melyek egyáltalán
nem érhetők el a globális élelmiszerüzletekben, hiszen hagyományos, táj jellegű termékek, ízek is
megjelennek.
A tudatos vásárlás ténye olyan szempontból is megjelenik a helyi termelői piacon vásárlóknál, hogy ha
helyi termelőtől vásárol, akkor erősíti a helyi gazdaságot, támogatja a helyi mezőgazdaságot.
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A környezetszennyezés, környezetterhelés is szempont lehet a helyi termelői piac választásánál, hiszen
a fogyasztók tudatában vannak annak, hogy a hosszú áruszállítás jelentős csökkentésével védik a
környezetet.
A fogyasztók hajlandók magasabb árat fizetni a helyi termelői piacon vásárolt termékekért, hiszen
tudják, hogy megbízható helyről származik, egészséges, vegyszerektől mentes és friss terméket kapnak
a termelőktől.
Spiller et al. (2007) megfogalmazása alapján a helyi termelői piac a kis gazdaságok (kisléptékű terméket
előállítok) sikeres stratégiája, ahol hangsúlyos a minőségorientált élelmiszerkultúra.

Magyarországon 2018-ban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyilvántartása alapján 236 darab
termelői piacot regisztráltak szemben a 2012-ben regisztrált 118 darabbal (Bertalan, L. et. al., 2019).

1. ábra Kereskedői és helyi termelői piac száma Magyarországon
Forrás: www.aki.gov.hu
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Vas megye mezőgazdasága
A Központi Statisztikai Hivatal Vas megye számokban 2014-es kiadása alapján van lehetőségünk
bemutatni a megye mezőgazdaságát. Jelenleg kimondottan megyei bontásban nem található ennél
frissebb statisztikai adatsor.
3. táblázat A földterület művelési ágak szerint Vas megyében
Művelési ág
Szántó
Konyhakert
Gyümölcsös
Szőlő
gyep
Mezőgazdasági terület
Erdő
Nádas
Halastó
Termőterület
Művelés alól kivett terület
Összesen
Forrás: KSH, 2015.

2000
154 790
2 552
2 534
1 297
22 157
183 330
91 422
322
5
275 079
53 344
328 423

2014

2000=100%
94,5
110,8
72,9
76,6
59,2
90,0
103,0
108,1
10-szeres
94,4
124,1
99,2

146 280
2 828
1 847
994
13 113
165 062
94 148
348
53
259 611
66 210
325 821

Vas megyében a termőterület 63,5%-a mezőgazdasági terület, melyből a konyhakert csupán 1,71% volt
2014-ben, viszont nagyságát tekintve 2000 és 2014 között növekedés figyelhető meg. A
szántóterületek, gyümölcsös és szőlőterületek nagysága viszonyt jelentősen csökkent.
4. táblázat Szántóföldi növények betakarított területének megoszlása Vas megyében %-ban
Kalászosok
2006-2010.
45,0
évek átlaga
2014
47,2
Forrás: KSH, 2016.

Kukorica

Olajos
magvak

Egyéb
ipari
növények

Takarmánynövények

Zöldségfélék és
egyéb
növények

23,0

17,3

2,8

9,1

2,8

18,5

18,6

3,2

9,2

3,4

A táblázat alapján megállapítható, hogy 2014-ben nagy mértékben növekedett a betakarított területek
aránya a kalászosoknál, olajos magvaknál, egyéb ipari növényeknél, a zöldségféléknél és egyéb
növényeknél Vas megyében. Csökkenés egyedül a kukoricánál figyelhető meg.
A zöldségfélék vetési területének növekedése alapvetően pozitív a helyi termelői piacok
szempontjából.
A gyümölcsültetvények összeírása, 2017 című dokumentum alapján Vas megyében a fiatal, 40 év alatti
gazdálkodik aránya 16,9% volt, a 21%-os országos átlaghoz képest. Az idős, 65 év feletti gazdálkodó
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aránya Vas megyében 25,3% volt. Ez az arány felhívja a figyelmet arra, hogy a mezőgazdaságban
dolgozó réteg Vas megyei szinten is öregedést mutat, ami alátámasztja a fiatalok mezőgazdasági
termelésbe történő bevonását. A legkisebb biogazdálkodásba bevont gyümölcsterület az országban 8
megyére jellemző, Vas megyében ez az arány 6,1% volt.

Az őriszentpéteri termelői piac stratégiai irányvonalának meghatározása
Őriszentpéter helyi termelői piacára vonatkozó új stratégiai koncepció, irányvonal kidolgozása a piaci,
termelői tapasztalatok, a helyi termelői piac adottságainak, képességeinek megismerésével
lehetséges. Ezek alapján hosszú távú stratégiai lehetőségeket tudunk javasolni a hatékonyabb helyi
termelői piac működésére.
Ahhoz, hogy sikeres, hosszú távú növekedést érjen el az őriszentpéteri helyi termelői piac szükséges:


a helyi termelők illetve a vásárlók ismerete;



a helyi termelői piac pozicionálása, megkülönböztetése;



új, fiatal gazdálkodók képzése;



szálláshelyekkel, vendéglátóegységekkel való együttműködés;



lakosság

helyi

termékek

vásárlásával

szembeni

attitűdjének

megváltoztatása,

szemléletformálása;


a helyi termelői piac szervezéséhez és vezetéséhez szükséges speciális szakemberek
alkalmazása;



a helyi termelői piacon értékesített termékekben megtestesített értékek hatékony
kommunikálása.

Módszertan
Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket alkalmaztunk annak érdekében, hogy megismerjük az
őriszentpéteri helyi termelői piac erősségeit, lehetőségeit, gyengeségeit és veszélyeit a helyi termelők,
illetve a lakosság szemszögéből.
A helyi termelőkkel személyes mélyinterjús (kvalitatív) megkérdezést folytattunk. A mélyinterjús
megkérdezést azért tartjuk megfelelő kutatási módszernek a témakör szempontjából, mert így
lehetséges megismerni részletekbe menően a helyi termelők tapasztalatait a helyi termelői piac
működésével kapcsolatban, valamint ezeket a tapasztalatokat saját szavakkal mondhatja el,
közvetítheti a vizsgálat során a termelő.

A helyi termelők számára készült mélyinterjús
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fogatókönyvben négy fő témakörbe csoportosítottuk a kérdéseket. A helyi termelő bemutatkozását
(milyen termékekkel foglalkozik, mióta, milyen vállalkozási formában, milyen értékesítési technikát
folytat) követően felmértük, hogy melyek a piac választásával kapcsolatos legfontosabb és leginkább
befolyásoló szempontok. A szempontok között rákérdeztünk az infrastrukturális körülményekre,
megközelíthetőségre, helypénz fizetésre, lakosság életszínvonalára, piac méretére és a kommunikációs
lehetőségre is. Az őriszentpéteri helyi piaccal kapcsolatban az előbbi szempontokon kívül
megkérdeztük a helyi termelőket, hogy ők mennyire vannak megelégedve a piac működésével, milyen
erősségeket, gyengeségek, különlegességeket tudnának kiemelni, megnevezni. Az őriszentpéteri helyi
termelői piac fejlesztésével kapcsolatban is tettünk fel kérdések, hogy a helyi termelők miben látnak
lehetőséget valamint hajlandók lennének-e csatlakozni egy virtuális piactérhez. Végül a helyi piac
marketingkommunikációs tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban kértük ki a véleményüket.
A kutatási mintában szereplő helyi termelők kiválasztásakor ügyeltünk arra, hogy megfeleljenek a
törvényi előírásnak, vagyis Őriszentpéterről, illetve a piac 40 km-es vonzáskörzetéből érkezzenek a
piacra.
A lakosság körében kérdőíves megkérdezést (kvantitatív) alkalmazunk. A kérdőív kitér a lakosság helyi
piacon történő vásárlásának gyakoriságára, a vásárolt termékek körére. Felmértük, hogy mennyire
elégedettek a helyi termelői piac infrastrukturális körülményeivel, parkolási lehetőséggel, helyi
termelők számával, a termékkínálattal melyet ötfokozatú Likert-skálán kellett értékelniük. Nyitott
kérdés formájában kérdeztük meg a lakosságot, hogy véleményük szerint milyen erőssége,
gyengesége, különlegessége van az őriszentpéteri helyi termelői piacnak. Zárt kérdést alkalmaztunk
annak megismerése, hogy milyen kommunikációs csatornákon keresztül értesül a helyi termelői piac
híreiről, miben lát fejlesztési lehetőséget, valamint szükségesnek tartaná-e egy online piactér
kialakítását a helyi termelői piac termékeivel kapcsolatosan. A kérdőív tartalmazza a válaszadók
demográfiai adatait.
A fogyasztókat személyesen kérdeztük meg kérdezőbiztosok segítségével. A kérdéseket a
kérdezőbiztosok tették fel a megkérdezetteknek. A mintába kerülő személyek véletlen mintavételi
eljárással lettek kiválasztva és a kérdőív elején lévő szűrőkérdés alapján csak azon válaszadók
véleménye került az elemzésbe, akik járnak az Őriszentpéteri helyi termelői piacra vásárolni. A
kérdőívek kitöltetésénél figyelembe vettük Őriszentpéter lakosságának életkor szerinti megoszlását,
ezért az 50 év feletti férfiak és nők nagyobb arányban kerültek a mintába.
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Primer kutatás
A primer kutatás két részből tevődött össze, egyrészt tizenegy helyi termelővel készített
mélyinterjúból, másrészt 32 fő fogyasztói kérdőíves megkérdezésből. Ezek kiértékelését és a kapott
eredmények összefoglalását tartalmazza a 4. fejezet.

Mélyinterjúk kiértékelése
Az őriszentpéteri piacon jelen lévő helyi termelők lakóhelyének és az őstermelői, kistermelői
tevékenység végzésének helyszíne alapján a mintába a következők szerepelnek:

Helyszín
Őriszentpéter
Szalafő
Zalalövő
Nagyrákos
Ispánk
Szatta

Helyi termelő
2 fő
2 fő
1 fő
3 fő
2 fő
1 fő

A megkérdezett helyi termelők közül csak hárman járnak más helyi termelői piacra (Körmend és
Szombathely). A helyi termelők közül hatan a nyitás óta (2012) jelen vannak az őriszentpéteri helyi
termelői piacon, egy-egy termelő 2014-ben, illetve 2015-ben, kettő termelő 2017-ben és 1 termelő
idén kezdte el a termékeit először forgalmazni.
Életkor alapján a megkérdezettek nagyobb hányada tartozik a senior korosztályba, a középkorú helyi
termelők száma kevesebb.
Az őriszentpéteri helyi piac egész évben szombaton 7.00-12.00 óráig tart nyitva, július és augusztus
hónapokban szerda 16.00-19.00 órakor is. A helyi piac termékválasztéka igen széleskörű.
Megtalálhatók idény zöldségek és gyümölcsök, bogyós gyümölcsökből készült házi lekvárok és szörpök,
házi pálinka, tojás, növényi olajok (tökmag, mák, len), dió, tejtermékek, aszalt gyümölcsök, szárított
gomba, házi készítésű sajtok (ordadesszert, grill sajt) és savanyúságok, házi tészta, darált csípős
paprika, hústermékek. Saját készítésű, régi hagyományos termékeket is árulnak a termelők, például
őrségi kerekperecet, kalácsot, piskótát, rétest, vaníliás kiflit, zserbót, islert, hatlapost. Gyógy- és
fűszernövények, fűszer palánták, évelő növények, házi készítésű teakeverékek is színesítik a piac
kínálatát. Olyan különlegességek is kaphatok, mint a gyümölcssajt, fenyőrügy szirup, medvehagyma
pesztó. A piac két részre van osztva, az előbbi termékek a piac egyik részen találhatók meg, a másik
oldalon pedig a kézműves termelők kínálják az árujukat (kosárfonók, gyöngyfűzők, fazekasok).
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A helyi piacon közel 40 árus van jelen, azonban a 40 árusból 8-10 a helyi termelő.
A megkérdezett 11 helyi termelő több mint fele már a piac nyitása óta, azaz 2012 óta jelen van a piacon.
A helyi termelők az őriszentpéteri helyi piacot családias hangulatú piacnak írják le, ahol jó és viszonylag
állandó termelők vannak jelen, valamint közösségi színtér is, mert a vásárlók tudnak beszélgetni a
termelőkkel illetve a turistáknak egyfajta információs bázis.
Az őriszentpéteri piac legnagyobb erősségének a megkérdezett helyi termelők a turisták jelenlétét
említették, akik értékelik a helyi, vegyszermentes élelmiszereket és a kézműves termékeket.
A helyi piac nagy területen helyezkedik el, mellette található egy játszórét. A sportöltözőben biztosítva
van a termelőknek illemhelyiség, illetve kinti vízvételi lehetőség is van. Maga a piac az út mellett
helyezkedik el, nincs letérkövezve, mely esős időben problémát okoz. A termelői piac üzemeltetője
biztosít a termelőknek kecskelábú asztalt, illetve pavilonokat, azok akik nem kértek vagy akiknek nem
jut, ők hoznak magukkal asztalt vagy sátrat. Az interjúk során többen is megemlítették, hogy a
pavilonok nem teljes mértékben felelnek meg az igényeknek, mert esős időben a pavilon tetejéről,
mivel túlságosan magas, elől-hátul lefolyik a víz, ami kellemetlen a vásárlónak és a termelőnek is,
illetve az értékesített terméket is károsíthatja. Valamint ilyen időben a termelők kénytelenek
raklapokon állni. Az őriszentpéteri termelői piac nyitott piac. A megkérdezett termelők nagyobb
hányada szeretné, hogy a piac fedett legyen, hiszen nyáron a napsütéstől, télen pedig a hidegtől meg
lehetne védeni a termékeket. Szinte minden megkérdezett megemlítette a vásárcsarnok építésének
ígéretét a város részéről. A vásárcsarnok főleg a téli időszakban könnyítené még az eladási és vásárlási
feltételeket. A vásárcsarnokban a téli időszakban valószínűleg több termelő is lenne, mint a jelenlegi
helyen, de felvetődik, hogy a helypénz milyen mértékben emelkedne egy fedett épületben. A termelők
többsége nem igényli a vásárcsarnokot, számukra az a fontos, hogy a piac fedett (teteje) legyen. A
termelői piacon a nyitáskor nem kellett helypénzt fizetni, azonban jelenleg a termelők fizetnek
helypénzt. A megkérdezettek véleménye a helypénzzel kapcsolatban megoszlik. Vannak olyan
termelők, akik ellenzik a helypénz fizetését, mert véleményük szerint a helyi őstermelőknek,
kistermelőknek nem kellene fizetniük. Illetve a helypénz ellen szól az is, hogy nem minden termelő
tudja kigazdálkodni, főleg azok, akik nagyon kis méretben gazdálkodnak. De vannak olyan termelők is,
akik szerint a helypénz egyáltalán nem befolyásoló tényező. Az őriszentpéteri piac megközelíthetősége
a megkérdezettek válaszai alapján jó, egyrészt autóval be lehet menni, ki lehet pakolni az autóból a
termékeket, másrészt két oldalról is könnyen megközelíthető.
A termelők 3 kardinális problémát fogalmaztak meg a helyi termelői piaccal kapcsolatban. A termelők
sérelmezik, hogy olyan termelők is jelen vannak a helyi piacon, akiről tudják, hogy nem a saját
kertjében, a saját keze munkája által megtermelt termékeket értékesít. Azt is megemlítették, hogy
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nekik, mint termelőknek nincsen jogalapjuk „kiszűrni” ezeket a termelőket. Javaslatukban
megfogalmazzák, hogy kellene egy egységes rendszer, amely alapján személyesen meg lehetne nézni,
hogy a termelő hol, mit, mennyit képes termelni. A másik probléma a városban található nagy
rendezvényekhez (Tökfesztivál, Őrségi Vásár) kapcsolódik. Ilyenkor a helyi termelői piac árusai nem
árulhatnak a megszokott helyükön, ahol egész évben megtalálják őket a vásárlók. A fesztivál idejére a
Zalaparton kapnak helyett a piacon résztvevő árusok. Ezáltal ebben az időszakban veszítenek a
forgalomból, hiszen nem minden vásárló fogja őket megkeresni a másik helyen, valamint az ilyen
jellegű változtatások sem a piaci szemléltnek, sem a helyi termelők iránti elkötelezettségnek nem
kedveznek. A harmadik probléma, hogy a széles termékkínálat miatt már bizonyos termékeket több
termelő is értékesít. Az egészséges versenyszellemhez célszerű lenne kontrollálni a termelőket, például
a piacon kettő mézet, szörpöt, süteményt áruló termelő is elegendő lenne, nem kell 5-6 árus. A
termékkínálatban is korlátozni kellene a romlandó árukat, nyáron a nagy melegben csak úgy lehessen
például krémes süteményeket értékesíteni, hogy hűtőtáskában tárolják a termelők, a sajtokat
csomagolják be. Több interjúalany egészségügyi problémák miatt vetette fel ezt, mely nemcsak az
adott árusnak jelente gondot, hanem az egész termelői piacnak.
A helyi termelői piac egységes kommunikációs tevékenységénél a termelők az újságban (Őri Hírek,
Rábavidék) való hirdetést és a városközpontban való plakátot emelték ki. Azt nem tudták megmondani,
hogy a helyi piacnak van-e weboldala. A kommunikációt a termelők vagy egyénileg, vagy egy termelő
készít a piacról képeket és ezeket teszik fel a saját Facebook oldalukra. Minden termelő a személyes
kommunikáció, kapcsolattartás jelentőségét emelte ki. A szállásadók helyi programként ajánlják a
turistáknak a helyi termelői piacot.
A kommunikáció fejlesztésével kapcsolatban megemlítették, hogy a helyi piacnak legyen weboldala,
ezen fel lehetne tüntetni az éppen aktuális kínálatot, a piacról fel lehetne tenni térképet vagy
koordinátákat. A város honlapján is legyen tájékoztatás a helyi termelői piacról, itt is fontosnak tartják
a piac megközelíthetőségét térkép segítségével. Nyomtatott kiadványokat is említettek a termelők,
melyben be lehetne mutatni a termelőket, a gazdaságot, a kiskertet, az árukat, magát a helyi piacot. A
termelőknek szóló kommunikáció inkább személyes alapon történjen és elsősorban ösztönözni kellene
azokat a termelőket, akik felesleget termelnek, hogy ha alkalmanként is, de menjenek ki a piacra és
értékesítsék ott a termékeiket. A lakosság és a turisták felé a kommunikációs üzenetben
mindenképpen hangsúlyozni kellene, hogy az itt árult termékek házi, a termelők saját maguk által
megtermelt termékeit vásárolhatják meg. A termékek egészségesek, nem tartalmaznak vegyszereket.
A piacon szívesen beszélgetnek a termelők a vásárlókkal, családias a légkör.
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A megkérdezett 11 helyi termelő közül 8 termelő nem jelenne meg a virtuális piactéren. Ezt azzal
indokolták, hogy vagy az általuk forgalmazott termékek nem igazán értékesíthetők ily módon, vagy
nem tudnának akkora mennyiséget termelni, hogy ez megérje számukra.
A mélyinterjús megkérdezés alapján a helyi termelői piac SWOT elemzése a következő:

Erősség
 széles termékválaszték
 helyi készítésű termékek
 egyedi termékek, amik máshol nem találhatók
meg
 kézműves termékek
 családias légkör
 közösségi színtér
 állandó termelők, kicsi a fluktuáció
 turisták jelenléte
 lehetőség a felesleghasznosításra
 jó közösség
 jó helyen található
Lehetőség
 késztermékek elfogyasztásához célszerű lenne
néhány asztalt és padot elhelyezni a piacon, hogy
kényelmesen és kulturáltan tudja a vásárló
elfogyasztani
 az illemhelyiséget célszerű lenne úgy kialakítani,
hogy nem csak a termelők, hanem a vásárlók is
tudják használni
 a játszótér ott található a piac mellett, azonban
ezt lehetne még fejleszteni, például
kalandparkkal
 a Látogatóközpont a közelben található, mely
vonzaná a turistákat
 gombavizsgáló helyiség kialakítása, mely
lehetővé tenné, hogy friss gombát is lehessen
árulni a piacon
 lehetne közös programot szervezni, például
közösen főzni a helyi alapanyagokból
 a helyi termelők motiválása, hogy a megtermelt
felesleget hozza ki a piacra
 a piacon árult termékek védjegyeztetése, például
„Őriszentpéteri Helyi Termelői Piacon Vásárolt
Termék” felirattal való ellátása

Gyengeség
 nincs térkövezve a piac
 nem fedett
 pavilonok nem megfelelők
 szezonális, télen kicsi a forgalom
 ugyanazt a terméket sok termelő értékesíti
 nagyobb fesztiválok idején a piac nem a
megszokott helyén üzemel
 a termelők minősítése hiányzik
 hiányzik az egységes marketingkommunikációs
tevékenység
 kevés az őriszentpéteri helyi termelő
 egészségügyi szempontok - süteményeknél
Veszély
 termelők jelentős hányada időskorú
 a fiatalok nem jelentenek utánpótlást
 a vásárlók a kényelem és az időhiány miatt nem
részesítik előnyben a termelői piacon való vásárlást,
megváltozott vásárlási szokások
 mezőgazdasági tevékenység csökkenése
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Kérdőíves lakossági megkérdezés
A kutatás összefoglaló eredményei
Demográfia
A kutatásban összesen 32 őriszentpéteri válaszadó fő vett részt. A nemek szerinti megoszlás alapján a
kérdezettek 47 %-a, 14 fő nő, és 53 %-a, 16 fő férfi.
A válaszadó neme
Említések száma
Érv.

Gyakoriság (%)

Érv. gyakoriság (%)

Kumulált gyakoriság (%)

férfi

16

50,0

53,3

53,3

nő

14

43,8

46,7

100,0

Összesen

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

NV/NA
Összesen

A kérdezettek életkor szerinti megoszlása szerint a 60-74 év közötti korosztály képviseltette magát
legnagyobb számban, ők a válaszadók 23,3%-át, majdnem negyedét tették ki. Ezt követően az 50 - 59
év, 40-49 év és a 20-29 év közti korosztály szerepel 20 % - 20%-kal. A 30 - 39 év közti korosztály 16,7%kal, vett részt a felmérésben.
Életkor
Említések száma
Érv.

NV/NA
Összesen

Gyakoriság (%)

Érv. gyakoriság (%)

Kumulált gyakoriság (%)

20-29 év

6

18,8

20,0

20,0

30-39 év

5

15,6

16,7

36,7

40-49 év

6

18,8

20,0

56,7

50-59 év

6

18,8

20,0

76,7

60-74 év

7

21,9

23,3

100,0

Összesen

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Az iskolai végzettség vizsgálatakor kiderült, hogy a kérdezettek közül 11 fő, azaz 36,7 %
szakközépiskolai, gimnáziumi végzettséggel rendelkezik. Második és harmadik helyen a főiskolai és az
egyetemi végzettség került 5 illetve 6 említéssel. A válaszadók közül 4 fő, összesen 13,3%
szakmunkásképzőben fejezte be tanulmányait.
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Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

Érv.

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

általános iskola

2

6,3

6,7

6,7

szakmunkásképző

4

12,5

13,3

20,0

11

34,4

36,7

56,7

felsőoktatási szakképzés

2

6,3

6,7

63,3

főiskola

5

15,6

16,7

80,0

egyetem

6

18,8

20,0

100,0

Összesen

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

szakközépiskola, gimnázium

NV/NA
Összesen

Arról is kérdeztük a válaszadókat, hogyan ítélik meg családjuk életszínvonalát más magyar családokhoz
képest. A megkérdezettek közül 25 ember, összesen 86,2%-uk úgy véli, hogy átlagos életszínvonalon
él. 3,4% úgy gondolta, hogy kicsit magasabb életszínvonalat képviselnek más magyar családokhoz
képest. 10,3% kicsit alacsonyabb életszínvonalon él, mint az átlag.

Hogyan ítéli meg a családja életszínvonalát más magyar családokhoz viszonyítva?

Érv.

kicsit alacsonyabb, mint az átlag
átlagos
kicsit magasabb, mint az átlag
Összesen

NV/NA
Összesen

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

3

9,4

10,3

10,3

25

78,1

86,2

96,6

1

3,1

3,4

100,0

29

90,6

100,0

3

9,4

32

100,0

A felmérés során vizsgáltuk, hogy a kérdezettek dolgoznak-e. A válaszadók közül 19 fő, 63,3 % az igen
válasz lehetőséget választotta. A válaszadók 16,7% nyugdíjas. A kérdőívet 16,7%-ban tanulmányait
még folytató személy töltötte ki, és 1 fő (3,3%) nyilatkozott úgy, hogy nyugdíj előtti járulékot kap.
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Ön dolgozik?

Érv.

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

száma

(%)

(%)

igen

19

59,4

63,3

nyugdíjas

5

15,6

16,7

nyugdíj előtti járadékot kap

1

3,1

3,3

tanuló

5

15,6

16,7

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Összesen
NV/NA
Összesen

Figyelembe vettük a kutatás során azt is, hogy a válaszadók milyen beosztásban, mivel foglalkoznak.
Összesen 25 fő adott érvényes választ a kérdésre. Az első helyen 36%-kal, az a 9 fő foglal helyet, akik
beosztott szellemi foglalkozásúként dolgoznak. Második helyen a szakmunkát végzők és a vállalkozás
tulajdonosok szerepelnek 4-4 fővel. Segédmunkás, betanított munkás, szellemi szabadfoglalkozású,
felső vagy középvezető 1-1 fővel szerepel a mintában.

Mi/(volt) az Ön/(legutolsó) fő foglalkozása, beosztása?

Érv.

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

száma

(%)

(%)

segédmunkás

1

3,1

4,0

betanított munkás

1

3,1

4,0

szakmunkás

4

12,5

16,0

beosztott szellemi dolgozó

9

28,1

36,0

szellemi szabadfoglalkozású,

1

3,1

4,0

felső- vagy középvezető

1

3,1

4,0

vállalkozás tulajdonosa,

4

12,5

16,0

egyéb

4

12,5

16,0

25

78,1

100,0

7

21,9

32

100,0

(osztályvezető és magasabb)

Összesen
NV/NA
Összesen
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Lakóhellyel való elégedettség:
A válaszadók összességében elégedettek voltak lakóhelyükkel. Az egytől ötig terjedő elégedettségi
skálán (ahol 5 jelentése nagyon elégedett) történő értékelés átlagai a következők:
-

Nyugat- Dunántúllal való elégedettség: 4,67
Vas megyével való elégedettség: 4,57
településsel való elégedettség: 4,33

… a Nyugat-dunántúli

Őriszentpéter településen

régióban él?
N

Érv.

… Vas megyében él?

él?

30

30

30

2

2

2

Átlag

4,67

4,57

4,33

Szórás

,606

,626

,884

Variancia

,368

,392

,782

Minimum

3

3

2

Maximum

5

5

5

NV/NA
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… a Nyugat-dunántúli régióban él?
Gyakoriság
Említések száma
Érv.

NV/NA
Összesen

(%)

Kumulált gyakoriság
Érv. gyakoriság (%)

(%)

közepesen

2

6,3

6,7

6,7

elégedett

6

18,8

20,0

26,7

nagyon elégedett

22

68,8

73,3

100,0

Összesen

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0
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… Vas megyében él?
Gyakoriság
Említések száma
Érv.

NV/NA
Összesen

(%)

Kumulált gyakoriság
Érv. gyakoriság (%)

(%)

közepesen

2

6,3

6,7

6,7

elégedett

9

28,1

30,0

36,7

nagyon elégedett

19

59,4

63,3

100,0

Összesen

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

25

Őriszentpéter településen él?
Gyakoriság
Említések száma
Érv.

NV/NA
Összesen

(%)

Kumulált gyakoriság
Érv. gyakoriság (%)

(%)

nem

1

3,1

3,3

3,3

közepesen

5

15,6

16,7

20,0

elégedett

7

21,9

23,3

43,3

nagyon elégedett

17

53,1

56,7

100,0

Összesen

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0
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Milyen gyakran szokott járni a helyi piacra?
A településen élőket arról kérdeztük, hogy milyen gyakorisággal járnak a helyi piacra. A válaszadók 6
válaszlehetőség közül választhattak. Összesen 30-an válaszoltak a kérdésre. A válaszokból kitűnik, hogy
a lakosság nagy része igénybe veszi a helyi piac nyújtotta lehetőségeket, az viszont megoszlik, ki milyen
gyakorisággal. Legalább havonta jár a látogatók 86,7%-a piacra.
A megkérdezettek legnagyobb része 30%-a hetente egy alkalommal, 23,3%-a hetente legalább 2
alkalommal, 6,7%-a havonta vagy háromhetente látogatja a helyi piacot.
A kéthetente
válaszlehetőséget 20%-nyi piaclátogató választotta.

Milyen gyakran szokott menni a helyi piacra?

Érv.

Összesen

Gyakoriság

száma

(%)

Kumulált gyakoriság
Érv. gyakoriság (%)

(%)

hetente 2 alkalommal

7

21,9

23,3

23,3

hetente 1 alkalommal

9

28,1

30,0

53,3

kéthetente

6

18,8

20,0

73,3

háromhetente

2

6,3

6,7

80,0

havonta

2

6,3

6,7

86,7

ritkábban, mint havonta

4

12,5

13,3

100,0

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Összesen
NV/NA

Említések
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Ön mit szokott vásárolni a piacon?
A felmérés során megkérdeztük a válaszadókat, mit szoktak vásárolni a helyi piacon. 5 válaszlehetőség
közül a legtöbben, a megkérdezettek fele zöldséget és gyümölcsöt vásárol, 40,63%-a tejterméket,
28,13%-a pedig húskészítményeket. A legkevesebben (12,5%) tojást vásárolnak a piacon.

Összességében mennyire elégedett a helyi piaccal?
A válaszadók 66,7 %-a, több, mint fele teljes mértékben elégedett, vagy elégedett a helyi piac nyújtotta
lehetőségekkel. Szembetűnő azonban, hogy a kérdezettek egy jelentős része 33,33%-a elégedett is
meg nem is a helyi piaccal. Nem volt olyan válaszadó, aki nem, vagy egyáltalán nem elégedett a helyi
piaccal. Az egytől ötig terjedő fontossági skálán tett értékelések átlaga 3,93 (ahol 5 jelentése nagyon
elégedett). A szórás 0,785, a variancia pedig 0,616.
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Összességében mennyire elégedett a helyi piaccal?

Érv.

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

10

31,3

33,3

33,3

elégedett

12

37,5

40,0

73,3

8

25,0

26,7

100,0

30

93,8

100,0

2

6,3

32

100,0

Összesen

Összesen

Gyakoriság

elégedett is meg nem is

teljes mértékben elégedett

NV/NA

Említések
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Mennyire elégedett a település helyi piacával az alábbi szempontok szerint?
A válaszadókat arról is megkérdeztük, hogy az alábbi szempontrendszer alapján mennyire elégedett a
település helyi piacával. A vizsgált tényezőket, egytől - ötig terjedő fontossági skálán értékelték a
válaszadók (ahol 1 jelentése egyáltalán nem, 5 jelentése teljes mértékben) volt. A szempontok az
alábbiak voltak:
- kínálat sokszínűsége,
- helyi termelők száma,
- mosdó, vízvételi lehetőség,
- sétálóutca mérete (elég széles-e?),
- parkolási lehetőség,
- zöldségek, gyümölcsök minősége,
- egyéb élelmiszerek minősége,
- egyéb áruk minősége.
A kérdezettek a zöldségek, gyümölcsök minőségével (4,48 átlag), az egyéb élelmiszerek minőségével
(4,41), egyéb áruk minőségével (4,31) és a kínálat sokszínűségével (4,24) voltak a legelégedettebbek.
Közepesen elégedettek voltak a parkolási lehetőséggel (3,41), a sétáló utca méretével (3,29) és a helyi
termelők számával (3,28). Legkevésbé pedig a mosdó, vízvételi lehetőséggel (2,69), illetve a helyi
termelők számával (2,99) voltak megelégedve.

N
Zöldségek, gyümölcsök

Minimum

Maximum

Átlag

Szórás

Variancia

29

3

5

4,48

,688

,473

Egyéb élelmiszerek minősége

29

3

5

4,41

,733

,537

Egyéb áruk minősége

26

2

5

4,31

,928

,862

Kínálat sokszínűsége

29

3

5

4,24

,830

,690

Parkolási lehetőség

27

1

5

3,41

1,248

1,558

Sétálóutca mérete

28

1

5

3,29

1,272

1,619

Helyi termelők száma

29

2

5

3,28

,996

,993

Mosdó, vízvételi lehetőség

29

1

5

2,69

1,168

1,365

minősége

30

Nézzük az elégedettségi átlagok részleteit a következő ábrák és táblázatok segítségével!

Kínálat sokszínűsége

Érv.

NV/NA
Összesen

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

elégedett is meg nem is

7

21,9

24,1

24,1

elégedett

8

25,0

27,6

51,7

teljes mértékben elégedett

14

43,8

48,3

100,0

Összesen

29

90,6

100,0

3

9,4

32

100,0
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Helyi termelők száma

Érv.

nem

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

21,9

24,1

24,1

11

34,4

37,9

62,1

elégedett

7

21,9

24,1

86,2

teljes mértékben elégedett

4

12,5

13,8

100,0

29

90,6

100,0

3

9,4

32

100,0

Összesen

Összesen

Gyakoriság

7

elégedett is meg nem is

NV/NA

Említések
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Mosdó, vízvételi lehetőség

Érv.

Összesen

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

egyáltalán nem

5

15,6

17,2

17,2

nem

8

25,0

27,6

44,8

elégedett is meg nem is

9

28,1

31,0

75,9

elégedett

5

15,6

17,2

93,1

teljes mértékben elégedett

2

6,3

6,9

100,0

29

90,6

100,0

3

9,4

32

100,0

Összesen
NV/NA

Említések
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Sétálóutca mérete

Érv.

Összesen

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

egyáltalán nem

3

9,4

10,7

10,7

nem

5

15,6

17,9

28,6

elégedett is meg nem is

6

18,8

21,4

50,0

elégedett

9

28,1

32,1

82,1

teljes mértékben elégedett

5

15,6

17,9

100,0

28

87,5

100,0

4

12,5

32

100,0

Összesen
NV/NA

Említések
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Parkolási lehetőség

Érv.

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

3

9,4

11,1

11,1

nem

3

9,4

11,1

22,2

elégedett is meg nem is

6

18,8

22,2

44,4

10

31,3

37,0

81,5

5

15,6

18,5

100,0

27

84,4

100,0

5

15,6

32

100,0

teljes mértékben elégedett
Összesen

Összesen

Gyakoriság

egyáltalán nem

elégedett

NV/NA

Említések
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Zöldségek, gyümölcsök minősége

Érv.

NV/NA
Összesen

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

elégedett is meg nem is

3

9,4

10,3

10,3

elégedett

9

28,1

31,0

41,4

teljes mértékben elégedett

17

53,1

58,6

100,0

Összesen

29

90,6

100,0

3

9,4

32

100,0
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Egyéb élelmiszerek minősége

Érv.

NV/NA
Összesen

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

elégedett is meg nem is

4

12,5

13,8

13,8

elégedett

9

28,1

31,0

44,8

teljes mértékben elégedett

16

50,0

55,2

100,0

Összesen

29

90,6

100,0

3

9,4

32

100,0
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Egyéb áruk minősége

Érv.

NV/NA
Összesen

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

száma

(%)

(%)

Kumulált gyakoriság (%)

nem

2

6,3

7,7

7,7

elégedett is meg nem is

2

6,3

7,7

15,4

elégedett

8

25,0

30,8

46,2

teljes mértékben elégedett

14

43,8

53,8

100,0

Összesen

26

81,3

100,0

6

18,8

32

100,0
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Ön mit tart a helyi piac erősségének?
A spontán említések szerint a helyi piac erősségének tartják a sokszínűségét (19,4% említési
gyakoriság), a helyi termékeket (16,7%), a hangulatát (16,7) és a frissességét (8,3%). Nem tudott
erősséget említeni a kérdezettek 5,6%-a. A további említések közül kiemeljük a közösség, folyamatos
fejlődés, kedves árusok turistáknak ajánlott említéseket.
Ön mit tart a helyi piac erősségének?
sokszínű/változatos/megfelelő választék
helyi termelők/ termékek
hangulatos
frissesség
nincs ilyen
kedves, közvetlen, jó árusok
folyamatos fejlődés
régóta üzemel
különleges termékek
fazekas áruk
húsáru
vásárlók
közösség
élelmiszer termékek
turistáknak jó
egészséges termékek árusítása
Összesen

Említések száma
7

Gyakoriság (%)
19,4%

6
6
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36

16,7%
16,7%
8,3%
5,6%
5,6%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
100,0%
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Ön mit tart a helyi piac gyengeségének?
Az említések 17,9%-ában nem tudtak gyengeséget említeni a válaszadók. A következő gyengeségek
megjelenése hangsúlyosabb az említések között: nincs árnyék, fedett rész hiányzik (17,9%), kicsi a
hely (10,7%), parkolás nem megoldott (10,7%).
Ön mit tart a helyi piac gyengeségének?

Említések száma
5
5

Gyakoriság (%)
17,9%
17,9%

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
28

10,7%
10,7%
7,1%
7,1%
7,1%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
100,0%

nincs ilyen
nincs árnyék, fedett rész hiányzik
kicsi a hely
parkolás nem megoldott
kevés árus van/ kis kínálat
van helypénz
gazdátlan a piac
rossz minőségű, kínai áru
csak szombaton van
mosdó hiánya/állapota
infrastruktúra
nincs kint ár és a termelő neve
nehéz megtalálni
Összesen

Mitől különleges az Önök helyi piaca?
A helyi piac különlegessége: sokszínű, változatos (18,5%), helyi házi ízek (18,5%), barátságos,
hangulatos, emberközpontú (14,8%), helyi termékek/termelők (11,1%). Említették még a jó közösséget
(3,7%) és a turistákat (3,7), valamint a kézműves termékeket (3,7%).
Mitől különleges az Önök helyi piaca! Kérem
egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje
meg!
Említések száma
sokszínű, változatos
helyi házi ízek
barátságos, hangulatos, emberközpontú
helyi termékek/termelők
nincs ilyen
Őrségi
helyben van
szép környezetben van
jó a közösség
kézműves termékek
turisták miatt
Összesen

5
5
4

Gyakoriság (%)
18,5%
18,5%
14,8%

3
2
2
2
1
1
1
1
27

11,1%
7,4%
7,4%
7,4%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
100,0%
40

Mit ajánlana távolról érkező ismerőseinek, mit próbáljanak ki a helyi piacon?
Távolról érkezőknek ajánlanák: tökmagolaj (15,2%), helyi termékek (13%), sajtok (19%), zöldségek és
gyümölcsök (8,7%).

Mit ajánlana távolról érkező ismerőseinek, mit
próbáljanak ki a helyi piacon?
Említések száma
nincs ilyen
sajtok
hús
helyi termékek/termelők
zöldségek, gyümölcsök
tökmagolaj
szörpök
mindent
lekvár
kukorica málé
péksütemények
pálinka
tejtermékek
gomba/gombaválaszték
savanyúság
Összesen

1
9
3
6
4
7
3
3
2
1
2
1
1
2
1
46

Gyakoriság (%)
2,2%
19,6%
6,5%
13,0%
8,7%
15,2%
6,5%
6,5%
4,3%
2,2%
4,3%
2,2%
2,2%
4,3%
2,2%
100,0%

Mennyire fontos szerepet játszik a helyi piac településük gazdasági fejlődésében?
A válaszadók többsége szerint fontos szerepet játszik a helyi piac településük gazdasági fejlődésében.
A kérdezettek közel fele 46,88%-a gondolja fontosnak vagy nagyon fontosnak a helyi piac szerepét.
18,75% fontosnak is tartja, meg nem is a piac szerepét. „Nincs fontos és egyáltalán nincs fontos
szerepe” a helyi piacnak a gazdasági fejlődésben válaszlehetőséget a válaszadók összesen 25%-a jelölte
meg. A válaszadók csupán 15,63%-a véli úgy, hogy nagyon fontos szerepet játszik a piac működése a
gazdasági fejlődésben. Voltak olyanok is, akik nem tudtak választ adni a kérdésre, ők a kérdezettek
3,13%-át tették ki.

41

Honnan értesül a helyi piac híreiről?
A következő kérdés úgy hangzott, hogy „honnan értesül a helyi piac híreiről”?. A legtöbben ismerősök,
barátok, és család, tehát a helyiek révén jutnak információhoz a piacot illetően. Ők a megkérdezettek
46,86%-át teszik ki. Második helyen szerepel a plakát, 43,75%-kal. A harmadik helyet a szórólap érte el
18,75%-kal. Érdekes módon a közösségi média csupán az ötödik helyre került 9,38%-kal (ugyanennyi
említést kapott a nyomtatott sajtó). A Tourinform iroda volt a sorban a következő mindösszesen 3,13%
említési gyakorisággal. Rádió, TV, egyéb internetes portál használata nem jellemző a település piacra
járó lakosai körében.
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Van-e a helyi piacnak kihasználatlan vonzereje, amelyről Ön szerint kevesen tudnak?
Erre a kérdésre a válaszadók 62,5%-a a nincs választ adta, és csupán 18,75%-uk gondolta úgy, hogy van
a piacnak kihasználatlan vonzereje.

Mit javasolna, hogy a helyi piac vonzóbb legyen?
Arra a kérdésre, hogy mitől lenne a helyi piac vonzóbb, a válaszadók közül 12 fő, összesen 48% azt a
választ adta, hogy több helyi termelőt látna szívesen a piacon. 4 fő (16%) szerint a kínálat bővítése is
nagyon fontos lenne. Második helyen 24%-kal szerepel az, hogy a piac marketingje javítandó. A
válaszok 12%-ában egyéb programlehetőségeket, kísérőprogramokat látnának szívesen a kutatásban
résztvevők.
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Mit javasolna az alábbiak közül, hogy a helyi piac vonzóbb legyen?

Érv.

kínálat bővítése
több helyi termelő
egyéb programlehetőségek,

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

száma

(%)

(%)

4

12,5

16,0

12

37,5

48,0

3

9,4

12,0

6

18,8

24,0

25

78,1

100,0

7

21,9

32

100,0

kísérőprogramok pl. játékok,
versenyek gyerekeknek
nagyobb hangsúlyt helyezni a
meghirdetésére
Összesen
NV/NA
Összesen

Mi a véleménye egy online piactérről, ahol a helyi piac termékei megvásárolhatók lennének a helyi
piac webshopjában is?
A válaszadók 50%-a, 14 fő nem tartja jó ötletnek a piacról online történő rendelés lehetőségét. A
kérdezettek 17,56%-a szerint jó ötlet, de mégsem élne ezzel a lehetőséggel. Negyedik leggyakrabban
említett helyen az „örülnék neki, rendelnék online” válasz szerepel 10,71%-kal. A válaszadók 10,61%a, 14 fő nem tudta eldönteni, hogy tetszik-e neki az online rendelés lehetősége. A válaszadók 10,71%a egyéb lehetőséget jelölt, és nem tudott állást foglalni a válaszadók 7,14%-a.
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Mi a véleménye egy online piactérről, ahol a helyi piac termékei
megvásárolhatók lennének a helyi piac webshopjában is?

Érv.

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

száma

(%)

(%)

örülnék neki, rendelnék online

3

9,4

10,7

jó ötlet, mások biztosan, de én

5

15,6

17,9

14

43,8

50,0

egyéb

4

12,5

14,3

nem tudom

2

6,3

7,1

28

87,5

100,0

4

12,5

32

100,0

nem használnám a webshopot
nem tartom jó ötletnek, nem
rendelnék online

Összesen
NV/NA
Összesen

A kérdezés során feltettük azt a kérdést is milyen terméket rendelnének szívesen online rendelést
támogatók. A következő két válasz érkezett:
- zöldség gyümölcs 1 fő,
- ruhák 1 fő
A lakossági kérdőíves felmérés eredményeinek összefoglalása SWOT-elemzés segítségével
Erősségek
a fogyasztók hetente 1-2 alkalommal is felkeresik
a helyi termelői piacot
 parkolási lehetőség megfelelő
 helyi termékek, ízek jelenléte (tökmag, sajt)
 széles termékkínálat (zöldség, gyümölcs, egyéb
élelmiszerek, kézműves termékek)
 hangulatos piaci légkör
 barátságos helyi termelők
 személyes kapcsolatok
 a város gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulás
 helyi termelők jelenléte
Lehetőségek
 marketingkommunikációs eszközök szélesebb
körű alkalmazása (rádió, TV, internetes portál,
közösségi média, szórólap, helyi újság, helyi piac
kiadványa)
 helyi termelők által értékesített termékek
mennyiségének növelése
 Időjáráshoz
alkalmazkodó
berendezések
beszerzése, melyek nyáron a napsütés, ősszel az
eső ellen védenek


Gyengeségek
 mosdó használata és vízvételi lehetőség a
vásárlók számára
 fedett rész hiánya
 piac irányítása, szervezetlensége
 helypénz fizetése
 kicsi a hely a termelői piacnak
 kevés marketingkommunikációs eszközök
használata
 a helyi termelők egyéni kevés termékkínálata

Veszélyek
 online piactéren hiánya
 marketingkommunikációs eszközök nem
megfelelő hatékonysága
 „kinövi magát” a helyi termelői piac, és új terület
keresése
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Helyi piaccal kapcsolatos osztrák tapasztalatok
Feldbach
Feldbachban 2016/2017-es évben nyitotta meg kapuit az új termelői piac. A piacon körülbelül 20 helyi
termelő értékesíti a termékeit minden szombaton a belvárosban. A termelői piac kínálatával a lakosság
meg van elégedve, illetve a termelők is elégedettek a kereslettel. Az osztrák szakértő véleménye
alapján nagy kereslet mutatkozik Feldbachban a helyi termékekre, melyet a vásárlók közvetlenül a
termelőktől tudnak megvásárolni.
Az osztrák gazdapiac (Bauernmarkt) régi hagyományokkal rendelkezik, mely ma is megtalálható a
termékek értékesítési rendszerében. Az ökológiai termelés elterjedésével, a korábbi csökkenés után, a
piac jelentősége ismételten felértékelődött. Az osztrák gazdapiacon kizárólag saját termelésből
származó termékeket értékesíthetnek a mezőgazdasági termelők. A téli időszakban azonban
megengedett a nem saját termelésből származó termékek (gyümölcs és zöldség) árusítása. A
mezőgazdasági termelők jelenléte egyrészt országos, másrészt helyi rendeletek alapján szabályozott.
A rendeleteken kívül a regionális és helyi egyesületek, kamarák is részt vesznek, segítenek a
gazdapiacok sikeres működtetésében, például egységes arculat kialakításával. Megkülönböztethető
még a heti és az utcai piac. A heti piac (Wochenmarkt) fogalma alatt azt kell érteni, hogy ruházati és
egyéb termékek is értékesíthetők a piacon, vagyis az itt vásárolható termékek lehetnek nem saját
termelésből származók. Az utcai piac (Straßenmarkt) jellemzője, hogy az árusok mozgó standban
értékesítik a termékeiket és a piac rendszeresen kerül megrendezésre. A piacnak ez a formája ma már
nem nagyon jellemző. (Szabó, D., 2017).
Az arculat, identitás lényegében differenciáló jellemzők összességét jelenti, mely az élelmiszer
kiskereskedelmi egységek közötti versenyhelyzetben egyre inkább fontossá válik. Az egységes vállalati
arculat kialakítása a helyi termelői piac esetében az összetartozást, az egységet, a biztonságot és a
bizalom érzetét kell, hogy közvetítse. A bizalom megteremtésével kialakítható a márkahűség, a piaci
pozíció megtartása valamint hosszú távon a piaci részesedés is fenntartható lesz. Az arculat ugyanakkor
állandóságot is közvetít a vásárlók fel, térben és időben egyaránt. Az állandóság megnyilvánulhat a
minőségben és képviselt értékekben is. Az arculat a termelői piac mindazon tulajdonságait magában
foglalja, melyet a termelői piac közvetíteni kíván a vásárlók felé, és az így kialakult kép alapján fogja
azonosítani a vásárló a termelői piacot. Az arculati elemek magukba foglalják a vizuális jegyeket és a
képi megjelenést is. A vizuális jegyek elemei közé soroljuk például a logót, színvilágot, betűtípust,
tipográfiát. A logóval szembeni elvárosok között ki kell emelni az egyediséget, az egyszerűséget, a
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széleskörű alkalmazhatóságot, a rugalmasságot (Fazekas, I., Harsányi, D., 2001, Bauer, A., Horváth, D.,
2013).
Az őriszentpéteri helyi termelői piac arculati elemeinek kidolgozását fontosnak tartjuk a
megkülönböztetés miatt, mely a vásárlókban, fogyasztókban bizalmat kelt. A helyi termelői piacra
megterveztük a saját logót, mely szerepel például a helyi termelői piacról készült kiadványokon, a
termelőknek készített kötényeken is.
Ausztriában kiemelhető a mezőgazdaságon belül a biotermelés, hiszen közel minden ötödik termelő
foglalkozik ezzel a tevékenységgel. A mezőgazdasági összes terület mintegy egynegyede bio módon
megművelt terület Ausztriában (638 ezer hektár). Azon gazdálkodások száma Ausztriában melyek
biotermeléssel foglalkoznak közel 23,5 ezer. Az AMA adatai alapján 2018-ban 542 millió euró volt a
biotermékek forgalma, valamint egy háztartáson belül 2018-ban 148 eurót költöttek ezen termékek
megvásárlására átlagosan. Az osztrák lakosság több mint 50%-a legalább heti egyszer vásárol
különböző bioterméket, általában a tejet, tojást, burgonyát és friss zöldségeket részesítik előnyben
vásárlásaik alkalmával (Juhász, I., 2019, Szabó, D., 2017).
Az osztrák helyi piac különlegessége a szakértő szerint a színes és változatos termékkínálat, mely igazán
vonzóvá teszi a vásárlók körében a piacot. Nehézségként említi a fogyasztói, vásárlói hajlandóságot,
mert a termelői piacon vásárolt termékek ára magasabb, mint a szupermarketekben vásárolt
termékeké.
A helyi termékek vásárlásánál mindenképpen szükséges hangsúlyozni, hogy a fogyasztó egy bizalmi
terméket vásárol a helyi termelőtől, gazdálkodótól. A termelő által alkalmazott előállítási, eljárási
technológia, a termék származása, minősége illetve maga a termelő személye, tudása, tapasztalata is
hatással van arra, hogy bizalom alakuljon ki a vásárló és a termelő között.
A helyi termékek előnye számos aspektusból megközelíthető. A Helyi Termék Kézikönyv, melyet a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott ki, a következőkben foglalja össze az előnyöket (www.nak.hu):
 előnyösen hat a lokális (helyi) gazdaságra,
 a helyben megtermelt zöldségek, gyümölcsök frissebbek, hiszen rövidebb értékesítési csatornán
(közvetlen) jutnak el a vásárlókhoz,
 a helyi termékek, élelmiszerek ízletesebbek, zamatosabbak,
 a helyi zöldségek, gyümölcsök az érettségnek megfelelő időben kerülnek leszedésre,
 kisebb a környezetszennyezés, nem kell hosszú távolságokra szállítani, valamint a csomagolás is
lehet környezetbarát,
 a fogyasztóknak lehetőségük van a szezonális, idényszerű termékek vásárlására,
 a helyi termékek helyi, egyedi történeteket is rejtenek magukban,
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 a lehető legkevesebb vegyszert alkalmazzák a termelők vagy egyáltalán nem alkalmaznak (bio),
 hozzájárul a diverzitáshoz,
 a helyi termék vásárlásával a fogyasztók saját városuk gazdaságát is támogatják.
A helyi termékkel szembeni pozitív attitűd a fogyasztói szokások változásával hozható összefüggésbe.
A fogyasztói szokások egyre inkább a természetközeli, hagyományokat kereső, magas minőségi
elvárások felé tolódnak el, és ennek következtében a helyi termelői piacok, mint közvetlen értékesítési
csatornák is újra felértékelődtek a vásárlási folyamatban. Az élelmiszerek értékesítési csatornáinak
részesedése, jelenleg is a nagyobb alapterületű, személytelen vásárlást megvalósító, alacsonyabb
árszínvonallal dolgozó üzletek irányában meghatározó. Azonban a helyi termelői piacon való vásárlás
bizonyos fogyasztói szegmenseknél egyre inkább előtérbe kerül. A Tudatos Vásárlók Egyesülete által
készített 2014-es kutatás kiemeli „a helyi termelők választását, a szezonális zöldségek és gyümölcsök
fogyasztását, a pazarlás csökkentését, az egészséges étrendre való törekvést, az etikus termelők
támogatását, az elfeledett és ritkábban használt zöldségek vásárlását, a biotermékek vásárlását, a
húsmentes étrendre való törekvést, az otthon főzésre való törekvést, a tudás továbbadását és az ételek
valódi árában való gondolkodását” (Kovács, I. et. al, 2016).
A szakértő is megemlítette a helyi termékekkel kapcsolatban, hogy a vásárlási/cselekvési szándék és a
konkrét vásárlás/cselekvés között érezhető a különbség, vagyis a vásárlók különböző okok miatt nem
hajlandók a helyi termékek megvásárlására. Bänsch, A. (1990) a következő okokat sorolja fel, mint
vásárlási kockázatokat:


a helyi termékek ára magasabb, mint az élelmiszer kiskereskedelemi egységekben megvásárolt
termékek ára,



a helyi termékek elérhetősége, beszerezhetősége nehézkesebb,



a vásárlók ragaszkodnak a bevált, megszokott vásárlási folyamatokhoz, bolttípusokhoz,
elsősorban a kényelmesség, az időmegtakarítás és a vásárlással járó kockázatkerülés miatt,



a helyi termékek esztétikai szempontból nem mindig felelnek meg a vásárlói elvárásoknak,



a vásárló nem minden esetben hajlandó elfogadni a helyi termeléssel, előállítással összefüggő
magasabb árat, vagyis a vásárló magatartásbeli bizonytalansága okoz bizalmatlanságot a helyi
termékkel kapcsolatban.

Feldbach helyi piacát a klasszikus értelemben vett piacként pozícionálták a városban, vagyis a közvetlen
kapcsolat a termelő és a vásárló között játssza a fő szerepet. A pozicionálás során a szakértő kiemelte,
hogy ez az egyetlen tényező, mely alapján megkülönböztethetővé válik a piac, a különböző élelmiszer
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értékesítési csatornákkal szemben. Mindenképpen az élményt, a személyes kapcsolatok kialakulását,
a személyes vásárlás lehetőségét kell a középpontban helyezni.
A helyi termelői piacon való vásárlás motivációinál a fent részletezett tényezők mellett, fontos
hangsúlyozni a termelőkkel való közvetlen kapcsolatot is. A nemzetközi kutatások a szociális tényezők
szerepét is kiemelik a termelői piacokon a vásárlók viselkedésével kapcsolatban. Ezek alapján a helyi
termelői piac közösségi találkozóhely, ismerősökkel való találkozási pont, termelők és fogyasztók
közötti beszélgetések helyszíne (Oberholtzer, L., Grow, S., 2003, Hunt, A., 2007). A motivációk között
célszerű még kiemelni, a piac atmoszféráját, a termelők kedvességét, barátságosságát, valamint, hogy
a legtöbb helyi termelői piac a termékek vásárlása mellett különböző élményszolgáltatásokat, például
kóstoltatást, programot, is nyújtanak a vásárlóiknak (Gao, Z. et. al., (2012), Cassia, F. et. al. (2012).
Feldbach helyi termelői piacának kommunikációja többféleképpen valósul meg a gyakorlatban. A
szakértő az online felületeket, a meghívókat és az eseménynaptárt emelte ki. A kommunikációs
üzenetben pedig fontosnak véli, hogy a piacra nem csak vásárlási helyszínként tekintsenek az emberek,
hanem közösségi, találkozási helyre is, ahol lehet beszélgetni.
A marketingkommunikáció olyan eszközök összessége, melyeken keresztül megnyilvánulhatnak a
vállalatok, jelen esetben a helyi termelői piac, a közönségük, célcsoportjuk felé. Cél a párbeszéd
kialakítása, ami ideális esetben hozzájárul a vásárláshoz illetve az elköteleződéshez. A
marketingkommunikáció során meg kell különböztetni egymástól a kommunikációs csatornákat és a
kommunikációs eszközöket. A kommunikációs csatorna lényegében egy közvetítő közeg, melyen
keresztül a kommunikációs üzenet eljut a célközönséghez. Kommunikációs csatorna például az újság,
televízió, rádió, internet. A kommunikációs eszközök pedig azok a lehetőségek, melyeket a helyi
termelői piac felhasznál annak érdekében, hogy az üzenetet formába tudja önteni (Lőrincz, K., Sulyok,
J. (2017). A kommunikációs eszközök közül a helyi termelői piacra vonatkozóan szükségesnek tartjuk
alkalmazni a reklámot, a személyes eladást, az eladásösztönzést, az esemény és élménymarketinget,
az interaktív marketinget, és a szájreklámot (Kotler, P., Keller, K. L., 2012).
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Célcsoport
Őriszentpéter helyi termelői piacának stratégiai koncepciójához szükséges megvizsgálni a jelenlegi és
a jövőbeni vásárlók összetételét. A helyi termelői piac vonatkozásában szegmentációs ismérvek alapján
homogén csoportokat szükséges kialakítani, vagyis ismerni kell, hogy kik vásárolnak a piacon, mert ez
a folyamat lehetővé teszi a helyi termelői piacon való vásárlói igények magasabb színvonalú
kielégítését, hozzájárul az értékesítés növeléséhez, lehetővé teszi a kommunikációs tevékenység
hatékonyabb működését (Kenesei-Kolos, 2014).
A szegmentációs ismérveket 4 fő csoportba lehet sorolni:
• Demográfiai ismérvek: nem, életkor, családi életciklus, nemzetiség, kultúra, vallás.
• Területi ismérvek: országok közötti és országon belüli gazdasági, kulturális, fogyasztási, vásárlási
különbségek.
• Társadalmi és gazdasági alapú ismérvek foglalkozás, iskolai végzettség, társadalmi státusz,
jövedelem.
• Magatartási ismérvek: termékhasználat, termékelőny, márkahűség, életstílus, motiváció.

A fent felsorolt szegmentációs ismérvek is alkalmazhatók a helyi termelői piac esetében. Számos
nemzetközi kutatás foglalkozik a piacon vásárló fogyasztók szegmentációjával. Kimondottan helyi
termelői piacra vonatkozó hazai reprezentatív mintán történő szegmentációs vizsgálat nem történt.
Vannak azonban olyan nemzetközi kutatások, melyek kimondottan a helyi termelői piacok vásárlóit
klaszterekre osztja fel. Az Egyesült Államokban a városi és elővárosi termelői piacok vásárlóit 5
csoportba sorolták a szerzők (Elepua, G., Mazzocco, M. A., 2010, Szabó, D., Juhász,A. szerk. 2013):


piaci-rajongók: a kiemelkedő minőségű terméket részesítik előnyben, ugyanakkor fontos
számukra a környezet, a rendezett és tiszta piaci feltételek megléte. Idősebb korú női vásárlók,
akik magas iskolai végzettséggel rendelkeznek. A termelői piacon több időt is hajlandók
eltölteni és gyakran keresik fel a termelői piacokat.



szórakozás-kedvelők: számukra a termelői piac nem a vásárlásról szól, hanem a programokról,
eseményekről. Inkább családos emberek, akik a programok miatt sok időt töltenek el a
termelői piacon. Fiatalabb csalások, alacsonyabb iskolai végzettséggel és alacsonyabb
jövedelemmel.



komoly vásárlók: a piaci-rajongók csoportja mellett ők is gyakran látogatják a termelői
piacokat, de kevesebb időt töltenek el. Fontos számukra is a megvásárolt termék minősége.
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Középkorú női vásárlók, akik közepes jövedelemmel és közepes iskolai végzettséggel
rendelkeznek.


kevésbé motivált vásárlók: ennél a csoportnál sem az életkor, sem a nem alapján nem lehet
éles határokat húzni. Szinte minden korosztályból sorolható ide férfi és nő. Nem szeretnek
termelői piacra járni, de ugyanakkor elég tudatosak ahhoz, hogy bizonyos termékeket itt
vásároljanak meg.



alapvásárlók: a termékek frissessége a legfontosabb vásárlási szempont. Közép- és időskorú
női vásárlók, átlagos vagy magas jövedelemmel és magas iskolai végzettséggel.

Az őriszentpéteri helyi termelői piac vásárlóinak körét a helyi termelőkkel készített mélyinterjúk
eredményei alapján elsősorban a városba látogató turisták, családok alkotják. Azonban erősen
szezonális hatás figyelhető meg, hiszen elsősorban a nyári hónapokra korlátozódik a turisták jelenléte
a városban. A helyi lakosság tekintetében megállapítható, hogy az idősebb korosztály vásárol a helyi
termelői piacon és azok a vásárlók, többnyire középkorú családok, akik figyelnek a termékek
minőségére, frissességére.
Az őriszentpéteri helyi termelői piac jövőbeni vásárlói körét a helyi lakosság és a környező települések
lakosai jelenthetik. Az ő megcélzásuk hatékony kommunikációs eszközökkel, melyeket a
kommunikációs stratégia részben fejtünk ki, elengedhetetlen abból a szempontból, hogy az
idegenforgalmi szezonon kívül is legyenek vásárlók a helyi termelői piacon.
A városban található szállásadóhelyekkel, vendéglátóegységekkel való együttműködés is fontos a
célpiac bővítéséhez, aminek eredményeképpen még több turista látogathat el, mintegy programként
a helyi termelői piacra.
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Pozicionálás
A stratégiai koncepció kidolgozásához nem elegendő a helyi termelői piac célpiacainak meghatározása,
szükséges magának a helyi piacnak a pozicionálása is. Magyarországon, mint ahogy a közvetlen
értékesítés elméleti feldolgozás részben is írtuk, jelenleg 236 db helyi termelői piacot tartottak nyilván
2018-ban. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos, hogy megkülönböztessük az őriszentpéteri helyi
termelői piacot a környéken található többi helyi termelői piactól és ezt tudatosítsuk az előzőekben
meghatározott célcsoportokban. Lényegében a helyi termelői piac kínálatát, egyedi márkáját és
imázsát határozzuk meg a pozicionálás segítségével. A helyi termelői piac pozicionálásával az
üzemeltetőnek és a helyi termelőknek is azonosulniuk kell.
Az őriszentpéteri helyi termelői piac pozicionálása megvalósítható a lokális, autentikus, a régi
hagyományos elkészítési technikákkal előállított mezőgazdasági-, élelmiszer- és kézműves
termékekkel. A pozicionálás során hangsúlyozni kell, hogy a helyi termelői piacon a vásárlók
közvetlenül a helyi termelőktől vásárolnak egészséges, megbízható, természetes, a hagyományos
termelési eljárásokkal készült egyedi termékeket. Ugyanakkor nemcsak egy adott terméket vásárolnak,
hanem a helyi termelők szaktudását, hozzáértését, tapasztalatát is, mely hozzáadott értéket jelent. A
helyi mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek támogatják az egészséges, fenntartható, lassú
életmódot, a nemes táplálkozást, az organikus, vegyszer- és tartósítószermentes termékek
értékesítésével. Ez a koncepció alkalmazkodik a slow-living életmódhoz is. A slow piac lehetőséget
teremt arra, hogy Őriszentpéter helyi termelői piaca a lokális értékét hangsúlyozza és a tudatos
vásárlást támogassa.
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Őriszentpéteri helyi termelői piac stratégia
A kvalitatív és kvantitatív kutatási eredményekre támaszkodva fogalmazzuk meg Őriszentpéter helyi
termelői piacának fejlesztésére vonatkozó javaslatainkat. A stratégia meghatározásánál fontosnak
tartjuk, hogy a helyi termelőket és a helyi lakosságot valamint a szállásadókat, vendéglátóegységeket
is megcélozzuk és számukra különböző eszközökkel népszerűsítsük a helyi termékek egyre növekvő
létjogosultságát.

Helyi termelőkre vonatkozó stratégiai feladatok
Mentori program meglévő termelők megtartására, új termelők bevonására
A helyi termelők, őstermelők, kistermelők egy személyben látják el a termelés, esetleges feldolgozás,
szállítás, értékesítés, számlázás, marketing tevékenységet. A legtöbb helyi termelő nem rendelkezik az
előbb felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó szükséges szakmai ismeretekkel, inkább a több éves
tapasztalat alapján végzi tevékenységét. Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő szakmai ismeretek
birtokában tudják végezni a helyi termelők a tevékenységüket, melyhez úgynevezett mentori program
kidolgozása szükséges a következő csoportosításban:


jelenlegi helyi termelők mentori programja, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek,
azonban a változásokról, újdonságokról időben szeretnének értesülni és ezekhez
alkalmazkodni,



új, fiatal, kezdő helyi termelők mentori programja,



olyan termelők, akik otthon termelnek saját felhasználásra és a túltermelésből származó
felesleggel nem mennek ki a helyi piacra, hanem elsősorban elajándékozzák a szomszédoknak,
ismerősöknek.

A mélyinterjús megkérdezés során a helyi termelők megemlítették az önkormányzatok által szervezett
fórumokat, előadásokat, melyek a véleményük szerint nem igazán hatékonyak vagy a kevés érdeklődő
vagy a túlságosan általános témakör miatt.
A mentori program segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a helyi termelők interaktív módon
vegyenek részt a programban, szakmai tanácsadó segítségével gyakorlati tudást, aktuális
információkat szerezhessenek a helyi termelői piacokkal kapcsolatos jogszabályi változásokról. A
program igénybevételéhez a helyi termelőknek nem kell elutazniuk, helyben történne a mentorálás, a
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programban részt vevő termelő termékeihez kapcsolódóan nyújtanának szakmai segítséget a
tevékenységben, az értékesítésben és a kommunikációban.

A kezdő helyi termelők általában hiányos vállalkozó ismeretekkel rendelkeznek. Többségüket vagy a
lelkesedés vagy a megélhetés biztosítása „kényszeríti” a kisléptékű mezőgazdasági termelésre. Az ő
részükre a mentorálási program szintén interaktív módon történne szakmai tanácsadó bevonásával.
Segítséget kapnának a saját termékükre vonatkozóan abban, hogy hogyan lehet megteremteni a
termelés és értékesítés közötti egyensúlyt. Hiányos vállalkozói ismereteiket szakmai segítséggel
fejleszthetik főként gazdasági, gazdálkodói, értékesítési és marketing szakspecifikus témakörökben
termékre szabottan. A szakmai tanácsadók jó gyakorlatokkal és tanulságos példákkal is segítenék a
kezdő helyi termelők tevékenységét.
A piacon nem értékesítő termelőknek is szükségük van szakmai mentorálásra. Számukra fontosnak
tartjuk, hogy megismertessük őket a piacra lépés alapvető feltételeivel, milyen előírásoknak,
jogszabályoknak kell megfelelni, és az előállított termék típusa alapján ez hogyan valósítható meg a
gyakorlatban, milyen engedélyekre van szükség az üzemeltetéshez. Természetesen a piaci
feltételekhez szükséges információk átadásán kívül, amennyiben a termelő igényli, bekapcsolódhat a
kezdő helyi termelőknek szóló mentorprogramba.

Birtokátadás
A birtokátadás támogatását, mint stratégiai lehetőséget azért tartjuk fontosnak, mert Őriszentpéteren
is az elöregedés jellemző a mezőgazdaságban dolgozók korszerkezetére vonatkozóan és a fiatal
generáció tömeges bevonása a mezőgazdasági tevekénységbe pedig nem igazán jellemző. A családon
belüli gazdacsere, vagyis az új generáció megcélzására kiváló lehetőség a birtokátadás támogatása,
melynek keretében a nyugdíjas családfő a gazdálkodási tapasztalatával, a birtokában lévő eszközökkel
és megszerzett piaci tudásával, mintegy mentorként segíti a felnőtt korú gyermekét, ellentételezésként
megosztva a gazdálkodásból származó hasznokat.
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Piac üzemeltetésére vonatkozó stratégai feladatok
Szakmaiság a vezetésben, valamint a látogatottság mérése
Az üzemeltető és a piacfelügyelő szakmai felkészültsége, feladatainak pontos meghatározása is
szükséges a helyi termelői piac eredményes, sikeres működése szempontjából. A helyi termelőkkel
folytatott mélyinterjús beszélgetésekből kiderül, hogy vannak olyan helyzetek, esetek, amikor a
piacfelügyelő nem tudja megoldani a felmerülő problémát, mert szerinte nem az ő hatáskörébe
tartozik. A helyi termelőknek ilyenkor több személlyel kell felvenniük a kapcsolatot. Azonban ez sem
olyan egyszerű, mert nem mindig tudják, hogy pontosan mely illetékes személyhez tartozik az adott
kérdéskör.
A mélyinterjús vizsgálatok során az őriszentpéteri helyi termelők kiemeltek egy egyéni problémát, mely
a nagyobb rendezvényekhez, fesztiválokhoz kapcsolódik. A helyi termelők elmondása alapján a piac
üzemeltetője a rendezvények ideje alatt nem „védi” a helyi termelőket, „mintegy mostohagyerekként
kezeli a helyi termelői piacot”. Kompromisszumos megoldás javasolt a helyi termelőkkel szemben,
hogy a nagyobb rendezvények ideje alatt se kelljen úgymond elköltözniük az egész évben megszokott
helyükről. A helyi termelőkre vonatkozó megegyezés vonatkozhat például a nagyobb rendezvények
idejére kedvezményes helypénz fizetésre vagy olyan terület kijelölésére, mely közel van a helyi
termelői piachoz. Ezáltal a helyi termelők is éreznék, hogy az egész évben kitartó, fáradtságos
munkájukért a város megbecsülését.
A piac üzemeltetőjét a NÉHIB a következőképpen határozza meg: „a fenntartó vagy a fenntartó által
kijelölt, a piac vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a
fenntartó nevében eljárni jogosult." A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító termelők napi
nyilvántartásért felelős, az értékesített termékek élelmiszer biztonságáért, minőségéért, a nyomon
követhetőségért és a dokumentálásért azonban a kistermelő ( https://portal.nebih.gov.hu/). Az
üzemeltető, piacfelügyelő feladata között stratégiai szempontból szükségesnek tartjuk, hogy az
őriszentpéteri termelői piacon megjelenő helyi termelőkről és az értékesített termékekről folyamatos
digitális alapú adatbázis készüljön, mely a kommunikációs stratégia (honlap) szempontjából is fontos.
Annak érdekében, hogy megismerjük a helyi termelői piac látogatottságát, hatékonyságát
forgalomszámlálást javaslunk a helyi termelői piacon negyedévente vagy félévente.
Az üzemeltető feladatai között a helyi termelők által kínálat termékkínálat kontrolállása is szükséges.
Az üzemeltetőnek kell mérlegelnie, hogy szükséges-e a helyi termelői piacra beengedni például az 5.
lekvárt vagy sajtot értékesítő termelőt. Célszerű lenne a termelőket úgy kiválasztani, hogy ténylegesen
széles termékválasztékot tudjon biztosítani a termelői piac egy egészséges versenyszellem mellett.
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Ellenőrzés
Helyi termelői piac hitelességének erősítése kiemelt stratégiai feladat. Az üzemeltető hatáskörébe kell,
hogy tartozzon a helyi termelők ellenőrzése helyszíni ellenőrzéssel, melyek a fogyasztók és a termelők
számára is bizalmat közvetítenek. Az ellenőrzés alatt olyan támogató tevékenységet értünk, mely
alapján megállapítható, hogy a helyi termelő hol, milyen körülmények között termeli a termékét, végzi
a tevékenységét, milyen mennyiségben és minőségben képes kiszolgálni a vevőkört. Az ellenőrzést
évente legalább egyszer el kell végezni a termelő által végzett tevékenység függvényében. Ezáltal
biztosítható, hogy a helyi termelői piac kínálata illeszkedjen a célcsoport igényeihez, közvetítse a
lokális, hagyományos előállítási módokat. Olyan élelmiszer és mezőgazdasági termelők megnyerése a
cél, akik egész évben azon dolgoznak, hogy az egészséges, megbízható, organikus termékekkel
tudjanak megjelenni.

A személyes elbeszélgetések rávilágítottak arra, hogy a piacon lenne igény a friss gomba
értékesítésére. Azonban ehhez személyi feltételnek és infrastrukturális fejlesztésnek is meg kell
valósulnia. A személyi feltétel viszonylag adott, mert a környező településeken van gombavizsgáló. Az
infrastrukturális fejlesztéshez azonban szükséges a piacon egy különálló gombavizsgáló helyiség
kialakítása.

Együttműködés a szentgotthárdi helyi piaccal
Az együttműködést olyan szempontból képzeljük el a stratégiában, hogy az Őriszentpéteri helyi
termelők jelenjenek meg a szentgotthárdi helyi termelői piacon is. Szentgotthárd megfelelő potenciális
helyszín a helyi termelők számára, hiszen a belföldi és külföldi turisták ott is jelen vannak. Az
őriszentpéteri helyi termelők pedig egyedi termékeikkel színesíthetnék a kínálatot. A szentgotthárdi
termelői piacon kijelölnénk egy piacot napot, melynél természetesen figyelembe vennénk, hogy az
őriszentpéteri helyi termelői piac szerdán és szombaton van nyitva és vannak olyan helyi termelők,
akik hétfőn Körmendre kívánják vinni a termékeiket.
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Szálláshelyekre, vendéglátóegységekre vonatkozó stratégiai feladatok
Együttműködés vendéglátó- és szálláshelyekkel
A helyi termékek népszerűsítése szempontjából a stratégiánkban fontos szerepet tölt be az
Őriszentpéteren működő szálláshelyekkel és vendéglátóegységekkel való közös együttműködés.
Az együttműködés egyik alapja, a helyi termelői piac, mint nevezetesség, látnivaló propagálása a
vendégek körében, amihez a szállást vagy vendéglátást igénybe vevőknek akár kóstolást lehetne
biztosítani vagy olyan vitrineket elhelyezni a bejáratnál, étkezőben vagy a fogadótérben, ami a helyi
termelői piacon vásárolható termékeket sorakoztatja fel. Tehát a szálláshelyek és a vendéglátóipari
egységek, mintegy „bemutatóteremként” is funkcionálhatnak, ha például a kézműves termékekkel
dekorálnak.
Amennyiben a szállásadók és vendéglátóegységek helyi termelők termékeit használják alapanyagként
az ételek elkészítéséhez, vagy tálalják fel reggelihez, vacsorához (pl. mézeket és lekvárokat). A
szálláshelyeken programként ajánlható lenne az őstermelőktől vásárolt alapanyagokból a vendégek
által elkészíthető saját reggeli vagy vacsora. A program a helyi termelők megismertetésére kiválóan
alkalmas , valamint autentikus élményt is nyújt a vendégeknek.

Lakosság szemléletformálására, attitűd változtatására vonatkozó stratégiai feladatok
Oktató piac
A slow-living életmód népszerűsítésére Őriszentpéteren „lassú piac” megrendezésére kerülne sor
havonta vagy kéthavonta egyszer szombat délelőtt. A lassú piac lényege, hogy a látogatókat bevonjuk
a piac életébe, vagyis ösztönözzük őket, hogy megismerjék, és elfogadják a helyi termékeket. A
rendezvény keretében megkóstolhatják a látogatók a helyi termelők termékeit, részt vehetnek a
kézműves termékek készítésében, megismerkedhetnek hagyományos, régi elkészítési módszerekkel.
Az élményszerűséget élőzenei és egyéb programokkal, például ízteszt sajtoknál, lekvároknál, mézeknél,
ki lehet egészíteni. A rendezvény keretén belől lehet főzőbemutatót tartani. A slow piac lényege, hogy
közösségi vásár, piac hangulatát idézze elő, mely nem arról szóljon az embereknek, hogy kimennek a
piacra gyorsan megvásárolni a szükséges termékeket és futnak haza, hanem hogy az élettempójukon
lassítsanak, nézegessenek, beszélgessenek, kóstoljanak, ízleljenek. Vagyis meg kell őrizni a régi
hagyományokat, és a slow piac lehetőséget teremt arra, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy
a multinacionális vállalatoknál vásárolható kész ételek és külföldről származó áruk helyett a helyben
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termesztett, előállított termékeket részesítsék előnyben. A slow piac nemcsak a felnőttek
szemléletformálásában játszik fontos szerepet. A program hasznos az óvodás, iskolás csoportoknak is.
A slow piac egy élményekkel teli piac felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

Infrastruktúrális fejlesztéshez javasolt eszközök
A helyi termelők mélyinterjús elbeszélgetései alapján a piacon főleg a nyári szezonban már kevés az
asztal és az „asztalok megszerzéséért néha már kisebb harc folyik, farkastörvény uralkodik”. Az asztalok
a piac indulásakor ki lettek osztva a helyi termelőknek, azonban vannak olyan termelők, akik már nem
járnak ki és így az ő helyüket elfoglalták az újonnan érkezők. A helyi termelők véleménye alapján az
asztalok foglalásánál nem az számít, hogy ki mióta jár ki a helyi termelői piacra, hanem, hogy „mikor
érkezik a piacra és milyen lelkesen tud asztalt szerezni”.
Ezen vélemények alapján szükségesnek tartjuk, hogy több asztal, piaci stand álljon a helyi termelők
rendelkezésére. A piaci standok, mint eszközbeszerzés figyelembe veszi a projektbe erre fordítható
költségvetési keretösszeget.

Piaci stand - 13 db
A természetes megjelenésű, fából készült árusító standok jól illeszkednek az őriszentpéteri termelői
piac hangulatához. Egységes, rendezett megjelenést biztosítanak a piactérnek, amely alapvető elvárás
egy turisztikai látványosságnak számító termelői piac esetén. A megfelelő számú stand lehetőséget ad
új helyi termelők bevonására és a meglévő termelők megtartásában. Fontos szempont, hogy a standok
összecsukhatók, és kis helyen tárolhatók legyenek.
Specifikáció: Összecsukható, fa piaci stand. Mérete: kinyitott állapot befoglaló méretei:
2360×1620×2430 mm, összecsukott állapotban: 2900×2360×110 mm. Az asztal mérete: 850×2090mm.
Anyaga erdeifenyő és vízálló rétegelt lemez, színe XWC610, vagy azzal egyenértékű. Az asztal OSB lap
borítású, a tető fólia borítású. Felületkezelés mélyimpregnáló alapozóval és vékonylazúr fedőréteggel.
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Interjúk
1. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Soproni voltam én is. Ott végeztem az erdészetin, 15 évig erdész voltam. A TSZ-ben voltam erdész, ami
az én kerületemben volt, kárpótlási árverésre került. Ebben az időszakban hobbyként foglalkoztam
bogyós gyümölcsökkel. Úgy döntöttem, hogy kertész leszek és elkezdtem foglalkozni szederrel,
málnával, ribizlivel. Ez van 1990 óta, azóta vagyok őstermelő. Szép lassan bővítettem, és eljutottam 2,5
hektárig. Az elején az értékesítés egyszerű volt minden ment a hűtőháznak. Viszonylag elfogadható ára
volt, nagy mennyiséget termeltem. Közben a hűtőházi árak elkezdtek lemenni, meg csődbe is ment,
átalakult, de az árak nem olyanok voltak, mint régen és akkor kezdtem el magam értékesíteni. Úgy
alakult, hogy Szombathely-Sopron útvonalon értékesítettem, 15 helyre. Szombathelyen adom el a
zömét a málnának. Sopronban Dömötöri cukrászdába, Rosengartenbe, Torna utcai gyümölcsöshöz
szállítók. Szombathelyen gyümölcsösöknek, meg nagykerbe megy el a zöme a terméknek. Minden nap
szállítom reggel a gyümölcsöt. Egész évben, június közepétől a fagyokig van gyümölcsöm. Minden
évben visszatérő vevőim vannak, házhoz is jönnek, rendelésre is adok, Ausztriába is visznek ki. Piacra
meg olyankor megyek, amikor a zöldségeseknél nem fogy el az árum. Szombatonként Őriszentpéterre
általában minden héten kimegyek a piacra. 9 éve készítek a gyümölcsökből szörpöt és lekvárt.
Őrségben a panziók, éttermek körében elég jó híre megy a szörpöknek és rendelnek. Lentitől kezdve
még Szegedre is jut.
Csemetekertem is van, bogyós gyümölcs faiskola. Egy-két faiskolát én látok el bogyós gyümölcsökkel.
Engedéllyel rendelkezem, meg tudok származásit adni.
Vasárnaponként szoktam mindig Szombathelyre menni, mert akkor nincsenek boltok, és hogy ne
romoljon meg a málna, ezért piacoznom kell.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter?
Nemzeti park.
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Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter helyi piaca?
Azt mi csináltuk, én vagyok az egyik alapító tagja. Viszonylag stabil, jó közösség van, a turisták értékelik
a helyi termékeket.

3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
Én olyan helyzetben vagyok, hogy nem nagyon van konkurenciám. A tapasztalt alapján már előre
tudom, hogy mire számíthatok, milyen lesz a forgalom, mennyi gyümölcsöt vigyek, mennyi szörpöt,
lekvár vigyek, milyen napokon. Minden piacnak megvan a nagypiaci napja.
Régebben jártam fesztiválokra, de most már egyre ritkábban, mert nagyon fárasztó.
Termelői piacosok is helypénzt fizetnek az Őrségi vásáron. A termelői piacon gyakorlatilag a költségek
majdnem mind az adminisztrációs dolgokra mennek el. Jön egy ember, aki hozza a mosdó kulcsot,
kiosztja a papírokat, délbe összeszedi. Takarítani utánunk nem kell. Tehát nem lehet azt, mondani,
hogy nagy a költség. A pavilonok, amit kaptunk pályázatból lettek. Nem igazán fair dolog, hogy a
termelőktől helypénzt szednek. Ez van, tudomásul kell venni. Én ki tudom gazdálkodni, mert annyi
pénzzel megyek, de aki oda megy, pár kiló krumplival, nem nagyon tudják kigazdálkodni. Fesztiválokon
a helypénz 5000Ft/nap.
Fontos a megközelíthetőség, az infrastrukturális körülmények. A soproni piac egyik halála, hogy nincs
parkolási lehetőség. A másik meg, hogy koszos, nem költenek rá. Sopronban voltam 1 évig
gombavizsgáló, azóta csak lefele megy a piac.
Szombathelyi piac ilyen szempontból szerencsés, mert jó nagy parkolási lehetőség van. Először az
autóból ki kell pakolnom az összes árut, utána el kell állni a parkolóba és bepakolásnál ugyanez.
Őriszentpéteren lehet nyújtani a piacot, mert terület van, oda lehet járni az asztal mellé autóval és
onnan azt teszem ki, ami éppen fogy. Itt a piacon termelők vannak és nem kereskedők. Akkor is
elmegyek, ha tudom, hogy mínuszos a nap, mert a piacot fenn kell tartani és jó a társaság.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Igazából, mikor kezdtük az Őriszentpéteri piacot, mindenki vitte a saját asztalát, székét és akkor is
működött. Nem ez a lényeg, mert mindenki meg tudja oldani. Ha sörpad volt, akkor az már eredmény
volt. Van olyan aki, hozza a saját sátrát, asztalát, főleg a kézművesek. Most már meg van osztva a piac,
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hogy az egyik oldalon vannak a kézművesek, a másik részen a termelők. Nagy területen van,
egészséges, szép helyen van az őriszentpéteri piac.
Mosdó, víz nem alapvető feltétel az elején. Mikor már később felfejlődik a piac, akkor mindig találnak
valami megoldást.
Őriszentpéteren ott a sportöltöző, mosdó, víz. Én nem is szeretnék fedett csarnokba lenni.
Egerszegen terveztek egy ilyet és a maradék parkolót akarták beépíteni. A mai világban, ahol nincs
parkoló, ott nem működik semmi sem.

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Jól ki legyen táblázva. Ha rajtam múlna, akkor én tovább mennék, mert Szombathelyen is van termelői
piac, de minden héten csütörtökön. Én nem korlátoznám. Vannak szezonális termékek, mint pl. a
málna, minden nap érik, ha itt termelői piac van, akkor bármikor ki lehessen pakolni.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Nálunk is működik, mert van köztünk olyan, aki felrakja FB-ra, meg reklám anyagot is csinál. Én nem
vagyok híve az Internetnek.
Gyakorlatilag itt semmilyen üzemeltetőről nem beszélhetünk, mert spontán magától működik egy piac,
ahol nem erőltetett dolog. Maga a termelői piac spontán működik, nem lehet szabályozni, meg felülről
irányítani. De még kialakítani sem felülről. Hagyni kellene, hogy saját maga alakuljon ki a piac. Azt
kellene hagyni, hogy vannak olyan részek, legyen parkoló, vagy bolt bejárat, ahol megjelenhet a
termelő, ott adjanak ki engedélyt. A málna termelők összedolgoznak, ha kell nagyobb mennyiség
valakinek.
Szombathelyen és Sopronban több a nagykeres áru, mint a termelői áru.
Termelői piacon egymásra figyelnek a termelők, hogy mit értékesítenek.

Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés.
Mit gondol, hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő
jelenjen meg?
Termelőket kellene először csinálni. A fiatalok már nem csinálják ezt. Nincs bennük az az önállóság. A
helyi legtöbb termelő az idős korosztályba tartozik. Egyre kevesebb az is, hogy a feleség otthon marad
a gyerekekkel és belekezd ebbe. Nagyon kevés embernek van már kiskertje.
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Őriszentpéter piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Lásd feljebb. Nagyon kicsi hely, a turizmus a lényeg. Ha csak a helyi vásárók lennének, akkor nem
élnének meg a termelők. A turisták ajándéknak szánják, vagy különlegesség kell, pl. sajt. Ahol vannak
turisták, ott vannak panziósok, ott adnak reggelit, oda megy a panziós bevásárol és ez pörgeti fel a
piacot.

Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért?
Ha nagy a turista forgalom, akkor nekem is jó. Ha a panziósok mondják, hogy teltház van mindenhol,
akkor nagy lesz a forgalom. Az Őriszentpéteri piac akkor lenne az igazi, most épült ott mellette a
Látogatóközpont, az is oda csalja a turistákat. Viszonylag közel van a kettő. Elférne még a játszótérnek
a bővítése, kalandparkot csinálni, oda csábítani a turistákat.

A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Visszajáró vendégeim vannak, elégedettek. Volt már félresikerült szörpöm, ami megerjedt, de azt
természetesen visszacserélem. Ha nem I. osztályú az árum, akkor én azt közlöm is, hogy ma meg kell
enni. Itt nincs olyan, hogy a dobozt felemelik és megnézik, hogy penészes-e vagy nem, hanem ismernek
és megbíznak bennem.
Ha a boltoknak megmaradnak, akkor vagy kicserélem (jó az szörpnek) vagy féláron visszaveszem (jó
pálinkának). Az, hogy penészes a málnám, azt jelenti, hogy nincs agyon permetezve.
Olyat árulok, amit az unokáimnak is oda merek adni.

Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának erősségének?
Jó a társaság.

Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének?
Szezonális, télen kicsi a forgalom.

Mitől különleges Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje
meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Lehet málnát kapni, mert nem sok helyen lehet kapni. Tökmagolajjal is sokan foglalkoznak. Pálinkát is
lehet kapni, de nagyon drága.
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4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac? Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a
vevőknek? Pl. gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Lásd feljebb.
Kalandpark a játszótéren. Látogatóközpont közelsége. Futballpálya is ott van, az is adhatna
lehetőséget.
Lehetne portalanítani az utat.
Mosdót is úgy kellene, hogy a vendégek is tudják használni.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Nem nyilatkozom.
Én csináltam ezt a csemetével, naponta pár darab csemete ide-oda, de nagyon fárasztó.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Jó, kell ez is. Én is rendelek interneten keresztül bizonyos alkatrészeket. Egyik nap megrendelem, másik
nap kihozzák. Jó dolog.

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
Úgy, mint őstermelő nem szeretném csinálni, de lehet, hogy rá leszünk utalva.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
-

Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
-
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(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.)
Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? Milyen üzenetet fogalmazna
meg a különböző célcsoportoknak?
Ha valaki eljön az Őrségbe, nem a termelői piac miatt jön, hanem itt akar pihenni, kerékpározni lehet,
megnézi a skanzent, állatokat.
Akik vendéglátással foglalkoznak, azok felhívják a turisták figyelmét a programokra, termelői piacra. A
termelői piacot programként ajánlják. Tényleg jól el lehet beszélgetni.
A személyes kommunikációnak van nagy szerepe, szerintem.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Alföldön a piacok teljesen másként működnek, mert ott vannak termelők. 200 méteren például 10
méterenként ismétlődnek a dolgok.
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2. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Kizárólag a kertben termesztett dolgokat visszük. Főleg zöldségek, kevés gyümölcs. Zöldség, ami
megtermelhető itt, az édeskrumpliig bezárólag. Elsősorban családi és baráti viszonylatban termelünk,
ami megmarad azt viszem ki.
Amióta a piac van, azóta, 7 éve, a piac kigondolásában én is részt vettem. Most májusban volt 3 hét,
amikor a növények azt sem tudták milyen évszak van, illetve a 34 m uborkából 1 szál kelt ki. Újra
kellette vetni, így most indul meg.
Őstermelő a kategóriánk. Felségem és a fiunk is külön-külön be van jelentve, így 3*600000 Ft-ig
adómentesek vagyunk, de egyikünk sem érte el. 1200-1300 m2 a mienk és ugyanennyit bérlek a
szomszédos területből.
Csak itt jelenek meg, hetente, szombatonként. Szerdán nyáron nem megyek.
Ott értékesítek és a háztól a szomszédok kapnak, de a forgalmat a szombati piac csinálja. Egy
kecskesajtos hölggyel osztozunk egy standon, csak annyi árum van. Elfogy minden, amit vinni szoktam.
Most nem voltam még, de szombaton indulok és az emberek már keresik a kovászos uborkát.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter?
A szeretett otthonunk. A feleségem is itt él 1945 óta. Erdélyből érkezett. Én 1963 óta vagyok itt.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter helyi piaca?
Kellemes környezet és nagyon-nagyon családias.

3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
A zalaegerszegi piacot ismerem még, mert a nagyobb bevásárlásokat Zalaegerszegen csináljuk.
A kitelepülési díjban a helyieknek fizetési könnyítés is van, de szerintem nem is számít.
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A lakosság életszínvonala érdekes dolog, mert itt csak 1100 valahányan vagyunk, itt lehet családias egy
piac. Én azt mondom, hogy az, aki fogékony arra, amit egy piacon elhelyeznek, kínálnak. Itt nagy
szórással vannak őstermelői kategóriába besorolható termékek. Tavaly csináltunk egy beszélgetést és
elválasztottuk, hogy mi fér bele az őstermelői kategóriába és mi az, ami egyéb. El is különült, most
külön vannak, de mellettünk. Vannak sajtok, füstölt áruk mangalicából, mézesek. Ami a környéken
megterem és valaki megcsinálja, azt itt árusítják. Kellemes összetételű a piac.
Az, hogy kik vannak itt, az egy dolog. Ha valaki idejön és megtalálja a számítását, az marad. Nagy
fluktuáció nincs, inkább szép csendben egy-egy termelővel mindig bővül a piac. Most kb. 40 árus van.
Nem az árusok száma számít. Az bosszant, ha bekerül olyan ember az őstermelői sorba, akiről sejtem,
ahogy a többiek is, hogy nem ő termeli, hanem valahol megveszi, hiszen őstermelőiben nem lehet 200
db egyforma, 21 cm-es sárgarépát eladni vagy 117 teljesen egyforma, nagy alma nagyságú karalábét.
Itt vannak kételyeink, hogy ezt hogy lehetne kiszűrni, de erre nekünk nincs jogalapunk. Ennek a
kontrolálására jogalapja van a NÉBIH-nek, aki azt mondhatja, hogy kedves Gizi néni, most elmegyünk
és megnézzük, hol termett ez a gyönyörű sárgarépa. Akkor a Gizi néni nembiztos, hogy a következő
szombaton itt lesz.
Nem kóstoltam soha azokat a termékeket, amiket ők hoznak és árulnak, én a magaméra vagyok büszke.
Tudom, mert keresik. Olyan visszajelzések vannak, hogy de jó, hogy itt van, meg ez a legfinomabb
spenót, amit egész életünkben eddig ettünk. Ilyen visszajelzések vannak. Nem adom drágán a
termékeket, le is hülyéznek közbe a többi árusok ezért. Nekem nem ez a cél, nem ez a bevétel. Ez egy
olyan kiegészítés, amit egy fél nap alatt, kellemes körülmények között eltöltök és örömet tudok
szerezni azoknak, akik odajönnek és már tudják, hogy mit visznek.

Infrastrukturális körülmények:
Nem meghatározóak. Vannak alapelőírások: víz, WC, de ezen túlmenően… Jobb lenne, ha a
körülményeink kulturáltabbak tudnának lenni, de az őrült munkaerőhiány minden fronton, úgy
megdobta a beruházási költségeket, így lecsúsztunk a bővítésről. Tervben volt egy olyan többcélú
lábaspajta vagy szín, vagy aminek elnevezzük, amiben elfér 40 árus. Ennek lőttek, mert a pályázati
pénzek, amiket az önkormányzat kapott, az a másik, ennél fontosabb dologra sem lett elég. Így
elmaradt a piac ilyen fajta beruházása. Ez többcélú dolog lesz és komfortosabbá válik az árusítás, ha
megvalósul. Melegben takargatjuk az árut, hogy a nap ne süsse és ne fonnyadjon el, ezért jó lenne az
épület és a téli hideg ellen is védne.
Közbiztonság?
Még nem vettük észre, hogy valaki egy forintnyi értéket lopott volna.
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Megközelíthetőség:
Teljesen jó. 8 óráig mindenkinek el kell foglalni a lőállását. A piacrendben ez benne van, ez alapvető.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Egyenlőre más feladata, gondja és dolga nincs az üzemeltetőnek, minthogy a füvet időben lenyírja. Ez
főleg ősszel érdekes, hogy ne kelljen a nedves fűben állni. Az épület megvalósítás az jó lesz, ha meglesz,
de nem biztos, hogy az én időmben ez megvalósul.

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Kint van minden frekventált helyen, hogy hol a piac, mikor van nyitva. Ennél többet itt szerintem nem
kell.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Mindenkinek minden adata megvan a polgármesteri hivatalban. Ezt tavalyelőtt rendeztük. így tudjuk,
hogy aki itt árul, az befizette a helypénzt és le kell adni az adatokat. Erről papírt kap és így árulhat a
piacon.
Más kommunikációt nem várok el. A tavalyelőtti megbeszélésen választottunk 2 olyan embert magunk
közül, akik a piac 90%-án ott vannak és ha valami renitens eset történik, akkor az ő feladatuk, hogy
rendet tegyenek, esetleg a mi segítségünkkel, ha kell. Ilyenre még nem volt szükség.

Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés.
Mit gondol, hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő
jelenjen meg?
Tavalyelőtt próbálkoztak Zalalövőn a termelői piaccal és ahogy hallottam, sikerült olyan piaci
szabályozást csinálniuk, ami tönkre vágta a piacot, lehetetlen dolgokkal rukkoltak ki. Itt talán sikerült
olyat alkotnunk, hogy ezt kizártuk.
A szomorúságom, hogy Őriszentpéterről csak ketten vagyunk, akik itt kertet tartunk. Nem értem meg
az embereket, hogy miért jó az, ha a nagy bazárokba bemennek és megveszik azt, amit senki nem tudja,
ki és hol készített. Szép és semmit sem érő. Egyszer vissza kellene szokni a népnek arra, hogy én
megcsinálom magamnak azt a terméket, amit a nagyanyám és nagyapám is megcsinált és szokja meg
a családom azt, ami jó. Sajnos ez késő. Túl sok helyen van angol pázsit és eszik az általam csak
szemétnek titulált valamit. Nem tudom, hogy rá lehet-e szoktatni a magyarságot arra, hogy
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dolgozzanak és szeressék a földet, termeljenek. Kevés helyen van kert, még a zöldséget és sárgarépát
megtermelik, mást nem.

Őriszentpéter piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Igen.

Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért?
Nagyon. Ahogy az elején is mondtam, annyira jó társaság gyűlt össze. Itt alig volt vita, hogy ki hol
áruljon, hol legyen a helye. Annyira jól összejött az egész társaság, Az újak is megjöttek, tudomásul
vették, hogy rend van a fejekben. Mindenki ugyanott árul.

A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Azt hiszem, hogy igen, azok is, akik életükben egyszer fordulnak elő. Sokszor van, hogy megáll egy busz
a főutcán, kiszállnak, van aki vesz, van aki nem: rétest, sajtot, mangalicát. Beszélgetünk és jól érzik
magukat abban a fél-3/4 órában.

Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának erősségének?
Béke, rend és nyugalom van és mindenki tudja a dolgát.

Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének?
A fedetlenség egy olyan kényszerhelyzet, vagy adottság, amivel nem tudunk mit kezdeni. Nekünk nincs
pénzünk arra, hogy mi építsük meg azt, ami milliókba kerül. Ha a polgármesteri hivatalnak sikerül egy
pályázatot megcsípni, akkor lesz fedett, többcélú piac. Ha nem, akkor nem lesz, de ezt tudomásul
vesszük. Az nem lehet, hogy csinálok valami félkészt vagy nyomorúságosat, nem jutottunk előre, de jó
sok pénzt elköltöttünk, az butaság.
Ez nem gyengeség. Ha mínusz 12 fokban ki tud állni az ember árulni és kijön, mert télen is üzemel a
piac, s az igaz, hogy nem 40 ember van, csak 12 és nem visszük ki a sárgarépát mert vagy nincs, vagy
félek, hogy megfagy mire elviszik, tehát akkor a mézesek jönnek, a húsos. Én télen nem viszek semmit.
Én november eleje körülig árulok és június-júliusban megyek újra.
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Mitől különleges Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje
meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Nem hiszem, hogy a ami piacunk különleges lenne. Lehet, hogy valamilyen formában egyedi, de nem
különleges. Őriszenpétri.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Amiről már szó esett. Meg van az épület is terveztetve. tehát minden megvan, csak a legfontosabb
hozzávaló, a pénz hiányzik.

Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében?
A piacon az eladó a szolgáltató, az jól funkcionál.

Milyen újdonságot nyújtson a termelőknek a piac?
Mindenki tudja a dolgát, nem kell más.

Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl.
gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Talán az új épületben… Vannak árusok, akik késztermékkel jönnek, amit meg lehet enni. Most azt a
piac utcáján áll és fogyasztja el a vevő. Lehetőség lenne néhány asztalt és padot letenni, ott
kényelmesen megeszi, eldobja a szemetet (most messzebb van a szemetes), egyéb más nem hiszem,
hogy szükségeltetik a piacra.
A gyerekprogram most is megvalósul, mert a játszótér közvetlen szomszédja a piacnak. A gyerekek
azonnal igénybe is veszik. A gyerekek elhelyezése és szórakoztatása így megoldott.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Lehet, hogy dobna rajt, mert az emberek nem kis része már használ internetet és közben mi is
interneten értekezünk. Évekkel ezelőtt mi csináltunk a feleségemmel Corvin Szőlő lekvárt, el is nyertük
az Őrség emblémát, aztán többen elkezdték és mi abbahagytuk. Annak adták el, én kóstoltam, az nem
az volt. Ha ezt nem kontrolálják, akkor én nem játszom.
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A receptet többször közzétettük.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Pozitívak.

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
Nem, mert nem tudom, mivel, hiszen fél10-re elfogy minden, amit viszek. Szívesen ások ki itthon
sárgarépát annak is, aki későn jött, de szeretné és eljön házhoz.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Aki hirdet, az hirdesse az igazat, de ez Magyarország, ez nem hiszem, hogy sikeredne.

Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.)
A véleménycsere fontos. A világhálón bárki belebotolhat, ott kell elérhetőség és a véleménycsere
elindul.
Én kínálok, amiből csak lehet, a piacon. Megpucolom a sárgarépát, a kis gyerekekkel megkóstoltatom.
Sajnos fel kell készülni, hogy a kevésbé tisztességes emberek a jót és tisztességeset is ki tudják
ficamítani. Sokszor egy zeneszerzőt, anélkül, hogy ismernék, ócsárolják, sárba tapossák. De azért az
értékelés érdekes lehet.
A mi piacunk kicsi, egyik napról a másikra nem tudok pl. 50 kg sárgarépát adni. Ahhoz nekem ezeket az
igényeket ültetés előtt kell tudnom.

Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?
Ha lefogadható az, amit én kínálok és amit ő. A kettőnek passzolni kell ahhoz, hogy ez összejöjjön.

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára?
A világhálós dolog megpezsdíti az egészet.
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Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna?
Közösségi média.
Nyomtatott anyag?
Nem hiszem, hogy erre van pénz, nem készül.
A világhálóra, ha be lehet csúszni, az jó. Egyik nagyrákosi hölgy készít fotókat és teszi fel a világhálóra.
Így kicsit már ott vagyunk.

Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak?
Aki jót akar enni, bármi legyen is, nyugodtan jöjjenek. Nem fognak üres gyomorral és táskával távozni.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Ausztriában jártunk, tetszik is meg nem is. Szlovéniában jártunk, az jobban tetszett. Az igényesség
látszik az ő termékeiken, szemben az osztrákkal, ahol ezt nem láttam. Ott a pénz szaga elvitte őket.
Erdélyben jártam, az egy más világ. Ott aztán tényleg van minden, minőségi dolog is és a rettenetes is
és a kettő között bármi.
Szerintem a mi irányunk jó. Csinálunk szabályzatot, nem öljük meg vele azt, aki el akar valamit adni, de
ahhoz elég, hogy rend legyen. És akkor üzemel ez a dolog.

81

3.interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Tojás eladásával, tökmagolaj, dió és sütemények, mint őrségi kerekperec.
2019. márciusban kezdtem, de a süteményre csak 2 hónapja lett engedélyem.
Nagy lelkesedéssel csináltam, de azt most nagyon bánt, hogy mellettem van egy hölgy, figyeli mit viszek
és legközelebb ő is azt hozza. Barackkal kezdtem, majd meggyes piskóta, majd a perec és akkor ezeket
ő is hozza.
Egyedül csinálom, őstermelőként a vállalkozást.
Csak Őriszentpéterre járok. A piacon és itthonról értékesítek.
2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter?
A piac.
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter helyi piaca?
Igyekszem, hogy sikereket érjek el. Amikor kezdem a dolgokat csinálni, már akkor bennem van, hogy
remélem el is tudom adni. Mindig sütök a szerdai és a szombati piacra is. Csak sajnos most
szürkehályoggal műtenek és most 6 hétig nem hajolhatok. Talán a lányom besegít majd.
3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
A kitelepülési díj nem számít, az életszínvonal sem. Engem az motivált, hogy a Bognár Étteremben
dolgoztam, de nagyon kemény volt, otthagytam és ez a gondolatom támadt. Más termelők nem
zavarnak, csak az az egy.
Az a jó, ha többen vagyunk.
Infrastrukturális körülmények:
Mosdó van, víz is, villany nincs, de nem is hiányzik.
A közbiztonság jó, csak a téli időszak lesz rossz, mert azt mondták ott kell lennünk, ahol most, de ott
meg fogunk fagyni.
Megközelíthetőség:
Jó, két oldalról is megközelíthető.
Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Víz megvan, pavilon megvan.
Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Ezt nem tudom.
Ha sok a turista, akkor vannak, de télen?
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Aki termel itthon, az nem jön, aki nem, az meg úgyis.
Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Nagyobb megértés kellene. Több árusnak is gondja van egy nádasdi termelővel, mert mindenkire mond
valamit.
Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés.
Mit gondol, hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő
jelenjen meg?
Most a szalafői polgármester is akar ilyen piacot úgy hallottam. Majd meglátjuk.
Őriszentpéter piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Teljesen.
Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért?
Igen, mert sok eladó és vevő is van.
A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Nem panaszkodtak még és visszajárók is vannak.
Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának erősségének?
Mindent vesznek, azt mondhatom, ez a jó.
Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének?
Hát ezt nem tudom, nem tudom. Esetleg a fedettség.
Mitől különleges Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje
meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Van többfajta árus, meg fazekas is pakol ki, nemcsak termelő.
4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Télen az ember annyira ne fagyjon meg, egy olyan helyet kellene biztosítani.
Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac?
Újdonságot nem tudok, mert szerintem megvan minden.
Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl.
gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Lehet, hogy valamilyen program jó lenne.
Ön milyennek örülne?
Nem tudom.
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Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Jó ötlet lenne.
Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Pozitívak.
Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
Lehet, hogy megjelennék. Azokkal a termékekkel, amiket most árusítok. Másban nem gondolkodom.
Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Nem tudom, nem tudom. Mit mondjak erre?
Az fontos, hogy olyan legyen ott, akik az őrségi piacon fizikailag is jelen vannak. Akik ritkán jönnek, ők
ne annyira.
Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.)
Nem szoktam internetezni.
A termékeimet értékelhetnék, a termelő-vevő egymásra találása is jó lenne.
Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?
Nem tudom, lehet, hogy nem.
5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára?
Szerintem ki van rakva a piac, aki úgy gondolja, úgyis jön.
Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna?
Újságban láttam, az jó.
Nyomtatott kiadványt mást nem készítenék.
Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak?
Vásároljanak és mondják meg a véleményüket. Kóstolják meg a házi ízeket és mondjanak véleményt.
Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Nem. Szoktam más piacokra járni, Körmendre, Zalaegerszegre vevőként, de nem láttam semmit, amit
itt is jó lenne alkalmazni.

84

4. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Mi házi készítésű lekvárokat, szörpöket és pálinkát forgalmazunk jelen esetben, de engedélyünk van a
gyógy- és fűszernövényekre, aszalt növényekre, tehát igazából, ami a konyhakertben és kint az erdőbemezőbe összeszedhető, mindenre van engedélyünk, de jelenleg csak első hármat forgalmazzuk. Ami
számunkra nagyon fontos, hogy mindent tartósítószermentesen készítünk.
5 éve, vagy 6 éve, 2014 körül kezdtük. Én vagyok bent egyedül kistermelőként forgalmazom ezeket a
termékeket, de természetesen a család segít az előállításban és készítésben.
Csak az őriszentpéteri helyi piacon jelenünk meg.
Értékesítési gyakorlat:
A környékbeli vásárokon is megjelenünk az őriszentpéteri piacon túl.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter?
Munkahely.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter helyi piaca?
A kiegészítő tevékenységem, mint munkahely is.

3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
Közelség, illetve a piac látogatottsága miatt. Mi a termékeinket megpróbáljuk a turisták igényei szerint
alakítani mind dizájnban, mind érdeklődésben kielégíteni.
Az igényeket mi alakítottuk ki, szép is legyen, jó is legyen és ne a 8. lufit vigye haza ajándékba, hanem
olyat, ami fogyasztható.
Kitelepülési díj számít, helypénzellenes vagyok. Most már itt van, bevállalható, nem magas összeg,
alkalmanként 200 Ft-ra jön ki, de én ezt is ellenzem.
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Az életszínvonal nem meghatározó, mert mi a turistákat célozzuk meg. Itt és a környező településen
élők ezeket a termékeket elkészítik maguknak.
Az fontos, hogy milyen más termelők vannak jelen, de a piac nagysága nem.
Infrastrukturális körülmények:
Nem annyira.
A közbiztonság számít.

Megközelíthetőség:
Fontos, főleg a vásárló szempontjából.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Mellékhelyiség biztosítása és kézmosási lehetőség.

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
A piac meghirdetése a piacszervező feladata.
Papíralapú szóróanyagot és az internet világába a facebook és mit tudom én milyen bejegyzések és a
vendégházaknál való értesítés a piacról.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Nincs mit, ez autodidakta módon generálja magát.

Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés.
Mit gondol, hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő
jelenjen meg?
Nem a létszám a lényeg, sőt ez hátráltatja a piacot, hanem a minőség. Nincs értelme az 5. lekvárost
idehívni, amikor itt vásárt szerveznek. Pl. a magyarszombatfai fazekasnapok nagyon figyel arra, hogy
egy termékből egy eladó legyen. Így el is várja, hogy minőséget produkáljunk, ezért kapjuk azt a
szolgáltatást, hogy ingyenes, nincs helypénz, sőt egy ebéddel is kedveskednek nekünk. Ez egy fontos
dolog, az hogy nem kell 5. húsos, 10. mézes. Egy egészséges versenyszellemhez a kettő elég, úgy
kiválasztani, hogy az általános feltételek azonosak legyenek, pl, két családi kisvállalkozó, az
engedélyezési kör is nagyjából azonos legyen. Ha 10 fajtára van az egyiknek engedélye, akkor nagyjából
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a másiknak is annyira legyen. Ez egészséges versenyszellem, ez rendben van, mert az a kínálat
minőségét és dizájnját fogja elősegíteni.
Itt a helyi piacon, bár ez változó, télen kevesebben vannak 5-6, nyáron 20-30 plusz azok a kézművesek,
akik nem fogyasztható terméket állítanak elő: kosárfonók, gyöngyfűzők, fazekasok.

Őriszentpéter piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Megfelel.

Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért?
Két oldalról nézem. Szervezési és piacos oldalról. Néha vannak olyan döntések, amiket én másképp
próbálnék meg elfogadtatni a testülettel. Vagy más döntéseket próbálnék hozni, de nagyjából jól
működik.

A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Kétféle vevőkör van. Az egyik helyi vevőkör, ők általában a primőr árukat vásárolják a piacon és a napi
fogyasztási termékeket és ahogy mondtam, amiben mi próbálunk utazni, az a turizmus, a turista
vevőkör, ők pedig általában az olyan termékeket vásárolják, amik mélyebb tartalommal rendelkeznek.
Ami hazavihető, szavatos termék, nyilván nem egy kg krumplit visz haza valaki.

Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának erősségének?
Turizmus mindenképpen és a környékben a jó marketing.

Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének?
Nem vagyok elégedett, mert kontrolálatlanul jöhet bárki a piacra. Bejöhet a 20. lekváros is, a 10. mézes,
meg az 5. húsos. Bejön az állampolgár az önkormányzathoz, bemutatja az engedélyt, megkéri a
lehetőséget, s ha az alapfeltételeknek megfelel, akkor az önkormányzat engedi és lehet, hogy a 10.
mézes lesz. Ez nem igazán jó, mert a sokszínűséget, a versenyszellemet sem jelenti és lássuk be, hogy
ettől feszültség alakul ki az árusok között és hülye fészekharcok vannak. Ennek a részével nem értek
egyet, amúgy a piac jó, csak ez a probléma.
Ha azt csinálnák, hogy csak adott kistermelő lehetne csak bizonyos termékekkel jelen a piacon, akkor
magasabb színvonalat lehetne elérni.
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Mitől különleges Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje
meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Az Őrség központjában van, Őriszentpéteren. Jó időben indult el, jó helyen.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
A fenti korlátokat bevezetném, éves szerződést kötnék a piacozókkal, 10 %-nál kevesebb kihagyás nem
lehet a szerződésben. Ha több a kihagyás, valamilyen ellentételezésre kényszeríteném a piacon
résztvevőket. Természetesen abban az esetben jöhetne a 3. árus ugyanabban a termékkörben, ha
valaki a szerződést felmondja, vagy félreáll. Soha nem engedném a kettőből, hogy mindkettő
hiányozzon, egynek mindenképpen jelen kell lenni. Akkor az egészséges versenyszellem megvan és a
piac ellátottsága is biztosított.

Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac?
Az egész országban probléma a kecskelábú asztalokon való árusítás. Semmire sem való. Ha süt a nap,
pont besüt, ha esik az eső, pont beesik, pont nem ér semmit a tető. Valahogy egy kicsit.. Az Őrség
szellemiségébe nem kell a vásárcsarnok. Árnyékos helyen, fák között, ha jobban erre tudnánk
szorítkozni, ez is azt gondolom, hogy jobb lenne. Káptalantótiban bent a fák között, erdős helyszínen
van a piac, talán a helyszínen ez irányba módosítanék.

Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl.
gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Ellenőrizhető minőség a termékekre vonatkozóan.
El bírok képzelni egy utcazenészt vagy rikkancsot a piacon. Gyereprogram nem kell, a játszótér ott van,
de ha van egy rikkancs, az a gyerekekkel is tudna foglalkozni, illetve a zenész is játszhat a gyerekeknek
is.
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Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Nem hiszem, hogy erre szükség van. Önálló webshopok rendben vannak, ha minden termelő csinál
magának és ott teszi a dolgát. A piacra vonatkozóan úgy látom, jelen esetben én úgy látom, erre nincs
szükség. Nem hiszem.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Pozitívak, de a jelenlévő létszám miatt nem tudom, hogy egyenlőek lennének-e a feltételek a webshop
esetén. Van olyan, aki egy éven át csak ötször van a piacon, viszont van, aki ötvenszer. Aki ötször van,
annak a termékei pont olyan elánnal vesznek részt a webshopon, mint aki ötvenszer van. Ez már
versenyhátrányt termet annak, aki ötvenszer jön ki, mert tudni kell, hogy nagyon sokszor haszon nélkül
megyünk haza, mert nem mindig van turistaszezon az Őrségben. Pont ezért nem jó, mert aki eljár
fesztiválokra, lemegy Káptalantótiba, lemegy Kapolcsra, elmegy Szegedre meg más helyekre, esetleg a
kistermelői mellett van egy kis vállalkozása is, tulajdonképpen itt a piac árulja az Ő termékeit és Ő egy
évben kétszer van itt. Ez nem jó. Legyen itt ötvenszer és akkor igen. Én ezt úgy engedném, hogy a
szerződésben maximum 10 % hiányzás lehetne.

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
Persze, részt vennék, mert ha nem, azzal csak én járok rosszul, viszont a döntés előtti véleményem, az
a fenti.
Egyenlőség, mindig. Ez az alapelvem. Mindenkinek egyenlő elvet biztosítsanak és én is az egyenlő elvet
biztosítom, hogy megjelenhessek.
Minden termékemmel megjelennék.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Lásd fentebb.

Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.)
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Igaziból amibe ez bent van, ott is az egyenlőség elvét. Mindenkinek a reklámot, az értékesítést, a
lebonyolítást.
Véleménycsere más vevőkkel és termelőkkel akkor érdekes, ha nem nyilvános.
Termékek és termelők értékelése az fontos, vagyis nem, nem, nem, ugyanis a vevők hajlandóak gyarló
módon gondolkodni, tehát ha valamit én szeretek, akkor hajlandó vagyok azt mondani, hogy ez nem
jó. Pedig az nagyon jó, csak én nem szeretem. Ha az én szörpömet így lehúzzák egy kettes osztályzatra,
holott én tudom és az összes többi 10 vevő tudja, hogy ötös osztályzatú., lehet, hogy a másik két vevő
a kettes miatt nem fogja megvenni. Tehát NEM. Nem engedném meg.
Vevői-termelői közösségek építése: Igen, azt gondolom, a csapatmunka fontos.
A piackutatási funkció is fontos, lehet jó ötleteket ellesni.

Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?
Nem. Nekem az az elvem, hogy én minőségi terméket hozok, ezért én a hírnevét emelem a városnak,
ezért a város biztosítja felém azt, hogy ne kelljen ezért fizetnem, tehát kölcsönösen segítjük egymást.
Ugyanis akkor lennék hajlandó fizetni, ha a város garantálna nekem minden piacra 1000 látogatót, nem
vevőt, látogatót, majd én ha valakit meg tudok győzni, eladom a termékemet. Tehát nagyon rosszul
működik ma Magyarországon ez a piacrendszer, meg a fesztiválrendszer is, ugyanis egyetlen dolog van
állandó: az árus és a helypénz. Tehát soha nem biztosítanak időjárási feltételeket, soha nem
biztosítanak látogatói létszámot. Ha van helypénz, biztosítsák ezt. A kecskelábú asztal az semmi, hozok
magammal sörpadot.
A látogatói szám a turistáktól függ, ha nincs turistaszezon akkor nagyon kevés, ha turistaszezon van,
akkor függ az időjárástól részben, meg a hangulatól is, akarják-e az emberek a piacot. Ha a turista
programja úgy épül fel, hogy benne van az, hogy lemegyünk a piacra, akkor jön, ha nincs benn, akkor
vannak itt helyek bőven, ahol lehet kirándulni, szabadidőt eltölteni, s akkor nem biztos, hogy összefut
a két érdek.

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára?
Ez elég jól van itt marketingelve, de van arra lehetőség, hogy jobban legyen. A helyi embereket próbálja
idehozni a primőr termékekkel és a napi használati dolgokkal és van egy, ami a turistákat megcélozza.
Na, most már az is turista, aki Körmendről jön és ellátogat a piacra, mert ugye az turistaként érkezik.
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Ezért az gondolom, hogy a helyi reklám és a szállásadók bevonása abszolút jól működik. Nem tudom,
hogy egyébként ezt szélesebb körben hogy lehet kibontani.

Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna?
Itt mindenképpen a szállásadóknál kapott információ fontos, hogy amint ideérkeznek megtudják, hogy
van egy helyi piac.
Nyomtatott kiadvány van, de terveznék is, mindig megújuló formában, fényképekkel, széleskörűen, de
a legfontosabb az, hogy az egyenlőséget kell képviselni az árusok között, tehát ha valaki ötször érkezik
a piacra, az messze nem élvezhet olyan jogokat, mint aki egész éven át itt van. Ez az én elképzelésem.
Információ?
Az árusítási körök, hogy milyen termékeket árusítanak, illetve én magam szerint sokkal több NÉBIHellenőrzést tartanék, mert csak így lehet kiszűrni azt, hogy valóban olyan terméket árulok-e, amit saját
magam termelek, vagy Pölöskei szörpöt újracsomagolom.
Az is fontos volna, hogy védjegyeztetni magának a piacnak a termékeit, tehát, amit az őriszentpéteri
piacon vásárol meg a vásárló, azt mindenképpen el kellene látni azzal a felirattal, hogy ez az
Őriszentpéteri Helyi Termelői Piacon Vásárolt Termék.
Ugyanis arra is volt már példa, hogy jött egy hölgy és azt mondta, hogy tavaly vásárolt egy lekvárt és
rossz volt az íze. Beszélgettünk vele, hogy hol, melyik standnál és kiderült, hogy az sem biztos, hogy
Őriszentpéteren vette. De ott nagy hangon elmondta, hogy vett egy nagyon rossz lekvárt. Utána
nyomoztunk és kiderült, hogy ott olyan lekvárt nem is árult senki.
Nem is biztos, hogy rossz volt a lekvár. A saját szubjektív megítélése alapján lehúzta a terméket és a
piacot is, s valószínűleg egyikhez sem volt semmi köze, ez így messze nem jó. Ezért kellene a védjegy,
ami minden csomagoláson ott van.
A másik, ami fontos, az a csomagolóanyag nélküli árusítás. Ennek irányba teszünk nagy lépéseket, erről
lesz nekünk egy nyomtatott anyagunk, hogy környezetvédelmi okokból nem adunk egyéb
csomagolóanyagot, vagy abban az esetben, ha nagyon fontos, akkor egy becsületkassza van elhelyezve
és az általunk meghatározott, Magyarországon legkisebb címletű papírpénzért, tehát egy 500-ért
vagyunk hajlandóak, amit év végén környezetvédelmi civil szervezetnek adunk át. Egy ilyen
marketinget a saját standunkhoz fogunk elhelyezni. Nagyon fontos a csomagolóanyag nélküli árusítás.
Most nyomozok a NÉBIH-nél, hogy ha valaki két egyforma terméket vásárol, akkor engedtessék meg,
hogy a 2. terméken nem szerepeljen feleslegesen csomagolóanyag, kis cetli sem. Ez is egy
elgondolásunk, de ezt a NÉBIH nem engedi.
Online kommunikáció?
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Az is. Közösségi médiában, de nem tudom milyenek a médiaviszonyok. Ez politika.
Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak?
Egyenlőre azok a feltételek sincsenek meg, amiket én szeretnék, ezért erre nem kívánok válaszolni.
Az olyan termékek jöjjenek csak, amilyent mi forgalmazunk, vagy hasonlók, ne tesco-s
újracsomagoltak. Mindig van, aki a törvényekkel játszani szeret.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Ami változás kellene, hogy legyen, az helyileg kívánja a megoldást.
Nekem a Káptalantótiban megrendezett piac azért tetszik, mert az olyan, mint egy koboldközösség.
Nagy erdőben sok kicsi bódé és aranyosan vannak összerakva. Ott is megvannak a belproblémák.
Őrségre jellemző módon mindenképpen egy fás környezetben, árnyékos helyen, jól reklámozott
módon, adott estben a nemzeti park is segíthet, csak az a baj, hogy az sok esetben nem segít, hanem
hátráltat. Valami ilyen. A piacötletek jók lennének, csak én járok más piacra. Nem találkoztam mással,
csak azok az ötleteim vannak, amiket elmondtam.
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5. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Mivel foglalkoznak?
Tejtermékekkel, ezek teljes széles spektrumával: joghurt, túró, vaj, sajt, sajt, orda, ordadesszert, grill
sajt, mindenféle.
Mióta?
Sajtokkal 2 éve kezdtünk, előtte nyers tejet forgalmaztunk.
Mekkora?
A fiam fiatal gazda, a lányom őstermelő, sajtkészítő, mi segítünk, mint családtagok.
Értékesítési gyakorlat?
Hetenként szombaton Őriszentpéterre, kétszer Körmendre és házakhoz hozok. Aki betéved hozzánk,
annak eladjuk. Nyáron jobban.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter?
Pici falu.
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter helyi piaca?
Öten vagyunk sajtosok, nagy a túlkínálat. Jönnek Zalából, általában öten vannak. De a sajtnak a
minősége mutatja meg a vevők mennyiségét.
Emellett viszont sok olyan dolog is van, ami hiányzik. Ilyen, amit az őrségi föld megterem. Ez nem a
piac, hanem a lakosság hibája, mert inkább elmegy a tescoba, megveszi, nem dolgozik vele. Pedig akkor
tudják, hogy mit esznek és mit etetnek meg a másikkal.

3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
Oda tudok menni, ahol van piac, ahol az emberek keresik az árut. 40 km-es körzetbe mehetek.
Nagyrákosi vagyok. Őritől 3 km-re vagyunk, Körmendtől 35 km-re vagyunk. Próbálkoztam
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Zalaegerszeggel is, de oda olyan korán be kell érni, és a kacskaringós utakon nem akarok reszkírozni.
Enélkül is el tudjuk adni.

Kitelepülési díj?
Olyan minimális, hogy semmit.
Életszínvonal?
Az befolyásolja, hogy mikor van nyugdíjfizetés és mikor van az, hogy elfogyott a pénzem és nem tudok
venni.
Más termelők?
Nem.
Mekkora a piac?
Nem, mert kényszerűségből mindenhova kell mennem, ha el akarom adni az árumat.
Infrastrukturális körülmények:
Fontos lenne. Villany van, de ott rossz a helyzet.
A közbiztonsággal nincs baj.
Megközelíthetőség:
Fontos.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Legyen WC, az tiszta legyen. Legyen olyan parkoló, ahol közel meg tudunk állni, legyen tető a fejünk
felett, ez Őriben nincs.

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Megjelenik az interneten és az jó, de itt sokszor nehéz az internethez hozzáférni.Pl. Nagyrákoson is
ezzel van a probléma.
Normális, nem vegyszerezett, nem kínai, nem tesco-s árut kapnak. Olyan áru, aminek ott a névjegye, a
NÉBIH által ellenőrzött.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Most van egy nagy dühöm. Őriszentpéteren fizetünk egy minimális díjat, velünk dicsekednek, hogy van
piac. Most, amikor van egy Tökfesztivál vagy egy Őrségi Vásár, elvisznek minket onnan, ahol egész
évben értékesítünk. Letettek minket a Zalapartra. Az öreg néni, aki minden héten visz tőlem joghurtot,
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most nem fog a szokásos helyemen találni, oda le meg nem fog lejönni. Megírtuk kérelemben Őrinek,
de nem történt semmi.

Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés.
Mit gondol, hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő
jelenjen meg?
Itt rengeteg a termelő, de hogy lehet, hogy valakinek nincs kertje, de van karfiolja már májusban?
De a nép nem akar dolgozni, ezért nem jönnek.

Őriszentpéter piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Nincs víz, illetve messze, WC messze, nincs fedél a fejünk felett. A társak pavilonjai – énem kaptam, de
nem is kértem - olyan rosszak, magasak, hogy ha eső van, akkor elől-hátul folyik a víz az árura. A társak,
a pavilonoknál raklapokon állnak, esnek-kelnek benne. Egyiknek sincs annyi esze, hogy bedeszkázzák a
raklapokat, akkor nem lenne ennyire veszélyes.

Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért?
Az előbb említett sérelmet leszámítva igen.

A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Elégedettek, rengetegen járnak ide.

Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának erősségének?
Az, hogy van.

Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének?
Nincs fedett hely, a pavilonok rosszak, mosdó messze van.

Mitől különleges Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje
meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Rosszkor kérdez. Van egy elburjánzott hangulat. Van 5 sajtos, például. A másik, hogy habos krémeseket
35 fok melegben árulnak nyáron. Romlandó. Ha ott valaki beeszik valami szalmonellát, akkor nekünk
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nem kell mennünk a piacra, mert akkor azok miatt az összes piacot bezárják, mi meg megszenvedjük.
Mit keres ott a hatlapos nyáron? Könyörgöm. Hűtő nélkül.
A sajtok is…. Rajtunk kívül a sajtok nincsenek becsomagolva. Ott mászkálnak rajtuk a legyek, fújja a
szél, viszi rá a port. miért lehet ezt megtenni?

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Kulturált árusítást követelnék, biztonságosan. Élelmiszerbiztonságosan. Ha a lányom sajtot készít és
mindennap adja a tehén a teket, akkor Ő hogyan tud a piacra menni. Milyen hibát követek el, ha én
adom el a termékeit? Aki ezt az asztalnál kitalálta, hogy oldaná meg. Nekem erdőm van. Ha Ő
bejelentene, akkor erről le kellene mondanom, sőt a lányomhoz költözni, pedig a szomszédban lakik.
A múltkor elvitte egy kis öregember a paprikáját, 74 éves, nem adott nyugtát és 300.000 FT-ra
bűntették. De kapálni nem mentek el segíteni neki. Nyugdíjas. Így hogyan fejlesszünk?

Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac?
A minimálisat adja meg, újdonság nem kell.

Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl.
gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Most vitték oda tökfesztivált, minket meg eltettek onnan.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Nem tudom, csak azt, hogy a mi termékeinknek ez nem annyira jó lehetőség.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Negatívak.
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Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?

Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.)

Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára?
Nagyon ki van táblázva. Meg az embereknek ez egy program. A szattai polgármester elengedi a két
falugondnokját a piacra.
Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna?
Az internetes kommunikáció jó, meg az, hogy most is ki van táblázva a helyi piac sok helyen, s onnan a
turisták is értesülnek.

Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak?
Azért jöjjenek, mert itt az árusok a saját maguk által megtermelt házi termékekkel mennek a piacra.
Ezt nem is szabad megszegni.
Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Az állatok miatt más helyeken nem jártam.
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6. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Végre valakinek eszébe jutott, hogy azokat keressék, akik ott vannak. Őriszentpéter polgármestere
mindenhol lenyilatkozza hogy ilyen és olyan jó az őriszentpéteri piac, de 2,5 éve nem járt kint. Az
őriszentpéteri piacnak nincs egy olyan piacfelelőse, akihez lehetne fordulni, ha problémánk van.
Mivel foglalkoznak?
Zöldség- és gyümölcs-feldolgozás: szörpök, lekvárok, savanyúság, aszaltok, illetve szezonban a frissáru
is ott van.
Mióta?
5 éve.
Mekkora a vállalkozás?
Őstermelő, kistermelő vagyok, tehát egy személyes.
Értékesítési gyakorlat?
A szerdai és szombati őriszentpéteri piacra járunk, beszállítunk zöldségeket a Pajta étteremnek és
nagyon sokan szerencsére házhoz jönnek. Nemcsak itt van telek, hanem édesanyámnál is, és aki már
egyszer-kétszer vásárolt tőlem, megkeres itthon. Ezért is fog épülni itt ez a pince, ami kimondottan
Leader-es pályázati munka lesz, ott lesz egy helyi termék előállító- és bemutató terem kerül
kialakításra.
(Az óvodakonyhában minden mirelit, de megvehetnék úgy tudom a helyi termelőktől is.)

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter?
Falu.
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter helyi piaca?
Jó piac, el lehet róla mondani, hogy sokan jönnek ide. Működő piac. Sok az olyan piac, amit papíron
megcsináltak, de nem működött, mert nem volt rá kereslet. Pl. Zalalövő
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3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
Közelség.

Kitelepülési díj?
Igen, meghatározó. Őriszentpéteren évi 10.000 Ft, eddig ingyenes volt.
Életszínvonal?
Nem.
Más termelők?
Nem.
Mekkora a piac?
Igen.
Infrastrukturális körülmények:
Igen.
Közbiztonság?
Nem.
Megközelíthetőség:
Igen.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Megfelelő parkoló kialakítása, piacfelügyelő. A piacfelügyelőnek abban lehet szerepe, hogy ha én
befizetem az éves díjat és sokan vannak a piacon, fizetett-e mindenki? Ezt ellenőrizhetné. Vannak külön
a kézművesek, meg a kistermelők.
Víz, villany fontos. A sportöltözőben van kinyitva 1 WC, de külön víz nincs.

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Ez a piac nemcsak a helyieknek szól, sok a turista, ezért azt gondolnám, hogy a vendégházaknak kellene
egy kicsit többet reklámozni a helyi piacot. Szórólapon és fontos lenne hangsúlyozni, hogy hol van
helyileg és mikor van nyitva. Pl. egy térkép, fontos lenne.
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Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Igazából nincs szükséges információ.

Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés.
Mit gondol, hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő
jelenjen meg?

Ahol kevés a termelő, ott meg kellene őket keresni, informálni a lehetőségekről és úgy odacsalogatni.
Illetve kizárni azokat, akik nem saját termékkel jönnek.

Őriszentpéteren sok az is, ami van. Bizonyos időközönként nem bírja el a piac azt a mennyiségű árust,
aki van. Szabályozni kellene azt, hogy adjanak annak előnyt, aki mondjuk egész évben becsülettel,
télen-nyáron kint van a piacon. Ha vagyunk hárman, akik lekvárokat, szörpöket árulunk, nem kell
odaengedni egy negyediket, mert nem bírja el a piac.
Sajtárusból is van 5-6. Ahhoz nem olyan nagy befogadóképességű a piac, hogy ez menjen.

Őriszentpéter piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Megfelel.

Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért?
Igen, végül is. Elég látogatott.

A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Igen. Nekem már az elismerés, amikor visszajönnek és azt mondják, hogy igen, magától vásároltam
tavaly is.

Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának erősségének?
Családias légkör, jól érzik magukat az emberek. Sokat kommunikálunk a vásárlókkal, turistákkal.

Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének?
Gazdátlanság.
100

Mitől különleges Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje
meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Családias légkör miatt.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Piacfelügyelő kellene és egy zárt téli árusítóhely. Volt egy pályázat, amit megnyertek, s tervrajz, csak
át lett csoportosítva a pénz a Sárga Házra, meg arra a helyre, ahol a Vadászati Kiállítás lesz.
Ha pedig nem volt jó a kalkuláció, olyannal kell kiszámoltatni, aki ért hozzá. Az önkormányzat volt a
hibás, mert egy projektbe három megvalósítást vontak be.

Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac?
Raklapokon árulunk-. Olyan hely kellene, ahol nem törik ki a lábunk. Ez pakolás szempontjából is rossz.

Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl.
gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Lehetne egy főzést csinálni, hiszen sok a gyerekes, ott a játszótér. Leülnének beszélgetni, ismerkedni,
mert pont erre nem érnek rá az emberek. Nem érnek rá ismerkedni. A Hétrétországkor is csináltunk
külön helyet. Raktunk le a gyerekeknek ping-pong asztalt, trambulint, kürtöskalácsot sütöttünk.
Kellene olyan hely, ahol a fiatalok össze tudnának jönni.
Gyerekprogramok, vetélkedők jók lennének. Illetve gyerekfelügyelet, hogy hosszabban is időzhessenek
a szülők.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Ellenzem.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Negatív. Szerintem sokkal jobb az, amikor a vásárló és az eladó között van egy személyes kontaktus.
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Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
Nem.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
-

Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.)
Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?
5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára?
Szórólapozás.

Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna?
Szórólap, s rajta térkép, meg egy rövid, figyelemfelkető üzenet.

Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak?
Mert együtt lenni jó.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Ausztriában nem kell nyugtázni, csak egy egyéves bevallást kell csinálni. Akkora felesleges dolog, mert
ha valaki egyszemélyben csinál egy gazdaságot, az akkor is bent marad a határon belül. Ha csinálnék
egy havi összesítőt, úgyis bevallanám. Tovább tart az adminisztráció, mint a nyugtázás.
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7. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Márciusban kezdtük, fél éve járunk. Először jártunk Zalaegerszegre is a pénteki napokon, de akkor
beindult itt Őriszentpéteren a szerdai és mivel itt a szombati nap nagyon jó, így péntekre is és
szombatra is nem tudtunk készülni. J
ártunk szerdán is a nyáron. Most csak szombaton van, ezért szeretnénk most majd Körmendre is kijárni
hétfőnként, mert akkor nem üti egymást a kettő. Mi mindent frissen készítünk. Akkor este a párom
felkel 2 óra körül és reggel hatig-hétig elkészíti frissen a perecet, kalácsot. Minden frissen van. Amikor
reggel kimegyünk a piacra, még minden meleg.
Mivel foglalkoznak?
Családi vállalkozás: a bátyám, az édesanyám és én vagyunk benne, őstermelőként. Van 10 hektár
földünk, amiben gabonát termelünk. Legtöbbször búzát, de volt már szója, kukorica. Attól függ, hogyan
tudunk vetni. Tavaly ősszel nem tudtunk, mert nagyon száraz volt, ezért tavaszi búzát vetettünk. Az az
idén jó lett és abból a búzából van a lisztünk is. Szlovéniába járunk ki őröltetni, meg most nézzük a házi
malmokat is, mert akkor lehet teljes kiőrlésű lisztből minden.
Mit?
Rétesek, darálós keksz, vaníliás kifli, sajtos stangli, sajtos rúd, linzer, isler, barack, zserbó és hatlapos.
Nem a cukrászdai, hanem a régi sütemények.
Mellette lekvárokat, szörpöket, aszalt gyümölcsöt is készítünk. Van kertünk is. Paprikával és
paradicsommal eddig nem mentünk ki, mert vannak olyanok, akik évek óta kijárnak. Inkább a
paprikából lecsót, a paradicsomból pürét és levet készítünk, ezeket áruljuk.
Értékesítési gyakorlat?
A piacon kívül vannak visszatérő, rendelő kuncsaftok és ki van váltva a falusi vendégasztal is, ahol saját
termékekből kínálunk, pl. saját paprikából lecsó. A Hétrétorzság ideje alatt is nyitva voltunk, lehetett
perecet készíteni és nagyon sokan kipróbálták, apukáktól-anyukáktól kezdve a gyerekekig, mindenki
itt fonta a kalácsot, perecet és sütöttük. A legkisebb kislány 2,5 éves volt, a legidősebb néni majdnem
80 éves. Itt fogadtuk a vendégeket. Volt, aki 3-4 órát is itt töltött, meg sokan jöttek vissza. Csak pozitívot
kaptunk vissza.
Itt fix árak voltak. A piacon azért adunk kedvezményt a visszajáróknak.
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2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter?
Az Őrség fővárosa. Én tőzsgyökeres ispánki vagyok, nekem olyan település, mint a többi őrségi. Oda
tartozunk jegyzőséghez, de azon kívül semmi. Központi szerep.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter helyi piaca?
Az itteni emberek, az itteni emberek termékei. Minden, ami az itteni emberek produktuma.

3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
A legfontosabb, hogy megéri-e, fontos, hogy milyen közel van. Egerszeg messze volt.
A kitelepülési díj nem, a helyi lakosság életszínvonala sem, de az hogy mennyi hasonló árus van, az
igen.
Körmendi rendelőink most vannak, van aki már előre szól, hogy mennyit akar.
Infrastrukturális körülmények:
Fontos, víz és villany.
Közbiztonsággal nincs baj.
Megközelíthetőség:
Fontos nagyon.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Különálló vizesblokk és a fedett vásárcsarnok. Nem is a fűtés a lényeg, hanem a fedettség és hogy
oldala legyen.

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Hirdetni kellene az oriszentpeter.hu-n, az Őri Hírekben, Rábavidékben – ebbe a Kálmán Gyuri ír néha
a piacról.
Levideoztak minden pavilont. A facebookra tesznek fel ezekből. A Kemence Ica néni sokat fotóz, Ő
minden héten rak fel. Már én is felteszem a saját oldalunkra, hogy melyik héten mivel megyünk ki.
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Régen elmentek egymáshoz megnézni, hogy ki-mit hol termel és mivel megy ki a piacra. Ezzel elejét is
lehetne venni annak, hogy valaki nem a saját termékét viszi ki. Ehhez marketinget is lehetne csatolni.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Aki kiadja a papírokat, tőle tudunk valamit, mást nem és nincs is igény. De nem az utolsó pillanatban
kellene megmondani, ha elköltöztetnek minket, ahogy most is majd, az Tökfesztiválkor. Most már jobb
lenne, ha lent maradnánk és mindenkinek fix helye lenne.

Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés.
Mit gondol, hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő
jelenjen meg?
Ide mindenki jár. Sok az árus, 20 pavilon, mellette asztalok, kézművesek, szörpös, gyöngyfűzés, hímzett
terítők, kb. 30 árus.

Őriszentpéter piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Teljesen.

Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért?
Igen, mert ami kell, az megtalálható. Sajtos is több van, húsos is háromfajta. Csak sajnos, amióta
kijárunk a piacra, egyre több a süteményes. A kitétel, hogy saját földön teremjen az alapanyag, de olyan
is ad el süteményt, akinek még földje sincs. A mienkben csak a tejföl nem a mienk. A nyár jó volt, mert
rengetegen voltak, a téltől félek. Az volt a célunk, hogy annyi pénz jöjjön be havonta, amit az Adában
is megkeresett a feleségem. A gyerekek továbbtanulásához sok pénz kell.

A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Visszajárnak, sokan vannak. Népszerű. A helyiek, környékbeliek is visszajönnek, de még a messzebbről,
pl. Budapestről jövők is.
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Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának erősségének?
Olyan neve van, hogy a Gotthárdon dolgozó szentpéteriek érdeklődnek a piac után. Neve van ennek a
piacnak. Rengetegen jönnek vissza. Megvásárolnak termékeket pár hónapra, aztán, amikor újra
jönnek, akkor újra vesznek.

Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének?
A pavilonok, de állítólag jönnek újra. Az önkormányzat egyre kevesebbet fordít rá, nem érzi azt, amit
az árusok, hogy van hírneve a piacnak. Inkább nyűgnek érzi.

Mitől különleges Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje
meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Házi jellegűek a termékek, ez látszik mindenen. Jó a kínálat, a társaság, a közösség.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Állandó helyek kialakítása jó lenne, mert akkor nem kellene ide-oda pakolni évente kétszer-háromszor,
a nagy rendezvényekkor.
Illetve megszűrném. Ha megvan minden adottság, akkor áruljon. De ha olcsó lisztet vesz valahol és
abból süt perecet, az nem ugyanaz. Sok olyan van, akinek kertje sincs és savanyúságot árul. Ezt én
megszűrném.
Illetve itt mindenki az őrségi névvel reklámozza magát, pl. a csesztregi árus őrségi tökmagolajat árul.
Aki nem tartozik ide, ne használja ezt a nevet. Az igaz, hogy most mindent el lehet adni az őrségi név
alatt. De ez így be fog bukni.
Nekem vannak hűtőládáim, ha krémest viszek ki, azt abban. De van akinél a melegben folyik le a
csokimáz a süteményről. Azt még egy idős embernek is fel kell tudni mérni, hogy ez milyen veszélyes.
Az nagy probléma lenne, ha valaki mérgezést kapna. Én termodobozban tárolom a krémes
süteményeket és csak mutatóba teszek ki.
Ezt is az önkormányzatnak kellene ellenőrizni.
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Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac?
Nagyobb reklám nem ártana. Illetve a mellékhelyiségekkel is gond van. Kellene egy vizesblokk az
árusoknak és a látogatóknak is, mert csak a sportöltöző mosdóját lehet használni.

Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl.
gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Az Őrség annak jó, aki ide akar jönni és egy hétig csak pihenni. Ha látni akar, akkor három nap alatt
megnézi, ami itt van.
Játszótér van, azt lehetne bővíteni, de szerintem más program nem kell. A gyerekek kedvence a
csúszka, ott mindig sorbanállás van.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Az interneten mindenki mindent figyel.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Vegyes.

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
A pékáruknak nem, a szörpöknek, lekvároknak igen.
Ha lenne rá kereslet, akkor igen.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Nincs leszabályozva a piac, hogy tényleg csak őrségi jöhessen be, ugyanaz kellene a webshopnál is.
Még ha el is jön messzebbről, ne írja ki, hogy őrségi.

Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.)
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A chat és véleménycsere fontos, az értékelés is a visszajelzés miatt – amit én mindig kérek, mert abból
lehet tanulni. A vevői-termelői közösség építésére és piackutatásra is használható lehet.

Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?
Attól függ, hogy mennyit.

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára?
Honlapon, korábban említett hetilapokban való megjelenés.

Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna?
Facebook, külön honlap a piacnak.

Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak?
Itt mindent megtalál. Képek, és szöveg is: mit gondol, mit akar a termelő, mit csinál. Fotó a termékekről,
kertekről. Az üzenet pedig, hogy házi, kézműves termékek vannak itt a piacon.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Az engedélyekkel nagyon meg vagyunk fogva. Nem úgy, mint Ausztriában. A vendégasztalon saját
disznót nem tálalhatok fel, csak akkor, ha máshol vágatom le, de itthon már feldolgozhatom.
Ausztriában az otthon feldolgozott hús is lehet a vendégasztalon. Ami nem saját 30%, abban
Ausztriában sört, pálinkát is lehet kínálni.
Túl sok a szabályozás.
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8. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Én csak az Őriszentpéteri piacra járok. Nagyon ritkán van, hogy ide a környékre egyszeri rendezvényre
meghívnak vendégként. Általában évente egyszer, maximum kétszer, pl. Orfalu.
A legfőbb az zöldség, fűszer palánták, meg évelő növények. A palánták jól mennek, de ez egy rövid
szezon és ki kellett találnom valamit, amivel kihúzom az év többi részét. Innen jött, hogy árulok még
lekvárt, gyümölcssajtot, teakeveréket. Szezontól függ, hogy melyik az erősebb termék. 2017-ben
kezdtem el a tevékenységet, őstermelő és kistermelő is vagyok.
Az értékesítési gyakorlat az őriszentpéteri piac és a háznál való értékesítés.
Jogosítványom nincsen, a többi családtagra, leginkább az anyósomra számíthatok, hogy elvigyen a
piacra.
Nem érzem úgy, hogy képes volna eltartani ez a tevékenység.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter
Rengeteg nagy rendezvény, Őrségi Vásár, Tökfesztivál, Hétrét fesztivál.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéteri helyi piaca?
Jó közösség.

3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről? Ön milyen szolgáltatásokat vár
el a helyi piac üzemeltetőjétől? Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a
lakosság felé? Hogyan és mit kommunikáljanak?
Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár? Az eddig elhangzottakból
is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés. Mit gondol, hogyan lehetne a legjobban
elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő jelenjen meg?
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AZ INTERJÚALANY CSAK AZ ŐRISZENTPÉTERI PIACRA JÁR.

Őriszentpéteri piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire
elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban? Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának
erősségének? Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének? Mitől különleges
Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje meg, ami egyedivé
teszi ezt a piacot!
A helypénz az én bevételemhez képest sok, annak ellenére, hogy főállásban szeretném csinálni.
Viszonylag kicsi területen van a piac, az iparcikk bolt mögött. Egyre többen vagyunk, ami azért okoz
problémát, mert viszonylag kevés az asztal, és folyamatos küzdelem van az asztalért. Hiába van, hogy
én már régebb óta járok ki, de nem egész évben ezért nehéz asztalt szerezni. A növényeimmel meg
tudok tölteni egy egész asztalt, de a lekvárokkal, teáimmal egy fél asztalon el vagyok. Viszonylag
gyakran előfordul, ha anyósom nem segítene asztalt szerezni, akkor bajban lennék. Azt látom, hogy
mások is hasonló helyeztben vannak. Nem csak az számít, hogy ki mióta jár ki, hanem, hogy mikor
érkezik a piacra, mennyire lelkesen szerez magának asztalt. A fedeles asztalok nap ellen is védnek, eső
ellen is jó, de ha az ember kiszorul olyanra, ahol nincs, akkor vagy sátrat vagy napernyőt kell szereznie.
Valamivel kisebb is az asztal.
Ha lenne több asztal, nem tudom, hogy hova raknák. Nem tudom, hogy hova kanyarodna a piacra.
Most már lassan a játszótérre is be fogunk kanyarodni.
Most már jobban működik a kitáblázás, de még előfordul, hogy nem találják meg a piacot. Volt olyan
turista, aki az iparcikk boltba ment be és nem találta meg a piac bejáratát.
Igazából kipakolás után nem lehetne autóval bemenni a piacra, de ez rendre előfordul.
Ha valaki nagyobbat, vagy nehezebbet vesz, gond, hogy ki segít neki kicipelni és akkor bejönnek érte
autóval.
Közbiztonság nekem úgy tűnik, hogy nagyon jó. Mindenki figyel a másik asztalára.
Ha lenne több asztal az nagyon jó lenne. Tulajdonképpen mellettünk van a sportöltöző és annak az
oldalán van egy csap. Igazából közel van, van mellette szemetes kuka. Ritkán előfordul, hogy nincs
nyitva a sportöltöző és akkor megy a probléma. A kultúrház az messzebb van a mosdó miatt.
Nagyon régóta emlegetik a vásárcsarnokot. Azt tudom, hogy valami pályázati dolog, nagyon nehezen
akar összejönni. Biztos, hogy sokakat motiválna arra, hogy télen is kijöjjenek, kérdés, hogy a helypénz,
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hogyan alakulna. Akkor is megérni-e kimenni, mert télen amúgy is kevesebbet lehet eladni. Egy
fedettebb hely jól jönne, télen nagyon zord idő tud lenni a piacon.
Rendre elő szokott fordulni, hogy amikor nagy rendezvények vannak, akkor elrakják a piacot. Ilyenkor
nagyon el vannak dugva az árusok. Egy átlagos szombati piacnap sokkal jobb, mint egy Őrségi Vásár.
Ebből konfliktusok is vannak. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne feloldani. Valaki azt mondta, hogy
ő szívesen fizetne többet is Tökfesztiválon, ha jobb helyet kapna.
Termelők felé a kommunikáció: Én nem vagyok fönt FB-n, a többiek elég jól tartják a kapcsolatot FB-n.
Néha e-mail-ben, telefonon. Szerencsére anyósom keresztül elég jól áramolnak az információk. De
tulajdonképpen a nyilvántartási lapon meg kell adni az elérhetőségeinket. A piacfelügyelő ossza a
nyilvántartási íveket és ő szokta mondani, ha valami van. Ha valaki pl, nincs egy szombaton, velem is
előfordult már, hogy mindenki beszélt róla, csak én nem tudtam. Most is a Tökfesztivál miatt volt
valami felháborodás, és ebből is kimaradtam. Ha tényleg valami fontos dologról van szó, akkor azt el
lehetne küldeni e-mail-ben.
Lakosság felé a kommunikáció: egyértelműbb kitáblázás. Lehetne rakni hirdetőtáblát is. Nem tudom,
hogy azon kívül, hogy hol a piac, mi lenne fontos a lakosságnak és a turistáknak. Ha a piacnak van
weboldala, esetleg oda lehetne térképet tenni vagy koordinátákat. Illetve ha van valami fontos
információ.
Elég sokan vagyunk Őriszentpéter környékéről és van ez a 40 km-es sugarú kör, sok a Zala megyéből
érkezők. De egyébként színesítik a választékot, nagyon kedvesek, aranyosak. Szerintem, ha valaki még
tudna olyat árulni, ami nincs, akkor jöhetne újabb termelő. Azt veszem észre, és anyósom azt mondja,
hogy a kezdetben kevesen voltak és mindenki mást árult. Most már többen is áruljuk ugyanazt. Néha
felmerül, hogy vannak olyan termékek, amiket már sokan árulnak. Én is a lekvárt azért próbálnám
kiváltani mással, mert nagyon sokan árulunk lekvárt és ez mindenkinek hátrányos. A vásárlóknak jó,
mert tudnak válogatni. Süteményt is sokan árulnak, és recepteket is cserélnek egymás között.
Lekvároknál is lehetne, hogy az egyik árus ilyen gyümölcsből árul, a másik pedig másból. Tavasszal
mikor kiviszem a palántáimat, meg szoktam nézni, hogy mi van a többieknél, és megpróbálom úgy
alakítani, hogy ne legyen átfedés.
Nekem még mindig az asztal az elsődleges, páran még morognak, hogy lehetne jobb a mosdó.
Az önkormányzat felé a kommunikáció nem teljesen zökkenő mentes. Néha hallom, hogy ha valakinek
valami problémája van, akkor nem mindig tudják, hogy kihez tartozik a dolog.
Évek óta árulnak szárított gombát, és az egy jól bevált gyakorlat, a vásárlók keresik. És ennek ellenére
most jött egy olyan rendelet, hogy nem lehet. De utána jártak, és ha le van zacskózva, akkor lehet
gombát árulni. Csak a friss gombához kellene gombavizsgáló helyiség.
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Az apósom ő letette ezt a vizsgát, ők árulnak gombát és lenne igény a friss gombára, mert kérdezik
tőle. De gondolom, akkor kellene fizetni a gombavizsgálónak és nem tudom, milyen feltétel kellene.
Nem tudom, hogy a gombavizsgáló helyiség mit takar pontosan, de a vásárcsarnokban lehetne. Fel
kellene mérni az igényeket, hogy mennyire vásárolnák a friss gombákat.
Én elégedett vagyok az őriszentpéteri piaccal.
Szerintem a vásárlók elégedettek, mindenkinek meg vannak a kedvenc termékei, kedvenc árusai.
Abból szokott néha probléma lenni, hogy a vásárlók behoznak állatot a piacra.
A játszótér ott van a piac mellett, és ha gyerekkel jönnek, akkor a gyerekek a játszótéren játszanak, a
szülők vásárolnak.
Erősség: az biztos, hogy a közösség.
Gyengeség: néha vannak olyanok, akik esetleg nem a sajátját árulja.
Különlegesség: van egy adag olyan termék, amivel én máshol nem találkozok, pl. tökmagolaj, házi
sajtok, gyümölcssajt. Az emberek nem ismerik annyira a gyümölcssajtot, annak ellenére, hogy a
birsalmasajtot ismerik.
Lekvárt is cukor nélkül főzöm, mert elegendő a gyümölcsben lévő cukor.
Kézművesek, fazekasok is a helyit árulják.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac? Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a
vevőknek? Pl. gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Azt látom, hogy amikor vannak ezek a biciklis túrák, akkor sokkal több ember van, de ez nem jelenti
azt, hogy ők vásárolnak, nem növeli a vásárlóerőt. Ha van valami rendezvény, akkor láthatóan többen
jönnek. Ha lehetne gombát vásárolni, akkor az vonzó lenne.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Aki nagyon picibe csinálja, annak azt mondom, hogy nem biztos, hogy jó. De viszont azt látom, hogy
aki egy picivel is többre vágyik, lefényképezi a termékét és fölrakja a FB-ra. És vannak olyan vásárlók,
akik kimondottan ezért jönnek. Vannak a nyitott porták, és ezt is fel szokták tenni.
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Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Nekem semleges, de inkább pozitív. Azt el tudom képzelni, hogy képek legyenek a termékekről.

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
Annyira piciben csinálom, és mindenből keveset csinálok.
Az ötlet jó, meg vonzó.
Nem tudom, hogy lenne olyan mennyiségű árukészletem.
Inkább nem vennék részt.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.) Hajlandó lenne fizetni egy
ilyen szolgáltatásért?
5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? Milyen üzenetet fogalmazna
meg a különböző célcsoportoknak?
A turistáknak az, hogy könnyen megtalálják a piacot.
Fontosak a fényképek.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Nem tudok ilyet említeni.
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9. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
A piacon, Őriszentpéteren és Szombathely és máshol nem is. Úgy gondolom, hogy Szentgotthárdra
nem érdemes menni, mert lenéznek minket.
Vannak növényi olajaink, tökmag, len, mák, van házi tésztám, több fajta lekvár, darált csípös paprikánk,
szárított vargánya. 2012 óta foglalkozom ezzel. Őriszentpéteren szombaton van, Szombathelyen meg
csütörtökűn. Fesztiválokra is járunk, most a fiam Kapolcson van.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter
Nagyon jó a piac, de nem a helyiek miatt. A turisták tartják el a piacot.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéteri helyi piaca?
Szalafőről csak ketten járunk, Őriszentpéterről sem sokan. Úgy vesszük észre, hogy kitúrnak minket az
idegenek.

3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
A vásárlóerő, ha nem lenne, akkor nem mennék.
Szombathelyen is nagyon szeretnek és keresnek minket.
Ötszőr szerepeltem a Bordás Marcsi műsorában, és az ország Vilma nénije lettem. 2011 óta szerepelek
a műsorában. Ez a szereplés nagyon előre vitt minket, mindenhol ismernek. Azt mondják, hogy nagyon
jól szerepeltem.
Egy van, aki nagyon zavar termelő, ugyanolyan címkéket nyomtatott, mint a miénk, és már akartam
szólni a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak. A Vilma néni helyett egy nagy tök van. Szlovéniából hozza a
tökmagolajat. Zalai árus, és állítólag Lentiből már ki van tiltva.
A többi árus nem érdekel.
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Mosdó van mind a két helyen. Szombathelyen rossz helyen vagyunk, sehol egy árnyék.
Illemhelyiség is van mind a két helyen. a szervezőkkel sincs semmi probléma, nagyon aranyosak.
Piac megközelíthetőségével sincs probléma.
Szombathelyen nincs, itt van kitelepülési díj. Nagyon jónak tartom, hogy itt van. Kapunk kecskelábú
asztalt. Én szívesen kifizetem ezt a pénzt, csak legyenek meg a jogaim. Ez nem befolyásoló tényező.
Mi fel vagyunk szerelve, sátrunk van, asztalunk van.
A helyi ide fizeti minden adóját, a Zalai nem.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés. Mit gondol,
hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő jelenjen
meg?
A lakossággal nem kell nagyon kommunikálni. Az Őriszentpéteriek is termelnek. Ez turista paradicsom,
velük nagyon jó a kommunikáció. Inkább szájról-szájra történik a kommunikáció. A Vilma nénit
mondom, mindenki ismeri.
Nincs problémám a termelőkkel.
Én sajnos már egyedül nem tudok kipakolni, a fiam segít nekem kipakolni. Szombathelyre nem megyek
el egyedül, mert nem tudok kipakolni.
Régebben többszőr kijött a polgármester, én merek kommunikálni a jegyzővel, ha problémám van.
Például, hogy lehet gombát, nyers vargányát árulni a piacon, ha nincs gombavizsgáló. Mert akkor én is
viszek, ha lehet. Vannak fórumok, megbeszélések, ezek a szabályzatokról szólnak. Mindenki piacozni
akar, nem lehet mindenkivel boldogulni. Mert ha az ember jelzi, akkor intézkednek. Van piacfelügyelő,
de ő sem akar konfliktust, gondolom én.
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Őriszentpéteri piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire
elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban? Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának
erősségének? Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének? Mitől különleges
Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje meg, ami egyedivé
teszi ezt a piacot!
Csak az Őriszentpéteri piacra járok ki, mert nincs időm, én is 70 éves vagyok. Előtte motoros kézbesítő
voltam itt. Ketten vagyunk a fiammal, ő 50 éves, nincs idő más piacokra járni. Nem tudunk elmenni
már Vasvárra. Bükre be van fizetve a 15.000 Ft, de nem tudunk elmenni, mert nincs időnk. Volt az
Őrségi Vásár, a Pityerszeri skanzen, nagyon jó Pityerszer, hozzák viszik a turistákat. Nincs időnk, árut
készíteni is kell, meg dolgozni is.
Összeségében elégedett vagyok a piaccal, ha az ember jelzi a problémát azonnal intézkednek. Nincs
semmi probléma velük.
Sokan járnak ki a piacra, van egy külön kézműves rész, ahol a fazekasok, gyöngyösök, fások vannak.
Meg mondom őszintén, hogy én csak fél 10-kor szoktam lemenni. A fiam kipakol két helyre és én utána
megyek le. Nincs semmi problémám. Az nem baj, hogy ilyen sokan vannak kint a piacon.
Nem védettük le a terméket, elvitte a szóró lapunkat Zalaegerszegre és kinyomtatta ő is, csak a Vilma
néni helyett egy nagy tök van. Le kell védetni, csak az is sok pénz. Nem is lehet róla vele beszélni. Volt
egy olyan Őrségi Vásár, hogy le szokták vinni a futballpálya mellé a kecskelábakat, én meg faházban
vagyok. Jöttek szegediek és keresték a Vilma nénit és ez a pasas kiadta magát a fiamnak és jött hozzám
a család, hogy a fiamnál azért nem vettek mákolajat, mert műanyag flakonba volt neki. Mondtam nekik,
hogy nekünk nincs műanyag termékünk. Kérdeztem, hogy hol. Mondták, hogy a patak partján lent. És
én mondtam, hogy az nem az én fiam. Kiadta magát, hogy ő családtag.
Két helyen vagyunk az Őrségi Vásárkor. Tökfesztiválon is két helyszínen vagyok, a fiam Őriszentpéteren,
én meg Szalafőn.
Csak így lehet ezt csinálni. Őstermelőként csináljuk.
Az én vásárlóim elégedettek, nincs probléma velük, jeleznék. Nagyon sok visszatérő van, inkább
belföldiek, de vannak azért külföldiek is.
Erősségnek a turistákat tartom, nem csak nyáron vannak itt turisták, hanem télen is. A turisták a
vonzerők. Van egy csodálatos savanyúságom, teljesen kézzel vágom, Szentgotthárdon is kérik, oda
elviszem, mert oda járok fodrászhoz, mindenhova. De ilyenkor nem csinálom, mert nem akarom hogy
megbuggyanjon.
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De keresnek, nagyon keresnek. Mi felvesszük a telefont, nincs abból probléma. Telefonon is rendelnek,
DPD futárral van szerződésünk és kiviszi a futár. Minden fajta terméket. Nincs honlapunk, aki már ismer
bennünket az rendel tőlünk. Nagy az ismertségi körünk. Aki már vásárolt, az hozza a szomszédot, meg
a harmadik szomszédot. Nincs honlapunk, meg mondom őszitén, hogy nincs rá szükségünk. Nem is
bírnánk, nincs rá szükségünk.
Valami erősebb felügyelő kellene szerintem, aki jobban oda figyel. Nem olyan felügyelő kellene, aki az
egyiknek a szemében a szálkát is meglátja, a másikéban pedig a gerendát se. Olyan partátlan kellene,
aki tényleg jobban meg értené a dolgokat, nem igazán figyelnek rá. Erősebb kellene, ne mindig az árus
mondja meg, hogy mi legyen. Van egy olyan, hogy ha az árus nem ér oda 8-ig, akkor nem foglalhatja el
a standját. Volt már ebből veszekedés. Nyilván, hogy aki az elejétől fogva oda jár, őt illeti meg az a
stand, és nem azt, aki úgy csapódott oda. Ezeken volt vita, de nem ment harcba. Szerintem
igazságosabbnak kellene lenni, határozottabb fellépésűnek.
Szerintem nem gyengeség, hogy nem fedett a piac, lehetne fedett, de már sok mindenkinek van sátra.
De ha elment máshova a pénz, fel kell újítani a sárga házat, a rendelőt is, én ezt is megértem. Mondom,
nekünk van kettő sátrunk, egy kisebb és egy nagyobb. Nekem nem probléma.
Azt nem tudom, hogy mi a nagy látogatottsága, de hogy nagy az biztos. Azt sem tudom megmondani,
hogy ki mit árul, mert nem nagyon járok körbe annyira. Meg lehet találni a húsokat, mézet, sajtokat.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac? Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a
vevőknek? Pl. gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Engem nem zavar annyira, hogy nem fedett. Jó helyen van, azt nem tudom, hogy ezt be lehetne fedni.
Én nem vágyok semmi plusz szolgáltatásra. Most jöjjön fagyis, vagy a lángos sütő? Szerintem a
termelők nem örülnének neki. Nem tudom.
A vevők nem igényelnek mást. Áru legyen, azt megvásárolják és ennyi.
A piac mellett ott a játszótér. Sok gyerekes család jár a piacra.
Nagyon sok árus árul süteményeket, csak azt nem értem, hogy lehet ilyen melegben süteményt árulni.
Ha tojást viszek Szombathelyre, akkor is csak hűtő táskában merem elvinni.
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Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Nem tartom jó ötletnek.
Ilyenről már volt szó, de az embert sem tartom alkalmasnak, aki akarta ezt, nem tudom milyen Kosár,
lehet, hogy Vendégkosár, vitte Budapestre. Mi el tudjuk adni az árunkat.
Nem vennék benne részt, én miattam lehet. De mi megoldjuk, nincs ilyenre szükségünk.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Nem tudom. Volt már próbálkozás, nem bíznám rá az árumat erre az emberre.

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren? Kötné valamilyen
feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez? Mit várna el a virtuális piactér
üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.) Hajlandó lenne fizetni egy
ilyen szolgáltatásért?
5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? Milyen üzenetet fogalmazna
meg a különböző célcsoportoknak?
Szerintem az Őriszentpéteri piacot nem kell reklámozni, mindenki ismeri. Rengeteg itt a turista,
rengeteg a vendégház, meg visszajárók vannak.
Mikor voltak a nyitott porták, akkor volt olyan füzet, ami összefoglalta a termelőket. De mi ebben sem
veszünk részt, mert nincs nekünk ilyenre szükségünk. Én már nem nyitok portát, örülök, ha itthon
leülhetek.
Szalafőn is itt van a húsvét, a pünkösd.
Nagyon befuttatott ez a műsor engem, a médiának nagy ereje van. 2011-ben volt először az első. Utána
volt egy szilveszterei szereplés Nagyhegyesen egy tuba tanyán. Volt egy itthon, a háznál. Utána még
egy szereplés séfekkel, ahol őrségi ételeket kellett főzni. Tényleg nekem nagyon sokat segített a média.
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Nem tudom, hogy kell-e neki online kommunikáció. Azt tudom, hogy a piac megy, működik és a többi
nem érdekel.
Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Nem tudok. Ez egy kis város, nem tudom, hogy kellene neki más valami. Én meg vagyok így elégedve.
Én szeretem az Őriszentpéteri piacot. Nagy a termékskálánk.
Sokszor a turista itt ismeri meg a terméket, például a tökmagolajat.
Nem támogatják annyira a helyi termelőket, az önkormányzat szerintem nem támogatja. Ha az
Őriszentpéteri oda fizeti az adóját, és én is oda fizetem, akkor egy Zalai miért előbbre való. Nem az
őriszentpéterit kellene előbbre venni, pártfogásban venni. Aki valahonnan jár, attól dupla pénzt kellene
kérni. Én jobban támogatnám a helyieket. Vagy a helyiek ne fizessenek helypénzt a piacon. Keményen
kell küzdeni, akik talpon akarnak maradni.
A tökmagolajat bérbe préseltetjük, meg a kinti munkára is van vállalkozó. Azt tudnom kell, hogy mit
viszek a piacra.
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10. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Csak Őriszentpéteren, a helyi piacon árulok. Zöldárut és tojást, 6 éve, őstermelőként végzem. 70 éves
vagyok.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter
Itt lakunk már 50 éve.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéteri helyi piaca?
Először úgy indult, hogy helyi termelői piac, most már Őrségi, mert szerintem kevés volt a helyi termelő.
Jó hogy van a piac, több helybelinek kellene lennie.

3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés. Mit gondol,
hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő jelenjen
meg?

AZ INTERJÚALANY CSAK AZ ŐRISZENTPÉTERI PIACRA JÁR.
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Őriszentpéteri piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire
elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban? Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának
erősségének? Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének? Mitől különleges
Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje meg, ami egyedivé
teszi ezt a piacot!
Eddig nem volt helypénz, most már van. Én éves díjat váltottam, a tojás miatt. Aki csak szezonális, aki
csak palántát árul, az alkalmanként fizet. Egy évre 12000 Ft a helypénz.
Ad asztalt vagy pavilont a piac, de lehet kihozni sörasztalt.
Helybeli nem sok vásárol a piacon, mindenkinek szinte otthon megterem a zöldáruja. Inkább a turisták
vásárolnak, egy kettő külföldi van, de inkább belföldi.
Vannak, akik húst, sajtot, tökmagolajat árulnak.
Engem nem zavar, hogy a többi mit árul kint a piacon. Van másik is, aki árul tojást a piacon. Én viszem
a legtöbbet. Nekem 40-50 tyúkom van. De van olyan, aki hoz ki 20 tojást.
A sportöltözőben van a mellékhelyiség. Kívül is van csap a falon. Nyitott piac, nincs le tér kövezve. Út
mellett van, mind a két oldalt vannak a pavilonok. Református templom alatt van. Jó lenne ha fedett
lenne, esőben bever az asztalra az eső. Még ha oldal fala nem is, de teteje jó lenne.
Egész évben kint vagyok, télen azért kevesebb a tojás, arra meg a paradicsom és a parika is elfogy. 5060 tojást szoktam ki vinni, de hidegben jóval kevesebb van.
Megközelíthetősége szerintem jó, könnyen megtalálható, van kint tábla a központnál a körforgalomba
és a templomnál. Szerdán délután van 16.00-19.00, szombaton meg 7.00-12.00 nyitva. Július,
augusztusban van csak szerdán, amúgy meg csak szombaton.
A közbiztonság jó.
Nekem semmi problémám nincs a piaccal, nem kell vásárcsarnok, nem kell, hogy zárt legyen, csak jó
lenne, ha fedett lenne.
A piacon van villany, és az oszlopon vannak konnektorok.
Minden asztalon nedves vászon van.
Nem tudok arról, hogy a termelőknek fórumot szerveznek A NAV-tól voltak egyszer kint és tájékoztatót
tartottak a termelőknek, azt nem tudom, hogy hány éve.
Kevés az igazán helyi termelő, ketten vagyunk, meg palánta szezonban van még egy helyi termelő. A
házirendbe az van, hogy 40 kilométeres körzetben jöhetnek termelők a piacra.
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Szalafőről, Ispánról 1 ember, Szattáról a Markó Sándor, Nagyrákosról ketten vannak. Vannak a
kézművesek. A piacon körülbelül 40 asztal vannak és ezek mindig foglaltak.
A vevők szerintem elégedettek, mert vannak visszatérő vevőim.
Tényleg jó lenne, hogy ha fedett lenne a piac, bár nem magam miatt, mert én már nem tudom, hogy
jövőre ki tudok-e menni.
Most két süteményes is kezdett a piacon árulni.
A vásárlók vegyes korúak, családosok is kijönnek.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Több helyi termelő kellene.

Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac? Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a
vevőknek? Pl. gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Lehet, hogy többen meglátogatnák a piacot, ha lenne program, de ott van a piac mellett a játszótér.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Én már nem. A fiatalok lehet.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Nem tudom megmondani. Nem értek hozzá, nincs is Internetünk.

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
Nem tudom, hogy hogy működik. Én nem.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Nem.
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Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.) Hajlandó lenne fizetni egy
ilyen szolgáltatásért?
Nem.

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? Milyen üzenetet fogalmazna
meg a különböző célcsoportoknak?
Ki van táblázva, hogy hol van a helyi termelői piac. Rába Vidékbe abba van a helyi piacról szó, abban
szokták reklámozni, hogy mikor van nyitva. Van forgalom, nem azt mondom, hogy mindenki vásárol,
szombaton nagy forgalom van. A fesztiválok ideje alatt több forgalom van, több turista is érkezik a
piacra.
Nekem ez is elég, mert amennyi nekem van, azt el tudom adni. Van, aki már előre megkéri, annak félre
teszem.
Jó a társaság, egy Jánosfai asszony mellett vagyok. Ő is már 80-as éves.
Nekem elég az a reklám, ami van.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Én olyan sokat nem jártam piacra. Míg dolgoztam, addig nem tudtam menni.
Körmendi piacra szoktam menni, nekem tetszik, ott minden megtalálható. Az itteni piacról hiányzik a
gyümölcs. Málnát, ribizlit hoznak valahonnan. Nagy a szárasság itt, az öntözés is gond, csapi vízből
szerintem nem jó öntözni. Ha az anyagi oldalát nézem, öntözéshez drága a csapi víz, mert a szennyvízzel
együtt van. Meg a talaj is agyagos és nem úgy fejlődik, ahogy kellene. Ami felesleges azt kiviszem a
piacra.
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11. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Minden, ami egy kiskertben megterem, hagyma, cukkini, tök, paprika, paradicsom, krumpli,
csemegekukorica. Egyébként szeretem a különleges termékeket, mindig valamivel kísérletezem.
Én itt pedagógus voltam, tanítói föld van a lakáshoz, mindig is műveltem egy darab földet. Vonzódom
a földhöz. Igazából saját használatra termeltem mindig, mert fontos, hogy ne vegyszeres termék
kerüljön az asztalomra. Az bántott sokszor, hogy olyan munkakörben dolgoztam, hogy pont a nyári
idényre tulajdonképpen időhiányban voltam, és nem tudtam mindent eltenni. Egy ismerősöm mondta,
hogy menjek a piacra. Összesen 7-en kezdtük a piacot, őstermelői piacként kezdtük. Mindenki
fűnyírózik, kevés a termelő. Szombatonként volt mindig a piac, az utóbbi 3 évben szerdánként is
vagyunk nyáron.
A termelői piacot sem úgy kell elképzelni, hogy csak termelők vagyunk.
7 éve, ami fölöslegem, azt kiviszem a piacra. De alapban saját magunknak termelek, én el is teszem a
dolgokat, ott sem használok vegyszereket. Befőző automatám van 2 éve és az megkönnyíti a dolgom.
Ha sok lesz, akkor kiviszek pár darabot. Vagy csinálok fenyőrügy szirupot, napon érlelt, nem hőkezelt,
medvehagyma pesztót is, és ha túltermelek, akkor kiviszem.
Minden hasznosításra kerül.
Aki nem használ vegyszert, ott nagyon sok a kártevő.
Komposztálunk.
A férjemmel csináljuk ketten az egészet.
Csak kútvízzel öntözünk.
3 éve akkor azt gondoltam, hogy csináljunk egy kicsit, termeljünk többet. Őstermelők, kistermelők
vagyunk mind a ketten.
Csak az Őriszentpéteri helyi piacon értékesítem a termékeimet. Itt a környéken csak az őriszentpéteri
tud itt talpon maradni.
Vannak gondok, legyen viszonteladók, nincs evvel semmi gond, de más hozzáállás kellene.
Valamikor 30 árus is van, 8-10 igazából termelő.
Ide megyéből lehet jönni és 40 km-es körzetből.
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Jó, ha sokszínű egy piac. Jobban tudatosítani kellene az emberekben, hogy ebbe mennyi munka van és
azért drágább ez a termék. Ennek egészen más az íze, nem felfújt, nem vegyszerezett. Nem vagyunk
nyilvántartott kertészet, egyszerűen tudatos növénytermesztők vagyunk.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéter
Őrség, természet, táj.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Őriszentpéteri helyi piaca?
Nem buta kitaláció. Jó, hogy ezt valaki kedvezményezte, az önkormányzat mellé állt, és próbálkozunk
fennmaradni. Helypénzt kell fizetni, akik kicsiben gazdálkodnak, azoknak ez sem mindegy. A téli pangó
hónapok, az idegenforgalom azért az hatékonyan segít, abban hogy fenntartható legyen. A helyiek
kisebb létszámban, mondhatnám azt, hogy néhányan jönnek, akik tudatos vásárlók, mert tudják, hogy
tiszta terméket kapnak. Hogy meddig fenntartható idegenkezűség nélkül, nem tudom, mert szinte alig
termelnek már. Az első időben még az is volt, hogy snassz kimenni a piacra.
Valahogy az embereket kellene átformálni.

3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről? Ön milyen szolgáltatásokat vár
el a helyi piac üzemeltetőjétől? Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a
lakosság felé? Hogyan és mit kommunikáljanak?
Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár? Az eddig elhangzottakból
is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés. Mit gondol, hogyan lehetne a legjobban
elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő jelenjen meg?

AZ INTERJÚALANY CSAK AZ ŐRISZENTPÉTERI PIACRA JÁR.
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Őriszentpéteri piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Őriszentpéter helyi piaca?
Összességében elégedett Ön Őriszentpéter helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire
elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban? Összegezve mit tart Őriszentpéter helyi piacának
erősségének? Összegezve mit Őriszentpéter helyi piacának gyengeségének? Mitől különleges
Őriszentpéter helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje meg, ami egyedivé
teszi ezt a piacot!
Fontos szempontok volnának. Most csak egy példa Tökfesztivál lesz, a piac évek óta ott van fönt,
megszokták az emberek, tudják, hogy ott van. Érthető, hogy az önkormányzatnak pénzre van szüksége,
de mi is fizetjük a helypénzt. Én nem vagyok Tökfesztiválon. Nagy rendezvénynél volna esély a több
bevételre, valamikor azok az 1-2 ezer forintok nem bevételek. Már az valami, ha az útiköltség kijön,
vagy amit más termelőtől megveszek. Ilyenkor a termelőket leteszik az alsó zugba, kiesik teljesen az
útvonalból a helyi piac. Egy kicsit mindenki most úgy érzi, hogy mostohagyermekként kezelik a termelői
piacot.
Persze mindenhol gazdasági érdekek diktálnak, de én azt gondolom, hogy meg kell becsülni azt, ami
még talpon tudott maradni ennyi ideig is. Idegenforgalmilag is egy színfolt. Olyan nagybanit
beengednek a piacra, akik nagyban termelnek, állami pénzből és támogatással, a munka után sem kell
fizetni és nagyon leviszik az árat. Ez nem azt jelenti, hogy itt felhajtott árak vannak, mindig alatta van a
zöldséges árának akár. De itt ők olyan szinten hozzák, hogy ellehenítik azokat. Mindennek van egy
méltányossági ára, és tessék azon belül gondolkodni. Tehát élni és élni hagyni másokat is.
Felvásárolnak árukat alacsony áron és drágábban eladják. Tehát nem a munkájuk, hanem az
ügyeskedésük számít.
Ezek nem használnak, magának a hitnek. A méltánytalanság nem az igazi.
Úgy volt, hogy valami csarnok lesz, de ez elúszott. Van egy sportöltöző, van víz, meg mosdó. A
házikókat, amiket megcsináltak, igazából megkérdezhették volna az árusokat, hogy milyenre csinálják
meg és akkor vásárló- és eladóbarát lenne az az építmény. Nem 3 méter magasnak kellene lennie, és
akkor nem folyna a termelő és a vásárló hátára a víz. Ilyen kérdésekben, lehet, hogy partnernek kellene
tekinteni azokat, akik ott vannak és teszik a dolgukat.
Nemcsak a bevételről szól. Nem rossz közösség volna, kivéve azokat, akiket ki kellene iktatni, de az
nem a piacozók dolga lenne.
Lakosság felé rendesen ki kellene táblázni és ne legyen félrevezető. A változtatások nem használnak,
sem a piaci szellemnek, sem azoknak, akik csinálják.
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A helyi termelői piac éves díja 12.000 Ft. A fesztivál esetében az árusok is fizetnek helypénzt 5000Ftot, de a helyi termelők helyét odaadják azoknak, akik jönnek a fesztiválra. Nem fair dolog a termelőkkel
szemben, adtunk is be beadványt, kértük, hogy módosítsanak, de nem történt semmit.
Összeségében elégedett vagyok az Őriszentpéteri piaccal, valamennyi bevételem van belőle.
Alacsonyabb és szélesebb házikóra lenne szükség a piacon. Kellene egy felelős ember, aki kimenne a
helyekre és megnézné, hogy ki hogy, mit termel. Valóban hiteles legyen az egész, azért lenne erre
szükség. A felügyeletnek nem a papírmunkáról kellene szólni. A nyugtaadás is problémát jelent, mert
időigényes.
Erősíteni kellene a hitelességet, az első két évben volt olyan, hogy kimentünk helyszínekre, de mi nem
jogi személyek vagyunk. És akkor láttuk azt, hogy a négy fej káposztából nem lehet ellátni egész évben
a piacot. Ne személyeskedés legyen, hanem tényszerű.
A vevőim szerintem elégedettek, mert visszajárnak. Már ott várnak a piacon, mert tudják, hogy nem
mindig tudok sokat vinni.
Erőssége a piacnak hogy van az emberekben igény az ilyen termékekre. Meg egyfajta közösségi színtér
is, jól érzik magukat, elbeszélgetnek, meg tudják kérdezni, hova mehetnek, egyfajta információs bázis
is vagyunk. Meg egyfajta lehetőség a termelőknek, felesleghasznosítás.
Gyengesége, amit korábban elmondtam, ezeken lehetne javítani.
Véleményem szerint nincs semmi különlegessége a piacnak.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Őriszentpéter piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Őriszentpéter helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac? Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a
vevőknek? Pl. gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Nem a programra jönnek az emberek. Ide azért jönnek, hogy beszélgessenek. Volt egy hölgy, aki
harmonikázott, voltak olyanok, akiket zavart, szerintem teljesen jó volt. Nem mindenki szereti. Arra
jönnek, hogy legyen sokszínű felhozatal. Ha valakinek nyári almája van, jöjjön el arra a pár alkalomra.
Nyári szezonban a hely is gondot jelent. 20 asztal van és az már kevés. A régieket tessék már
megbecsülni. Valamikor ki lettek osztva az asztalok, de voltak akik elmentek és mások foglalták el az
asztalokat. Egy kicsi farkastörvény is uralkodik. A helyieknek kell, hogy szóljon alapból. Az, hogy mások
is jöhetnek az egy dolog, de a helyieket kellene motiválni, hogy jöjjenek. Hozzák le a megtermelt
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felesleget. Gyümölcs alig van a piacon. A helyiek felé kellene valami ötleteket adni, hogy jöjjenek. Nem
olyan bonyolult az őstermelői kiváltása, ezt segíteni, támogatni.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Őriszentpéter helyi piac virtuális piacteret, webshopot is
nyitna?
Nincs itt olyan felhozatal, hogy megérné.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Én fényképezek sokat. Én tudom, hogy milyen képeket lehet feltenni. Ez a virtuális valóság arról szól,
hogy bármi benne lehet, amit bele tud képzelni. A vásárló meg a szemével vásárol, sajnos, sok esetben.
Például Svájcban 1 frankba kerül a nagyon szép alma, és a 3 frankos almát veszik meg, ami kukacos,
mert nem látott vegyszert.
Ez egy nagy lehetőség arra, hogy minden rásózható az emberre.
Én voltam az első, aki abroszt, virágot tett a piacon az asztalra. Nagyon fontos, hogy hogy tálalom a
termékemet.

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
Nem. A vevőnek is az kell szerintem, hogy lássa, megfogja, megkóstolja a terméket.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.) Hajlandó lenne fizetni egy
ilyen szolgáltatásért?
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5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Őriszentpéter helyi
piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? Milyen üzenetet fogalmazna
meg a különböző célcsoportoknak?
A mai technikát fel lehet használni. Ha lefényképezem az aznapi termékeket, akkor az emberek
bejönnek. Ha hiteles az ember, akkor jobban elhisznek mindent. Egy kicsikét jobban kellene
marketingelnie az önkormányzatnak. Beszélgetni emberekkel, nem kell előadás, személyesen kellene
elbeszélgetni emberekkel, hogy hátha érdemes lenne kijönni. A fiatalokra nem jellemző, márpedig ha
őket nem motiváljuk, akkor nem lesz semmi. Mi nemsokára kiöregszünk.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Nem jártam külföldi piacokon. És nem nagyon van ötletem. A meglévő dolgokat kellene finomítani. És
rávenni az embereket, hogy érdemes csinálni. Hiába vagyunk Nemzeti park, csak bürokrácia. Az ő
dolguk is lenne a természetvédelmet hangsúlyozni.
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Kvalitatív kutatás résztvevői
A kutatásba bevont interjúalanyok az önkormányzat által összeállított adatbázisokból kerültek
kiválasztásra.
Az interjúktól eltérő sorrendben:
Cserkúti József
Darida Judit
Gerencsér István
Hári Kálmánné
Hosszú Ferencné
Kemence Ilona
Lancsár Ferencné
Markó Sándor
Németh Istvánné
Pivonkáné Benke Éva
Tóth Csaba
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