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Vezetői összefoglaló 
A szentgotthárdi helyi termelői piac stratégiájának kidolgozására a City Cooperation II. ATHU018 

projekt az Interreg V-A Ausztria- Magyarország Együttműködési Program keretén belül került sor. 

A helyi termelői piacok jelentősége nagyot nőtt az elmúlt években, számuk 2012-2018 között 

megduplázódott, 236-ra emelkedett. A háttérben olyan törekvések figyelhetők meg, mint a 

környezettudatos életmód, az egészséges táplálkozás, a helyi értékek védelme és támogatása, a rövid 

ellátási láncok előnyeinek hangsúlyozása, s ennek következtében a meglévő helyi termelői piacok 

megőrzése és fejlesztése elengedhetetlen. 

A kép sokszínű, hiszen a termelők a vásárlók száma, a vásárlók a termelők száma és portékái alapján 

döntenek a helyi termelői piac megbízhatóságáról és létjogosultságáról, amit a piacok 

infrastrukturális feltételei és program-, valamint szolgáltatáskínálata tovább árnyalnak. 

A helyi termelői piacok stratégiai irányvonalainak kidolgozásakor mindezeknek figyelmet kell 

szentelni.  

A kvalitatív és kvantitatív módszerek, azaz termelői mélyinterjúk (5 db) és személyesen, 

kérdezőbiztosok útján folytatott kérdőíves fogyasztói megkérdezés (39 db) tapasztalatai, a termelők 

és vásárlók által megfogalmazott válaszokból készített SWOT elemzések, illetve a hazai és nemzetközi 

tapasztalatok, tanulmányozott jó gyakorlatok figyelembe vételével fogalmaztuk meg stratégiai 

javaslatainkat. 

A 2016 óta működő szentgotthárdi helyi termelői piacon a kezdeti magas termelői részvételből 

hamarosan a termelők száma minimálisra (2-4 termelő) csökkent. A jelenlevők zöldségekkel és 

gyümölcsökkel, az ezekből készült termékekkel, illetve gombával és dióval foglalkoznak alapvetően. 

Egy húsos és egy kosaras is jön néha, de nem állandó eladói a hetente 6 napon át 8:00-16:00 között 

nyitvatartó piacnak. Ugyan a piacon napi szinten árusító termelők nem panaszkodnak és 

elégségesnek, jónak ítélik a keresletet, amiben dominál az osztrák fogyasztói réteg.  

A cél azonban egy „dübörgő”, termelői piac kialakítása, amihez mind az eladói, mind a vevői, mind a 

piac működtetési oldalának erősítése szükséges. Ehhez javaslatként egy szentgotthárdi (fő)piacnap 

(vasárnap) kijelölése lehetne az első lépés és ennek ismeretében megszólítani elsődlegesen a 

potenciális helyi termelőket. 

Az eladói oldal erősítését az őriszentpéteri piacon megtalálható termelők bevonzásával és így a két 

piac közti kapcsolat erősítésével (akár közös rendezvények útján), illetve a mentori programok 

keretében, már meglévő termelők, lehetséges új termelők és a saját használatra, de felesleget is 

előállító termelők segítésével lehetne. 
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A hármashatár-menti elhelyezkedés tenyéren kínálja a határközeli osztrák és szlovén termelők 

megszólítását is, ahogy a keresleti oldalon szintén érdemes számolni a közeli országokból érkező 

kereslettel. A város nyújtotta szolgáltatások és a városi piac árui miatt jelenleg is sok ausztriai lakos 

látogat Szentgotthárdra. Miért ne válhatnának a termelői piac állandó vásárlóivá? 

Az egészséges életmódot és környezettudatosságot állítva a középpontba megszólíthatók a családok, 

illetve a széles termékválaszték, a minőségre adott személyes garancia, az eladóval kialakítható 

bizalmi kapcsolat, valamint a kínálható programok, a turisták és az ipari parkban dolgozók számára is 

vonzóvá és ha lehet így fogalmazni, turisztikai attrakcióvá, a hétvégi bevásárlások kiindulópontjává 

tehetik a helyi termelői piacot. 

A két réteg találkozásának a megvalósítása nagyban múlik a piacvezetésen és a piacfelügyelő 

személyén is, így velük közös munkában fejleszthetők az ilyen jellegű piacok, hogy végül egy baráti 

találkozóhelyként, a slow turizmusba bekapcsolódva, mint jelen esetben a szentgotthárdi hangulat 

közvetítője, az óvodai és iskolai csoportok környezeti neveléséére is alkalmas helyszíne kerülhessen 

számbavételre. 

Ehhez hírverés és láttatás szükséges, az, hogy a főútról felhívja magára a figyelmet, ami kapcsán 

infrastrukturális fejlesztésként egy LED-fal kiépítése szerepel a javaslatban. 

Ha a fentiek megvalósulnak, vagy a piaci hangulat változásának híre megy, akkor könnyen válhat a 

vásárló- és termelő-erők találkozásaként egy méltán neves szentgotthárdi programmá a helyi 

termelői piac. 
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Zusammenfassung 
Die Entwicklung der Strategie für den lokalen Produzentenmarkt in Szentgotthárd fand im Rahmen 

des City Cooperation II. ATHU018 Projektes des Kooperationsprogramms Interreg V-A Österreich-

Ungarn statt. 

Die Bedeutung der lokalen Erzeugermärkte hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen und sich 

zwischen 2012 und 2018 auf 236 verdoppelt. Im Hintergrund stehen Bestrebungen wie ein 

umweltbewusster Lebensstil, gesunde Ernährung, der Schutz und die Förderung lokaler Werte und 

folglich der Erhalt und die Entwicklung bestehender lokaler Erzeugermärkte. 

Das Bild ist vielfältig, da die Hersteller bewerten die Zuverlässigkeit und Legitimität des lokalen 

Erzeugermarktes aufgrund der Anzahl der Kunden, und die Kunden aufgrund der Anzahl der 

Hersteller und ihrer Produkte, was durch die Infrastrukturbedingungen der Märkte und das Angebot 

an Programmen und Dienstleistungen weiter verfeinert wird. 

Bei der Entwicklung der strategischen Ausrichtung der lokalen Erzeugermärkte müssen alle diese 

Faktoren berücksichtigt werden. 

Wir haben unsere strategischen Vorschläge aufgrund der Erfahrungen von qualitativen und 

quantitativen Methoden, d.h. eingehenden Tiefinterviews (5) und persönlichen Interviews mit 

Verbraucherinterviewern (39), SWOT-Analysen von Produzenten- und Kundenreaktionen sowie 

durch die untersuchte nationale und internationale Best Practices formuliert. 

Auf dem lokalen Erzeugermarkt in Szentgotthárd, der seit 2016 besteht, ging die Zahl der Erzeuger 

von der anfänglich hohen Erzeugerbeteiligung an schnell auf ein Minimum (2 bis 4 Erzeuger) zurück. 

Die Anwesenden beschäftigen sich hauptsächlich mit Gemüse und Obst, aus diesen hergestellten 

Produkten sowie Pilzen und Nüssen. Manchmal kommen ein Fleischer und ein Korbflechter dazu, sie 

sind aber keine regulären Verkäufer des Marktes, der an 6 Tagen in der Woche von 6.00 bis 16.00 

Uhr geöffnet ist. Die Produzenten, die täglich auf dem Markt verkaufen, beklagen sich nicht und 

halten die vom österreichischen Verbrauchersegment dominierte Nachfrage für ausreichend und gut. 

Ziel ist es jedoch, einen belebten und produktiven Markt zu schaffen, der die Stärkung sowohl des 

Verkäufers als auch des Käufers und der operativen Seite des Marktes erfordert. Ein Vorschlag, dies 

zu tun, wäre, einen (Haupt-) Markttag (Sonntag) in Szentgotthárd als ersten Schritt zu bestimmen 

und zunächst potenzielle lokale Produzenten zu erreichen. 

Die Stärkung der Absatzseite könnte durch die Einbeziehung der Hersteller des Marktes von 

Őriszentpéter erreicht werden, wodurch die Beziehung zwischen den beiden Märkten (auch durch 

gemeinsame Veranstaltungen) gestärkt und Mentoring-Programme durchgeführt werden können, 
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um bestehende Hersteller, potenzielle neue Hersteller und Hersteller, die für den Eigenbedarf 

produzieren, aber Überschüsse haben, zu unterstützen. 

Das Dreiländereck bietet auch die Möglichkeit, die österreichischen und slowenischen Produzenten 

in Grenznähe zu erreichen, ebenso wie die Nachfrage aus den Nachbarländern anzukurbeln. 

Aufgrund der Dienstleistungen der Stadt und der Güter des Stadtmarktes besuchen noch immer viele 

Österreicher Szentgotthárd. Warum sollten sie nicht regelmäßige Käufer auf dem Produzentenmarkt 

werden? 

Mit der gesunden Lebensweise und dem Umweltbewusstsein im Focus können Familien 

angesprochen werden. Die breite Produktpalette, die persönliche Qualitätsgarantie, ein 

Vertrauensverhältnis mit dem Verkäufer und die angebotenen Programme können den Markt für 

Touristen und die im Industrie-Park Beschäftigten attraktiv machen, und ihn sogar zu einer 

Touristenattraktion und einem Ausgangspunkt für Wochenendeinkäufe entwickeln. 

Das Aufeinandertreffen der beiden Ebenen hängt in hohem Maße von der Marktverwaltung und der 

für den Markt verantwortlichen Person ab, sodass sie zusammen solche Märkte entwickeln können, 

damit sie ein freundlicher Treffpunkt sind, und in Verbindung mit dem Slow Tourismus einen 

geeigneten Ort für die Vermittlung der Szentgotthárder Stimmung und für die Umwelterziehung von 

Kinderkrippen- und Kindergarten-Gruppen bieten können. 

Dies erfordert Öffentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit, und zwar von der Hauptstraße aus, wofür unser 

Vorschlag die Aufstellung einer LED-Wand als infrastrukturelle Entwicklung einschließt. 

Wenn die oben genannten Vorschläge verwirklicht werden oder die Nachricht über die Verbesserung 

der Marktstimmung verbreitet wird, kann der lokale Produzentenmarkt leicht zu einem zu Recht 

renommierten Programm in Szentgotthárd werden, das das Zusammentreffen von Kauf- und 

Produktionskräften darstellt.  
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Helyi termelői piac, mint közvetlen értékesítési mód  
A helyi termelői piacok a közvetlen értékesítési módok közé sorolhatók, aminek lényege, hogy a 

termelő személyesen találkozik az általa előállított termék fogyasztójával. A lokálisan szerveződő 

helyi piacok térnyerésének oka egyrészt azok vidék- és gazdaságfejlesztésben betöltött szerepének 

felértékelődése, másrészt az emberek helyi értékkel, tudatos táplálkozással és környezetbarát 

életvitellel kapcsolatos felfogásának változása. Régen is azt ették az emberek, amit „a föld helyben 

termett” és tartották ezt az egészséges, hosszú élet alapjának. Ehhez a gondolkodáshoz visszanyúlva, 

de alkalmazkodva a jelen kor azon jellemzőjéhez, hogy sem ideje, sem lehetősége nincs a társadalom 

bizonyos rétegeinek önállóan gazdálkodni, emeljük ki a helyi termelői piacok jelentőségét és kutatjuk 

fejlesztésük, életképességük megtartásának lehetőségeit. A rövid ellátási láncokkal idő-, energia 

takarítható meg és a közlekedés okozta környezetterhelés is csökkenthető. A vásárló egészséges, 

származási helyét tekintve ismert eredetű, friss termékhez juthat, míg a helyi termelő reális áron 

tudja értékesíteni a megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket, stb. Mindkét fél számára előnyös a 

bizalmon és személyes ismeretségen alapuló közvetlen kapcsolat.  

A rövid ellátási láncok szerepe a közösség által támogatott mezőgazdaságban 
A közösség által támogatott mezőgazdaság (Customer Supported Agriculture), ami a helyi 

élelmiszerrendszerek területén egyre nagyobb jelentőséggel bír, a kisléptékű mezőgazdasági 

termelés és a helyi termékeket támogató fogyasztás fellendítését célozza meg, szemben a társadalmi 

egyenlőtlenségeket és így feszültségeket is generáló, a megnövekedett szállítási távolságok és az 

intenzív gazdálkodás miatt fokozott környezeti terhelést jelentő globális élelmiszerláncokkal 

szemben. Másik oldalról közelítve a problémát, sokszor a kinézet a domináns, nem a beltartalom, 

hiszen hosszú utat tesz meg az élelmiszer, mire a fogyasztóig elér, aminek következtében a 

gazdálkodó haszna is jelentősen csökken és sokszor a termesztés, termelés eredményessége 

megkérdőjeleződik. 

A CSA megélhetést és az előre tervezés előnyeit kínálja a kisgazdaságoknak, családi gazdaságoknak. A 

vevő és termelő között kialakuló, személyes kapcsolaton alapuló bizalmi viszony a 

szemléletformálásban is kardinális szerepet tölt be. A fenntarthatóság, környezettudatosság és az 

ökológiai szemlélet érvényesül a rövid élelmiszerláncokon és a termelői-fogyasztói közösségek 

létrehozásán keresztül. Az ökológiai gazdálkodás a vegyszermentes, egészséges élelmiszer 

előállítására, illetve a mezőgazdasági termelés környezeti terhelésének minimalizálására helyezi a 

hangsúlyt (Bougherara et. al, 2009). A CSA jellemzőit mutatja az 1. táblázat.  
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1. táblázat: A CSA kihívásai, lehetőségei és kockázatai a gazdálkodó és a fogyasztó szemszögéből 

TERMELÉS 
 A fogyasztók folyamatos ellátása sok fajból és 

fajtából álló gazdálkodást feltételez, ami tervezést 
és munkaerő-befektetést igényel 

 A közvetlen kapcsolat garantálja a kiváló 
minőséget 

 Rugalmasság és folyamatos alkalmazkodás jellemzi 
a termelő-vevő kapcsolatot 

 Új típusú logisztikai és adminisztratív terheket 
jelent 

 Magasabb és reálisabb bevétel a termelés után 
 A helyi közösség bevonása, a lehetőség a 

fogyasztói igények azonnali megválaszolására 

 Hosszú távon jól tervezhető vetésszerkezet 
 Felesleges, nem eladható áru minimalizálása 
 Biztonságosabb bevétel, ami az üzleti tervezést 

és a gazdálkodás időzítését segíti 
 Egészséges agro-ökoszisztéma és 

munkakörnyezet 
 Csökkenő szállítási költségek 
 Idővel önszerveződő fogyasztói kör, amely 

feladatokat is átvállalhat a gazdálkodótól 
 Tervezhető és tartós biztonság a stabil fogyasztói 

kör lévén 
 Azonban az alacsony termés, a bizonytalan piaci 

árak, a gazdálkodó egészségi állapota kockázati 
tényezők 

FOGYASZTÓK 
 A fogyasztói mentalitásnak alkalmazkodnia kell egy 

kötöttebb rendszerhez 
 A közösségszervezés és közösségi 

részvételnehézségekbe ütközhet 
 Lemorzsolódás, kezdeti lelkesedés alábbhagyása 

esetén 
 Nem mindig alakul ki szerződéses rendszer, ezért a 

kockázatmegosztás sem jellemzi minden esetben 
 Ösztönzi a fenntarthatóbb fejlődést és 

gazdálkodást 
 Információkat tanulnak az emberek a termelés 

folyamatáról és költségeiről, a gazdálkodók 
tanítják a vásárlókat, a gyerekeket 

 A közösség kialakulása után a fogyasztók is részt 
vállalnak a terhekből, költségekből 

 A kockázatmegosztás miatt a vevő a 
veszteségből is részerül. 

 Friss, egészséges élelmiszerhez jutnak a 
fogyasztók 

 Rövidebb távolságokat tesz meg a termék, 
csökkenthető a csomagolás 

 Magasabb foglalkoztatottság érhető el, 
miközben a helyi fogyasztás és a pénz lokális 
forgása is biztosított 

 Környezeti hatások miatt magasabb áron kapnak 
termékeket 

 
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK 

 Kezdetben gazdasági nehézségek várhatók 
 Befolyásolja a fizetőképes kereslet, ami régiónként 

eltérő 
 Nem minden fogyasztó képes osztozni előre a 

költségekben, de a rendszer fenntartásának ez a 
fajta előfinanszírozás a feltétele.  

 Változó környezetben is kiszámítható jövedelem 
 Jól kalkulálható költségek és bevétel 
 Gazdasági együttműködés más termelőkkel 
 Több lábon állás, a tevékenység diverzifikálása 
 Fokozatos bővítési lehetőség 
 Nincs szükség marketingre 
 Növekvő érdeklődés az alternatív 

élelmiszerrendszerek iránt 
 Alacsony konkurencia 

SZEMÉLYES TÉNYEZŐK 
 A rendszer a termelőtől magasfokú 

kommunikációs készséget, 
alkalmazkodóképességet és kreativitást igényel 

 A visszajelzéseket adaptálni lehet a termelésbe 
 Személyes felelősségvállalás a közösség és a 

minőség iránt 
 Hosszú távú elköteleződés 

 Személyes kapcsolat a fogyasztókkal, bizalom és 
megbecsülés 

 Közösség kialakítása fogyasztókkal és más 
gazdaságokkal: közösségi programok, 
információcsere, új ismeretek elsajátítása 

 Természetközeli életforma, családi élelmiszer-
önellátás 

Forrás: ÖMKi (2013), p. 16 és European Handbook on CSA (2015) p. 10-18 alapján 
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A kérdés, hogy az előnyök hangsúlyozásán túl, miként nyerhető meg ennek a szemléletnek a hazai 

társadalom, akár a fogyasztói, akár a termelői oldalt tekintve? Hogy őrizhetők meg a globalizáció 

áldozatának tekinthető helyi jellegzetességek? 

A rövid élelmiszerláncok megoldást nyújtanak a fenti problémákra csökkentve a termelő és fogyasztó 

közti fizikai távolságot és a személyes, bizalmi kapcsolat révén garantálva a sokszor ökológiai 

módszerrel előállított termékeket, az azokhoz való kényelmes hozzájutást és a minőséget. 

Renting et al. (2003, p. 394) alapján a rövid élelmiszerlánc, vagy rövid ellátási lánc „…olyan szereplők 

kölcsönös kapcsolata, akik közvetlenül részt vesznek az élelmiszer előállításának, feldolgozásának, 

terjesztésének és fogyasztásának folyamatában”.  

Az összetett fogyasztói igényekre reagáló alternatív és köztük a rövid ellátási láncok széleskörűen 

diverzifikáltak , hiszen táplálkozási, egészségügyi és ökológiai igényeknek kell megfelelniük úgy, hogy 

beágyazódnak a kulturális, jogi-szabályozási és gazdasági környezetbe is. 

Közös jellemzőik (Benedek, 2014): 

 Kis távolság a termelő és fogyasztó között, mind földrajzilag, mind társadalmilag, mind 

természeti és gazdasági értelemben. 

 Jellemző helyszínek jelenléte, ahol találkozik a termelő és fogyasztó, azaz a kapcsolat 

közvetlen, mint pl. a saját udvar, a termelői piacok, vagy a közétkeztetésbe történő 

beszállítás. 

 Kis üzemméret, kis volumen. 

 Megjelenik a fenntarthatóság, legyen szó róla környezeti vagy társadalmi értelemben. 

A rövid ellátási láncok térbeli kiterjedésük alapján az 1. ábra szerint összefoglaltak lehetnek, a 

teljesség igénye nélkül. 

 

1. ábra: Rövid ellátási láncok fajtái 
Forrás: Renting et al., 2003 

Közvetlen, helyben 
történő értékesítés

• termelői piac

• út menti értékesítés

• vendégasztal, stb.

Közösségi marketing 
alapú, kvázi-lokális 

értékesítés

• termelői 
szövetkezeti boltok

• értékesítés helyi 
vendéglátóknak, stb. 

Kiterjesztett REL, 
globális értékesítés

• minőségbiztosítási 
rendszerek

• tanúsítvány, védjegy, 
stb. 
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Közvetlen termelői eladás 
Zérószintű, vagy közvetlen értékesítési formának (Kopcsay, 2013) azt nevezzük, amikor a termelő 

közvetlenül a végső fogyasztónak, vagy felhasználónak adja el a terméket. A kezdetekben ez az 

értékesítési forma létezett csupán, s csak később alakult ki a bolti értékesítés.  

A közvetlen eladás tipikus példája a termelői piacokon a friss, szezonális mezőgazdasági termékek és 

feldolgozott élelmiszerek eladása, ahol az árat a kereslet-kínálat viszonya, míg azt olyan külső 

tényezők befolyásolják, mint például az éghajlat.  

A közvetlen értékesítés kialakulásának okai között termelői oldalról a jövedelmezőség növelése, a 

felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatottság csökkentése, az erőteljes verseny elkerülése emelhetők ki, 

amiből az is következik, hogy ez a kis előállítók számára igazán kedvező (Martinez et al., 2010). 

Szintén befolyásoló tényező az élelmiszer-előállító háztartásának mérete, hiszen ahol több ember áll 

készenlétben a közvetlen értékesítés segítésére ott nagyobb a valószínűsége az alkalmazásának és 

ezáltal a családon belüli munkanélküliség is csökkenhető és a család megélhetését is jobban 

biztosíthatja (Fehér, 2010). 

A közvetlen értékesítési stratégiát a zöldség- és gyümölcstermeléssel és az állattartással foglalkozó 

kisebb gazdaságok alkalmazzák leginkább, vagyis a kevésbé differenciált, tömegtermékek esetén 

kisebb a lehetősége (Ostrom, 2006). A termékjellemzőket tekintve meg kell felelni a jogszabályi és a 

fogyasztói elvárásoknak, de a hosszútávú sikerességhez figyelni kell a trendeket, annak megfelelően 

változtatni a termékeket, azaz rugalmasnak és alkalmazkodóképesnek lenni, valamint hangsúlyozva 

az egyediséget (King et al., 2010). 

 

A közvetlen értékesítés alapjául szolgáló differenciálás a következők szerint történhet (Tronstad et 

al., 2003): 

- valamilyen negatív képzetű alkotóelemtől mentes termék (adalékanyag, tartóstószer, stb.), 

- környezet- és állatbarát előállítás (organikus, szabadtartásos, stb.), 

- teljesen új termék kifejlesztése. 

 

A közvetlen értékesítésnek a fizikai megvalósítási formája szerint az alábbi típusai különíthetők el 

(Juhász szerk., 2012): 

 „Előállító nem mozog” – fogyasztó jön a termelőhöz: háztól, gazdaságtól való értékesítés, 

például a „szedd magad” akciók vagy az útszéli eladások. 
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 „Középen találkoznak” esetén mind a termelő, mind a fogyasztó mozog, s erre példa a 

termelői piac, a termelői tulajdonú bolt, mozgóbolt vagy a felvevő gyűjtőpontok. 

 „Fogyasztó nem mozog” során pedig a gazdálkodó terméke az alternatív kereskedelmi 

formák alkalmazásával jut el a fogyasztóhoz. Ilyen az internetes, a szórólapos, a direkt 

marketinges, valamint a helyi közösségi kezdeményezésre épülő rendelés alapján való 

házhozszállítás.  

 

A téma szempontjából a helyi termelői piacokat kell kiemelni, melyek a rövid ellátási láncok 

hangsúlyának emelkedésével egyre nagyobb jelentőségűek lesznek. 

 

A termelői eladás és a bolti eladás összehasonlítását tartalmazza a 2. táblázat. 

2. táblázat: Termelői eladás kontra bolti kereskedelem 

Szempontok Bolti kereskedelem Termelői eladás 

Vevők száma 

Vevők informáltsága 

Vevők termékmotiváltsága 

Eladás utáni kapcsolat 

Disztribúciós stratégia 

Árpolitika 

Reklámigény 

Forgalmazói költség 

sok 

alacsony 

alacsony ár, márka 

nincs 

pull 

fix ár, akció 

nagy 

alacsony 

kevés 

magas 

minőség, eredet 

van 

push 

tárgyalásos 

kicsi 

nagy 

Forrás: Kopcsay (2013), p. 228 

A termelői eladás előnyei tehát, hogy megvalósul a kétirányú kommunikáció az eladó és a vevő 

között, az elvárásokat, véleményeket kritikákat közvetlenül a vásárlótól tudja meg az eladó. Az 

elosztó rendszerek kiiktatása miatt csökkennek a költségek, így nagyobb lehet a profit, de az eladó 

magatartása is módosulhat, rugalmasan változhat az eladás során, ahogy az ár is differenciáltan 

alakítható. 

Hátrányai között kell megemlíteni azt, hogy a vevői érdeklődés esetleges, nem prognosztizálható 

előre, míg az értékesítés rendkívül idő- és munkaigényes. 
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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 51/2012. (VI. 8.) VM 

rendelet és A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 

26.) EüM rendelet is meghatározza 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) 

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). 

 

2. ábra: Kereskedői és helyi termelői piac száma Magyarországon 
Forrás: www.aki.gov.hu 

A 2. ábrából látható a termelői piacok szerepének növekedése, ami természetesen az ország egyes 

területein eltérő nagyságrendekben jelentkezik, de szerepük felerősödése vitathatatlan.  

A feladat tehát a termelői piacok által biztosított rövid ellátási láncok elterjesztése, a meglévők 

fenntartása és fejlesztése, így a helyi termelői piacok hosszú távú fennmaradásának biztosítása is.  
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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. 

2. táblázat: A földterület művelési ágak szerint Vas megyében 

Művelési ág 2000 (ha) 2014 (ha) 2000=100% 

Szántó 154 790 146 280 94,5 

Konyhakert 2 552 2 828 110,8 

Gyümölcsös 2 534 1 847 72,9 

Szőlő 1 297 994 76,6 

gyep 22 157 13 113 59,2 

Mezőgazdasági terület 183 330 165 062 90,0 

Erdő 91 422 94 148 103,0 

Nádas 322 348 108,1 

Halastó 5 53 10-szeres 

Termőterület 275 079 259 611 94,4 

Művelés alól kivett terület 53 344 66 210 124,1 

Összesen 328 423 325 821 99,2 

Forrás: KSH, 2015. 

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.  

3. táblázat: Szántóföldi növények betakarított területének megoszlása Vas megyében %-ban 

 
Kalászosok Kukorica 

Olajos 
magvak 

Egyéb 
ipari 

növények 

Takarmány-
növények 

Zöldségfélék és 
egyéb 

növények 

2006-2010. 
évek átlaga 

45,0 23,0 17,3 2,8 9,1 2,8 

2014 47,2 18,5 18,6 3,2 9,2 3,4 

Forrás: KSH, 2016. 

A 4. 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. 
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A gyümölcsültetvények összeírása, 2017 című dokumentum alapján Vas megyében a fiatal, 40 év 

alatti gazdálkodók aránya 16,9% volt, a 21%-os országos átlaghoz képest. Az idős, 65 év feletti 

gazdálkodó 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. 
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A szentgotthárdi termelői piac stratégiai irányvonalának 

meghatározása 
A szentgotthárdi termelői piac, a városi piachoz hasonlóan heti hat napon tart nyitva, de általában 

két-három helyi termelővel üzemel. Kéthetente szerdai napokon további termelők is csatlakoznak a 

kínálathoz, így elsődleges feladatnak egy termelői piaci nap kijelölését fogalmaztuk meg és annak 

mind a termelőkben, mind a vásárlókban való tudatosítását. Az infrastrukturális feltételek adottak, 

beton alapú, fedett piacon árusíthatnak a termelők. A primer kutatásból nyert információk segítenek 

a stratégia árnyalt kidolgozásában, amit a termelői tapasztalatok, vélemények, a helyi adottságok, a 

fogyasztók preferenciarendszere is befolyásol.  

 

A szentgotthárdi termelői piac hatékony stratégiai irányvonalának kidolgozásához tehát szükséges: 

 a helyi termelők és értékrendjük, valamint az utánpótlásuk ismerete, 

 a fogyasztói csoportok és értékrendjük ismerete, 

 a lehetséges célcsoport(ok) definiálása, 

 a piac pozícionálása, egyedisége mibenlétének meghatározása, 

 az infrastrukturális feltételek fejlesztése, 

 a helyi termelői piac tervezéséhez, szervezéséhez és vezetéséhez szükséges készségek és 

képességek definiálása és a megfelelő szakemberek alkalmazása, valamint kapcsolódó 

képzések indítása, végül 

 a helyi termelői piacon értékesített termékekben megtestesített értékek hatékony 

kommunikálása. 

 

Módszertan 
Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket alkalmaztunk annak érdekében, hogy megismerjük a 

szentgotthárdi 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, 
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közvetítheti a vizsgálat során a termelő.  A helyi termelők számára készült mélyinterjús 

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, kommunikációs 

lehetőségre is. A szentgotthárdi helyi piaccal kapcsolatban az előbbi szempontokon kívül 

megkérdeztük a helyi termelőket, hogy ők mennyire vannak megelégedve a piac működésével, 

milyen erősségeket, gyengeségeket, különlegességeket tudnának kiemelni, megnevezni. A 

szentgotthárdi 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 termelőket az alapján választottuk ki, 

hogy megfeleljenek a törvényi előírásnak, vagyis Szentgotthárdról 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 a szentgotthárdi helyi termelői piacnak. Zárt kérdést alkalmaztunk 

annak megismerésére, hogy milyen kommunikációs csatornákon keresztül értesül a fogyasztó a helyi 

termelői piac híreiről, miben lát fejlesztési lehetőséget, valamint szükségesnek tartana-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 kérdőív kérdéseit 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 a szentgotthárdi helyi termelői piacra vásárolni. A 

kérdőívek kitöltetésénél figyelembe vettük Szentgotthárd lakosságának életkor szerinti megoszlását. 
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Primer kutatás 
A primer kutatás két részből tevődött össze, egyrészt öt helyi termelővel készített mélyinterjúból, 

másrészt fogyasztói kérdőíves megkérdezésből. Ezek kiértékelését és a kapott eredmények 

összefoglalását tartalmazza a 4. fejezet. 

 

Mélyinterjúk kiértékelése 
A szentgotthárdi piaccal kapcsolatban 5 helyi termelővel készítettünk mélyinterjút.  

A szentgotthárdi helyi termelői piac 2016-ban nyitotta meg kapuit a nagy piac szomszédságában és 

április 1-től október 31-ig hétfőtől péntekig 8:00-17:30 tart nyitva, míg november 1-től március 31-ig 

8:00-16:00. Szombaton egész évben 8:00-12:00 között. Üzemelési helye Szentgotthárd, Füzesi út 4.  

A nyitáskori 8-10 helyi termelőből mára ketten maradtak, akik a piac keretei között saját termékeket 

árusítanak. Az egyikük, akik egyben a piacfelügyelő is gombát, diót és őszi időszakban gesztenyét 

kínál, míg a másik asztalnál a friss zöldség és gyümölcsárut szintén gomba, dió és saját készítésű 

befőttek és lekvárok színesítik. 

 

A megkérdezettek Szentgotthárdról az otthonukra, az Őrségre, a templomra és a nyugalomra 

asszociáltak, míg a szentgotthárdi helyi termelői piacról a rossz légkör, az árusok hiánya, a gondnok, a 

stressz és az jutott az eszükbe, hogy katasztrófális ott a helyzet. 

 

A helyi termelői piac elhelyezkedését tekintve előnyös helyzetben van, mert a főút mellett húzódik, 

így a városba érve könnyen látható és megközelíthető. A városi piac melletti elhelyezkedés indokolta 

a heti hat napon át való nyitvatartást, mert az oda látogatók a helyi piac termékei közül is 

válogathatnak hétfőtől szombatig. Közel van a fürdőhöz és a templomhoz is, ami szintén a 

látogatottság növekedését eredményezheti. A kialakított árusítóhely faszerkezetű és fedett, mellette 

a szociális épület új és téglából épült, tárolásra is alkalmas. Térkővel kirakott a padozat, nem ázik be 

és sok asztal van. Rend és tisztaság jellemzi a piacot. Villany és víz adott, illetve a parkolási lehetőség 

is biztosított. A kipakolás könnyen és közel megoldható, ami nagy könnyebbség az árusok számára. 

Tehát az infrastrukturális körülmények megfelelőek. Jó a közbiztonság is, illetve az asztalok díja 500 

Ft/nap, szombat kivételével, amikor nincs költsége az árusításnak. A díj tehát minimális.  

 

A megkérdezettek előnyként említik a magas vásárlói számot -naponta több száz vevő is megjelenik -, 

amiben domináns az osztrák vásárlóerő. Azonban míg a megkérdezettek közül ketten támogatják, a 
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többiek inkább eltekintenének a további termelők megjelenésétől, konkurenciát látva bennük és 

saját üzletük eredményének csökkenését. A megkérdezettek között az egyikük őstermelő és egyben 

piacfelügyelő is, a másik megkérdezett a piac üzemeltetője, a tulajdonos, akinek azonban egy kis 

zöldségboltja üzemel közvetlenül a piac szomszédságában. A másik három interjúalany egy család 

három tagja, ahol az anya őstermelő, az egyik fia, a menye és a párja segítő családtagok, míg a másik 

fia vezeti a vállalkozást, aminek keretében nemcsak a piaci asztalokon, de a piaci bódék egyikében is 

árusítanak (tartós, pl. befőtteket, lekvárokat, savanyúságot). A piacfelügyelő nyugdíjas, hetente 

három négy alkalommal, míg a másik árus heti hat nap jelenik meg és életvitelszerűen, a család többi 

tagjának bevonásával, árusít. Értékesítési gyakorlatukban a piaci megjelenés dominál, illetve 

bevallásuk szerint ha nem találják őket a piacon, házhoz is elmennek a vásárlók. 

Fontos azonban a helyi termelők nagyobb számban való megjelenése, hiszen amíg nem a túlkínálat 

jellemez egy piacot, addig a konkurencia építő erővel hathat. A helyi termelők általános véleménye 

az, hogy egy-egy termék esetén két-három eladó az, akik egészséges versenyben, megfelelő kínálatot 

biztosítanak, ami a kereslet függvényében elfogadható nyereséget jelent egy-egy termelő számára. 

Ha tehát a vásárlók számának emelkedése biztosítható, úgy a kínálat emelkedése is szükséges, ami 

fordítva is igaz. 

 

A jelenlévő két termelő mellett még kéthetente az eredeti piaci napon, azaz szerdán jön Jákról egy 

húst és húskészítményeket árusító termelő, de sajnos a többiek elmaradtak. A kezdetben megjelenő 

8-10 termelő mind környékbeli volt, de elmaradtak. Egyes vélemények szerint nem voltak elég 

kitartóak, mások szerint pedig nincsenek helyi termelők a környéken. Az itt élők közül többen 

kijárnak Ausztriába vásárolni és az élelmiszereket is vagy ott vásárolják meg, vagy hazai 

szupermarketekben. A kérdés azonban az, hogy miért nem jönnek el Szentgotthárdra az 

őriszentpéteri piacon is árusító és 40 km-es körzetben lakó termelők. Miért nem alakult ki itt a helyi 

piac, mint szokás? 

 

Hátrányként említették, hogy bár a helyi termelői piac a főút mellett van, viszont az útról mégis 

nehezen látható, illetve az asztalok elhelyezése sem ideális azok számára, akik hátra kerülnek. A piaci 

asztalok a főútra nézve merőlegesen kerültek kialakításra, így annak, aki hátul van többet kell 

dolgozni, hogy bejárassa az üzletet.  

Ami a kommunikációt illeti, a piacra összességében annak teljes hiánya jellemző. A vállalkozó az, akik 

kommunikál, a facebook-on keresztül értesíti a vevőket az aktuális árcsökkenésekről, akciós 
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termékekről. Kezdetben szórólap és hirdetés is volt, ahogy a ruhapiacot Ausztriában is hirdették és 

hirdetik. A piacra ezenkívül információs táblák hívják fel a figyelmet.  

Amiben a termelők lehetőséget látnak, az egy független üzemeltető, kidolgozott menedzsment 

koncepcióval. Mivel a feltételek, mind az infrastruktúra, mind a vásárlóerő tekintetében adottak, a 

kínálati oldal erősítése a fő feladat. 

Összességében tehát mind a termelők, mind a vásárlók felé a helyi termelői piac tekintetében a 

tervezett és átgondolt kommunikáció egyértelmű hiánya mutatkozik.  

Lehetőségként felmerült az osztrák és szlovén határmenti régiók megcélzása a marketingtevékenység 

során (akár szórólapokkal is), a piac nyitvatartásának heti két alkalomra (összehangolva a környékbeli 

piacokkal, az ütközéseket elkerülve) redukálása, ami a régi szerdai piacnap mellett a szombati nap 

lehetne, illetve természetesen a tartósan itt árusító helyi termelők megnyerése. A lehetőség minden 

bizonnyal adott, a környékbeli helyi termelői piacok sikerességét alapul véve.  

Fejlesztési lehetőség a kínálat bővítése, aminek az egyetlen esélyét a termelők személyes 

megkeresésében látják, otthon vagy a környékbeli piacokon, s akkor lehetne gondolkozni a 

programkínálat bővítéséről is. 

Az információforrások tekintetében megemlítésre kerültek mind a nyomtatott, mind az online 

információforrások. Helyi termelőkről készíthető kiadványban az árust és áruját is hirdetni kellene, 

esetleg a termesztés helyéről is bekerülhetnének információk, képek, de természetesen csak akkor, 

ha több termelő van. Minden kommunikációs eszközt alkalmaznának, rádió (pl. Burgenland rádió), TV 

(Szentgotthárdi TV). On-line kommunikációnál a Facebook, illetve saját weblap a fontos.  

 

Mi legyen az üzenet? Bár itt leginkább nem a vevők felé, hanem az eladók felé kell üzenni, mégis 

kiemelendő a bio, nem vegyszeres termékek forgalmazása. 

 

A korábbiak fényében tehát a virtuális piactér iránti igény létezik, bár ez a vélemény nem egységes. 

Viszont ennek létjogosultságát is a termelők számának emelkedéséhez kötik, s akkor betölthetné a 

hozzárendelt funkciókat, mint chat helyszín, vevői-termelői közösségek formálása, termékek és 

termelők értékelése. 

Aki támogatja, az a termelők megjelenését az eredetiséghez kötné, igazolva az áru származási helyét, 

a valódiságra helyezné a hangsúlyt. 

Helyi termelői piaci példaként a güssingi, a körmendi és az őriszentpéteri piacok kerültek említésre, 

többnyire az eladók magas száma miatt.  
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4. táblázat Mélyinterjúk alapján készített SWOT-elemzés 

ERŐSSÉG GYENGESÉG 

 Jó elhelyezkedés, a nagy piac mellett, 
közel a fürdőhöz, a templomhoz. Jól 
megközelíthető, átjönnek a hídon és ott 
van. 

 Kiemelkedő infrastrukturális feltételek: 
fedett hely, sok hely, szép asztalok, víz 
és villany, térkő padozat, új szociális 
blokk, parkolási lehetőség. 

 Minden nap van piac. 

 Alacsony bérleti díj (500 Ft/asztal/nap) 

 Van piacfelügyelő, aki árusként heti 
három négy alkalommal jelen van a 
piacon. 

 A magyar vásárlók mellett, 
többségében osztrák vásárlók 
megjelenése. 

 Lakosság életszínvonala és így a 
vásárlóerő is magas. 

 Közbiztonság jó. 

 Nincs szokása, jelentősége a helyi 
termelői piacnak. 

 Termelői oldal hiánya. 

 A főútról nehezen látható. 

 Az asztalok elhelyezése nem jó, ha 
valaki hátul van, annak többet kell 
dolgozni, hogy bejárassa az üzletet.  

 Vállalkozónak van boltja a termelői piac 
mellett. 

 Nincs megfelelően reklámozva a piac. 

 

LEHETŐSÉG VESZÉLY 

 Jobb kommunikáció -reklám, akár 
rádióban is és helyi televíziókban is. 

 Szórólapos hirdetés Ausztriában és 
Szlovéniában is, illetve a turisztikailag 
kiemelkedő helyeken. 

 Állandó termelők, termékek 
megnyerése a piac számára adott 
piacnapokon (30-40 km-es körzetből 
behozni termelőket). 

 Heti maximum két piacnap kijelölése. 

 A fizikailag hátrébb árusítók 
hirdetéseinek elől történő elhelyezése. 

 

 Helyiek a Sparba és a Pennybe mennek 
friss zöldségért, gyümölcsért, illetve 
megvásárolják Ausztriában. 

 A tulajdonos és a piac érdekeinek 
ütközése. 

 A termelők részéről jelentkező 
kapacitáshiány. 
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Kérdőíves lakossági megkérdezés 

A kutatás összefoglaló eredményei 

Demográfia 

A kutatásban összesen 39 szentgotthárdi válaszadó vett részt. A nemek szerinti megoszlás alapján a 

kérdezettek 59 %-a, 23 fő nő, és 41 %-a, 16 fő férfi.  

 

 

A válaszadó neme 

 Említések száma Gyakoriság (%) Érv. gyakoriság (%) 

Érv. férfi 16 41,0 41,0 

nő 23 59,0 59,0 

Összesen 39 100,0 100,0 

 
A kérdezettek életkor szerinti megoszlása szerint 39 év alatti a válaszadók 59%-a. A mintába kerülők 

12,8%-a 40-49 év közötti, 15,4%-a 50-59 év között, és 12,8%-a 60-74 év közötti. A fiatalok (20-29 

évesek 43,6%-ban kerültek a  kérdezettek közé. 

 

 

Életkor 

 Említések száma 

Gyakoriság 

(%) Érv. gyakoriság (%) 

Kumulált gyakoriság 

(%) 

Érv. 20-29 év 17 43,6 43,6 43,6 

30-39 év 6 15,4 15,4 59,0 

40-49 év 5 12,8 12,8 71,8 

50-59 év 6 15,4 15,4 87,2 

60-74 év 5 12,8 12,8 100,0 

Összesen 39 100,0 100,0  

 
  



     

 
 

23 
 

Az iskolai végzettség vizsgálatakor kiderült, hogy a kérdezettek közül 15 fő, azaz 38,5 % 

szakközépiskolai, gimnáziumi végzettséggel rendelkezik. Főiskolát vagy egyetemet végzett a 

kérdezettek 41%-a. A szakmunkásképzővel, vagy attól alacsonyabb végzettséggel a mintába került 

válaszadók 12,8%-a rendelkezik. Felsőfokú szakképzést 7,7%-ban végeztek a válaszadók. 

 

 Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. általános iskola 1 2,6 2,6 2,6 

Szakmunkásképző 4 10,3 10,3 12,8 

szakközépiskola, gimnázium 15 38,5 38,5 51,3 

felsőoktatási szakképzés 3 7,7 7,7 59,0 

Főiskola 10 25,6 25,6 84,6 

Egyetem 6 15,4 15,4 100,0 

Összesen 39 100,0 100,0  

 
Arról is kérdeztük a válaszadókat, hogyan ítélik meg családjuk életszínvonalát más magyar 

családokhoz képest. A megkérdezettek közül 20 fő, összesen 52,6% úgy véli, hogy átlagos 

életszínvonalon él. 34,2% úgy gondolta, hogy kicsit magasabb életszínvonalat képviselnek más 

magyar családokhoz képest. 10,5% kicsit alacsonyabb életszínvonalon él, mint az átlag. 2,6% azt a 

választ adta, hogy sokkal alacsonyabb életszínvonala, mint az átlag magyar családoknak. 

 

Hogyan ítéli meg a családja életszínvonalát más magyar családokhoz viszonyítva? 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. sokkal alacsonyabb, mint az 

átlag 

1 2,6 2,6 2,6 

kicsit alacsonyabb, mint az 

átlag 

4 10,3 10,5 13,2 

Átlagos 20 51,3 52,6 65,8 

kicsit magasabb, mint az átlag 13 33,3 34,2 100,0 

Összesen 38 97,4 100,0  

NV/NA  1 2,6   

Összesen 39 100,0   

A felmérés során vizsgáltuk, hogy a kérdezettek dolgoznak-e. A válaszadók közül 31 fő, 79,5 % az igen 

válasz lehetőséget választotta. A válaszadók 12,8% nyugdíjas, és 5,1% GYES-en lévő édesanya volt. A 

kérdőívet 2,6%-ban tanulmányait még folytató személy töltötte ki.   



     

 
 

24 
 

 

Ön dolgozik? 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Érv. Igen 31 79,5 79,5 

GYES, GYED, főállású anya 2 5,1 5,1 

nyugdíjas 5 12,8 12,8 

tanuló 1 2,6 2,6 

Összesen 39 100,0 100,0 

 
Figyelembe vettük a kutatás során azt is, hogy a válaszadók milyen beosztásban, mivel foglalkoznak. 

A legtöbben szakmunkások (28,2%), és beosztott értelmiségiek (20,5), valamint vezetők (17,9%) 

kerültek a mintába.  

 

 

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

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Érv. betanított munkás 2 5,1 5,1 

szakmunkás 11 28,2 28,2 

alsószintű vezető, művezető, 

technikus 

3 7,7 7,7 

beosztott szellemi dolgozó 8 20,5 20,5 

szellemi szabadfoglalkozású, 2 5,1 5,1 

felső- vagy középvezető 

(osztályvezető és magasabb) 

7 17,9 17,9 

egyéb 5 12,8 12,8 

nem volt még foglalkozása 1 2,6 2,6 

Összesen 39 100,0 100,0 
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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: 4,29 

- Vas megyével való elégedettség: 4,16 

- településsel való elégedettség: 3,92 

 

 

 
 

 

 N Minimum Maximum Átlag Szórás Variancia 

… a Nyugat-dunántúli 

régióban él? 

38 3 5 4,29 ,654 ,427 

… Vas megyében él? 38 2 5 4,16 ,718 ,515 

… Szentgotthárdon él? 38 1 5 3,92 ,997 ,994 
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… a Nyugat-dunántúli régióban él? 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. közepesen 4 10,3 10,5 10,5 

elégedett 19 48,7 50,0 60,5 

nagyon elégedett 15 38,5 39,5 100,0 

Összesen 38 97,4 100,0  

NV/NA  1 2,6   

Összesen 39 100,0   
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… Vas megyében él? 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. nem 1 2,6 2,6 2,6 

közepesen 4 10,3 10,5 13,2 

elégedett 21 53,8 55,3 68,4 

nagyon elégedett 12 30,8 31,6 100,0 

Összesen 38 97,4 100,0  

NV/NA  1 2,6   

Összesen 39 100,0   
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Szentgotthárdon él? 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 1 2,6 2,6 2,6 

nem 2 5,1 5,3 7,9 

közepesen 8 20,5 21,1 28,9 

elégedett 15 38,5 39,5 68,4 

nagyon elégedett 12 30,8 31,6 100,0 

Összesen 38 97,4 100,0  

NV/NA  1 2,6   

Összesen 39 100,0   
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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 38-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. A kérdezettek 35,9%-a jár legalább havonta a piacra. 

A megkérdezettek legnagyobb része 60,53%-a ritkábban, mint havonta, 5,26%-a hetente legalább 1 

alkalommal, 26,32%-a havonta látogatja a helyi piacot.  A hetente 2 alkalommal válaszlehetőséget 

2,63% választotta. A kéthetente említés 2,63%-os, és a háromhetente szintén 2,63%-os gyakorisággal 

szerepel. 

 
 

Milyen gyakran szokott menni a helyi piacra? 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. hetente 2 alkalommal 1 2,6 2,6 2,6 

hetente 1 alkalommal 2 5,1 5,3 7,9 

Kéthetente 1 2,6 2,6 10,5 

Háromhetente 1 2,6 2,6 13,2 

Havonta 10 25,6 26,3 39,5 

ritkábban, mint havonta 23 59,0 60,5 100,0 

Összesen 38 97,4 100,0  

NV/NA  1 2,6   

Összesen 39 100,0   

  



     

 
 

30 
 

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 több mint fele, 61,54%-a zöldséget és 

gyümölcsöt vásárol, 58,97%-a ruhát, 12,82%-a pedig húskészítményeket. A legkevesebben (5,13%) 

tojást, és 2,56%-ban pedig tejterméket vásárolnak a piacon.  

 

 
Összességében mennyire elégedett a helyi piaccal?  

A válaszadók 41%-a, tehát több, mint fele teljes mértékben elégedett, vagy elégedett a helyi piac 

nyújtotta lehetőségekkel. Szembetűnő azonban, hogy a kérdezettek egy jelentős része 43,6%-a 

elégedett is meg nem is a helyi piaccal. A válaszadók 15,4%-a nem, vagy egyáltalán nem elégedett a 

helyi piaccal.  

Az egytől ötig terjedő fontossági skálán tett értékelések átlaga 3,23 (ahol 5 jelentése nagyon 

elégedett). A szórás 0,959, a variancia pedig 0,919.  
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Összességében mennyire elégedett a helyi piaccal? 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 3 7,7 7,7 7,7 

nem 3 7,7 7,7 15,4 

elégedett is meg nem is 17 43,6 43,6 59,0 

elégedett 14 35,9 35,9 94,9 

teljes mértékben elégedett 2 5,1 5,1 100,0 

Összesen 39 100,0 100,0  
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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 általában közepesen elégedettek a helyi piaccal. Közepes átlagot mutató tényezők: 

parkolási lehetőség (3,16%), zöldségek és gyümölcsök (3,14), egyéb élelmiszerek minősége (2,97), 

kínálat sokszínűsége (2,83), egyéb áruk minősége (2,53). Elégedetlenek a következőkkel: sétálóutca 

mérete (2,29) és mosdó (2,21). 

 

 
  



     

 
 

33 
 

 

 N Minimum Maximum Átlag Szórás Variancia 

Parkolási lehetőség 38 1 5 3,16 1,197 1,434 

Zöldségek, gyümölcsök 

minősége 

37 1 5 3,14 ,918 ,842 

Egyéb élelmiszerek 

minősége 

32 1 5 2,97 ,933 ,870 

Kínálat sokszínűsége 38 1 5 2,84 1,128 1,272 

Egyéb áruk minősége 36 1 5 2,83 1,082 1,171 

Helyi termelők száma 38 1 5 2,53 1,084 1,175 

Sétálóutca mérete 38 1 4 2,29 ,984 ,968 

Mosdó, vízvételi lehetőség 34 1 4 2,21 1,008 1,017 
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Nézzük az elégedettségi átlagok részleteit a következő ábrák és táblázatok segítségével! 
 

 
 

 

 

Kínálat sokszínűsége 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 3 7,7 7,9 7,9 

Nem 15 38,5 39,5 47,4 

elégedett is meg nem is 8 20,5 21,1 68,4 

Elégedett 9 23,1 23,7 92,1 

teljes mértékben elégedett 3 7,7 7,9 100,0 

Összesen 38 97,4 100,0  

NV/NA  1 2,6   

Összesen 39 100,0   
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Helyi termelők száma 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 5 12,8 13,2 13,2 

Nem 18 46,2 47,4 60,5 

elégedett is meg nem is 7 17,9 18,4 78,9 

Elégedett 6 15,4 15,8 94,7 

teljes mértékben elégedett 2 5,1 5,3 100,0 

Összesen 38 97,4 100,0  

NV/NA  1 2,6   

Összesen 39 100,0   
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Mosdó, vízvételi lehetőség 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 11 28,2 32,4 32,4 

Nem 8 20,5 23,5 55,9 

elégedett is meg nem is 12 30,8 35,3 91,2 

Elégedett 3 7,7 8,8 100,0 

Összesen 34 87,2 100,0  

NV/NA  5 12,8   

Összesen 39 100,0   
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Sétálóutca mérete 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 8 20,5 21,1 21,1 

Nem 17 43,6 44,7 65,8 

elégedett is meg nem is 7 17,9 18,4 84,2 

Elégedett 6 15,4 15,8 100,0 

Összesen 38 97,4 100,0  

NV/NA  1 2,6   

Összesen 39 100,0   
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Parkolási lehetőség 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 3 7,7 7,9 7,9 

Nem 9 23,1 23,7 31,6 

elégedett is meg nem is 11 28,2 28,9 60,5 

Elégedett 9 23,1 23,7 84,2 

teljes mértékben elégedett 6 15,4 15,8 100,0 

Összesen 38 97,4 100,0  

NV/NA  1 2,6   

Összesen 39 100,0   
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Zöldségek, gyümölcsök minősége 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 1 2,6 2,7 2,7 

Nem 9 23,1 24,3 27,0 

elégedett is meg nem is 12 30,8 32,4 59,5 

Elégedett 14 35,9 37,8 97,3 

teljes mértékben elégedett 1 2,6 2,7 100,0 

Összesen 37 94,9 100,0  

NV/NA  2 5,1   

Összesen 39 100,0   
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Egyéb élelmiszerek minősége 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 1 2,6 3,1 3,1 

Nem 10 25,6 31,3 34,4 

elégedett is meg nem is 11 28,2 34,4 68,8 

Elégedett 9 23,1 28,1 96,9 

teljes mértékben elégedett 1 2,6 3,1 100,0 

Összesen 32 82,1 100,0  

NV/NA  7 17,9   

Összesen 39 100,0   
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Egyéb áruk minősége 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) 

Érv. gyakoriság 

(%) 

Kumulált 

gyakoriság (%) 

Érv. egyáltalán nem 3 7,7 8,3 8,3 

Nem 13 33,3 36,1 44,4 

elégedett is meg nem is 9 23,1 25,0 69,4 

Elégedett 9 23,1 25,0 94,4 

teljes mértékben elégedett 2 5,1 5,6 100,0 

Összesen 36 92,3 100,0  

NV/NA  3 7,7   

Összesen 39 100,0   
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Ön mit tart a helyi piac erősségének?  

A válaszok nagyrészében (22,22%) azt jelezték, hogy nincs a helyi piacnak erőssége. Akik mégis 

javaslatot tettek, a következőket említették: megfelelő választék, ruhából elég választék, helyben 

van, jó helyen van, helyi termékek megjelennek.  

 

Ön mit tart a helyi piac erősségének? Említések 
száma Gyakoriság 

nincs ilyen 8 22,22% 

megfelelő választék 5 13,89% 

ruhából elég a választék 4 11,11% 

helyben van 3 8,33% 

jó helyen/központhoz közel van 3 8,33% 

helyi termelők/ termékek 2 5,56% 

szépen kiépített, átlátható 1 2,78% 

zöldségek, gyümölcsök 1 2,78% 

kedves, közvetlen, jó árusok 1 2,78% 

húsáru 1 2,78% 

ingyenes parkoló 1 2,78% 

Őrségi termékek 1 2,78% 

szépészeti szolgáltatások 1 2,78% 

helyieknek kedvezményes árak 1 2,78% 

könnyen megközelíthető 1 2,78% 

palánták nagy választéka 1 2,78% 

lehet alkudni 1 2,78% 

Összesen 36 100,00% 
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Ön mit tart a helyi piac gyengeségének?  

A piac gyengeségeinek tartják: külföldi eladók nyelvtudása, gyenge minőségű kínai áru, zsúfoltság, 

kicsi a hely, drága, inkább ruhák kaphatók, több élelmiszer kellene. 

Ön mit tart a helyi piac gyengeségének? Említések 
száma Gyakoriság 

nincs ilyen 9 25,00% 

külföldi eladók nyelvtudása 6 16,67% 

rossz minőségű, kínai áru 3 8,33% 

zsúfoltság van 3 8,33% 

zöldség-gyümölcs 3 8,33% 

kicsi a hely 2 5,56% 

drága 2 5,56% 

élelmiszer nemigen kapható 2 5,56% 

kevés helyi termelő/áru 1 2,78% 

mosdó hiánya/állapota 1 2,78% 

külföldiekre orientált 1 2,78% 

ruhák túlméretezettek 1 2,78% 

nyitvatartás 1 2,78% 

lakásfelszerelés 1 2,78% 

Összesen 36 100,00% 

 

Mitől különleges az Önök helyi piaca? 

A válaszok nagyrészében (48,7%) azt jelezték, hogy a helyi piacnak nincs semmi különlegessége. 

Néhány említést kapott azonban: barátságos, emberközpontú, ruhák széles kínálata,, török és olasz 

ruhaminőség, rendezett, sokszínű.  

Mitől különleges az Önök helyi piaca! Kérem egyetlen, a 
legfontosabb különlegességet jelölje meg! Említések 

száma Gyakoriság (%) 

nincs ilyen 19 48,7 

barátságos, hangulatos, emberközpontú 2 5,1 

nagy kínálat ruhák terén 2 5,1 

helyi termékek/termelők 1 2,6 

piac jellegű 1 2,6 

sokszínű, változatos 1 2,6 

török és olasz ruhaminőség 1 2,6 

rendezett 1 2,6 

heti egy piacnap van 1 2,6 

Összesen 29 74,4 
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Mit ajánlana távolról érkező ismerőseinek, mit próbáljanak ki a helyi piacon?  

Ismerősüknek legtöbben (33,3% említési gyakoriság) az éttermet ajánlanák a piacon. További 

említések: lángos, zöldségek és gyümölcsök, gombaválaszték, fodrászat.  

 

Mit ajánlana távolról érkező ismerőseinek, mit próbáljanak ki a 
helyi piacon? Említések 

száma Gyakoriság (%) 

étterem 13 33,3 

nincs ilyen 11 28,2 

lángos 1 2,6 

helyi termékek/termelők 1 2,6 

zöldségek, gyümölcsök 1 2,6 

gomba/gombaválaszték 1 2,6 

mindent 1 2,6 

Fodrászat 1 2,6 

Konyha 1 2,6 

Összesen 31 79,5 

 

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 43,59%-a gondolja fontosnak a helyi piac szerepét. 15,38% 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 23,08%-a jelölte meg. A válaszadók 

csupán 10,26%-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 7,69%-át 

tették ki.  
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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 

64,1%-át teszik ki. Második helyen szerepel a TV 10,26%-kal és az Internet szintén 10,26%-kal. 

Említették még 2,56%-os gyakorisággal a következőket: nyomtatott sajtó, közösségi média, szórólap, 

Tourinform iroda.  

 
Van-e a helyi piacnak kihasználatlan vonzereje, amelyről Ön szerint kevesen tudnak?  

A kérdésre, hogy van-e a helyi piacnak kihasználatlan vonzereje a válaszadók 87,18%-a a nincs választ 

adta, és csupán 2,56%-uk gondolta úgy, hogy van a piacnak kihasználatlan vonzereje.  
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Mit javasolna, hogy a helyi piac vonzóbb legyen?  

Arra a kérdésre, hogy mitől lenne a helyi piac vonzóbb, a válaszadók 58,33%-a a kínálat bővítését, 

33,33%-a a több helyi termelő megjelenését ajánlotta. Említették még az infrastrukturális fejlesztések 

igényét (5,56%) és a kísérőprogramok szükségességét (2,78%).  

 
 

Mit javasolna az alábbiak közül, hogy a helyi piac vonzóbb legyen? 

 

Említések 

száma 

Gyakorisá

g (%) Érv. gyakoriság (%) 

Érv. kínálat bővítése 21 53,8 58,3 

több helyi termelő 12 30,8 33,3 

egyéb programlehetőségek, 

kísérőprogramok pl. játékok, 

versenyek gyerekeknek 

1 2,6 2,8 

infrastrukturális fejlesztések 

a piacon belül (mosdó, 

asztalok, járda stb.) 

2 5,1 5,6 

Összesen 36 92,3 100,0 

NV/NA  3 7,7  

Összesen 39 100,0  
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Mi a véleménye egy online piactérről, ahol a helyi piac termékei megvásárolhatók lennének a helyi 

piac webshopjában is? 

A válaszadók 27,03%-a nem tartja jó ötletnek és nem is rendelne online piaci felületről. 27,03% azok 

aránya, akik igénybe vennék a szolgáltatást. 24,32%-ban jó ötletnek tartják, de saját maguk nem 

használnák a vizsgált webshopot. Nem tudom választ jelölt a kérdezettek 21,62%. 

 
 

Mi a véleménye egy online piactérről, ahol a helyi piac termékei megvásárolhatók 

lennének a helyi piac webshopjában is? 

 

Említések 

száma 

Gyakoriság 

(%) Érv. gyakoriság (%) 

Érv. örülnék neki, rendelnék online 10 25,6 27,0 

jó ötlet, mások biztosan, de én 

nem használnám a webshopot 

9 23,1 24,3 

nem tartom jó ötletnek, nem 

rendelnék online 

10 25,6 27,0 

nem tudom 8 20,5 21,6 

Összesen 37 94,9 100,0 

NV/NA  2 5,1  

Összesen 39 100,0  

 
A kérdezés során vizsgáltuk azt is, hogy milyen terméket rendelnének szívesen online a kérdezettek. 

A következő válaszok érkeztek: zöldség és gyümölcs (5 fő), húskészítmények (2 fő), ruhák (5 fő), tojás 

(1 fő), tejtermékek (1 fő).  
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5. táblázat: A lakossági kérdőíves felmérés eredményeinek összefoglalása SWOT-elemzés 
segítségével 

ERŐSSÉG GYENGESÉG 

 Jó helyen, a központhoz közel 
helyezkedik el, a főút mellett 

 Árusok között a zöldség- és gyümölcsök 
és az abból készült termékek mellett 
kéthetente a húsárukkal foglalkozó árus 
is megjelenik 

 Széles a gombaválaszték 

 Könnyen megközelíthető 

 Adott az ingyenes parkolási lehetőség 

 A piac elrendezése átlátható 

 Kevés, de a vevőkkel közvetlenül 
viselkedő árusok 

 A helyi termelői piac a városi piac 
szomszédságában van, ahol sok az 
eladó és a különböző szépészeti 
szolgáltatás, ami vonzza a vásárlókat 

 Hetente hat napon van nyitva a piac 

 A megkérdezettek nagyon alacsony 
száma látogatja hetente a piacot, míg 
több mint 60%-uk ritkábban, mint 
havonta. 

 Az emberek tudatában a helyi termelői 
piac és a városi piac keveredik, mert 
gyengeségnek az eladók nyelvtudását 
és a kínai áruk minőségét említették, 
ami nem a helyi termelők ismérve 

 A megkérdezettek többsége elégedett 
is, meg nem is a piaccal 

 A parkolási lehetőséggel és a zöldségek, 
gyümölcsök minőségével közepesen 
elégedettek a megkérdezettek 

 A helyi termelők száma alacsony a 
piacon 

 A termékek ára magas 

 A mosdó és vízvételi lehetőség nem 
megoldott 

 A heti hat napból a termelői piacon csak 
szerdán van háromnál olykor több árus 

LEHETŐSÉG VESZÉLY 

 Helyi piac kínálatának bővítése 

 A termelői piacon árusító termelők 
körének bővítése, az őriszentpéteri 
piacon megjelenő termelők 
megszólítása 

 Infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása, a piac átláthatóbbá 
tétele 

 Kísérőprogramok szervezése 

 Virtuális piactér kialakítása, amihez 
azonban több termelőre van szükség 

 Az osztrák és a szlovén határ közelsége 
alakítja az árakat és elvonja a vásárlók 
jelentős hányadát 

 A piac külföldiekre orientált, ami 
elriaszthatja a hazai vásárlókat 

 A helyi termelők továbbra is távol 
maradnak 

 A mezőgazdasági termelők kiöregedése, 
a fiatal utánpótlás kiesése 

 A szemléletmód változásának 
elmaradása 
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Helyi piaccal kapcsolatos osztrák tapasztalatok 
 

Hartberg 

A helyi termelői piacoknak kiemelkedő szerepe van a környezettudatos és egészséges nevelésben, 

szemléletmód kialakításában. Jelentőségük egyre inkább felértékelődik a rövid ellátási láncok 

előnyeinek előtérbe kerülésével. A globális piacterekkel ellentétben a termelői piacnak bár a 

kényelmi feltételei nem mindig adottak, de beltartalma meghatározó. A vásárló és a termelő között 

kialakult személyes kapcsolat a bizalom alapja, ahogy a termelő maga jelenti a garanciát a termék 

minőségére.  

A helyi termelői piac (nak.hu) számos előnnyel rendelkezik, mint amilyen: 

 az áru nyomon követhetősége: minősége, termelési módja könnyen leinformálható, mivel a 

termelő a saját termékét árulja és a jó termék visszavonzza a vásárlót, míg a rossz elriasztja. 

 a termékek környezetkímélő, illetve hagyományos módon, nagyobb élőmunkaráfordítással 

készülnek, s a szezonalitás miatt különleges ízvilágúak. 

 a termékek árában nem kell a kis- és nagykereskedelmi haszonkulcsot megfizetni, hiszen az 

élelmiszer a lehető legrövidebb úton jut el a vásárlóig. 

 az út minimalizálásával nő az élelmiszerbiztonság. 

 mivel a termék árusítása a térségben történik, a bevételek is helyben maradnak és erősödik a 

helyi gazdaság, a termelő-vevő, város-falu kapcsolatok. 

 a jó gyakorlatok egymás általi megismerésének is tökéletes helyszíne, amelynek nagy szerepe 

lehet a minőség folyamatos javulásában. 

 a helyi termelői piac továbbá értékes színtér is, ahol programok bekapcsolásával a helyiek 

megismerhetik egymást, erősödik az összetartozás és a bizalom, valamint ápolhatók és 

terjeszthetők a hagyományok. 

A hartbergi helyi termelői piac az osztrák szakértői vélemény alapján megfelelő kínálattal rendelkezik 

– kivéve a szombati óvárosi piacot, ahol túl sok a nemzetközi áru-, de a lebomló öko-megoldások 

helyett neylonzacskót használnak csomagolóanyagként.  

A csomagolásnak számos funkciója van, aminek egyszerre kell megfelelnie. A legfontosabb az áruk 

védelme, de emellett a logisztikai és a marketingszempontok is meghatározóak. A 

környezettudatosságot hangsúlyozó helyi piacok esetén fontos a csomagolóanyagokban is ezen 

szemlélet érvényesítése A környezetbarát csomagolás a környezetvédelmi intézkedéseken belül is 

egyre nagyobb szerepet kap, hiszen cél a csomagolás környezetre gyakorolt hatásának csökkentése. 

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2671-helyi-piac-kisokos/file
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Nemcsak a csomagolóanyag, mint hulladék megvitatása és mennyiségének csökkentése hangsúlyos, 

de az is, hogy újrahasznosított anyagokból készüljön (Radonjič, 2014). 

Az ökocsomagolás koncepciójához hozzátartozhat például (zoldpolc.hu) a kartondobozok 

(összegyűjtött, kidobásra szánt kartondobozok áru védelme érdekében való) újrahasznosítása.  

A csomagolás okozta környezeti problémákra vonatkozó társadalmi figyelem fejlődését mutatja az 1. 

ábra: 

 

1. ábra: A csomagolás iránti figyelem változása 
Forrás: Radonjič, 2014 

 

Tehát a termelői piacon használt csomagolóanyagokat is ezen nézetek alapján érdemes 

megválasztani, lehet például srenc papír (újrahasznosított anyagokból készült barna színű papír). 

Képviselhetnek közös arculati elemet, de kialakítható az osztrák szakértő véleménye alapján a 

hartbergi piacon is a dobozrendszer. Ehhez a rendelések előzetes leadására van szükség, amit vagy a 

piacon vagy házhoz szállítva kartondobozokban kaphatnának meg a vásárlók. Javasolható továbbá a 

kartondoboz helyett csererendszerben visszaváltható műanyagládák vagy fonott kosarak használata 

is. Minden esetben a kis útiköltségen és csomagolóanyag-szükségleten van a hangsúly, s a 

dobozrendszer beindulása állandó keresletet biztosíthat – ha szezonálisan is – a helyi termelők 

részére (ÖMKi, 2013). 

https://www.zoldpolc.hu/okocsomagolas
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A termelői piac erősségei között az osztrák szakértő hangsúlyozta, hogy egyrészt változatos a kínálat, 

másrészt a fogyasztók számára fontos és egyre fontosabb a vásárolt áruk eredete. A termelői piacon 

lehetőség adódik a termelővel folytatott személyes beszélgetésre, a kérdések megvitatására, amint 

ez a helyi termelői piacok általános jellemzői között már említésre került.  

Az egyik kiemelt probléma is ehhez kapcsolódik, hiszen ha a termelő eladó személyzettel dolgozik, aki 

nem elég informált a termékekkel kapcsolatban, akkor a termelő hitelessége is veszélybe kerül.  

A lehetőség mindenképpen a fejlesztésekben rejlik. Egyrészt a piaci feltételek - legyen szó az 

infrastruktúráról vagy a standokról - fejlesztése szükséges, másrészt a termelők megjelenésének, 

marketingkommunikációjának (facebook, illetve egyéb online megjelenések) javítása, akár egy 

alapjövedelem, vagy visszatérítés formájában is.  

A vásárlók számára a piacot még vonzóbbá lehetne tenni játszótér kialakításával, illetve programok 

helyi piacokra történő kiszervezésével. Ilyen lehetőségként kerültek említésre a kóstolók, a 

gyerekeknek címzett barkácsműhely, vagy a Kids Day, aminek keretében a gyerekek havonta egy 

alkalommal beállhatnának a pult mögé árulni.  

A termelői piac népszerűsítéséhez tehát az eseménymarketing is segítséget nyújthat, azaz olyan 

rendezvények szervezése, lebonyolítása, melyek célja az üzenet (jelen esetben a helyi termelői piac) 

összekapcsolása egy egyedi, szórakoztató és emlékezetes élménnyel (mint például egy közös családi 

program keretében a helyi jellegzetes ízek megismerése, vagy a gyerekek egyik kedvenc játékának, a 

boltos játéknak az átvétele) (Fazekas – Harsányi, 2011). 

Kihasználva a piac oktató jellegét, az óvodából a gyerekek hetente egyszer kimehetnének a piacra, 

hogy ott helyben tanuljanak arról, milyen körülmények között, milyen formában és honnan érkezik 

hozzájuk az élelmiszer. Ez, mint a gyerekmarketing eszköze biztosan működhet, hiszen a gyerek 

mesél otthon a tapasztalatiról, a megismert termelőről és valószínűleg a gazdaságra is kíváncsi lesz 

némelyikük. A kevésbé érdeklődők számára pedig megmaradhat az élmény és az ismeretség, aminek 

folytán azért szeretnének a családjukkal is a piacra látogatni, hogy ismerősként üdvözöljék és a 

szüleiknek is bemutassák azt a nénit vagy bácsit, akit legutóbb megismertek. 

A helyi termelői piac marketingkommunikációjában is a környezettudatosságé lehet a vezető szerep, 

amit az osztrák szakértő által javasolt terméklista kialakítása és kommunikálása, valamint a 

termékismeret elérése mellett hangsúlyozni kell. Az ehhez kapcsolódó „ökomarketingben a 

környezetvédelmi megfontolásoknak éppen olyan lényeges szerepet kell kapniuk, mint a 
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hagyományos tényezőknek, így például az árnak, a minőségnek, stb.” (Bänsch, 1990). A zöld 

marketingnek is nevezett marketingterület a környezetvédelem kérdését fejlesztési és növekedési 

lehetőségnek tekinti (Kerekes, 1998). A környezettudatos cselekvési típusok közül (Meffert és 

Kichgeorg, 1994) a helyi termékek fogyasztásában, a környezetbarát és környezethatékony termékek 

vásárlásában, az újrahasznosítási törekvésekben is helyet kapnak a termelői piacok. 

A kommunikációs eszközök közül az online jelenlétet és a facebookos kampányokat emelte ki az 

osztrák szakértő, ahol az eseményekről folyamatos tájékoztatás adható.  

Az online kommunikáció elválaszthatatlan részét képezi a marketingtervezésnek. Ennek főbb 

eszközei: a keresőoptimalizálás, a tartalommarketing, a fizetett hirdetések, az email marketing, a 

közösségi médiamarketing, a Facebook, az Instagram, a Twitter, a LinkedIn, és a Youtube. A szakértői 

véleményben a Facebook került kiemelésre, ahol kampányszerűen lehetne a piachoz kapcsolódó 

eseményeket bemutatni.  
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Stratégiai koncepció 
 

Célcsoport  
Szentgotthárd helyi termelői piacának stratégiai koncepciójához szükséges megvizsgálni a jelenlegi és 

a jövőbeni vásárlók összetételét. A célcsoportok meghatározása azért fontos, mert a vevői igények 

árnyaltabb ismerete, azok jobb kiszolgálását teszi lehetővé. A preferenciák ismerete (alacsony ár, 

magas minőség például) segít a marketingstratégia kidolgozásában és a hatékonyabb kommunikáció 

kialakításában (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.  

Szente et al. (2019) 1000 fős reprezentatív kutatás keretében mérte fel a helyi- és ökológiai 

élelmiszerek piaci lehetőségeit. A kutatás során úgynevezett születésnapi kulcs mintavételi eljárási 

technikával választották ki a megkérdezetteket. A helyben előállított élelmiszerekre vonatkozóan azt 

az eredményt kapták, hogy a megkérdezettek nagy arányának (72,9%) részben vagy teljes mértékben 

fontos a helyben előállított termékek fogyasztása, amit 94,4%-uk a lakóhelyéhez közel szeretne 

megvásárolni, az ár azonban a termékek közti választás esetén még mindig döntő tényező lehet.  

Ettől eltekintve a vizsgálat a helyi termelői piacok létjogosultságát igazolják, ahol elsősorban a női 

vásárlók hajlandóak – a kutatás szerint – magasabb árat fizetni a friss termékekért, támogatva ezáltal 

a helyi gazdaság fejlesztését. 

 

A szentgotthárdi termelői piac vásárlói körét a jelenben, a mélyinterjúk és a kérdőíves megkérdezés 

tapasztalataira alapozva az Ausztriából érkező bevásárlóturisták, valamint a hazai közepes 

jövedelemmel rendelkező középkorú és idős korosztály alkotja, akik vagy megszokásból és a 
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hagyományos városi piac látogatásával egybekötve, vagy a tudatosság jegyében választják a 

személyes kapcsolaton alapuló, helyi termelők által előállított termékeket. 

 

A heti hat napon nyitva tartó piac esetén a feladat az, hogy olyan további célcsoportokat szólítsanak 

meg, akik eddig nem, vagy kevésbé vették igénybe a helyi termelői piac szolgáltatásait. 

A szentgotthárdi helyi termelői piac jövőbeni célcsoportjai a következők:  

 A helyi lakosság és a környező települések azon lakosai, akik eddig nem jártak a termelői 

piacra. Kiemelhetők közülük a fiatalok és a családosok, akiket a környezettudatosság és az 

egészséges életvitelhez kapcsolódóan az egészséges táplálkozás jegyében lehet megszólítani 

különböző hatékony kommunikációs eszközökkel. 

  A hármashatár-menti elhelyezkedésből adódóan, olyan osztrák és szlovén célcsoportok 

megszólítása, akik a határmenti helyi termelői piacokat látogatják és a helyi specialitások, 

vagy a termékek árai vonzók lehetnek számukra (a gomba és dió esetén ez már működik.)  

Marketingkommunikációban a szórólapok, a hirdetőtáblák (a városi piac egyik fő 

célcsoportját jelentik), a bemutatótermek jelenthetik a megoldást. 

 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. Ennek egyik központja a Gotthard Therme 

Hotel&Conference, ahonnan a turistákat a szervezett programok segítségével még inkább a 

helyi piacra lehetne irányítani. A programokon kívül (gyerekműsorok, néptáncbemutató, stb.) 

a helyi jellegzetességek bemutatása, ajándéktárgyak értékesítése is kiemelkedő szerephez 

juthat.  

 A termálfürdőbe (St. Gotthard Spa&Wellness) látogatók megszólítása, akár kitelepülés vagy 

kóstoltatás révén (oktatói program segítségével), így a turistákban, illetve a környező 

településekről idelátogatókban kötődés alakítható ki a helyi termelői piac termékei iránt.  

 Az ipari park gyáraiban dolgozók szintén környékbeliek, akiknek a mostani hétköznapi piaci 

nyitva tartás ütközik a munkaidejükkel, így számukra is előnyösnek mutatkozik egy hétvégi, 

fix termelői nagypiaci nap kijelölése. 
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Pozícionálás 

A termelői piac, mint egy értékes vasárnap délelőtti program.  

Ahogy a korábbi statisztika alapján megállapítható, a helyi termelői piacok száma egyre jelentősebb 

Magyarországon is. Az összesen 236 db (2018-as adat) nyilvántartott termelői piac hasonló 

szemlélettel bír, azaz egészséges, helyi termelők által előállított termékeket forgalmaz. Vannak ugyan 

olyan termelők, akik több piacon is megjelennek, mégis szükségesnek ítéljük az egyes városi termelői 

piacok pozicionálását. Olyan megkülönböztetésre van szükség, amit a sajátjának tudhat az adott piac 

és a helyi kultúrához, hagyományokhoz, szokásokhoz és ízekhez kapcsolódóan. 

A szentgotthárdi hagyományos piac hosszú múltra tekint vissza, míg a mellé települt termelői piac 

2016-ban nyitotta meg kapuit. Infrastruktúrájában tehát jónak, modernnek tekinthető, ami 

kényelmes körülményeket biztosít a termelők és vásárlók találkozásához. Személyi feltételeit tekintve 

az alacsony számú termelő, de a számukra elégséges vevői létszám jellemzi. Ennek ellenére egy jól 

működő piac az egészséges versenyszellem jegyében rendszerint termékfajtánként 2-3 eladóval is 

büszkélkedhet, s ez a jelenlévők számára nem kevesebb jövedelmet, hanem a piac vonzereje által 

megnövekedett vásárlói réteg révén megfelelő megélhetést és profitot biztosíthat (tanulmányozott, 

jól működő piacok eladóinak tapasztalatai alapján). 

Mindehhez azonban termelőkre van szükség, akik a kereskedőktől elkülönítetten várják a vásárlókat. 

A termelői kör bővítésére az őriszentpéteri helyi termelői piacon árusító termelők idevonzása, vagy a 

határmenti régiók termelőinek bevonása, illetve új termelői réteg megnyerése révén kerülhet sor. 

Miután az eladói oldal is biztosított, a pozicionálás során hangsúlyozni kell, hogy a helyi termelői 

piacon a vásárlók közvetlenül a helyi termelőktől, egészséges, megbízható, természetes, a 

hagyományos termelési eljárásokkal készült, egyedi termékeket vásárolnak, őrségit és vendvidékit. 

A cél tehát egy családbarát piac megvalósítása a nyitva tartás alakításával és programok 

meghirdetésével. A családbarát piac jellegnek oktató-nevelő hatása is van, hiszen a gyerek a 

családban, a közvetlen környezetükben tanulják meg értékelni, megbecsülni a helyi termékeket és 

előállítóikat.  
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Szentgotthárdi helyi termelői piaci stratégia 
A kvalitatív és kvantitatív kutatási eredményekre támaszkodva fogalmazzuk meg Szentgotthárd helyi 

termelői piacának fejlesztésére vonatkozó javaslatainkat. A helyi termelői piacok stratégiai 

irányvonalának meghatározása előtt érdemes mérlegelni, hogy melyek a koncepciót leginkább 

befolyásoló olyan tényezők, amire ráhatása van a stratégiának, és ami nem, mint külső környezeti 

hatás érvényesül.  

A sorra veendő tényezők a következő csoportokba sorolhatók: 

 heti egy, nagy termelői piaci nap kijelölése és ennek, mint szokásnak, hagyománynak, 

látványosságnak a meghonosítása,  

 termelők számának növelése és ezáltal a termékválaszték bővítése érdekében megvalósított 

lépések, 

 a piac szakmai vezetésének fejlesztése, 

 a vásárlók körének bővítése, a látogatottság mérése, 

 a helyi termelői piac kommunikációjának felépítése, szolgáltatások (szakértők, programok, 

ülőhely, stb.) nyújtása, 

 a piaci légkör javítása, 

 technikai, infrastrukturális feltételek fenntartása, fejlesztése, állagának megóvása és 

bővítése. 

 

Vasárnap, mint a szentgotthárdi termelői piacnap 

A szentgotthárdi piacon jelenlévő termelők köre nagyon korlátozott. A mélyinterjúk tanúsága szerint 

a nyitáskor magasabb számban voltak jelen helyi termelők, akik az ott maradtak elmondása alapján 

nem voltak elég kitartóak és elmaradtak. 

A környező piacok nyitva tartásához igazodva a javaslatunk a következő lenne. Mivel az 

őriszentpéteri piac szombatonként, illetve a nyári időszakban még szerdánként, a vasvári piac 

hétfőnként, a körmendi pedig szintén szerdánként tart nyitva, ezért a vasárnapot javasoljuk 

piacnapnak kijelölni. Így az is, aki esetleg Körmenden és Őriszentpéteren is piacozik (mert erre több 

példát is találtunk) meg tudna jelenni a szentgotthárdi termelői piacon és ha olyan terméke van, 

lenne ideje készülni, előredolgozni a hétvégi piacokra (frissen sütött perec, kalács, sütemények, stb.).  
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A vasárnap azért is tűnik előnyösebbnek, mint a még szabadnak tekinthető keddi, csütörtöki és 

pénteki napok, mert a családosoknak is jó programlehetőség, illetve a hétvégére a Gotthard Therme 

Hotelbe, vagy a termálfürdőbe érkező vendégeknek is ajánlható a piac. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a most jelenlévő termelők nem jelenhetnének meg a hét 

többi napján is kínálatukkal, vagy hogy hozzájuk nem csatlakozhatnának mások is, de a termelői piac 

hagyományának megteremtéséhez véleményünk szerint egy fix piacnap kijelölése és az ezt 

megalapozó marketingtevékenység elengedhetetlen. 

A megelőző kommunikációs tevékenység részletes leírását a marketingstratégia tartalmazza, ami az 

újranyitást is igyekszik kihagyhatatlan eseménnyé alakítani. 

 

Termelők számának növelése és ezáltal a termékválaszték bővítése érdekében megvalósított 

lépések 

Helyi termelők személyes felkeresése és meghívása 

Reális lehetőségnek tartjuk a helyi termelők személyes megkeresését és a kijelölt piaci napra történő 

meghívásukat. Mivel az őriszentpéteri termelői piac eladói köre meglehetősen tág és a földrajzi 

távolság is elérhető közelségbe helyezi, így az ott megjelenő termelőket lehetne elsősorban 

megszólítani. Természetesen fontos kideríteni azt is, hogy a szentgotthárdi piacon már korábban 

értékesítő termelők miért maradtak el, de ez is elősegítené az Őriszentpéter és Szentgotthárd, mint 

egy turisztikai régió, összekapcsolását. 

Az őriszentpéteri helyi termelői piacon megjelenő termelők elhivatottak a termékeik iránt, többségük 

nyitás óta kijár árusítani és termékpalettájuk igen széleskörű. Megtalálhatók ott 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 kínálatot, ahogy olyan különlegességek is, 

mint a gyümölcssajt, fenyőrügy-szirup és medvehagyma pesztó. Ugyan Őriszentpéteren egy külön 
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részen, de kézműves termelők is kínálják az árujukat (kosárfonók, gyöngyfűzők, fazekasok), akik 

Szentgotthárdon is színesíthetnék a termékkínálatot. 

Bár a felsoroltakból néhányat most is árusítanak a piacon, azonban tudjuk, hogy minél több az eladó, 

annál racionálisabbak az árak, valamint a verseny következtében a vásárlókkal való kapcsolat is annál 

személyesebb, hiszen a cél egy stabil, bizalmon alapuló vevőkör és a vásárlókkal való hosszútávú 

kapcsolat kialakítása. Elmondható továbbá, hogy mint a termelői piac sajátja, minőségi garanciát is 

hordoz magában és erősíti a vásárlók alkupozícióját.  

 

A termelők képzése: meglévő és új termelők vonatkozásában  

A helyi termelők, őstermelők és kistermelők komplex feladatokat látnak el a termékek előállításától 

az értékesítésen, sőt a vásárlókhoz való eljuttatásán keresztül. Ehhez nemcsak a meglévő gyakorlati 

tapasztalatokra, de szakmai ismeretekre is szükség van. 

Így javasoljuk, hogy a jelenlegi termelők vegyenek részt szakmai, tematikus képzéseken, melyek 

elsősorban az aktuális piaci trendek figyelembe vételével kerülnek összeállításra.  

Az új, most induló helyi termelők részére egyéni konzultációk keretében szakmai hozzáértéssel, 

gazdasági, gazdálkodói, értékesítési és kommunikációs témakörökben, helyben biztosít képzési 

lehetőséget a program. 

Azokat a termelők, akik főként saját felhasználás céljával állítanak elő mezőgazdasági termékeket, 

miközben felesleg is képződik külön mentori program keretében ismertetnénk meg a piacra lépés 

alapvető feladataival, a jogszabályrendszer alapjaival és engedélyeztetési eljárással.  

 

Művelésre kiadott területek segítségével új termelők bevonása 

A közösségi kertek kivitelezése és a gondolat kialakulása a nagyvárosokhoz kötődik, ahol az 

embereknek a művelhető terület hiányában nagyobb távolságokat kellett megtenni, hogy 

mezőgazdasági tevékenységet folytassanak, saját termékeket állíthassanak elő. A másik oldalon pedig 

voltak műveletlen kertek, udvarok.  

A közösségi kert lényege, hogy több ember művel egy területet a földtulajdonosok belegyezésével. A 

cél a saját előállítású, egészséges termékek mellett az volt, hogy csökkenjenek a bevásárlásra 

fordított összegek és fontos, hogy a közösségi kertek révén fejlődjenek, kialakuljanak szociális 

kapcsolatok (Harrison, 2011; Dore, 2009). Ez a megoldás előmozdítja a városi ökotudatos 

térhasználatát és a városfejlesztést is.  
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 „A városi kertművelés hasznos, értékteremtő, életminőség javító tevékenység, erős szociális, 

mentálhigiénés, oktatási, városszépítő hasznai vannak, komoly kommunikációs értékkel bír, ráadásul 

az is kiderült, hogy nagy lakossági igény van rá. A kerttagok számára legfőképp nem forintosítható 

hasznokkal jár (externáliák), például életminőség javulás, egészségügyi javulás, közösséghez tartozás 

élménye, programok-elfoglaltság, gyarapodásélmény, büszkeség, minőségérzék, emberi kapcsolatok. 

A városi kertek alapítása nagyon jelentős kommunikációs és szemléletformáló tevékenység: 

minőségre, takarékosságra, ökotudatosságra tanít.” (Rosta, www.varosikertek.hu) 

A közösségi kertekben a saját használatú termelés során képződött „felesleggel” pedig meg lehetne 

jelenni a helyi termelői piacon, ami egyrészt a gazdálkodásra is ösztönzőleg hatna, másrészt a piaci 

kínálat diverzifikálást is előmozdíthatja. 

 

Határmenti osztrák és szlovén termelők felkeresése és meghívása a kijelölt piaci napra, az 

ünnepélyes újra nyitásra 

Szentgotthárd város marketingjének sarkalatos pontja a hármashatár-menti elhelyezkedés 

hangsúlyozása. A határ túloldalán, földrajzilag alig pár kilométerre szintén az osztrák és szlovén 

kultúrát és hagyományokat őrző termelők viszik portékájukat a helyi piacokra. Személyes megkeresés 

útján, egy kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítása, a megengedő jogszabályi feltételek esetén, 

elképzelhető. 

Oktató piac 

A családok megcélzása kapcsán a városban megrendezett nagyobb, családoknak szóló rendezvények, 

illetve a piacra kivitt események is kiválóan alkalmasak arra, hogy megismertessük a helyi lakosságot 

a helyben készült termékekkel. A rendezvények keretein belül egy-egy helyi termelő bemutathatja, 

hogy mivel foglalkozik, milyen eredményeket ért el, miért is jó helyi termelőnek lenni. Természetesen 

ennek is alapfeltétele a termelők körének szélesítése. 

Emellett az óvodai és iskolai csoportok ösztönözhetők lehetnek arra, hogy egy-egy délelőtt során 

kilátogassanak a termelői piacra, ahol a gyerekek nemcsak a termelőkkel, azok portékáival, de 

előállításuk fortélyaival, szépségeivel is megismerkedhetnek. Hasonló látogatások szervezhetők a 

gazdálkodási területekre is, ami a gyakorlatban is megismerteti a gyerekeket a korábban hallottakkal. 
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A piac szakmai vezetésének fejlesztése 

Piacüzemeltetői és piacfelügyeleti feladatok 

A több helyi termelőt összetartó piacokon kardinális kérdés a piac sikerességének kapcsán a piac 

üzemeltetőjének és a piacfelügyelőnek a hozzáállása. Szentgotthárd esetében a piacvezető 

kereskedőként van jelen –eladó személyzet segítségével - a helyi termelői piac közelében, míg a 

piacfelügyelő főként saját gyűjtésű gombával és dióval foglalkozik.  

Az üzemeltető és a piacfelügyelő elérhetősége, személyes jelenléte, szakmai felkészültsége, 

feladatainak pontos ismerete mind egyaránt szükségesek a helyi termelői piac eredményes, sikeres 

működése szempontjából. Ugyanúgy meghatározó a szerepe a potenciális termelők megszólításában, 

toborzásában, a piac vonzóvá tételében. 

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 (nebih.gov.hu).  

A termelők elérhetőségeit Szentgotthárdon a piacfelügyelő papír alapon tartja nyilván, aki a termelők 

körének bővítése érdekében azok telefonon történő megkeresésével is próbálkozott már. Ebben az 

esetben fontos a kommunikáció, a piac üzemeltető és a piacfelügyelő együttműködése a termelők 

megnyerése érdekében. Amennyiben több helyi termelő is jelen lesz a szentgotthárdi termelői 

piacon javasoljuk a digitális nyilvántartást is, mely tartalmazná a helyi termelők elérhetőségén kívül 

az értékesített termékek körét is. Az így nyilvántartott információk egyszerűen aktualizálhatók és a 

helyi termelői piac saját weblapján is szerepeltethetők lesznek a későbbiekben. 
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A vásárlók körének bővítése, a látogatottság mérése, 

A vásárlók köre bővítési lehetőségének alapja a szentgotthárdi lakosság jó életszínvonala, a határ 

közelsége, a gyárak és a hotelnek, illetve a fürdőnek köszönhetően a turisták számának folyamatos 

növekedése megfelelő alapot szolgáltat.  

Vásárlók számának növelése kommunikációs eszközök segítségével 

 

A megfelelő számú termelő megnyerése, de azt megelőzően a szentgotthárdi termelői piac 

újrapozícionálása kapcsán is feladat a promóciós háttér erősítése. 

A korábban definiált célcsoportok egy része szórólapok és hirdetőtáblák segítségével tájékoztathatók 

a piaci kínálatról, mert nagyobb termékválaszték esetén érdemesebbnek látják rászánni az időt és 

nemcsak a városi piacot, de a mellette nyitva tartó helyi termelői piacot is célba venni és 

programként a hétköznapokba beiktatni. 

A helyi termelők termékeinek vásárlása a családok, mint célcsoport esetén a környezetvédelem, az 

egészséges életmód hangsúlyozása legalább olyan szerephez juthat, mint annak tudatosítása, hogy 

így biztos lehet a vásárló abban, hogy – a hosszú ellátási láncok kínálatával ellentétben – mit eszik, s 

azt ki, hol és milyen módszerrel állította elő.  

 

Legyen akár helyi, környékbeli vagy külföldi a vevő, ezt mindenképpen nyomatékosítani kell. 

 

Vásárlók számának növelése vendéglátó- és szálláshelyekkel, valamint a termálfürdővel való 

együttműködés útján 

 

A helyi termékek népszerűsítése szempontjából a stratégiánkban fontos szerepet tölt be a 

Szentgotthárdon működő szálláshelyekkel, s itt kiemelten a piaccal szemben elhelyezkedő Gotthard 

Therme Hotellel, a termálfürdővel, illetve a vendéglátóegységekkel való közös együttműködés.  

Az együttműködés egyik alapja, a helyi termelői piac, mint nevezetesség, látnivaló népszerűsítése a 

vendégek körében, ahol a vasárnap, mint kiemelt piaci nap, legalább 8-10 termelővel várná őket. 

A termálfürdő vendégeinek a szálloda közösségi terében elkülöníthetnénk egy kis részt, melyben be 

lehetne mutatni a feldolgozott élelmiszereket, lekvár, méz, szörp stb. A vendégek ezeket a helyi 

termelői piacon tudnák megvásárolni, de a szállodában, mintegy előzetesen felhívhatjuk rájuk a 

figyelmet. Amennyiben a piacon megjelenne kézműves termékeket forgalmazó termelő is, az ő 

termékeit is megismertethetnénk a szállodában a vendégekkel.  
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A helyi vendéglátó egységek a helyi termékeket alapanyagként használhatnák fel az ételeik 

elkészítéséhez és az ételek elnevezésében lehet utalni a helyi termékek fontosságára.  

 

Helyi termelői piac programjai 
Szükséges például olyan szolgáltatások jelenléte, mint a gombaszakértő, hiszen egyik speciális, most 

is keresett termék a szentgotthárdi piacon a gomba. Ennek a feladatnak a megfelelő végzettséggel 

rendelkező piacfelügyelő eleget is tesz. 

A piacnapra a helyi lakosság és a turisták mozgósítása érdekében délelőtt 10-11 közöttre lehetne 

különböző programokat szervezni. Ezek alapvetően: 

 gyerekprogramok: bábelőadás, gyerek koncert, bohóc stb., 

 kulturális programok: néptánc-bemutató, beszélgetés helyi hírességekkel, 

 vagy az egészséges táplálkozást, a közvetlen értékesítést és a tudatos vásárlást támogató 

programok lehetnek. 

 

A piaci légkör javítása a fenntartható piac jegyében 

A termelőkkel készített mélyinterjúk tanúsága szerint a piac hangulata nem jó, a jelenlevő két helyi 

termelő, ahol mindkettőjük fő profilja a zöldség- és gyümölcstermesztés ellenségként tekintenek 

egymásra.  

Alapul véve a nagyobb termelői piacokra jellemző baráti légkört, ahol a termelők megosztják 

egymással tapasztalataikat, eszmét cserélnek és jógyakorlatokat, a fenti probléma is a termelői kör 

bővítésével bizonyos fokig orvosolható lehet.  

A családbarát jelleg megalapozza a fenntartható piac jelleget, ami a beszélgetések, közös családi 

programok, baráti társaságok találkozási pontja lehet, ahol a helyi értékeken túl beszélgetésekre és 

eszmecserére is nyílik lehetőség. Hiszen Szentgotthárd esetében nem az infrastrukturális akadályok, 

sokkal inkább az alacsony termelői jelenlét okoz problémát. A vásárlók célja nem a termelői, hanem a 

hagyományos piac látogatása, a termelőin csak „átrohannak”, sietve vásárolnak. Megszólításuk célja 

a vásárlás mögötti termelés bemutatása, helyi érték gyerekekben történő elplántálása. 
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Infrastrukturális fejlesztés 

A mélyinterjúk tanúsága szerint a piacfejlesztés eredményeképp a mostani piactér térkőburkolatú, 

fedett, az asztalok kényelmes helyet szolgáltatnak az árusításhoz. Egy kifogás merült fel, hogy az útra 

merőleges kialakítás miatt, nehezebb helyzetben van az, aki hátul árusít. Ezért tartjuk fontosnak a 

hirdetőtáblákat, ahol a térbelileg kedvezőtlenebb helyzetű termelők is felhívhatják a vásárlók 

figyelmét árukészletükre.  

Ehhez azonban először a helyi termelői piacra kell ráirányítani a figyelmet, ezért szerepel javaslatként 

egy, a főútról is jó látható LED-fal megvalósítása.  

Az alábbi javasolt eszközbeszerzés figyelembe veszi a projektbe erre fordítható költségvetési 

keretösszeget. 

 

 Javaslat: LED fal - 1 db 

Javasoljuk egy olyan hirdetőfelület létrehozását, amely időjárásálló, változtatható tartalom 

megjelenítésére alkalmas. A led falon a helyi piac arculatának megfelelő grafikával megjeleníthetők a 

közérdekű információk, a helyi termelők bemutatása, akciók, stb. 

Specifikácó: Kültéri LED videófal, színes, pixel távolság 5 mm, LED falméret: 192*320 cm hasznos 

felületű LED típus 3 az 1-ben SMD WI-FI vezérlésű. 
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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? 

Hely bőven lenne, a vége is tele van kacattal a piacnak. Nem tudom, miért nem jönnek. Vevő 

lenne, osztrákok is, de termelő nincs. Pedig van alma- és málnatermelő is 10 km-es 

körzetben, de nem tudom megfejteni, miért nem jönnek. Hely van, vevő van. 

 

Én gombával foglalkozom és dióval. Vargánya, rókagomba, ezeket szárítva. Gombaszakértő 

vagyok. Hatféle gombát hozok ki. 

40 éve kezdtem. Az Erdei Termékvállalatnak voltam felvásárlója 10 évig, aztán nyugdíjba 

mentem és kezdtem ezt. Megyek az erdőre én is, a fiam is, a lányom is. Négyen vagyunk.  

Itt egyedül én árulok diót, gombát, ősszel gesztenyét. 

Csak itt jelenek meg hetente 3-4 alkalommal.  

 

Ma volt Jákról egy húsos, Ő minden második szerdán jön: Rácz-Gyalog Stefánia (Ják, 

Rácz.Major, 06707784529), de amúgy csak ketten vagyunk árusok. Volt itt először 100 eladó, 

de csak ketten maradtunk. 

Adott itt minden, volt itt valaki Zalaegerszegről mézzel, de ki kellene tartani. Nem adtak el 

semmit, aztán feladták. Napi szinten itt több száz vevő megfordul, osztrákok is. Van, aki 

direkt csak gombáért vagy dióért jön, de ott is körülnéznek. 

 

Csak itt árulok, illetve ha nem találnak itt, eljönnek házhoz. 
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2. ASSZOCIÁCIÓK  

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd? 

Turizmus, meg az Őrség. Azért mennek az őrségi piacok, de télen meg semmi. 

 

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd helyi piaca?  

Nincs árus. 

 

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 úgy döntöm el, idős is vagyok, itt nem adok el semmit, 2 km-re lakok, hazamegyek. 

Körmend messzebb van, azt be kellene járatni, ott fontos, hogy vegyenek. Itt én vagyok, 

megvannak a törzsvevők, nem egyszerű annak, aki idejön. Kitartónak kell lenni. Először 

nekem sem volt vevőm, de ha most idejön mellém egy másik, tőle nem fog venni, mert 

engem ismer. Kitelepülési díj 0, 500 Ft egy asztal, az semmi. A lakosság életszínvonala fontos, 

mert ugyanazt a zöldárút, ami itt van, jobb minőségben itt, jobb kiszerelésben 17 km-re 

Ausztriától megveszi. 

Az, hogy milyen árusok vannak fontos lenne, jobb lenne, ha többen lennének, nagyobb 

mozgás lenne, több ember lenne kíváncsi arra, hogy mi van itt. Jönnek idegenek, 

csodálkoznak, hogy ez a piac? 

A közbiztonság jó. 

Infrastrukturális körülmények: 

Szűkösen vagyunk, parkolási lehetőség van, de ha az elejét elállják nem látnak minket. 

 

Megközelíthetőség:  

Ez nagyon jó helyen van. Itt ez az egy főútvonal van, jó helyen van. 
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Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől? 

Mikor jövök, én kipakolhassak, ne legyen akadály. Vízvétel biztosított, áram is, minden, 

öntözési lehetőség is van, kerti csap is. Ezek biztosítottak. 

 

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és 

mit kommunikáljanak?  

Persze, ment a szórólap, meg hirdetés is volt. Itt a nagy piac, hirdetik a ruhapiacot Ausztriába 

is, de itt mennek el előttünk, ezt is látják. 

 

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?  

Fontos lenne megmutatni, hogy van hely, feltételek adottak. 

 

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? 

Azt tudom mondani, hogy bármelyik piacra megy, nincs nagyobb lehetősége az árusításra 

mint itt. Itt sok ember jár, külföldiek is. Ha elmegy egy falusi piacra, ott nincs olyan 

lehetősége. Itt adott minden és nem jönnek. Termelő sincs olyan sok.  

 

Szentgotthárd piaca 

Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Szentgotthárd helyi piaca?  

Teljesen. 

 

Összességében elégedett Ön Szentgotthárd helyi piacával? Miért? 

Nekem nincs bajom, de mindenkinek jó lenne, ha több eladó lenne, de szerintem nem 

egyszerű. Nem egyszerű, hogy több ember jöjjön. A termelőkkel van a baj, hogy nem jönnek 

ide. 500 FT az asztal, szombaton meg ingyen van. Jöjjön szombaton és nem kell fizetni. 

Itt azért mindennapos, mert itt a másik piac, sok ember van. 
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A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?  

Igen, de ha nem, akkor csak azzal nem, hogy nincs választék. 

 

Összegezve mit tart Szentgotthárd helyi piacának erősségének?  

Jó helyen van. 

 

Összegezve mit Szentgotthárd helyi piacának gyengeségének?  

Kevés eladó és a fekvése (lejjebb az úttól, arra merőlegesen). Aki hátul van, annak még 

többet kell dolgozni, hogy bejárassa magát hátul. Ha elől is ugyanaz van, akkor megveszi ott 

a vevő. Tudom, én is voltam hátul és negyedét sem adtam el, mint elől. 

 

Mitől különleges Szentgotthárd helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb 

különlegességet jelölje meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot! 

Az, hogy nagyon jó helyen van. 

 

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK  

Szentgotthárd piacának fejlesztése 

Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Szentgotthárd helyi piacát? Mi az, amin 

változtatna?  

Körbemennék, megkérdezném a termelőket. Megmondanám, hogy ilyen lehetőség van, 

próbálja meg. Ez lenne az első lépés. Marketinggel is lehet, de én személyesen mennék. 

 

Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot 

nyújtson a termelőknek a piac?  

Komoly zöldséges kellene, rendszeres, nagy választékkal, aki jön és bejáratja a piacot. 

Azt, hogy csak hirdesse vagy valami újat találjon ki. Kitáblázni nem kell, tudnak róla. 

Elmenni minden piacra a környéken és mondani az eladóknak, hogy jöjjenek el.  
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Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl. 

gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre? 

Vevőknek csak áruválaszték kellene. 

Nagyobb termelő csinálhatna olyat, hogy ingyen ad valamit. 

Van műsor a benti piacon, tele van románnal. 

Voltak itten programok, de nem igen jött több termelő. Gyerekprogram az lehetne. Talán 

jönne termelő és osztana valamit a gyerekeknek. 

 

Virtuális piactér 

Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Szentgotthárd helyi piac virtuális piacteret, 

webshopot is nyitna? 

Jó lenne, mindenáron azt akarnám én is, hogy menjen. Ez lenne mindenkinek az érdeke. 

 

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? 

Igen, bármilyen körülmények között. Elhoznám azt is, mindent, ami terem. Egyiknek ekkor, 

másiknak akkor van terméke. Fekete szeder néha.  

Én csak azt tudom hozni, ami nekem akkor terem. Ha többféle termék lenne, megoszlana 

jobban. 

Ha a webshopon keresztül adnék el, kiszállítanék egy-egy este, de ehhez inkább már nagyobb 

termelő kell. Nekem kevés választék és fajta, mennyiség van. De a gombából, ha nem esik az 

eső, van úgy, hogy 2 hónapig nincs semmi. 
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Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez? 

Megvan itt a feltétel, a falugazdász teremti meg. Elmegy a falugazdászhoz, helyrajzi szám 

alapján bemutatja a területét, mit termel és ott regisztrálják. Anélkül ide sem lehet jönni és a 

webshopra sem. Ide nem jöhet mindenki, de ez szerintem nem akadály. Be se kell menni, 

mert 5 évre van kártya, nem kerül semmibe, ingyenes, helyrajzi szám alapján. Saját tulajdon 

az kell. Ez nem akadály. Sok falusi öreg néni ettől is fél, hogy be kell menni a hivatalba. A 

falugazdásznál azért nem egyszerű, mert egy héten egyszer van és van amikor 4-5 órát várni 

kell, főleg határidőkkor, támogatásokkor, máskor meg nem kell várni. 

 

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.)  

Vevői-termelő közösségépítésre jó lenne. Ha lenne választék, akkor lehetne az értékelés is. 

 

Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért? 

Igen, mindenért hajlandó vagyok, de per pillanat egyedül vagyok. 

 

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK  

Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen 

Szentgotthárd helyi piacára?  

Elmenni 100 km-es körzetben minden piacra és idehívni az eladókat. Vevő az lenne, helyi 

viszonylatban is, mert van. 

Fiatalok jönnek, de a 60 évesek is. Afölött már megvan a saját kertjükben minden. 

 

Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna?  

Személyen megkeresés az eladóknál, vevőknél nem kell. 
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Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak? 

Üzenni csak akkor tudnék, ha lenne eladó. Tudják azt is, hogy mit árulok. Nekem nem kell 

üzenni, mert itt vagyok 5-10 éve.  

Az üzemeltető sem tud mit üzenni, mert a helyzet az fordított itt, vevő van, csak eladó nincs. 

Azt kell kérdezni, hogy Körmenden miért vannak sokan, miért van tele a piac? Talán mert 

több kis falu van, nem járnak ki Ausztriába, kevesebb a munkalehetőség, többet termelnek a 

saját gazdaságon belül. Több kicsi, többen járnak ki. Körmend 27 km, nem jönnek el, mert ott 

is megy, meg sokszor idősebbek az árusok. A zöldségeket idősebbek csinálják, aki meg fiatal, 

az nagyban termel, nem jöhet ide és nem is hozza ide, inkább a Fezonak szállít.  

Abban látom a fő problémát, hogy itt kevesebb a termelés, a fiatalok nem termelnek, nem ez 

a megélhetési lehetőség. Ha Ausztriában 8 órában többet keres, miért turkáljon a földbe? 

Erre per pillanat nincs megoldás. Nem tudok olyat mondani, hogy ezt kellene csinálni és több 

lesz az eladó. Az kevés, hogy megkeresem őket. 

Nekem jó itt, meg van az a bevétel, amire számítok és másnak is meg lenne, ha rendszeres 

jönne. Jobban, mint Őriszentpéteren.  

Csak arra vezetem vissza, hogy ott több a termelő. 

 

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek 

adaptálhatónak tart? 

Körmend, ott sokan vannak, több a termelő és Őriszentpéteren is. 
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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? 

A Rohomik 2012 Kft. 2012-ben alakult, annak érdekében egy termelői piacot hozzon létre és 

a területet az önkormányzattal közösen működtetjük, a felépítményeket a Kft. építette, a 

területet az önkormányzat biztosította. 2013-ban pályázat révén nyertünk pénzt és ennek 

alapján építettük fel a téglaépületet. A faszerkezetet, ahol a valódi őstermelők árulnak azt 

pedig saját erőből valósítottuk meg. Alapvetően az volt a célunk, hogy a helyi termelőknek 

legyen megjelenésük. De sajnos nagyon gyenge a piac, biztos hogy földrajzi adottság, nincs 

szokása, vagy nincs ennek jelentősége. Én megdöbbenek, hogy Körmenden milyen 

döbbenetesen működik az a piac. Így kellene ennek is pörögni. Nagyon sok hely van, szépek 

az asztalok, minden adott, igazából megközelíthető, parkolási lehetőség van. Minden feltétel 

adott. Én úgy gondolom, hogy termelői oldalon hiányzik a dolog, mert ha lenne terméke, 

akkor valahol el szeretné adni. Nem hiszem, hogy árucsere forgalom történik, azt azért 

hallanám. Megtermelem a kertbe a körtét, aztán oda adom a másiknak, nem hiszem. Én úgy 

gondolom, hogy nem igazán van Szentgotthárd ilyen szempontból helyzeti előnyben. Nem 

tudom mi az oka annak, hogy itt nincs termelő, én nagyon sokat fantáziáltam ezen. Biztos, 

hogy az is lehet, hogy Szentgotthárdon nagyon sokat kijárnak dolgozni Ausztriába vagy a 

réteg halt ki, aki ezzel foglalkozna. A feltétel adott, a lehetőség adott, napi 500 Forintért ott 

árulhat, ez nem hiszem, hogy megölné az egészet. Az 500 Forint a szemétszállítás, a 

takarítás, a piacfelügyelő munkája. A piac nem nyereséges, hanem igazából még 

vesztességes, de ha lenne több termelő, akkor sem erre helyeződne a hangsúly. Nem a 

nyereségorientáltság határozza meg ennek a piacnak a működését. 

Igazából nincs több helyi termelő. Meg van hirdetve, tudják, hogy 5. éve működik a piac. 

Ennyi idő alatt a szentgotthárdiakhoz el kellett, hogy jusson, hogy itt van ez a piac. Régen, 

még a másik piacnál, a 60-as, 70-es években még más volt. Akkor a nénik, bácsik a saját kis 

termékükkel megjelentek, ez most nincs. Talán termelő kapacitás nincs, termelő nincs, 
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szerintem ez is hiányzik. Ez lehet az egyik oka, az áruhiány, vagy az árualap hiány. Az osztrák 

az nagyon szívesen keresné, mert ők szeretik a bio termékeket, de jelenleg szinte csak a 

gomba, a dió ami így megy. Más termék az minimális. Jákról rá le még egy húsos.  

Sajnos nem is keresnek a termelők. Őriszentpétert sokkal jobbnak találom, lehetetlen helyre 

van eldugva a piac, a futball pályánál, de többen vannak. Nem tudom, hogy mi az oka, de 

biztos, hogy az áruhiány, mert ha lenne neki 100 darab tojása, akkor valahol meg kellene 

neki jelennie. 

Én voltam Őriszentpéteren megnézni a piacot, ott csak szombat van kijelölve piac napnak, mi 

meg azt mondtuk, hogy folyamatosan legyen piac.  

 

2. ASSZOCIÁCIÓK  

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd 

Templom 

 

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd helyi piaca?  

Mivel tulajdonos vagyok, de nem ez a meghatározó. Egy Vali Feri jut eszembe, a gondnok, aki 

csinálja.  

 

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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Szentgotthárd piaca 

Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Szentgotthárd helyi piaca? 

Összességében elégedett Ön Szentgotthárd helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire 

elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban? Összegezve mit tart Szentgotthárd helyi 

piacának erősségének? Összegezve mit Szentgotthárd helyi piacának gyengeségének? 

Mitől különleges Szentgotthárd helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb 

különlegességet jelölje meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot! 

Szerintem minden megfelel a piac, a közbiztonság, a megközelíthetőség, a parkolás jó. 

Teljesen új szociális blokkok vannak. Rend és tisztaság van. Fedett helyen van, nem ázik be. 

Itt beáll belülre és fedett helyen van, meg a vevő is fedett helyen van. Komfort érzet 

szempontjából teljesen jó a piac. Térkővel le van fedve. Ha valaki Szentgotthárdra jön, akkor 

átjön a hídon és ott a piac. Nincs eldugva a piac. Őriszentpéteren nem az úton van, kicsit el 

van dugva.  

Amikor megnyitottuk nagyon nagy reklám hadjárat volt. Most a Nagy Róberték reklámozzák, 

hogy friss alma, friss sárgabarack, a Facebookon látom ezeket. Csak azt nem tudom, hogy mi 

az a reklám felület, hordozó, melyet megnéznek. Én is, ha a postaládába bedobnak újságot, 

akkor kidobom. Nem tudom mi az, ami megfogná az embert. Biztos, hogy az informális, a 

szájról-szájra történő reklám az jó. Ehhez az kellene, hogy benne legyen a köztudatban, hogy 

minden nap van, mit lehet vásárolni, elfogadható áron, nem vegyszeres termékek. Az elején 

volt 8-10 termelő, de elszoktak, mert nem igazán volt vásárló. Most is meg van a listánk. 

Nagyon sokan voltak az elején, például Szalafőről a Vilma néni, csak nem ment. Mondtam 

nekik, hogy nem két alkalomból kell leszűrni. 40 kilométeres vonzáskörzetből jöhetnének a 

termelők. Én mindig mondtam, hogy úgy nem lehet, hogy egyszer hozok tojást, és máskor 

nem. Kiszámítható termelők kellenek. A 8-10 termelő mind környékbeli volt korábban. Már 

elejétől fogja a helyi termelővel gondba voltunk, vagyis nem volt. Tényleg nincsenek helyi 

termelők, inkább magukat látják el termékekkel. A fiatalok már nem ezzel foglalkoznak, 

Ausztriába járnak dolgozni, nem mennek piacra, megveszik a Sparban, nem érdekli őket, 

hogy bio vagy nem bio. Én azt a piacos hangulatot, amit Körmenden érzek, nem érzem itt. Ez 

egy nagy probléma.  
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Az osztrákok nagyon keresik, turisták is. Szentgotthárdon kicsit elszaladtak az árak és az 

őstermelőnél is azt látom, hogy ha azok el tudják adni ennyiért, akkor emeljük mi is az 

árakat. Nem biztos, hogy ezen emelni kell, tisztességes ár kell. Megkérdeztem a korábbi 8-10 

termelőt és azt mondták, nem érte meg, mert nem jöttek a vevők.  

A helyiek között lenne rá igény, ott kellene lenni, állandó termékeknek kellene lennie.  

A különlegesség lehetne, ha a gombát jobban kihangsúlyoznánk, ez jelentőséggel bír.  

Sajnos az áru hiányzik ebben a dologban. 

A termelői korosztály szempontjából szerintem nem lehetőség a webshop. De itt a 

kiindulópont, hogy nincs termelő, és nincs termék. 2 termelő esetében ennek nincs értelme. 

Az, hogy minden nap van termelői piac, ez csak egy lehetőség, ha valakinek szerdán érik meg 

a málnája, akkor frissen oda tudja vinni a termékét.  

Régen figyeltük azt, hogy ne akkor legyen a piaci nap, mint más városokban. 

Többször telefonáltunk a termelőknek, hogy jöjjenek. De azt mondják, hogy nem éri meg, 

mert kidobott pénz az ablakon. 

Van a tojásos az András, de ő már lekötötte a kapacitását, és nem jön ki a piacra. Kialakult 

vevő partneri kapcsolatköre van. 

A körmendi piac szerintem nagyon jó, nincs egy üres asztal. 

Felülről nem lehet irányítani ezeket a piacokat, ha nincs helyi termelő.  

Véleményem szerint azért nem jönnek termelők, mert áruhiány van, nem hajlandók kis 

kerttel foglalkozni az emberek már.  
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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? 

Én őstermelő vagyok a piacon, zöldségeket, diót, gombát, gyümölcsöket, saját készítésű 

savanyúságokat, befőtteket árulok. 2 éve vagyok a piacon. A fiam, a felesége és az én párom 

segítő, a másik fiam nevén van a vállalkozás. Csak a szentgotthárdi piacon árulunk, minden 

nap reggel 8-tól délután 14-15-ig, attól függően, hogy milyen forgalom van. Szombaton 8-tól 

12-ig, vasárnap nem vagyunk kint. Házhoz nem szállítunk. Ha van rendelés, pl. gomba akkor 

azt elvisszük. 

 

2. ASSZOCIÁCIÓK  

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd 

Ez azt otthonom, itt élek, itt születtem. 

 

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd helyi piaca?  

Nem szívesen vagyok ott. Nem jó a légkör, állandóan van valami. Ott vannak a kosarasok, 

nem tudom az milyen cég. Ott van mellettünk a konkurencia, a zöldséges, meg ott van még 

egy zöldséges, a bódé. De azt sem tudom, hogy működik. Mi ketten vagyunk ott termelők, ez 

nem jó.  

 

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 



     

 
 

86 
 

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 A SZENTGOTTHÁRDI PIACON ÁRUL. 

 

Szentgotthárdi piaca 

Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Szentgotthárd helyi piaca? 

Összességében elégedett Ön Szentgotthárd helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire 

elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban? Összegezve mit tart Szentgotthárd helyi 

piacának erősségének? Összegezve mit Szentgotthárd helyi piacának gyengeségének? 

Mitől különleges Szentgotthárd helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb 

különlegességet jelölje meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot! 

Nincs lehetőségünk máshova menni, mert el kellene vinni az árut. Ismeretségünk nincs.  

A kitelepülési díj számít, itt is fizetünk minden nap asztaldíjat. Minden nap 500 Ft-ot. A 

lakosság életszínvonala fontos választási szempont. Fontos a többi termelő kínálata. A piac 

nagysága nem befolyásoló. Általában elfogy a szentgotthárdi piacon az árum.  

Az infrastrukturális körülmények jók. Közbiztonság is jó, lopásról nem tudok. A 

megközelíthetőség is jó.  

Víz, villany, kipakolási lehetőséget elvárom az üzemeltetőtől. Bár nem tudom ki üzemelteti a 

szentgotthárdi piacot. Csak az őstermelői részt tudom, övé a két zöldséges a piacon.  

A fiam, az egyetlen, aki kommunikál, interneten keresztül. Ismerteti a szentgotthárdiakkal, 

hogy ma ez akciós. Másról én nem tudok. Nagyjából tudják a szentgotthárdiak, hogy ott van 

az a piac.  

Nem igazán várjuk el, hogy kommunikáljanak a termelők felé. 

Nem tudom, hogy hogyan lesz itt több termelő. Van olyan, hogy kéthetente jön egy húst 

áruló, Jákról, ő nagyon jó. Bonyhádról jön egy olyan ember, aki edényeket árul, fazekakat, 

lábasokat. Neki az én fiam üzent, hogy mikor érdemes jönnie a szentgotthárdi piacra. 

Nekünk is jó, ha van több eladó. Ez is egy jó dolog, hogy ő jön. 
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Én elégedett vagyok a szentgotthárdi piaccal. Nekem csak az a konkurencia nem jó, jobb 

lenne, ha mi lennénk egyedül, vagy máshol lenne, mert egymás mellett vagyunk. Őhozzá kell 

alkalmazkodnunk árban, kínálatban, mert ő már régebb óta ott van. Több az osztrák vevője, 

a magyar az annyira nem. A kettőnk áruja között van különbség, hol az öve szebb, hol az 

enyém. Ő gombát, szárazgombát, vargányát, nyulicát, tujákat, kosarak árul. Zöldségféléket 

ritkán. Van cseresznyefája, azt szokott hozni, ha szezonja van.  

A vásárlók elégedettek. A szentgotthárdiak azok főleg. Az osztrákok nehezebbek. Most csak 

vargányát, nyulicát visznek, de összenyomkodják, dobálják az árut, nagyon szemtelenek.  

A szentgotthárdi piac erőssége, hogy az emberek nagy része a nagypiac miatt jön, az 

elhelyezkedése jó. 

A gyengesége, hogy kevesen vannak a vásárlók, meg a korábban említett konfliktusok. 

Szerintem nincs különlegessége a szentgotthárdi piacnak.  

 

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK  

 

Szentgotthárd piacának fejlesztése 

Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Szentgotthárd 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? 

Sok mindent kellene változtatni, hogy több vevő jöjjön. Több árusító kellene, akik többféle 

dolgot árulnak. Nem tudom, miért nem jönnek az eladók. Többet kellene reklámozni, 

interneten is hirdetni. A fiam a saját telefonján hívogatja az árusokat, azt nem neki kellene. 

Jó lenne, ha minden nap jönne pl. egy tojásos, húsos, tejes. Jó lenne, ha lenne kimondott 

piacnap, hetente pl, kétszer. De mi akkor is mennénk minden nap, mert nekünk sokat kell 

fizetni. Ott van a bolt, az a vállalkozás, meg a másik helyiség, amit raktárnak használunk. Havi 

200 ezer Ft körül fizetnek a gyerekek, meg az én napi fizetésem, a napi asztaldíjam. A 

boltban tartjuk a savanyúságokat, üveges dolgokat. Minden nap fél 7-re megyek, és 8-ra ki 

tudunk pakolni. 
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A vevőknek is az lenne a jó, ha több árus lenne kint a piacon. Talán még programokat is el 

tudnék képzelni, inkább gyerek programot, pl. előadás, koncert. Elég nagy tér van ott.  

 

Virtuális piactér 

Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Szentgotthárd helyi piac virtuális piacteret, 

webshopot is nyitna? 

Jó lenne. 

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért? 

- 

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért?  

Nem tudok erre válaszolni. 

 

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? 
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5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK  

Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen 

Szentgotthárd helyi piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? 

Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak? 

Reklámozni kellene az árut. Az akciókat kellene reklámozni. A fiam hetente hirdet valamit. 

Most pl. a dió, ami akciós. Az ára 2900 Ft, de a szentgotthárdiaknak 2100 Ft-ért adja. Más 

áruval is ez van.  

Helyi termelőkről kiadvány készítése, melyben képeket és szöveget is alkalmaznék. Magát az 

árut kellene hirdetni. A mi árunk mind a kertből származik.  

 

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek 

adaptálhatónak tart? 

Az őriszentpéteri piacot mondanám, mert sokan mondják, hogy nagyon jó.  
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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? 

Saját termesztésű termékekkel foglalkozunk. Elsősorban édesanyám az őstermelő. 

Lényegében családi vállalkozás. 3 éve kezdtük el, körülbelül fél hektáron, most már 1 

hektárnál tartunk termőfölddel. Van diófánk, gyümölcsösünk, barackosunk, cseresznye stb. 

Palántákat nevelünk, tavasszal a palánta szezonba, nagyon sokat. Befektettünk egy komoly 

fóliasátorba. Téli időszakban abba szeretnénk fejes salátát, újhagymát, retket termeszteni. 

Teljesen vegyszermentesen termesztünk, egyedül ami megkapja a vegyszert a paradicsom a 

gombaölőt egyetlen egy alkalommal és a sárgabab. Tartunk nyulakat is, azzal van trágyázva a 

kert, a föld.  

Csak a Szentgotthárdi piacon értékesítünk. Nagyon sok a munka, erdőbe járunk, gombát 

szedünk, ha pont szezonja van neki. Itt én hiányolom, hogy csak mi foglalkozunk itt ennyi 

dologgal, befőzünk lekvárokat, savanyúságokat elrakjuk. A piacon van egy bolthelyiségem is, 

ez vállalkozásként működik, ide beszámlázzuk ezeket a saját termékeket. Tetszik látni, 

rajtunk kívül a Vali Ferenc van, ő csak gombát, diót árul. 

Gondolkodunk a virágon, hogy veszünk még egy fólia sátrat és leszerződünk a várossal. 

Augusztusban le szoktunk állni, minden nap vasárnap kivételével, minden nap itt vagyunk a 

piacon. 

Nyáron, ha nagyon meleg van, akkor 8 órától 13 óráig, egyébként 15 óráig vagy 15.30-ig.  

A szállodai vendégek szombatonként le szoktak jönni. Hétköznap inkább osztrákok és helyiek 

jönnek. Az osztrákok vegyes korosztályból jönnek.  

 

2. ASSZOCIÁCIÓK  

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd 

Alig tudok innen kimozdulni a piacról. 
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Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd helyi piaca?  

Katasztrófa.  

 

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 A SZENTGOTTHÁRDI PIACON ÁRUL, EZÉRT ÁLTALÁNOSSÁGBAN NEM 

BESZÉLT A PIACRÓL, CSAK A KÖRMENDI PIACRÓL. 

 

Szentgotthárdi piaca 

Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Szentgotthárd helyi piaca? 

Összességében elégedett Ön Szentgotthárd helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire 

elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban? Összegezve mit tart Szentgotthárd helyi 

piacának erősségének? Összegezve mit Szentgotthárd helyi piacának gyengeségének? 

Mitől különleges Szentgotthárd helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb 

különlegességet jelölje meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot! 

Én éjszakában dolgoztam korábban és ezt meguntam, ott volt a kert, amit 8 éves koromtól 

apukám mellett csináltam, túltermeltünk, szórtuk ki a termékeket a komposztálóra. Aztán 

gondoltam megkeressem a Hetényi Miklóst és elkezdtem kicsibe itt ezen a piacon Akkor még 

volt 1 gombás bácsi pluszba, 3-4 éve. Majd elkezdtük komolyabban, befőzni a gyümölcsöket, 

elrakni a savanyúságot, vettünk még pluszba földet, amire megcsináltuk a fóliasátrat.  

500 Ft asztaldíjat kell fizetni. 
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Szerintem a helyi lakosság életszínvonala jó.  

Kevés a szentgotthárdi termelő és nem tudnának állandóan jelen lenni. De szerintem 30-40 

kilométeres vonzáskörzetből be lehetne hozni termelőket a helyi piacra. 

Kevesen vannak a piacon, kevés a kínálat a szentgotthárdi piacon, ami nagyon meghatározza 

a bevételt. Ha nem hirdetném magam több helyen, például Facebook, az elején szórólap, 

akkor nem tudnák megélni. Szentgotthárdi körülbelül 5-10 jár le ide, aki azért jön, mert 

tudja, hogy én termelem, saját termék. Ha meghirdetem, hogy szedjük a málnát és 

kétnaponta hozzuk le a friss málnát, akkor lejönnek olyan 20-an, 30-an. Az osztrákokból 

élünk. A helyi bemegy inkább a Sparba vagy a Pennybe és ott megveszi. Télen a lekvárok és a 

savanyúság miatt lejönnek, mert nagyon szeretik. Nagyon kevesen járnak le. Meg gomba 

szezonba jönnek, amikor tudják, hogy van gomba.  

A kommunikációra nem tudok mit mondani, mert engem nem szeretnek, hogy én itt vagyok, 

mert ott van a Hetényi Miklósnak az a kis standja és barack szezonba konkurenciája vagyunk. 

Én szerintem a városnak kellene ezt a piacot üzemeltetni, meg úgy tudom, hogy ez törvény is 

előírja, de nem biztos. Nem látom jó dolognak, hogy egy vállalkozó itt van a termelői piac 

mellett. Például én kihozom nyáron a paradicsomomat, paprikámat és én tudom adni 100-

200 Ft-ért, lekiabálja a fejemet, miért nem adom drágábban. Nagyon sok feljelentésem volt, 

az első évben 16 ellenőrzésem volt. Olyan is, hogy elvitték a savanyúságunkat, mert olyan 

bejelentés ment be, hogy rosszul vannak a savanyúságtól, de persze minden rendben volt.  

Nem hirdeti, nem is reklámozza sehol a piacot, én vagyok az egyetlen, aki reklámozza a 

piacot. Napi szinten kirakom a Facebookra, hogy mit kínálok. És szerintem ebből ő is profitál. 

Semmi reklámja nincs ennek a piacnak. 

Csináltunk a Facebookon egy oldalt, a ZöldÁsz oldalt, ami az én vállalkozásom reklámja.  

Jó lenne, ha úgy menne mind a körmendi piac. Nem tudom hogyan lehetne több termelőt 

ide hozni. Itt szerintem ez már kezdetéknél el lett rontva. Körülbelül 10 éve nyitott a piac, 

vagy már több, nem tudom, de akkor állítólag sokan voltak fél évig és utána mindenki 

elmaradozott a bevétel hiánya miatt. Akkor sem volt semmi reklám. Szerintem reklámozni 

kellene és kijelölni két olyan napot a héten, ami tényleg megfogná a szentgotthárdiakat, 

több árus lenne. Jelenleg minden nap van termelői piac. Szerintem azt kellene, hogy például 

van szerdán meg szombaton. Szerdán van Jákról egy húsos, kéthetente. Hirdetni a termelők 
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felé, hogy jöjjenek, mert katasztrófa. Ketten szoktunk kint lenne a piacon. Egy jó 

menedzseléssel szerintem tökéletesen meg lehetne csinálni. Szentgotthárdon van pénze az 

embereknek szerintem, van vásárlóerő, én nem hiszem el, hogy ezt nem lehetne heti két nap 

befuttatni.  

Az infrastrukturális dolgok adottak, le van térkövezve, vannak asztalok, van illemhely, víz 

vételi lehetőségek. Rossz a menedzselés. Ausztria fele is lehetne hirdetni, akár rádióban.  

A vevők szerintem maximálisan elégedettek. Én a vevőimmel mindig őszinte vagyok, 

megmondom, például ha kukacos a termék. Lekvárainkkal, savanyúságainkkal, diónkkal 

maximálisan meg vannak elégedve. Kertből hozott paradicsommal, paprikával, hagymával, 

retekkel is. A fejes salátánkat nagyon szeretik. 

A vásárlóim 80%-a osztrák és 20%-a magyar. Ha nem lenne a Facebook hirdetésem, akkor 

95%-a osztrák és 5%-a magyar lenne. 

Egész évben itt vagyunk, főleg a vállalkozás miatt, a bolt bérleti díját ki kell termelni.  

A helyi piac erősségének a gomba kínálatot tartom. 

Még azt hozzá szeretném tenni, hogy a szentgotthárdi önkormányzat nekem nagyon sokat 

segített, hogy itt tudtunk maradni. A feljelentések miatt már el akartam menni, de tényleg 

sokat segítettek, bíztattak, hogy mi vagyunk egyedül itt Szentgotthárdon, akik így csináljuk.  

A helyi piacnak szerintem nincs különlegessége. 

 

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK  

 

Szentgotthárd piacának fejlesztése 

Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Szentgotthárd 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? 

Vezetőségen változtatnék. Marketing kellene, normális menedzselés. Nem kommunikáljuk 

kifelé. Jelen állapotban ez a piac nulla. Ha több termelő lenne, akkor biztos lenne igény 
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programokra, de így nem. Nem is kellene ide az osztrák vásárló, ha lenne marketing, elég 

lenne a magyar vásárló. Körmenden miért elég a magyar vásárló.  

 

Virtuális piactér 

Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Szentgotthárd helyi piac virtuális piacteret, 

webshopot is nyitna? 

Megint azt tudom mondani, hogy több termelő kellene. Jelenleg teljesen felesleges. Ha meg 

lenne a megfelelő termelői létszám, akkor jó ötlet lenne. Legalább legyen 10 termelő és 

akkor működne a virtuális piactér. Magamon látom, hogy ha hirdetem, akkor jönnek, de ha 

kihagyok pár napot a reklámozással, akkor elmaradnak a vásárlók.  

 

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért? 

Ha lenne itt 10-15 termelő, akkor pozitív. Mert a mai világban minden az Interneten folyik.  

 

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? 

Igen, részt vennék. Nem tudom, hogy milyen féléteknek kellene teljesülnie. Például a diót ki 

szoktuk postázni. Az összes termékkel megjelennék.  

 

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? 

Ezekre véleményem szerint mindegyikre szükség van, és hajlandó lennék fizetni érte. 
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5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK  

Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen 

Szentgotthárd helyi piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? 

Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak? 

Minden kommunikációs eszközt alkalmaznék, rádió, TV, Szentgotthárdi TV, Burgenland 

rádió. Ha valaki oda rakná magát, akkor biztos működne. On-line kommunikációnál a 

Facebook, saját webalap. Saját weblapot én csináltam a termelői piacnak, de amikor 

kötözködtek velem, akkor abba hagytam.  

Az üzenetben a bio-t emelném ki. Nekem az is elő van írva, hogy permetezési naplót 

vezessek, de nálam csak a bab és a paradicsom van permetezve. 

Egyformán alkalmaznék képet és szöveget is.  

 

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek 

adaptálhatónak tart? 

Güssingi piac itt van 15 kilométerre, sok termelő van, és ott csak 1 nap van, vasárnap. A 

körmendi piac is nagy jó. 
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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? 

2 éve családi vállalkozásként foglalkozunk ezzel a kisbolttal, meg a termelői asztallal. Saját, 

ami a kertben megterem dolgok, azokat próbáljuk itt árusítani, paprika, paradicsom, minden 

ami idényszerűen éppen van. Gyümölcsök, zöldségek. Csak a szentgotthárdi piacon 

értékesítek.  

 

2. ASSZOCIÁCIÓK  

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd 

Nyugalom. 

 

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Szentgotthárd helyi piaca?  

Stressz. 

 

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 A SZENTGOTTHÁRDI PIACON ÁRUL. 

Szentgotthárdi piaca 

Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Szentgotthárd helyi piaca? 

Összességében elégedett Ön Szentgotthárd helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire 

elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban? Összegezve mit tart Szentgotthárd helyi 

piacának erősségének? Összegezve mit Szentgotthárd helyi piacának gyengeségének? 

Mitől különleges Szentgotthárd helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb 

különlegességet jelölje meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot! 

Kisváros, itt vagyunk a termelői piacon most hárman, még heti szinten érkezik egy-két árus, 

akik sajtot, húst árulnak. Szerintem tökéletesen kielégíti a városnak az igényeit. 

Szentgotthárdon itt ennyi embernek, szerintem bőven elég. Igazából nem a szentgotthárdiak 

jönnek vásárolni, hanem inkább az osztrákok, az átjövő vendégek. Akik lejönnek a városba, 

azoknak meg szerintem tökéletesen kielégíti az igényüket, ami van.  

Szerintem a vízvételi lehetőség, kipakolási lehetőség, áruszállítással kapcsolatos lehetőségek 

adottak. Víz, villany, parkolási lehetőség van a piacon. A piac által nyújtott szolgáltatások 

szerintem elegendők. A közbiztonság hibátlan, itt fel sem merül ilyen dolog szerintem. A piac 

megközelíthetősége teljesen jó. Beérkező forgalom itt van a város szélén, tökéletesen le 

lehet fordulni, nagy parkoló, buszparkoló van. A gyalogos megközelítés is jó.  

Véleményem szerint a 3 árus teljesen kielégíti az igényeket. Ez azért gondolom így, mert 

szerintem nincs rá igény, nincs több jelentkező, aki lejönne és nagy fantáziát látna benne. Én 

úgy veszem észre, hogy ez így tökéletesen elég.  

A lakosság életszínvonala jó, a nagy átlagokhoz képest jó. Ausztria közelsége nekünk 

mindenképpen nagy előny.  

Az asztalokért fizetni kell, 500Ft/nap. Ez az ár megfelelő.  

A termelői piac kommunikációjával kapcsolatban szerintem ez egy kisváros, mindenki tud 

mindent. Esetleg még annyit lehetne kommunikálni, hogy a helyi Szentgotthárdi újságba 

betenném, hogy ez helyileg itt van, itt üzemel. Én még ott nem láttam, még egy kis hirdetést 

sem. De egyébként szerintem úgy nagyjából a városban mindenki tudja. A külföldieknek még 

pluszba szórólapokat. Régen úgy reklámozták az egész piacot, hogy kimentek emberek és 
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akkor szórólapokat osztogattak. Most így, hogy nincsen határ, szerintem elegendő, vannak 

táblák, egyértelműen ide lehet találni. Igazából ez is megoldott. 

Termelők irányába nem tudom, hogyan lehetne kommunikálni. Biztos, hogy lehetne újabb 

termelőket hozni a piacra, ha valakinek lenne jó ötlete. Jó ötlet alatt azt értem, hogy ha 

elmegyek Őriszentpéterre, akkor ott vannak kézművesek, fazekasok. Ilyen itt nincs. Valami 

ilyesmire gondoltam. 

A termelői piacon minden saját termék, ezzel lehet ösztönözni a lakosokat. Ha a nagy piacot 

nézzük, akkor az annyiban problémás, hogy többségben a románok vannak itt, ők az olcsó 

ruhákat árulják. Ez nem igazán jó reklám a piac szempontjából. Ez nem túl előnyös. A 

termelői piacon itt vagyunk hárman, a városban úgy is tudják, hogy saját termékeket 

árulunk. Szívesen lejönnek, ez a része jó.  

A nagy piac a termelői piac szomszédságában van, és mind a kettő vasárnap kivételével van 

nyitva. A termelői piac szombat 12-ig van nyitva.  

Ahogy a főútról lefordulnak a vendégek, mindjárt a bejáratnál van a termelői piacrész, egy 20 

méter széles parkolóval. Gyakorlatilag külön van. De ha tovább megyünk 10 méterrel, ott 

kezdődik már a nagy piac. Valahol külön van, de még is egy helyen. Magáról a piacról 

szerintem még mindig a nagy piac jut az eszébe az embereknek. Annyira meg külön 

választani nem lehet. 

Nyitva tartási idővel sem lehet külön választani, hiszen mindenki szeretné, ha lenne fogalma. 

Termelői részt helyiek csinálják, a nagy piacon belül nincs is Szentgotthárdi. A helyiek is külön 

veszik, a turisták már nem. 

Összeségében lehetne jobb is, nem elégedetlenkedek. Örülök neki, hogy családi 

vállalkozásként működünk. Nekem teljesen pozitív. Itt vagyunk helyben. 

A vevők teljesen elégedettek, visszajáró vevőink vannak magyar és osztrákok is. Vannak 

problémák is, de ezeket kezeljük. 

Helyi piac erőssége, hogy a saját megtermelt árukat tudjuk adni. Gyengeséget igazából nem 

tudnék mondani. Különlegességet nem tudnék semmit mondani. Szerintem nincs is rá 

szükség. Itt ez a termelői rész nem rég óta van, a piac már sokkal régebb óta működik, kb. 20 

éve. A termelői rész utólag lett hozzá építve. Szerintem az 3-4 éve van. Soha nem lesz olyan, 

mint az Őriszentpéteri piac vagy egy nagyobb piac a környéken. Ennek az egésznek az a 
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lényege, hogy ahogy bérünk a városba rögtön itt a piac, mellettünk a fürdő, nagytemplom. 

Szerintem jó helyen van. Ez egy kis város, egy kis piac, kezelhető, mellette egy nagy piac. 

 

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK  

 

Szentgotthárd piacának fejlesztése 

Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Szentgotthárd 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? 

Szükségtelen fejleszteni. Van minden. Maximálisan kielégíti az igényeket, szerintem. 

Egyáltalán nem tartom szükségesnek a plusz szolgáltatásokat. Aki a termelői piacra jön, az 

tudja, miért jön. Ide célirányosan jönnek az emberek, vásárolnak és mennek tovább.  

 

Virtuális piactér 

Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Szentgotthárd helyi piac virtuális piacteret, 

webshopot is nyitna? 

Mindenféleképpen pozitívnak tartom. 

 

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért? 

Megmondom őszintén, hogy haladnunk kell a korral, tehát pozitív. Nem szeretem személy 

szerint, de meg kell adni ezt a lehetőséget is. Ez van a mai világban, hogy nincs időnk elmenni 

a boltba, mindenki neten rendeli meg a termékeket és házhoz szállítják. Biztos, hogy szükség 

lenne rá, és jó dolog. Az emberek elkényelmesednek. 
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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? 

Reklám szempontjából biztos, értékesítés szempontjából valószínű a megjelenés. Nagyon 

fontos a reklám, reklám nélkül nincs működés.  

A feltételekről nem tudok mit mondani, igazából még nem mentem bele ebbe ennyire. 

A termékek közül azokat értékesíteném, amire lenne igény. Ezt megint nem lehet 

megmondani így. Ezt úgy lehetne megmondani, ha már működik valami és akkor 

megmondom, hogy ennek volt értelme. 

A termelők megjelenését az eredetiséghez kötném. Igazolt származásra, a valódi dologra 

helyezném a hangsúlyt. Honnan származik a termék. 

 

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? 

Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, 

véleményezése a vevők részéről szolgáltatás fontos. A vevői termelői közösségre szükség 

lenne, de nem tudom, hogy működne-e. Piackutatási funkcióra szerintem nem, mert ez már 

szerintem nem a termelő dolga. Amiket fontosnak tartok, azért hajlandó lennék fizetni, mert 

a mai világban mindenért fizetni kell. 
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5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK  

Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen 

Szentgotthárd helyi piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? 

Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak? 

Interneten kellene reklámozni, mert így jut el mindenkihez.  

40 fölötti emberek járnak a piacra, családosok nagyon kevés. Inkább csak a turisták jönnek 

családosan. A szentgotthárdiak egyáltalán nem jönnek családosan a piacra. Biciklire ülnek, 

lejönnek a piacra és haza mennek a helyiek. 

Az interneten közösségi oldalakra gondolok, mindenki ezekről tájékozódik. 

A helyi piacnak nincs szerintem FB oldala. Nem tudok róla, hogy a piacnak lenne 

kommunikációja. 

Egyénileg reklámozzák magukat a termelők, mi megcsináltuk a Zöld Ász-t. 

Jó fotó, kevés szöveg kell a reklámba. A jó fotó, az mindent el tud adni. 

 

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek 

adaptálhatónak tart? 

Nagyon sok szép, nagy piac van. Szerintem Szentgotthárd esetében ilyen nem valósítható 

meg, mert ide be kellene telepíteni 10.000 embert, hogy ez itt működjön. Kevesen vagyunk 

ebben a kis városban, hogy egy nagy piac működni tudjon, szerintem. Nekem ez a 

meglátásom. 

A fiatalokat nem lehet bevonzani, inkább kimennek Ausztriába vásárolni. Inkább az idősebb 

korosztályra lehet számítani vásárlás szempontjából.  

Az őriszentpéteri piac mellet az szól, hogy ott van az Őrség szívébe, és ez nagyon nagy 

lépéselőny. Célirányosan mennek az emberek, hogy ha Őrség, akkor Őriszentpéter és nem 

Szentgotthárd.  
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Kvalitatív kutatás résztvevői 
A kutatásba bevont interjúalanyok az önkormányzat által összeállított adatbázisokból kerültek 

kiválasztásra. 

 

Az interjúktól eltérő sorrendben: 

Hetényi Miklós 

Nagy Péter 

Nagy Tamás 

Nagyné Miklósné 

Vali Ferenc 


