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Vezetői összefoglaló
A vasvári helyi termelői piac stratégiájának kidolgozására a City Cooperation II. ATHU018 projekt az
Interreg V-A Ausztria- Magyarország Együttműködési Program keretén belül került sor.
A vasvári helyi termelői piaca egy fiatalnak számít piac, hiszen 2018-ban nyitotta meg kapuit az
érdeklődők előtt. A piac megnyitóján több helyi termelői is jelen volt, jelenleg 4 helyi termelő értékesíti
termékeit szerdán délelőttönként a hagyományos piac árusaival együtt.
A kvalitatív (6 mélyinterjú helyi termelőkkel) és kvantitatív (36 fő lakossági kérdőíves megkérdezés)
kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a vasvári piac egy hangulatos, barátságos piac, mind a
termelők, mind a lakosság szempontjából. A helyi termelők száma jelenleg kevés, és ennek
megfelelően szűk a helyi termékek választéka (húskészítmények, tojás, sajt).
A termelői piac jelenlegi célcsoportja elsősorban az idősebb helyi lakosság és kisebb mértékben a
családosok. A jövőben stratégai szempontból javasoljuk a családosoknak, a falusi szállásadóhelyek és
vendégházak tulajdonosainak, a turistáknak valamint a szlovén és osztrák lakosságnak a megcélzását.
A pozicionálás alapját két tényezőben határoztuk meg, az egyik a földrajzi elhelyezkedés a másik pedig
a minőség. A földrajzi elhelyezkedés alapján mindenképpen egy vidéki értékeket hangsúlyozó kisvárosi
piacként kell definiálni a vasvári helyi termelői piacot. A minőség szempontjából pedig hosszú távon
szükséges egy közös védjegy bevezetése a körmendi helyi termelői piaccal együttműködve, „Hegyháti
Érték” jelöléssel.
A helyi termelői piac stratégiai koncepciójában rövid és hosszú távú stratégiai feladatokat
fogalmaztunk meg.
Rövid távon megvalósítható stratégiai feladatként jelöltük meg az új termelők megkeresését, mely
mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a jövőbeni célcsoportok igényét ki tudja elégíteni a termelői piac
illetve szélesebb termékválasztékot tudjon kínálni. A mentori program keretén belül szakmai
képzéseket tartunk fontosnak, melyek a helyi termelőknek interaktív módon nyújtana segítséget a
jogszabályi háttér megismerésében, vállalkozói, pénzügyi, értékesítési, kommunikációs feladatok
ellátásában. A lakosság személetének megváltoztatásához a helyi termékekkel kapcsolatban javasoljuk
a tematikus programokat, a családi rendezvényeken illetve családi napokon a helyi termelők által
végzett tevékenységek bemutatását. A helyi termelői piacon kóstoltatással egybekötött vásárlási
lehetőséget is tanácsolunk havi rendszereséggel.
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Hosszabb távon megvalósítható stratégiai feladatok csoportot azért alakítottuk ki, mert ezen feladatok
megvalósításához mindenképpen szükséges több helyi termelő jelenléte. A környező települések falusi
szálláshelyeinek, vendégházainak tulajdonosaival való együttműködés elengedhetetlen a turisták
megcélzása szempontjából.
A helyi termelők bevonása a nyitott porták kezdeményezésbe, mely lehetőséget nyújt a gazdák
mindennapi életébe való betekintésre és szemléletformáló hatása is jelentős a helyi termékekkel
kapcsolatban.
A helyi termékek egységes márkanévvel való ellátása is a hosszú távú stratégiai célok közé sorolható,
ahogy azt a pozicionálásnál is kiemeltük, fontosnak tartunk egy közös márkanév kidolgozását a
körmendi helyi termelői termékekkel közösen. A virtuális piactér kifejlesztése is megjelenik a hosszú
távú stratégiai feladatok között, melynek alapvető feltétele az újabb helyi termelők megjelenése.
A dobozrendszer bevezetését is megvalósíthatónak látjuk hosszabb távon, melynek alkalmazásával
lehetővé válik, hogy a vásárlók előre leadják vásárlási igényüket a helyi termelőnek, aki a
termékkínálata alapján összeállítja a vevő által megvásárolni kívánt dobozt. Kezdetben a vásárlónak a
helyi termelői piacon kell átvennie a dobozt, de a későbbiekben lehetőséget látunk ennek
továbbfejlesztésére is.
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Zusammenfassung
Die Erarbeitung der Strategie des lokalen Produzentenmarktes in Vasvár fand im Rahmen des Projektes
City Cooperation II. ATHU018 des Kooperationsprogramms Interreg V-A Österreich-Ungarn statt.
Der lokale Erzeugermarkt in Vasvár ist ein junger Markt, seit er 2018 für die Öffentlichkeit geöffnet
wurde. Bei der Eröffnung des Marktes waren mehrere lokale Erzeuger anwesend, und derzeit
verkaufen 4 lokale Hersteller ihre Produkte am Mittwochmorgen zusammen mit den anderen
Marktverkäufern.
Basierend auf den Ergebnissen von qualitativen (6 eingehenden Interviews mit lokalen Produzenten)
und quantitativen (36 Einwohner-Fragebögen) Ergebnissen können wir sagen, dass der Markt in Vasvár
sowohl für die Produzenten als auch für die Bevölkerung ein gemütlicher, freundlicher Markt ist. Die
Anzahl der lokalen Produzenten ist derzeit gering und das Angebot an lokalen Produkten
(Fleischwaren, Eier, Käse) entsprechend begrenzt.
Die aktuelle Zielgruppe des Erzeugermarktes ist vor allem ältere Menschen vor Ort und in geringerem
Maße Familien. In Zukunft empfehlen wir, Familien, Eigentümer von Dorftourismus-Einheiten und
Pensionen, Touristen sowie slowenische und österreichische Einwohner gezielt anzusprechen.
Die Positionierung basiert auf zwei Faktoren, einerseits auf der geografischen Lage und andererseits
auf der Grundlage der Qualität. Aufgrund seiner geografischen Lage sollte der lokale Erzeugermarkt
von Vasvár als Kleinstadtmarkt mit Schwerpunkt auf ländlichen Werten definiert werden. Aus
qualitativer Sicht ist es notwendig, in Zusammenarbeit mit dem lokalen Produzentenmarkt in Körmend
langfristig eine gemeinsame Marke mit dem Namen "Hegyháti Érték" (Hegyhát Gut) einzuführen.
Im strategischen Konzept des lokalen Produzentenmarktes haben wir kurz- und langfristige
strategische Aufgaben definiert.
Die Suche nach neuen Produzenten ist eine kurzfristig umsetzbare strategische Aufgabe, die unbedingt
notwendig ist, um den Bedürfnissen zukünftiger Zielgruppen gerecht zu werden und eine breitere
Produktpalette anzubieten. Im Rahmen des Mentoring-Programms legen wir großen Wert auf
professionelle Schulungen, die den lokalen Produzenten helfen, den rechtlichen Hintergrund ihrer
unternehmerischen, finanziellen, vertrieblichen und kommunikativen Aufgaben zu verstehen. Um die
Einstellung der Bevölkerung zu ändern, empfehlen wir thematische Programme zu lokalen Produkten
und zu den Aktivitäten lokaler Produzenten bei Familienveranstaltungen und Familientagen. Auf dem
lokalen Produzentenmarkt bieten wir auch monatlich eine Verkostungsmöglichkeit an.
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Einbeziehung der lokalen Produzenten in die Initiative "offene Höfe", die einen Einblick in das tägliche
Leben der Landwirte bietet und eine erhebliche Auswirkung auf die Sensibilisierung der Bevölkerung
gegenüber lokalen Produkten haben kann.
Ein einheitliches Branding lokaler Produkte ist auch eines unserer langfristigen strategischen Ziele. Wie
wir bei der Positionierung betont haben, ist es uns wichtig, eine gemeinsame Marke mit lokalen
Produzenten in Körmend zu entwickeln.
Wir sehen auch die Einführung des Boxensystems auf lange Sicht als machbar an, das es Kunden
ermöglicht, ihre Bestellung vorab dem örtlichen Hersteller zu übermitteln, der die Box mit den
Produkten in seinem Angebot füllt. Zunächst muss der Käufer die Box auf dem lokalen
Produzentenmarkt abholen, aber wir sehen eine Möglichkeit, dies später weiterzuentwickeln.

7

Rövid ellátási láncok
A helyi termelői piacokat a rövid ellátási láncokhoz (REL) soroljuk értékesítési csatorna szempontjából.
A helyi termelői piacokon értékesített helyi termék fogalmát a külföldi és a hazai szakirodalom
különböző aspektusokból közelíti meg. A 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján Magyarországon a
helyi termék nem más, mint „helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt
alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült nem
nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által
előállított, feldolgozott termék”.
A rövid ellátási láncnak 4 értékesítési típusát lehet megkülönböztetni. Ez alapján az értékesítés
történhet közvetítőkön keresztül, házhoz szállítással, nyitott gazdaság alapján és értékesítési pontokon
keresztül, vagyis az is meghatározásra kerül, hogy az értékesítés megvalósulásához vagy csak a
termelőnek, vagy csak a fogyasztónak vagy mindkét szereplőnek szükséges-e földrajzi távolságot
megtenni. A termelői piac ebből a szempontból az utolsó kategóriába sorolható. Mindegyik altípusban
beszélhetünk hagyományos és újszerű értékesítési utakról.

1. ábra Rövid ellátási láncok értékesítési típusai
Forrás: Vidékfejlesztési program 2014-2020
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A rövid ellátási láncokon belül a piacok típusát három csoportba lehet sorolni, az alapján, hogy milyen
feltételeknek kell teljesülniük az értékesített termékekre illetve az értékesítést végző termelőkre
vonatkozóan (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 befolyásolja a helyi termelői piacok
működését.



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

Szabó (2017) a termelői piacokat a külső környezeti tényezők, elsősorban a társadalmi, gazdasági
aspektusok valamint a tér és idő összefüggésében a szereplőket, a kapcsolatot, az információt és a
termékeket is szemlélteti.
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2. ábra Termelői piacok környezet, tér és idő összefüggései
Forrás: Szabó, 2017.

A termelői piacok legfontosabb sajátosságai a következőkben foglalhatók össze (Rocchi et al., 2010,
Szabó, 2017.):


termelő/előállító és fogyasztó között rövid a távolság,



a termelői és fogyasztó közötti kapcsolat személyes, bizalmi alapon működik,



a termelői hitelességének szerepe fontos tényező az értékesítésben,



azonnali árbevételi lehetőséget jelent a termelőknek,



a kisléptékű termelők jövedelemszerzési lehetőségének egyik leggyakrabban alkalmazott
értékesítési módja,



magasabb árak alkalmazhatók, mint a multinacionális kiskereskedelmi egységeknél, a
természetes összetevőknek, a környezetbarát előállításának, a hagyományos eljárási
technikának köszönhetően,



az értékesített termékek a fogyasztó számára garanciát jelentenek,



a termelőtől a termékjellemzőkről, terméksajátosságokról információkat kap a fogyasztó,



általában heti rendszereséggel tartanak termelői piacot,
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hagyományos, helyi termékek jelenléte,



tudatos vásárlói magatartás növelése,



vásárlók hűségesek a helyi termelőkhöz és termékeikhez,



hozzáadott értéket adnak,



tájékoztatási és oktatási funkciót is betöltenek,



közösségformáló erejük erős,



szolgáltatási, szórakoztató funkciót is elláthatnak,



egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek.

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).

3. ábra Kereskedői és helyi termelői piac száma Magyarországon
Forrás: www.aki.gov.hu
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Vas megye mezőgazdasága
A Központi Statisztikai Hivatal Vas megye számokban 2014-es kiadása alapján van lehetőségünk
bemutatni a megye mezőgazdaságát. Jelenleg kimondottan megyei bontásban nem található ennél
frissebb statisztikai adatsor.
1. 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.
2. táblázat Szántóföldi növények betakarított területének megoszlása Vas megyében %-ban
Kalászosok

Kukorica

Olajos
magvak

Egyéb ipari
növények

Takarmánynövények

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.
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A táblázat alapján megállapítható, hogy 2014-ben nagy mértékben növekedett a betakarított területek
aránya a kalászosoknál, olajos magvaknál, egyéb ipari növényeknél, a zöldségféléknél és egyéb
növényeknél Vas megyében. Csökkenés egyedül a kukoricánál figyelhető meg.
A zöldségfélék vetési területének növekedése alapvetően pozitív a helyi termelői piacok
szempontjából.
A gyümölcsültetvények összeírása, 2017 című dokumentum alapján Vas megyében a fiatal, 40 év alatti
gazdálkodik aránya 16,9% volt, a 21%-os országos átlaghoz képest. Az idős, 65 év feletti gazdálkodó
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.

A vasvári termelői piac stratégiai irányvonalának meghatározása
A Vasvár helyi termelői piacának stratégiai szempontú feladatainak meghatározásához számos
tényezőt figyelembe kell venni. A vasvári helyi termelői piac 2018-ban kezdte meg a működését, tehát
egy igen fiatal és fejlődő piacról beszélünk, mely kidolgozott és tudatosan megtervezett stratégiai
irányvonal nélkül nem lesz képes fenntartani magát a jövőben. Általánosságban elmondható, hogy az
új helyi termelői piacok kb. 30%-a működésük első 4 évében bezár. Ennek több oka lehet, például a
szűk termékválaszték, kevés helyi termelői jelenlét, a nem megfelelő irányítási, szervezési tevékenység,
a nem megfelelő helyszínválasztás (AKI, 2018).
Hosszú távra vonatkozó stratégiai lehetőségeket, melyek nélkülözhetetlenek a hatékonyabb működés
érdekében, a következő faktorok feltárásával lehet csak elérni:


a helyi termelők és a vásárlók ismerete;



a helyi termelői piac differenciálása más helyi termelői piacoktól;



helyi termelők körének bővítése a helyi termelői piacon, mely hozzájárul a színesebb választék
kialakításához és a forgalom növekedéséhez;



a termelők kiöregedése miatt a fiatal generáció képzése, motiválása, ezáltal biztosítani hosszú
távon a termelők jelenlétét;
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a helyi piacon értékesített termékek védjeggyel/márkanévvel való megjelölése a
megkülönböztetés, bizalom kiépítésének jegyében;



lakosság

helyi

termékek

vásárlásával

szembeni

attitűdjének

megváltoztatása,

szemléletformálása;


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



a helyi termelői piacon értékesített termékekben megtestesített értékek hatékony
kommunikálása.

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

A helyi termelők számára készült mélyinterjús

fogatókönyvben négy fő témakörbe csoportosítottuk a kérdéseket. A helyi termelő bemutatkozását
(milyen termékekkel foglalkozik, mióta, milyen vállalkozási formában, milyen értékesítési technikát
folytat) követően felmértük, hogy melyek a piac választásával kapcsolatos legfontosabb és leginkább
befolyásoló szempontok. A szempontok között rákérdeztünk az infrastrukturális körülményekre,
megközelíthetőségre, helypénz fizetésre, lakosság életszínvonalára, piac méretére és a kommunikációs
lehetőségre is. A vasvári helyi piaccal kapcsolatban az előbbi szempontokon kívül megkérdeztük a helyi
termelőket, hogy ők mennyire vannak megelégedve a piac működésével, milyen erősségeket,
gyengeségek, különlegességeket tudnának kiemelni, megnevezni. A vasvári helyi termelői piac
fejlesztésével kapcsolatban is tettünk fel kérdések, hogy a helyi termelők miben látnak lehetőséget
valamint hajlandók lennének-e csatlakozni egy virtuális piactérhez. Végül a helyi piac
marketingkommunikációs tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban kértük ki a véleményüket.
A kutatási mintában szereplő helyi termelők kiválasztásakor ügyeltünk arra, hogy megfeleljenek a
törvényi előírásnak, vagyis Vasvárról, illetve a piac 40 km-es vonzáskörzetéből érkezzenek a piacra.
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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 vasvári helyi termelői piacnak. Zárt kérdést alkalmaztunk annak
megismerése, hogy milyen kommunikációs csatornákon keresztül értesül a helyi termelői piac híreiről,
miben lát fejlesztési lehetőséget, valamint szükségesnek tartaná-e egy online piactér kialakítását a
helyi termelői piac termékeivel kapcsolatosan. A kérdőív tartalmazza a válaszadók demográfiai adatait.
A fogyasztókat személyesen kérdeztük meg kérdezőbiztosok segítségével. A kérdéseket a
kérdezőbiztosok tették fel a megkérdezetteknek. A mintába kerülő személyek véletlen mintavételi
eljárással lettek kiválasztva és a kérdőív elején lévő szűrőkérdés alapján csak azon válaszadók
véleménye került az elemzésbe, akik járnak a Vasvári helyi termelői piacra vásárolni. A kérdőívek
kitöltetésénél figyelembe vettük Vasvár lakosságának életkor szerinti megoszlását, ezért az 50-59 év
közötti válaszadók kerültek legnagyobb arányban a mintába.
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Primer kutatás
A primer kutatás két részből tevődött össze, egyrészt hat helyi termelővel készített mélyinterjúból,
másrészt 36 fő fogyasztói kérdőíves megkérdezésből. Ezek kiértékelését és a kapott eredmények
összefoglalását tartalmazza a fejezet.

Mélyinterjúk kiértékelése
A vasvári piacon jelen lévő helyi termelők lakóhelyének és az őstermelői, kistermelői tevékenység
végzésének helyszíne alapján a mintába az alábbi helyszíneken élő helyi termelők szerepelnek:

Helyszín
Vasasszonyfa
Vasvár
Hegyhátszentpéter

Helyi termelő
1 fő
3 fő
2 fő

A mélyinterjú során megkérdezett helyi termelők közül egy termelő jár más piacokra is (Celldömölk,
Sárvár), egy termelő korábban részt vett a körmendi piacon, azonban nem találta gazdaságilag
megfelelőnek a helyi piacot. Három termelő jövőre tervezi, hogy részt vesz a Vasvári piacon, elsősorban
az elhelyezkedés és közelség miatt gondolkodnak a piacon való megjelenésre.
Életkor alapján a megkérdezettek a középkorú korosztályba tartoznak.
Vasváron a helyi termelői piac kialakítására 2018-ban került sor. A helyi termelői piac jelenleg térköves
felülettel ellátott. A piacon található új épületben kialakításra került külön férfi-, női- és
mozgáskorlátozott vizesblokk, valamint két tároló helyiség is. Áramvételi lehetőséget biztosít a piac a
termelőknek az épületen kívül. Az épület napelemekkel felszerelt, mely fontos szempont a
környezettudatosság és az energiatakarékosság szempontjából. Külön álló fából készült egységes
árnyékolóval ellátott asztalokat biztosítanak a helyi termelőknek.
A helyi termelői piac a középiskolával szembeni nagy parkolóban található Vasváron. A helyi termelők
fizikailag teljesen elkülönülten helyezkednek el a többi árustól, de ugyanúgy szerdai napon van nyitva,
mint a nagypiac.
Nyáron a helyi termelői piacon négy helyi termelő értékesítette a termékét. A vásárlók sertésből
készült hentesárut, tojást és sajtokat tudnak vásárolni. Vasváron a mélyinterjús megkérdezések során
beszéltünk olyan, őstermelőkkel, kistermelőkkel is, akik a termékeiket jelenleg még nem értékesítik a
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helyi termelői piacon, de szeretnének a közeljövőben megjelenni. Fontosnak tartjuk, hogy új termelők
is megjelenjenek, hiszen ezáltal színesedhet a helyi termelők által kínálat termékválaszték. Így
lehetőség nyílna, hogy a hentesáru, tojás és sajt kínálat mellett megjelenjen a méz (akác-, vegyes-,
repce-, facília-, gesztenye-, mézharmat, hársfa-, citromos-, mentás-, kakukkfűves-, bodzás méz), a
zöldség, az ehető virág, a fűszernövény, a gyógynövény. A vasvári helyi termelői piacon lángost is
értékesítenek, mely a termelők véleménye alapján igazi húzóerő, mindig hozz új vevőket, központi
szerepet játszik a piac működésében.
A megkérdezett helyi termelők a vasvári helyi piac erősségének tekintik a családias légkört, az
infrastrukturális körülményeket (illemhelyiség, vízvételi lehetőség, áramvételi lehetőség), a díjmentes
helyszolgáltatást, a kecskelábú asztalok biztosítását, a jó megközelíthetőséget, a megfelelő kipakolási
lehetőséget (autóval is megközelíthető). A megszokott helyi termelőkön kívül minden évszaknak meg
vannak a sajátos termékei a piacon, például őszi időszakban a mézeskalács, karácsony előtt a koszorú,
melyek szintén új vevőket csábítanak a piacra. Elhelyezkedés szempontjából a városközponthoz közel
található.
A helyi piaccal kapcsolatban a termelők problémaként említették a vásárlók nehézkes parkolási
lehetőségét, mert a főút szélén parkolnak a piaci napon. Az időjárás erősen befolyásoló tényező, hiszen
a vasvári helyi termelői piac nem fedett. Rossz idő esetén nemcsak a termelők száma fogyatkozik meg
a piacon, hanem a vásárlók száma is. Kevés jelenleg a helyi termelő a piacon, melynek oka lehet, hogy
a környékben más piac is nyitva tart szerda délelőtt és inkább oda mennek el, mert ott nagyobb a
vásárlóerő. A helyi vásárlók száma kevés, sokan csak nézelődni járnak le a piacra és nem vásárolni, az
emberek gondolkodását, szemléletét kellene megváltoztatni a helyi termékekkel kapcsolatban. Rá
kellene döbbenniük arra, hogy sokkal egészségesebbek, azok a termékek, melyeket a helyi termelőktől
vásárolnak meg és nem a szupermarketekben. A vásárlók kevés száma a szerda délelőtti nyitva
tartással is magyarázható, hiszen hétköznap délelőtt a nyugdíjasokon kívül az emberek többsége
dolgozik.
A helyi termelői piac különlegességének a megkérdezettek a kisvárosi hangulatot, a vásárlókkal való
személyes kapcsolattartást emelték ki. A visszatérő vásárlókkal személyes kapcsolatot alakítanak ki a
helyi termelők, tudják, hogy milyen termékeket szoktak vásárolni. Ugyanakkor közösségi helyként is
funkcionál, az emberek csoportokban, családdal jönnek, esznek egy lángost, beszélgetnek, vásárolnak.
A helyi termelők irányába történő kommunikáció jól működik Vasváron a megkérdezettek elmondása
alapján. A helyi termelőknek szervezett fórumokon, megbeszéléseken érthetően elmondják, hogy
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milyen feltételekkel lehet részt venni a termelői piacon. Az idősebb korosztályból többen szeretnének
kézműves termékekkel, mézeskaláccsal, apró süteményekkel foglalkozni, azonban nem igazán
tájékozottak azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működik a piac, milyen engedélyre van szüksége. Ezek
a fórumok lehetőséget teremtenek a feltételek megismertetésére. A fórumokon kívül a személyes
megkeresést is fontosnak tartják a helyi termelők.
A lakosságnak szóló kommunikációs tevékenységet már nem látják ilyen pozitívan a helyi termelők. A
helyi termelői piac megnyitásakor volt hirdetve a piac (szórólap, rádió), azóta a kommunikáció
elmarad.
A kommunikációs tevékenység fejlesztése a helyi termelők és a lakosság részére is szükséges. A helyi
termelőket lehetne ösztönözni egy mentori program segítségével. A lakosság számára kiadványokban,
kisfilmekben lehetne népszerűsíteni a helyi termékeket. A kiadványokban, kisfilmekben ki lehetne
emelni egy-egy helyi termelőt, aki bemutatná, hogy mióta, hol, hogyan, milyen körülmények között
végzi a tevékenységét. Ezeket a kisfilmeket Interneten keresztül, a közösségi médiában is be lehetne
mutatni, Vasváron az iskolai családi napok keretében, fórumokon, mintegy jó gyakorlatot szemléltető
pozitív példát, mellyel a szemlélet, gondolkodásmód, hozzáállás is változtatható lenne. A Vasvári helyi
termelői piacnak lehetne külön honlapja, ahol a termelőket be lehetne mutatni. A személyes
kommunikáció mellett szükséges a helyi újságban való intenzívebb megjelenés. Pár oldalas kis
nyomtatvány is készíthető, melyben a termelők bemutatásán kívül, recepteket, tippeket, ötleteket
lehetne adni a vásárlóknak, hogy például egyes fűszernövényeknek milyen jótékony hatásai vannak,
milyen ételek ízesítésére alkalmazhatók. A kommunikációs üzenetben mindenképpen a helyi,
egészséges, vegyszermentes termékekre kell a hangsúlyt helyezni.
Vasváron megkérdezett helyi termelők részt vennének a virtuális piactéren. A virtuális piactéren való
megjelenés feltételeként fontosnak tartják a megkérdezettek, hogy a termelők név szerint jelenjenek
meg a felületen, rövid ismertető legyen arról, hogy hogyan készítik a termékeket. Vagyis
mindenképpen fontosnak tartanak egy minősítési rendszert a termelők kiválasztásával kapcsolatban,
annak érdekében, hogy ellenőrzöttek legyenek a termékek és a termelők. A chat, véleménycsere más
vevőkkel, termelőkkel; a termékek, termelők értékelése, véleményezése a vevők részéről; a vevőitermelői közösségek építése és a piackutatási funkció mind fontos szolgáltatási feltétel a virtuális
piactér működésével kapcsolatban, valamint ezekért a szolgáltatásokért hajlandók lennének fizetni árérték arányban vagy százalékos formában.
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A helyi termelő piac fejlesztésével kapcsolatban a megkérdezettek véleménye alapján a programokra
szükség lenne, hogy több vevő érkezzen a piacra. A programok más piacokon is működnek. Programok
közül kiemelték a kóstolókat, az ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket. Például lehetne húsvét előtt
élőállat vásár is, ami a gyerekes családokat vonzza.
A helyi termelők véleménye alapján elkészítettük a vasvári termelői piac SWOT elemzését.

Erősség

Gyengeség



családias légkör, kisvárosi hangulat



jó infrastrukturális körülmények



időjárás viszontagságainak ki van téve, fedetlen



díjmenetes helyszolgáltatás a helyi termelőknek



kevés a helyi termelő



asztalok biztosítása



kevés a vásárló, inkább az idősebb korosztály



jó megközelíthetőség

megy szerda délelőtt a piacra



megfelelő kipakolási lehetőség



nehézkes parkolás



térkövezett



kommunikáció hiánya



vásárlókkal való személyes kapcsolattartás



nyitva tartás rövidsége, csak szerda délelőtt van



közösségi hely

nyitva



termelők

irányába

történő

kommunikáció,

fórumok megléte
Lehetőség
 hatékony

kommunikáció

Veszély
a

lakosság

felé

(kisfilmek, nyomtatványok, közösségi média, helyi
újság)
 helyi termelői piac weblapjának kialakítása
 helyi termelők hatékonyabb motiválása, segítése
 helyi termelőknek mentor program kidolgozása
 események, programok jelenléte a piacon
(kóstoló)
 virtuális piactér kialakítása

 termelők jelentős hányada időskorú
 a fiatalok nem jelentenek utánpótlást
 a vásárlók a kényelem és az időhiány miatt nem
részesítik előnyben a termelői piacon való vásárlást
 megváltozott vásárlási szokások
 mezőgazdasági tevékenységek csökkenése
 a

helyi

termelői

piacon

megjelennek

a

kiskereskedők, viszonteladók
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Kérdőíves lakossági megkérdezés
A kutatás összefoglaló eredményei
Demográfia
A kutatásban összesen 36 vasvári válaszadó vett részt. A nemek szerinti megoszlás alapján a
kérdezettek 61,1 %-a, 22 fő nő, és 38,9 %-a, 14 fő férfi.

A válaszadó neme
Említések száma
Érv.

Gyakoriság (%)

Érv. gyakoriság (%)

férfi

14

38,9

38,9

nő

22

61,1

61,1

Összesen

36

100,0

100,0

A kérdezettek életkor szerinti megoszlása szerint 39 év alatti a válaszadók 33,3%-a. 40-49 év közötti
19,4%. Legnagyobb arányban az 50-59 év közöttiek kerültek a mintába, gyakorisági megoszlásuk
27,8%. A 60-74 év közöttiek száma 7 fő (19,4%), hasonlóan a 30-39 évesek és 40-49 évesek
csoportjához.

Életkor
Gyakoriság
Említések száma
Érv.

Kumulált gyakoriság
Érv. gyakoriság (%)

(%)

(%)

20-29 év

5

13,9

13,9

13,9

30-39 év

7

19,4

19,4

33,3

40-49 év

7

19,4

19,4

52,8

50-59 év

10

27,8

27,8

80,6

60-74 év

7

19,4

19,4

100,0

Összesen

36

100,0

100,0
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Az iskolai végzettség vizsgálatakor kiderült, hogy a kérdezettek közül 18 fő, azaz 50 % szakközépiskolai,
gimnáziumi végzettséggel rendelkezik. Főiskolát vagy egyetemet végzett a válaszadók 27%-a. A
válaszadók közül 4 fő, összesen 11,1% szakmunkásképzőben fejezte be tanulmányait.

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

Érv.

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

általános iskola

2

5,6

5,6

5,6

szakmunkásképző

4

11,1

11,1

16,7

18

50,0

50,0

66,7

felsőoktatási szakképzés

2

5,6

5,6

72,2

főiskola

9

25,0

25,0

97,2

egyetem

1

2,8

2,8

100,0

36

100,0

100,0

szakközépiskola, gimnázium

Összesen

Arról is kérdeztük a válaszadókat, hogyan ítélik meg családjuk életszínvonalát más magyar családokhoz
képest. A megkérdezettek közül 28 ember, összesen 80%-uk úgy véli, hogy átlagos életszínvonalon él.
20% úgy gondolta, hogy kicsit magasabb életszínvonalat képviselnek más magyar családokhoz képest.

Hogyan ítéli meg a családja életszínvonalát más magyar családokhoz viszonyítva?

Érv.

átlagos
kicsit magasabb, mint az átlag
Összesen

NV/NA
Összesen

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

28

77,8

80,0

80,0

7

19,4

20,0

100,0

35

97,2

100,0

1

2,8

36

100,0
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A felmérés során vizsgáltuk, hogy a kérdezettek dolgoznak-e. A válaszadók közül 28 fő, 77,8 % az igen
válasz lehetőséget választotta. A válaszadók 19,4% nyugdíjas, és 2,8% GYES-en lévő édesanya volt.

Ön dolgozik?

Érv.

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

száma

(%)

(%)

igen

28

77,8

77,8

GYES, GYED, főállású anya

1

2,8

2,8

nyugdíjas

7

19,4

19,4

Összesen

36

100,0

100,0

Figyelembe vettük a kutatás során azt is, hogy a válaszadók milyen beosztásban, mivel foglalkoznak.
Az első helyen 50%-kal, az a 18 fő foglal helyet, akik beosztott szellemi foglalkozásúként dolgoznak.
Második helyen a szakmunkát végzők szerepelnek 7 fővel (19,4%). Jelentős még a közép- vagy
felsővezetők aránya 13,9%-kal.

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

Érv.

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

száma

(%)

(%)

segédmunkás

1

2,8

2,8

betanított munkás

3

8,3

8,3

szakmunkás

7

19,4

19,4

alsószintű vezető, művezető,

1

2,8

2,8

18

50,0

50,0

5

13,9

13,9

1

2,8

2,8

36

100,0

100,0

technikus
beosztott szellemi dolgozó
felső- vagy középvezető
(osztályvezető és magasabb)
egyéb
Összesen
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Lakóhellyel való elégedettség:
A válaszadók összességében elégedettek voltak lakóhelyükkel. Az egytől ötig terjedő elégedettségi
skálán (ahol 5 jelentése nagyon elégedett) történő értékelés átlagai a következők:

-

Nyugat- Dunántúllal való elégedettség: 4,69

-

Vas megyével való elégedettség: 4,61

-

településsel való elégedettség: 4,25

N
… a Nyugat-dunántúli

Minimum

Maximum

Átlag

Szórás

Variancia

35

3

5

4,69

,583

,339

… Vas megyében él?

36

3

5

4,61

,549

,302

… Vasvár településen él?

36

3

5

4,25

,732

,536

régióban él?
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… a Nyugat-dunántúli régióban él?

Érv.

NV/NA
Összesen

Említések

Gyakorisá

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

g (%)

(%)

gyakoriság (%)

közepesen

2

5,6

5,7

5,7

elégedett

7

19,4

20,0

25,7

nagyon elégedett

26

72,2

74,3

100,0

Összesen

35

97,2

100,0

1

2,8

36

100,0

0
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… Vas megyében él?

Érv.

közepesen

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált gyakoriság

száma

(%)

(%)

(%)

1

2,8

2,8

2,8

elégedett

12

33,3

33,3

36,1

nagyon elégedett

23

63,9

63,9

100,0

Összesen

36

100,0

100,0
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Vasvár településen él?

Érv.

közepesen

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált gyakoriság

száma

(%)

(%)

(%)

6

16,7

16,7

16,7

elégedett

15

41,7

41,7

58,3

nagyon elégedett

15

41,7

41,7

100,0

Összesen

36

100,0

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. Valamennyien 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 megkérdezettek legnagyobb része 38,89%-a legalább hetente jár a piacra. Legalább havonta jár a
kérdezettek 77,8%-a. Ritkábban mint havonta mindösszesen 8 fő, a minta 22,2%-a látogatja a helyi
piacot.

Milyen gyakran szokott menni a helyi piacra?

Érv.

hetente 1 alkalommal

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

14

38,9

38,9

38,9

kéthetente

2

5,6

5,6

44,4

háromhetente

2

5,6

5,6

50,0

10

27,8

27,8

77,8

8

22,2

22,2

100,0

36

100,0

100,0

havonta
ritkábban, mint havonta
Összesen
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Ön mit szokott vásárolni a piacon?
A felmérés során megkérdeztük a válaszadókat, mit szoktak vásárolni a helyi piacon. 5 válaszlehetőség
közül a legtöbben, a megkérdezettek háromnegyede zöldséget és gyümölcsöt vásárol, 52,78%-a ruhát,
41,67%-a pedig húskészítményeket. A legkevesebben (33,33%) tojást, és 25%-ban pedig tejterméket
vásárolnak a piacon.

Összességében mennyire elégedett a helyi piaccal?
A válaszadók 63,9%-a, tehát több, mint fele teljes mértékben elégedett, vagy elégedett a helyi piac
nyújtotta lehetőségekkel. Szembetűnő azonban, hogy a kérdezettek egy jelentős része 33,33%-a
elégedett is meg nem is a helyi piaccal. A válaszadók 2,8%-a nem elégedett a helyi piaccal. „Egyáltalán
nem elégedett” válasz nem érkezett.
Az egytől ötig terjedő fontossági skálán tett értékelések átlaga 3,75 (ahol 5 jelentése nagyon
elégedett). A szórás 0,732, a variancia pedig 0,536.
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Összességében mennyire elégedett a helyi piaccal?

Érv.

nem

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

1

2,8

2,8

2,8

elégedett is meg nem is

12

33,3

33,3

36,1

elégedett

18

50,0

50,0

86,1

5

13,9

13,9

100,0

36

100,0

100,0

teljes mértékben elégedett
Összesen
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Mennyire elégedett a település helyi piacával az alábbi szempontok szerint?
A válaszadókat arról is megkérdeztük, hogy az alábbi szempontrendszer alapján mennyire elégedett a
település helyi piacával. A vizsgált tényezőket, egytől - ötig terjedő fontossági skálán értékelték a
válaszadók (ahol 1 jelentése egyáltalán nem, 5 jelentése teljes mértékben) volt. A szempontok az
alábbiak voltak:
-

kínálat sokszínűsége,

-

helyi termelők száma,

-

mosdó, vízvételi lehetőség,

-

sétálóutca mérete (elég széles-e?),

-

parkolási lehetőség,

-

zöldségek, gyümölcsök minősége,

-

egyéb élelmiszerek minősége,

-

egyéb áruk minősége.

A kérdezettek a mosdóval (4,59 átlag), valamint a sétáló utca méretével (4,39) voltak a
legelégedettebbek. „Elégedett vagyok vele” minősítést kaptak még: zöldségek, gyümölcsök (4,11),
egyéb élelmiszerek (3,94), parkolási lehetőség (3,86), egyéb áruk minősége (3,69). Közepesen
elégedettek voltak a válaszadók a kínálat sokszínűségével (3,47) és a helyi termelők számával (2,91).
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N

Minimum

Átlag

Maximum

Szórás

Variancia

Mosdó, vízvételi lehetőség

34

3

5

4,59

,609

,371

Sétálóutca mérete

36

2

5

4,39

,766

,587

Zöldségek, gyümölcsök

36

3

5

4,11

,708

,502

32

1

5

3,94

,878

,770

Parkolási lehetőség

35

2

5

3,86

1,061

1,126

Egyéb áruk minősége

35

1

5

3,69

,867

,751

Kínálat sokszínűsége

36

2

5

3,47

,774

,599

Helyi termelők száma

35

1

4

2,91

,818

,669

minősége
Egyéb élelmiszerek
minősége

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

Kínálat sokszínűsége

Érv.

nem

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

2

5,6

5,6

5,6

elégedett is meg nem is

19

52,8

52,8

58,3

elégedett

11

30,6

30,6

88,9

4

11,1

11,1

100,0

36

100,0

100,0

teljes mértékben elégedett
Összesen
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Helyi termelők száma

Érv.

Összesen

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

egyáltalán nem

2

5,6

5,7

5,7

nem

7

19,4

20,0

25,7

18

50,0

51,4

77,1

elégedett

8

22,2

22,9

100,0

Összesen

35

97,2

100,0

1

2,8

36

100,0

elégedett is meg nem is

NV/NA

Említések
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Mosdó, vízvételi lehetőség

Érv.

NV/NA
Összesen

elégedett is meg nem is

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

2

5,6

5,9

5,9

elégedett

10

27,8

29,4

35,3

teljes mértékben elégedett

22

61,1

64,7

100,0

Összesen

34

94,4

100,0

2

5,6

36

100,0
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Sétálóutca mérete

Érv.

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

nem

1

2,8

2,8

2,8

elégedett is meg nem is

3

8,3

8,3

11,1

elégedett

13

36,1

36,1

47,2

teljes mértékben elégedett

19

52,8

52,8

100,0

Összesen

36

100,0

100,0
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Parkolási lehetőség

Érv.

nem

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

11,1

11,4

11,4

10

27,8

28,6

40,0

8

22,2

22,9

62,9

teljes mértékben elégedett

13

36,1

37,1

100,0

Összesen

35

97,2

100,0

1

2,8

36

100,0

elégedett

Összesen

Gyakoriság

4

elégedett is meg nem is

NV/NA

Említések
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Zöldségek, gyümölcsök minősége

Érv.

elégedett is meg nem is

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

7

19,4

19,4

19,4

elégedett

18

50,0

50,0

69,4

teljes mértékben elégedett

11

30,6

30,6

100,0

Összesen

36

100,0

100,0
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Egyéb élelmiszerek minősége

Érv.

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

1

2,8

3,1

3,1

elégedett is meg nem is

7

19,4

21,9

25,0

16

44,4

50,0

75,0

8

22,2

25,0

100,0

32

88,9

100,0

4

11,1

36

100,0

teljes mértékben elégedett
Összesen

Összesen

Gyakoriság

egyáltalán nem

elégedett

NV/NA

Említések
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Egyéb áruk minősége

Érv.

egyáltalán nem

Érv. gyakoriság

Kumulált

száma

(%)

(%)

gyakoriság (%)

2,8

2,9

2,9

elégedett is meg nem is

14

38,9

40,0

42,9

elégedett

14

38,9

40,0

82,9

6

16,7

17,1

100,0

35

97,2

100,0

1

2,8

36

100,0

Összesen

Összesen

Gyakoriság

1

teljes mértékben elégedett

NV/NA

Említések
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Ön mit tart a helyi piac erősségének?
A legtöbb válaszadó nem tudott erősséget említeni a helyi piac kapcsán. Akik mégis, a következőket
emelték ki: ruhából elég a választék, zöldség és gyümölcs minősége jó, kedvesek az árusok. Említették
még a lángost, és azt, hogy a településen élőknek vásárlási lehetőséget biztosít a piac. Erőssége még a
helyi piacnak, hogy nagy területen van, a központhoz közel és szépen kiépített, átlátható. Nem
elhanyagolható az sem, hogy egészséges termékek beszerzési helyeként pozícionálható.

Ön mit tart a helyi piac erősségének?
nincs ilyen
helyben van
lángos
sokszínű/változatos/megfelelő választék
helyi termelők/ termékek
településen élőknek vásárlási lehetőség
egészséges termékek árusítása
ruhából elég a választék
nagy területen van
zöldségek, gyümölcsök
jó helyen/központhoz közel van
kedves, közvetlen, jó árusok
virág
szépen kiépített, átlátható
Összesen

Említések
száma
17
1
2
1
2
1
1
3
1
2
1
2
1
1
36

Gyakoriság
47,22%
2,78%
5,56%
2,78%
5,56%
2,78%
2,78%
8,33%
2,78%
5,56%
2,78%
5,56%
2,78%
2,78%
100,00%
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Ön mit tart a helyi piac gyengeségének?
A válaszadók nagyrésze nem tudott gyengeséget említeni a helyi piac kapcsán. Néhányan
nehezményezték, hogy kevés árus van, nincs fedett rész (árnyék), rossz minőségű kínai áru kapható,
nincsenek műszaki cikkek és túl sok a ruházati cikk. Volt aki úgy gondolja, hogy kevés a hely a piacon
és jobb helyen lenne a városközpontban.
Ön mit tart a helyi piac gyengeségének?
nincs ilyen
kevés árus van/ kis kínálat
nincs árnyék, fedett rész hiányzik
rossz minőségű, kínai áru
kevés helyi termelő/áru
nincsenek műszaki cikkek
túl sok ruházati cikk
nem városközpontban van
kicsi a hely
egyhangú
Összesen

Említések
száma
14
4
3
3
2
1
1
1
1
1
31

Gyakoriság
45,16%
12,90%
9,68%
9,68%
6,45%
3,23%
3,23%
3,23%
3,23%
3,23%
100,00%

Mitől különleges az Önök helyi piaca?
A válaszok 58,82%-ában azt tapasztaljuk, hogy nincs a helyi piacnak különlegessége. Kiemelt említések:
lángos, szép környezete, helyi termelők jelenléte, barátságos, hangulatos, emberközpontú és a strand
közelében helyezkedik el.
Mitől különleges az Önök helyi piaca! Kérem egyetlen, a
legfontosabb különlegességet jelölje meg!
nincs ilyen
lángos
szép környezetben van
helyi termékek/termelők
barátságos, hangulatos, emberközpontú
strand közel van
Összesen

Említések
száma
20
4
3
3
2
2
34

Gyakoriság
58,82%
11,76%
8,82%
8,82%
5,88%
5,88%
100,00%

40

Mit ajánlana távolról érkező ismerőseinek, mit próbáljanak ki a helyi piacon?
Távolról érkező ismerősöknek a következő piaci termékek kipróbálását javasolják: lángos, sajtok, hús,
őstermelők árui, zöldségek és gyümölcsök.
Mit ajánlana távolról érkező ismerőseinek, mit próbáljanak ki a
helyi piacon?
nincs ilyen
lángos
sajtok
hús
őstermelők/kistermelők kínálata
strand
helyi termékek/termelők
zöldségek, gyümölcsök
Összesen

Említések
száma
12
11
3
3
2
2
1
1
35

Gyakoriság
34,29%
31,43%
8,57%
8,57%
5,71%
5,71%
2,86%
2,86%
100,00%

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 36,11%-a gondolja fontosnak a helyi piac szerepét. 38,89% 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 22,22%-a jelölte meg. A válaszadók
közül sem 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 2,78%-át tették ki.

=
41

Honnan értesül a helyi piac híreiről?
A következő kérdés úgy hangzott, hogy „honnan értesül a helyi piac híreiről”? A legtöbben ismerősök,
barátok, és család, tehát a helyiek révén jutnak információhoz a piacot illetően. Ők a megkérdezettek
58,33%-át teszik ki. Második helyen szerepel a szórólap, 19,44%-kal. A harmadik helyet a közösségi
média érte el 8,33%-kal. Említették még a rádiót és a nyomtatott sajtót 2,78-2,78%-os gyakorisággal.
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Van-e a helyi piacnak kihasználatlan vonzereje, amelyről Ön szerint kevesen tudnak?
A kérdésre, hogy van-e a helyi piacnak kihasználatlan vonzereje a válaszadók 69,44%-a a nincs választ
adta, és csupán 11,11% gondolta úgy, hogy van a piacnak kihasználatlan vonzereje.

Mit javasolna, hogy a helyi piac vonzóbb legyen?
Arra a kérdésre, hogy mitől lenne a helyi piac vonzóbb, a válaszadók közül 24 fő, összesen 75% azt a
választ adta, hogy a kínálat bővítése célravezető lenne. Több helyi termelőt javasolt a válaszadók
13,89%-a, és kísérőprogramokat 5,56%-a
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Mit javasolna az alábbiak közül, hogy a helyi piac vonzóbb legyen?

Érv.

kínálat bővítése

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

száma

(%)

(%)

27

75,0

75,0

több helyi termelő

5

13,9

13,9

egyéb programlehetőségek,

2

5,6

5,6

2

5,6

5,6

36

100,0

100,0

kísérőprogramok pl. játékok,
versenyek gyerekeknek
egyéb
Összesen

Mi a véleménye egy online piactérről, ahol a helyi piac termékei megvásárolhatók lennének a helyi
piac webshopjában is?
A válaszadók 30,3%-a (10 fő) örülne annak a lehetőségnek, ha online rendelhetne árut a piacra. Ők
azok, akik használnák is a tervezett webshopot. 24,2% szerint jó ötlet, és mások biztosan használnak
is, de saját maga nem tart igény hasonló szolgáltatásra. 33,33%-nyi válaszadó nem tartotta jó ötletnek
és nem is használná a vizsgált online rendelési lehetőséget. A nem tudom választ jelölők aránya 12,1%.
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Mi a véleménye egy online piactérről, ahol a helyi piac termékei megvásárolhatók
lennének a helyi piac webshopjában is?

Érv.

Említések

Gyakoriság

Érv. gyakoriság

száma

(%)

(%)

örülnék neki, rendelnék online

10

27,8

30,3

jó ötlet, mások biztosan, de én

8

22,2

24,2

11

30,6

33,3

nem tudom

4

11,1

12,1

Összesen

33

91,7

100,0

3

8,3

36

100,0

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

NV/NA
Összesen

A kérdezés során feltettük azt a kérdést is, hogy milyen terméket rendelnének szívesen online a
kérdezettek. A következő említések érkeztek:
-

zöldség és gyümölcs (10 fő)

-

tojás (6 fő)

-

tejtermékek (4 fő)

-

húskészítmények (7 fő)

-

ruhák (4 fő)

A helyi termelői piac erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek összefoglalását
szemléleti a következő táblázat, melyet a lakossági kérdőíves megkérdezés eredményei alapján
állítottunk össze.
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Erősségek

Gyengeségek

 a lakosság jelentős része kilátogat a heti

 magas azon látogatók száma, akik havonta

egyszeri termelői piacnapra

egyszer vagy annál ritkábban mennek a

 a szociális helyiség színvonala

termelői piacra

 vízvételi lehetőség

 kevés a helyi termelők száma

 közvetlen kapcsolat

 kevés a helyi termékek választéka

 lángosos jelenléte

 fedett piac hiánya

 zöldség, gyümölcs és húskészítmények

 kommunikációs eszközök hiánya

kínálata

 programlehetőségek hiánya

 szép környezet

 nincs különlegessége a helyi termelői

 barátságos, hangulatos, emberközpontú

piacnak

piac

 a helyi termelői piac „összemosódása” a

 város gazdasági fejlődéséhez való

nagypiaccal

hozzájárulás
Lehetőségek

Veszélyek

 marketingkommunikációs eszközök

 online piactér, mint értékesítési forma

hatékonyabb alkalmazása, ne csak szájról-szájra

figyelmen kívül hagyása

történjen a kommunikáció

 rosszul megválasztott, nem a célcsoportnak

 új, helyi termelők megjelenése

szóló marketingkommunikációs eszközök

 termékválaszték bővítése a helyi termelői

alkalmazása

piacon

 nem a célcsoport igényeihez alkalmazkodó

 programlehetőségek gyerekeknek,

programlehetőségek kínálása

felnőtteknek egyaránt

 megkülönböztetés figyelmen kívül hagyása
 új helyi termelők hiánya miatti
életképtelenség
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Helyi piaccal kapcsolatos osztrák tapasztalatok
Friedberg
Az osztrák szakértő a friedbergi helyi termelői piaccal nem teljes mértékben elégedett. Jelenleg
kéthetente tartanak a városban termelői piacot, melyet a szakértő kevésnek gondol. Valamint a
termelők száma is alacsony, ezáltal a termelői piac termékválasztéka bővítésre szorul. A termelők kis
számú jelenlétét a termelői piacon, a szakértő azzal indokolja, hogy több termelő a megtermelt,
előállított termékét nagyobb boltoknak adja el és ezért nem látogatja a helyi termelői piacot. Azonban
a helyi termelői piac kínálatában szükség lenne friss zöldségekre, gyümölcsökre.
A szakértő elmondása alapján a jövőben szükséges, mint innovációs fejlesztés, hogy a termelők a
termékeiket a város által rendelkezésre bocsájtott üzlethelyiségben tudják értékesíteni. Az
üzlethelyiségben lehetőség lenne, hogy a termelők például heti kétszer árulják termékeiket. A
termelők térítésmentesen vehetnék igénybe az üzlethelyiséget. A másik innovációs lehetőséget az
automaták kihelyezésében látja a szakértő, melyek Kelet-Stájerországban már hatékonyan működnek
a tejtermékek, a zöldségek, a pékáruk árusításánál.
A szakértő által említett innovációs fejlesztések a rövid élelmiszerláncok közé sorolhatók. A rövid
élelmiszerláncok több szempont alapján csoportosíthatók:
 az értékesítés fizikai távolsága,
 az értékesítés területi kötődése,
 a marketing csatornák, a résztvevők száma és a részvétel formája,
 az értékesítés fizikai megvalósítási formája alapján.
Az értékesítés fizikai távolsága alapján 3 csoportot lehet megkülönböztetni. Az első esetben
beszélhetünk igazán közvetlen értékesítésről, és ide soroljuk a termelői piacokat. A második lehetőség,
amikor a termelők mellett az értékesítési csatornában megjelenik egy vagy kettő közvetítő, például
termelői boltok, éttermek. A harmadik csoportban megjelenik már a termék földrajzi kötődése is,
vagyis kimondottan adott termékhez, hagyományhoz, kultúrához köthető termékek értékesítését
jelenti (Bertazzoli et. al., 2010).
Az értékesítés területi kötődése alapján három alapvető feltétel közül egynek teljesülnie szükséges.
Az egyik feltétel, hogy a termelő és a fogyasztó között akár személyesen, akár virtuálisan face-to face
kapcsolat alakuljon ki. A második feltétel, hogy a helyi termékek értékesítése helyben történik és a
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fogyasztókat megismertetjük a helyi sajátosságokkal. A harmadik feltétel, hogy az értékesített
termékeket eredetvédettséggel vagy egyéb földrajzi árujelzőkkel látják el (Marsden et. al., 2000,
Renting et. al, 2003).
A marketing csatornák, a résztvevők száma és a részvétel formája alapján megkülönböztetünk
közvetlen és rövid távú értékesítési módszereket. A közvetlen értékesítést egyéni termelői és
csoportos értékesítési módszerekre lehet osztani (Altafoodss, 2012).
Az egyéni termelői értékesítés módszerei:


értékesítés a gazdaságban (gazdabolt)



piacon, vásárokban



értékesítés egy helyi boltban



út menti árusítás



mobil shop



házhozszállítás



fogyasztói csoporton keresztül történő értékesítés (dobozközösség)



Internet



szedd magad mozgalom



árusító automaták.

A csoportos közvetlen értékesítés típusai:


szövetkezet vagy non-profit egyesület által üzemeltetett bolt



egyesület közös termelés, feldolgozás és /vagy marketing és/vagy közös értékesítés.

A rövid távú értékesítési módszereken belül a régión belüli kiskereskedőknek (élelmiszer kiskereskedő,
regionális üzletlánc, bioboltok, diszkontok) és a régión belüli konyháknak (éttermek, iskolák,
munkahelyek) való értékesítést lehet megkülönböztetni.
Az utolsó csoportosítás az értékesítés fizikai megvalósítási formája alapján valósul meg. Juhász et. al.
(2012) alapján három csoportot lehet itt is megkülönböztetni. Az első csoportban a termelő nem
mozog, hanem ő megy a vásárlóhoz, például a háztól való értékesítés tartozik ide. A második esetben
a termelő és a fogyasztó is mozog, vagyis mind a ketten elmennek az értékesítés helyszínére, pl.
termelői piacok, boltok. Az utolsó esetben pedig a fogyasztó nem mozog, hanem a termelő termékeit
például házhozszállítással kapja meg a vásárló.
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Az osztrák szakértő véleménye alapján szükséges lenne egy termelői bolt, termelői érdekegyesülés
létrehozása. A termelők által közösen működtetett eladási pont vagy pontok (GIE) a termelők
összefogását feltételezi, mely azonban igényel egy vezetőt. Az így működtetett pont megvalósítható
szövetkezetei vagy korlátolt felelősségű társaság formájában, melyet természetesen a termelők együtt
működtetnek. A termelők árulják a termékeiket, ezáltal a személyes, közvetlen értékesítés is
megmarad. Ebben a formában a termelők egyenlők, közösen járulnak hozzá a fenntartási költségekhez.
A termelői pontokon a szezonális, idényszerű termékeket tudnák megvásárolni a fogyasztók
(https://www.kisleptek.hu/gie_termeloi_erdekegyesules/).
A fogyasztók megváltozott vásárlási szokásaihoz való alkalmazkodás illetve a piacok nyitva tartási
idejének behatárolása miatt egyre inkább terjednek a különböző termékeket értékesítő automaták.
Az automaták jellegzetessége a vásárlási döntésben úgy vesz részt, hogy a közvetlenül bemutatott
termékek kiválasztásában nyújtanak segítséget, azonban a vásárlási döntés korábbi fázisában nem. Az
automaták kínálata lehet széles és szűk, egyetlen termékre korlátozott is. Az alig vagy nem feldolgozott
friss élelmiszerek (tej, gyümölcs – alma, körte, barack, péksütemény, tojás) jól értékesíthetők
közvetlenül a fogyasztóknak automatákon keresztül is. Az automata értékesítés egyik nagy előnye,
hogy lehetővé teszi a termék azonnali fogyaszthatóságát, a nap bármely szakában megvásárolható a
termék, gyors és kényelmes vásárlást tesz lehetővé (Steiner, I., 2011).
Az osztrák szakértő innovációs javaslatai a vasvári helyi termelők esetében nem valósítható meg
jelenleg a kis létszám miatt.
Véleménye szerint sokkal rugalmasabban kellene megszervezni az osztrák termelői piac nyitva tartását,
nem elegendő kéthetente, hanem folyamatosan jelen kellene lennie a piacnak az emberek életében,
változatos és friss termékválasztékkal.
A helyi piac különlegességének az osztrák szakértő a személyes értékesítést emelte ki, mely
lehetőséget teremt a termékek részletesebb megismerése, esetlegesen az előállítás módjára, illetve a
termelő és a vásárló közötti közvetlen kapcsolat kialakítására. A személyes értékesítésnek fontos
szerepe van a márkahűség kialakításában is, hiszen a bizalom a termelő és a vásárló között egy nagyon
fontos és hangsúlyos elem.
A friedbergi helyi termelői piacon is megtalálhatók a programok, melyek elsősorban a nagyobb
ünnepekhez valamint a nyári időszakhoz kötődnek és a gyermekeket célozzák meg.

49

Az osztrák termelői piac kommunikációja a szakértő véleménye alapján online felületen és a főtéren
kihelyezett hirdetőtáblán valósul meg.
A marketingkommunikáció azoknak az eszközöknek az összessége, melyet a termelői piac alkalmaz
annak érdekében, hogy tájékoztassa a fogyasztókat a nyitva tartásról, termékekről, eseményekről,
programokról. Ennek érdekében több kommunikációs eszköz is alkalmazható. Kotler, P., Keller, K. L.,
(2012) megkülönbözteti a reklámot, értékesítésösztönzést, eseményeket és élményeket, interaktív
marketinget, szájreklámmarketinget és a személyes értékesítést. A reklám fogalma „a termékek
bemutatásának és promóciójának minden, nem személyes, azonosítható forrásból származó, a
nyomtatott médiában, a sugárzott médiában, a hálózati médiában, az elektronikus médiában és a
kültéri médiában megjelenő, fizetett formája” (Kotler, P., Keller, K. L., 2012, 550 o.).
Értékesítésösztönzés alatt olyan rövid távon ható eszközöket értünk, melyek a vásárlókat kipróbálásra
és a későbbiekben újravásárlásra fogja ösztönözni, például kóstoltatás, vásárlási kuponok. Események
és élmények olyan programok, rendezvények, melyek a helyi termékkel kapcsolatosak és fogyasztói
interakciókat hoznak létre, például szemléletformáláshoz kapcsolódó események, ismerd meg jobban
a helyi termékeket, hogyan készülnek a helyi termékek, mitől egészségesebbek. Interaktív marketing
segítségével a fogyasztók átélhetik, megismerhetik a helyi előállítási és termesztési módszereket,
ezáltal a fogyasztók bevonhatók a folyamatokba, mellyel növelhető a termékek ismertsége is.
Szájreklámmarketing nemcsak szóbeli, hanem írott és elektronikus formában is létrejöhet személyek
között a kommunikáció, az információ átadás, a tapasztalatcsere. Személyes értékesítés során a
termelők személyes beszélgetéssel ajánlhatják a terméket a fogyasztónak, lehetőség van a
fogyasztónak kérdéseket feltenni a termékkel kapcsolatban.
Javasoljuk, hogy a termelői piacok marketingkommunikációs tevekénységében erőteljesen jelenjenek
meg az offline és online kommunikációs eszközök, egymást kiegészítve, ezáltal is lehetővé téve a
szélesebb fogyasztói csoportokhoz való eljutást.
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Célcsoport
A célcsoport meghatározásához először definiálni szükséges a helyi termelői piac vásárlói körét, majd
ezt

követően

meghatározni

olyan

lehetséges

vásárlói

csoportokat,

akiket

a

jövőbeni

marketingkommunikációs stratégiánkkal meg tudunk szólítani.
A célcsoportok meghatározásának jelentőségét a következőképpen foglalhatjuk össze Józsa (2014)
alapján:


lehetőséget teremt a vevői igények pontosabb megismerésére, melynek következménye, hogy
a vevői igények sokkal pontosabban elégíthetők ki;



a magyar vásárlók döntő többsége árérzékeny, ezért az eltérő vevői csoportok másképpen
fognak reagálni a különböző akciós lehetőségekre;



lehetővé teszi, hogy adott vásárlói csoportok igényeinek kielégítésével megkülönböztethető
váljon a helyi termékeket értékesítő piac;



a vásárlói hűség megteremtésében is jelentős szerepet játszik;



lehetőséget teremt a célcsoport-orientált marketingkommunikációs eszközök alkalmazásának.

A helyi termelői piac esetében is meg lehet határozni azokat a szegmentációs ismérveket, mely alapján
megállapítható, hogy kik vásárolnak a piacon.
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 vasvári helyi termelői piac egy fiatal, új termelői piac, hiszen 2018-ban kezdte meg működését az
évek óta működő hagyományos piac mellett. Ezek alapján a szegmentációnál a fogyasztók vásárlási
hajlandóságát, a helyi termékek által nyújtott elvárt előnyöket és az értékesítési csatornák közötti
választási lehetőségeket kell mérlegelni. Ugyanakkor a korábban említett árérzékenység, az életstílus
is meghatározó.
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Szente et. al (2019) 1000 fős reprezentatív kutatás keretében mérte fel a helyi- és ökológiai
élelmiszerek piaci lehetőségeit. A kutatás során úgynevezett születésnapi kulcs mintavételei eljárási
technikával választották ki a megkérdezett háztartások lakóit. Az eredmények közül a jelenlegi témakör
szempontjából fontos helyben előállított élelmiszerekre vonatkozók kerülnek feltüntetésre. A kutatás
során megkérdezett személyek többségének (72,9%) részben vagy teljes mértékben fontos, hogy olyan
élelmiszereket vásároljanak, melyeket helyben állítottak elő. Azok, akik számára fontos, hogy a
termékek ökológiai gazdaságból származzanak, azoknak fontos az a szempont is, hogy helyben
történjen a termék előállítása.
A megkérdezettek iskolai végzettségét vizsgálva, megállapítható, hogy elsősorban a magas iskolai
végzettséggel rendelkezők körében fontos a helyi termék.
A helyi termékek értékesítésének akadályait korábbi nemzetközi kutatások támasztják alá, melyek
szerint a helyi termékek beszerzését nehezíti, hogy a termékek magasabb árszínvonalon vásárolhatók
meg, illetve nem tudják, hogy hol kaphatók a termékek (Hodgson, 2012) vagy a differenciálás hiánya
és a szokásostól eltérő értékesítési pontok megtalálása jelenti a gondot (Haas et. al., 2011).
Ezek az információk azért lényegesek, mert a magyar felmérés alapján azoknak a válaszadóknak,
akiknek fontos a helyi termék, az is fontos (94,4%), hogy ezeket a termékeket a lakóhelyük közelében
tudják megvásárolni.
A helyi termék vásárlásánál leginkább a női vásárlók hajlandók magasabb árat fizetni, a termék
frissessége és a helyi gazdaságfejlesztéshez való hozzájárulás miatt. A kutatás igazolja, hogy a
megkérdezettek több mint 60%-a inkább a helyben előállított termékeket részesítik előnyben, ha
annak tulajdonsága és árszínvonala megegyezik a külföldről származó termékekkel. Abban az esetben,
ha a helyi termék ára magasabb, akkor a megkérdezettek 15,6%-a vásárolna helyi terméket és 55,6%a pedig bizonyos termékek vásárlásánál preferálná a helyit.
A kutatás eredményei is alátámasztják, hogy a helyi termékeknek igen is van jelentőségük és stratégiai
szempontból meghatározó az értékesítésük. A helyi termékek célcsoportjai a kutatás eredménye
alapján elsősorban a nők, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, szellemi foglalkozásúak és az
átlagosnál

magasabb

jövedelemmel

rendelkeznek.

Nem

elegendő

a

helyi

termékek

kommunikációjának megtervezésében a terméktulajdonságokra, termékelőnyökre fektetni a
hangsúlyt, hanem a termék értékesítési csatornájának megismertetésére is hangsúlyt kell fektetni.
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A helyi termelőkkel folytatott mélyinterjús elbeszélgetések alapján a vasvári helyi termelői piac
jelenlegi vásárlói körét az idősebb helyi lakosok alkotják, akik sokszor az unokájukkal látogatják meg a
piacot.
A jövőben javasoljuk, hogy a fiatalabb, családos generációt is célozza meg a helyi termelői piac.
Azonban ennél a célcsoportnál problémaként merülhet fel, hogy a vasvári helyi termelői piac hetente
egyszer van nyitva szerda reggeltől körülbelül 11-ig. Abban az esetben, ha pontenciális célcsoportnak
szeretnénk tekinteni a fiatalokat és családosokat célszerű megfontolni egy másik piaci napot is, mely
már nem a hagyományos piaccal együtt lenne, hanem kizárólag a helyi termelők által kínált termékek
jelennének meg.
A környező településeken nagyon sok falusi szálláshely, vendégház található. A célcsoport
kibővítéséhez fontos tartjuk e szálláshelyek, vendégházak tulajdonosainak és a turistáknak a
megcélzását. A szállásadók egyrészt ajánlják programként a turistáknak a helyi termelői piacot,
másrészt a tulajdonosok a helyi termelőktől vásárolják meg a friss, egészségesebb termékeiket a
turisták megvendégelésére.
A határ közelében élő szlovén és osztrák lakosság is tekinthető lehetséges célcsoportnak. Az ő
elérésükhöz hatékony kommunikációs eszközök alkalmazása szükséges.

Pozicionálás
A pozicionálás a megkülönböztetés alapja. A megkülönböztetés számos tényező alapján történhet,
például speciális, egyedi termékjellemzők, minőség, földrajzi szempontok alapján. A pozicionálás során
ki kell választani azt a versenyelőnyt, mely differenciálja a helyi termelői piacot. A kiválasztott
versenyelőnynek a célcsoport számára is fontosnak, meghatározónak kell lennie. A pozicionálás a
célcsoportokra gyakorol hatást és befolyásolja a célcsoportok választási lehetőségeit, preferenciáit
(Bauer, A., Berács, J., Kenesei, Zs, 2009).
Vasvár helyi termelői piacának pozicionálásánál a földrajzi szempontokat és a minőséget vettük alapul.
Földrajzi szempont alapján vidéki értékeket magában hordozó kisvárosi helyi termelői piacként
pozícionáljuk. Vasvár hangulatos és történelmi kisváros. Turisták szempontjából azok számára
kedvező, akik inkább a nyugalmat, a szépséget keresik.
A helyi termelői piac pozicionálásában szükségesnek tartjuk a helyi termékeket összefogó egységes
márkanév bevezetését a körmendi helyi termelői piaccal együttműködve, mely a bizalmat, a
minőséget, a hagyományos értékeket közvetíti a vásárlók felé.
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Vasvári helyi termelői piac stratégia
A kvalitatív és kvantitatív kutatási eredményekre támaszkodva fogalmazzuk meg Vasvár helyi termelői
piacának fejlesztésére vonatkozó javaslatainkat. A stratégia meghatározásánál fontosnak tartjuk, hogy
a helyi termelőket és a helyi lakosságot valamint a szálláshelyeket, vendégházakat is megcélozzuk és
számukra különböző eszközökkel népszerűsítsük a helyi termékek egyre növekvő létjogosultságát.
A stratégiai koncepció összeállításánál fontosnak tartjuk, hogy külön szerepeltessük a rövid és hosszú
távú stratégai feladatokat. A feldatok megvalósításának időtáv szerinti bontását, az teszi szükségessé,
hogy jelenleg a vasvári helyi termelői piacon kevés helyi termelő jelenik a termékeivel.

Rövid távú stratégiai feladatok
A rövid távú stratégiai feladatok elsődleges szerepe, hogy emelkedjen a helyi termelők száma, melyet
mentori, támogató program keretében is támogatnánk szakértők bevonásával. A termelők interjúiban
elhangozott, hogy időközönként szoktak fórumokat szervezni. A fórumok helyett a mentori
programokat azért tartjuk eredményesebbnek, mert így a helyi termelő saját, egyéni problémájára
lehet egyéni megoldásokat javasolni. Ide soroljuk még a programlehetőségeket, melyek a lakosság
szemléletének formálásában illetve a helyi termelői piacra való látogatottság ösztönzésében fejtené ki
hatását.
Új helyi termelők megkeresése
A Vasvári helyi termelői piac rövid múltra tekint vissza. A helyi termelőkkel készített interjúkból kiderül,
hogy a helyi termelői piac megnyitásakor nagyon sok termelő vett rész különböző termékkínálattal és
a megnyitót megfelelő marketingkommunikációs tevékenység előzte meg. A megnyitás alkalmával
különböző programokkal, kóstolókkal is várták a vendégeket.
A piac üzemeltetőjének illetve a piacfelügyelőnek a feladata első körben, hogy a piac megnyitóján
megjelent helyi termelőkkel vegye fel a kapcsolatot. Második körben fel kell keresni azokat a helyi
termelőket, akik a vasvári helyi termelői piac 40 km-es vonzáskörzetében gazdálkodnak. A
kapcsolatfelvétel a Vasváron élő helyi termelőknél személyesen, a város kívül elő helyi termelőknél
először telefonon majd személyesen történjen meg.
A helyi termelők „toborzásával” a termelői piac képes lenne alkalmazkodni a vásárlók azon igényeihez,
hogy jelenjen meg több helyi termelő a piacon, ami szélesíti a kínált termékválasztékot. Fontos
stratégia szempont, hogy a piacon ne csak húskészítményeket, tojást és sajtot lehessen vásárolni helyi
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termelőktől, hanem megjelennének például a mézek, fűszernövények, lekvárok szörpök, kézműves
termékek is.
Mentori program szakértők bevonásával interaktív módon
A helyi termelők többsége nem rendelkezik átfogó szakmai ismeretekkel a tevékenységük ellátásához,
vagyis szakmai ismereteik hiányosak. A helyi termelőknek egyszerre kell érteni a termeléshez,
feldolgozáshoz,

szállítási

feltételekhez,

értékesítéshez,

pénzügyi

elszámoláshoz,

marketingkommunikációs tevékenységhez. Ezeket a tevékenységeket inkább tapasztalataik, több éves
gyakorlataik alapján végzik. Mentori program kidolgozása tanácsos, mely egyénileg foglalkozik a
programban részt vevő helyi termelőkkel. A mentori programot több szinten kell megvalósítani, vagyis
a jelenlegi helyi termelők, a kezdő helyi termelők körében és olyan lakosság körében, akik otthon saját
felhasználásra termelnek, de az esetleges túlfelesleget nem viszik ki a helyi termelői piacra, mert
problémaként élik meg az őstermelői vagy kistermelői engedély kiváltását.
A mentori program segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a helyi termelők interaktív módon
vegyenek részt a programban, szakmai tanácsadó segítségével gyakorlati tudást, aktuális
információkat szerezhessenek a helyi termelői piacokkal kapcsolatos jogszabályi változásokról.
A program előnye, hogy helyben nyújt segítséget a termelőnek és kifejezetten a helyi termelő által
termelt, előállított termékhez kapcsolódik a szakmai segítségnyújtás az értékesítésben és a
kommunikációban.
A kezdő helyi termelők általában hiányos vállalkozó ismeretekkel rendelkeznek. Többségüket vagy a
lelkesedés vagy a megélhetés biztosítása „kényszeríti” a kisléptékű mezőgazdasági termelésre. Az ő
részükre a mentorálási program szintén interaktív módon történne szakmai tanácsadó bevonásával.
Segítséget kapnának a saját termékükre vonatkozóan abban, hogy hogyan lehet megteremteni a
termelés és értékesítés közötti egyensúlyt. Hiányos vállalkozói ismereteiket szakmai segítséggel
fejleszthetik főként gazdasági, gazdálkodói, értékesítési és marketing szakspecifikus témakörökben
termékre szabottan. A szakmai tanácsadók jó gyakorlatokkal és tanulságos példákkal is segítenék a
kezdő helyi termelők tevékenységét.
A piacon egyáltalán nem értékesítőket a mentori program megismerteti a piacra lépés feltételeivel, a
jogszabályokkal,

szükséges

engedélyek

beszerzésével.

A

feltételek

megismertetése

után

bekapcsolódhat a kezdő helyi termelőknek szóló mentori programba.
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Programok
A helyi termékek elfogadása, a vásárlók szemléletének formálása nemcsak gyerekkorban, hanem
felnőtt korban is szükséges. Sok esetben különböző betegségek vezetnek ahhoz, hogy az emberek
adalékanyagoktól mentes termékeket vásároljanak. Ezeket az igényeket maximálisan kielégítik a helyi
gazdálkodók, termelők a saját termékeik kínálatával.
Ennek érdekében a stratégiában nagy szerepe van egyrészt az olyan programoknak, melyek
hangsúlyozzák a hagyományos elkészítési, előállítási módszereket. Ezekkel megismertethető a
lakosság családi napokon, családi rendezvényeken, ahol egy-egy helyi termelő mutatná be a
tevékenységét, a terméke előnyét, ezáltal is ösztönözve a lakosságot, arra hogy vásároljanak a helyi
termelői piacon.
Jelenleg is működik, hogy óvodás és iskoláskorú csoportok látogatnak ki a piacra. A továbbiakban ezt
mindenképpen folytatni szükséges, hiszen így lehetőségük van a gyerekeknek, hogy megismerjék a
helyi termékeket.
Vasváron a helyi termelői piac nagy területen helyezkedik el, mely lehetőséget ad különböző
rendezvények megvalósítására, mely ösztönzően hat az emberekre, hogy kilátogassanak a helyi
termelői piacra, nézegessenek és vásároljanak. A rendezvényeket célszerű nagyobb ünnepek előtti
időszakra, tematikusan megszervezni. Például karácsony előtti időszakban lehetne karácsonyi
koszorúkat készíteni, mely tevékenység a családosokat vonzaná a piacra. A helyi termelői piacon
havonta egyszer a helyi termelők a piacon értékesített termékeikből kóstolók szervezésével is
ösztönözni tudják a piac látogatottságát .

Hosszú távú stratégia feladatok
Hosszú távú stratégiai feladatok abban az esetben valósíthatók meg a vasvári helyi termelői piacon, ha
már több helyi termelő van jelen állandó jelleggel a termelői piacon és a lakosság számára a helyi
termékek vásárlási gyakoriságában pozitív változásokat ért el a termelői piac.
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Ellenőrzés
Jelentős stratégiai feladat a helyi termelői piac hitelességének erősítése . A mélyinterjúk eredményei
alapján a helyi termelők általánosságban említik meg a problémát, hogy vannak olyan árusok, akikről
feltételezik, hogy nem saját maguk által megtermelt termékeket értékesítenek. A helyi termelők
kiemelték, hogy hatékony lenne egy helyszíni ellenőrzés a helyi termelők körében. Erre nemcsak azért
van szükség, hogy a helyi termelők között ne alakuljon ki feszültség, hanem azért is, mert a fogyasztók
irányába bizalmat közvetít, hogy tényleg a saját keze munkája által előállított terméket értékesíti a
termelő. Az ellenőrzés alatt olyan támogató tevékenységet értünk, mely alapján megállapítható, hogy
a termelő hol, milyen körülmények között termeli a termékét, végzi a tevékenységét, milyen
mennyiségben és minőségben képes kiszolgálni a vevőkört. Az ellenőrzést évente legalább egyszer el
kell végezni a termelő által végzett tevékenység függvényében. Ezáltal biztosítható, hogy a helyi
termelői piac kínálata illeszkedjen a célcsoport igényeihez, közvetítse a lokális, hagyományos előállítási
módokat.

Nyilvántartás és látogatottság mérése
Az üzemeltető és a piacfelügyelő szakmai felkészültsége, feladatainak pontos meghatározása is
szükséges a helyi termelői piac eredményes, sikeres működése szempontjából.
A NÉHIB annyiban határozza meg a piac üzemeltetőjének a feladatát, hogy el kell látnia a piac vezetését
és a piac működtetésével kapcsolatos feladatokat, nyilvántartást kell készíteni a termelőkről és ezeket
bizonyos ideig meg kell őrizni. A kistermelő felelős az értékesített termékek élelmiszer biztonságáért,
minőségéért, a nyomon követhetőségért és a dokumentálásért. ( https://portal.nebih.gov.hu/).
A nyilvántartás nem csak a helyi termelők adatait tartalmazzák, hanem a helyi termékek körét is,
valamint ezek az információk ne csak papír alapon álljanak rendelkezésre, hanem digitális formában is
hozzáférhető legyenek, így megvalósítható a folyamatos frissítés, az adatbázis aktualizálása.
Amennyiben már több helyi termelői is jelen van a vasvári helyi termelői piacon és a látogatottság is
növekszik, szezonálisan forgalomszámlálást javaslunk, mellyel megállapítható a helyi termelői piac
hatékonysága.
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Együttműködés szálláshelyekkel, vendégházakkal
Amennyiben több helyi termelő jelenik meg a termelői piacon, akkor lehetőség van a környező
településeken működő szálláshelyekkel és vendégházakkal való közös együttműködésre.
Az együttműködés több szempontból is sikeres a helyi termékek szempontjából és ezen keresztül a
helyi termelői piac megismertetésével kapcsolatban. A városba és a környékre érkező turistáknak a
vendégadók a helyi termelői piacot, mintegy kikapcsolódási lehetőséget ajánlanák. Az összefogás olyan
aspektusból is megvalósulhat, hogy a vendégek részére a szállásadó kóstoltatással vagy kis asztalon,
vitrinben mutatja be a helyi termelői piacon megvásárolható termékeket vagy a termékek egy részét,
például sajtot, mézet.
Ugyanakkor nemcsak kóstoltatásokat vagy termékbemutatást nyújthatnak a szállásadók. A
szálláshelyen a reggelit vagy a vacsorát a helyi termelőktől vásárolt termékekből is el lehet készíteni.
A szálláshelyeken programként ajánlható lenne az őstermelőktől vásárolt alapanyagokból a vendégek
által elkészíthető saját reggeli vagy vacsora. A program a helyi termelők megismertetésére kiválóan
alkalmas , valamint autentikus élményt is nyújt a vendégeknek.

Nyitott porták együttműködés
A helyi termelők tevékenységének bemutatása és ennek hatásaként a helyi termékekkel való
megismertetés nemcsak a turisták számára érdekes, izgalmas kikapcsolódási lehetőség, hanem a helyi
lakosság szempontjából szemléletváltáshoz, vásárlási szokások megváltoztatásához is vezethet. A
rendszeresen tartott nyitott porták együttműködéshez a helyi termelők bevonása az elsődleges
stratégai feladat. Szükséges a nyitott porták időpontjainak előzetes megtervezése, ehhez
természetesen figyelembe kell venni a szezonalitást. A nyitott porta keretében az érdeklődők, akik
lehetnek turisták, helyi lakosok, helyi iskolai csoportok megismerhetik a helyi termelők mindennapi
tevékenységét, a hagyományos eljárási, elkészítési módokat, illetve lehetőségük van vásárlásra is. Ezek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a későbbiekben a helyi termelői piacon vásárolják meg a természetes,
egészséges, friss termékeket.
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Egységes márkanév bevezetése
A helyi termelői piacon értékesített termékek összefogása egy közös márkanévvel/védjeggyel lehetővé
teszi a vásárlók számára, hogy beazonosítsák a termékek eredetét, származását. A vásárlókra jellemző
a rohanó életmód, a gyors vásárlás, ezért szükséges a helyi termékeket összefogni egy márkanévvel,
ami megkönnyíti a választását és csökkenti a vásárlási kockázatot. Ugyanakkor a közös márkanév
felidézi a vásárlás helyét, amennyiben ajándékba vásárolunk helyi terméket. A márkázás során a helyi
termelői

piac

beazonosíthatóvá

megkülönböztetés

és

megvalósulhat

megkülönböztethetővé

egyedi

válik

termékjellemzőkben,

a

versenytársaktól.

programokban,

A

földrajzi

elhelyezkedésben is (Kotler, Keller, 2012). A helyi termelői piacon értékesített termékek összefogása
egy egységes márkanév alatt az értékesítési folyamatban és a marketingkommunikációs
tevékenységben is segítséget jelent a helyi termelők számára.
Körmend és Vasvár helyi termelői piacára vonatkozóan javasoljuk az egységes márkanév/védjegy
bevezetését. Ezen javaslatunkat a Zágorhidi Czigány Ákos, helyi TDM szervezet elnökével folytatott
interjú alapján fogalmazzuk meg. „2011-ben hoztuk létre a TDM szervezetet, akkor már Körmend és
Vasvár térségének vonatkozásában. Az volt akkor az elképzelés, hogy a Hegyhát önmagában kicsi
ahhoz, hogy piacra lehessen vinni és Körmend térségében is hasonló problémák volták, ezért próbáltuk
a kettőt összevonni és egy desztinációként érvényesíteni. Ezt nevezzük Vasi Hegyhát Rábamentének,
ami lényegében Körmend-Vasvár térsége. Most már nemcsak turizmus, hanem vidékfejlesztés
területén is próbáljuk összefogni.” A desztinációt a következőképpen határolták le, amit az egységes
márkanév kialakításánál vettünk alapul.
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1. kép Vasihegyhát-Rábamente
Forrás: http://vasihegyhat-rabamente.hu/wp-content/uploads/2019/02/Bemutatkoz%C3%A1s-1.jpg

A márkanév/védjegy elnevezése a desztináció alapján „Vasihegyhát-Rábamente termelői piacok
minősített helyi terméke”, röviden „Hegyháti Érték” lehetne.
A márkanév/védjegy célja, hogy a körmendi és vasvári helyi termékek, szolgáltatások, alkotások
ismertsége növekedjen, a vásárlók képesek legyenek az azonosításra, megkülönböztetésre, és
minőségi garanciát jelentsen a vásárlók számára. Hosszabb távon hozzájárul a helyi gazdaság
fellendítéséhez, új munkahelyek létrehozásához.
A „Hegyháti Érték” címet olyan termelők által megtermelt feldolgozatlan vagy feldolgozott élelmiszer,
mezőgazdasági termék, élő állat, kézműves termék vagy helyi termelő által előállított termék viselheti,
ami a két város helyi termelői piacán árusítási engedélyt kap. A bevezetéséhez szükséges egy szakmai
bizottság felállítása, akik döntenek, hogy melyik termelő, milyen termékével vagy termékeivel jogosult
a használatra. A helyi termelőknek egy védjegyhasználati kérelmet kell benyújtaniuk termékmintával
együtt, melyet a szakmai bizottság különböző feltételek alapján elbírál. Feltétel lehet a helyi termelő
földrajzi elhelyezkedése, a termék csomagolása, összetétele, elkészítésének módja, különlegessége. A
márkanév/védjegy megszerzése és használata anyagilag nem terhelné a helyi termelőket. A helyi
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termelőnek a szakmai bizottsággal szerződést kell kötnie. Fontos a védjeggyel ellátott termékek
körének időszakos ellenőrzése.

Dobozrendszer
A dobozrendszer megfelelő helyi termelő esetében oly módon illeszkedik a vasvári helyi termelői piac
stratégai irányvonalába, hogy lehetőséget teremt a vásárlóknak a piacon jelen lévő helyi termelőktől
való előrendelésre. A rendelés alapján a helyi termelő különböző méretű dobozokat készít össze az
alapján, hogy milyen az aktuális termékválasztéka. Az összeállított doboz nagysága alkalmazkodik a
vásárló egyéni igényéhez. 3 különböző méretű doboz kerül kialakításra: a kis doboz az egyszemélyes, a
közepes a két-, illetve háromszemélyes, míg a nagydoboz a négy-hat fős háztartások igényeinek
felelnek meg. Az összeállított dobozt a vásárló a piaci napon átveszi a helyi termelőtől és akkor kerül
sor a fizetésre is. A rendszer megismertetése a vásárlókkal a helyi piac üzemeltetőjének a feladata
megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazásával. A helyi termelők a termelői piacon tudják
személyesen tájékoztatni erről a lehetőségről a vásárlókat. A dobozrendszer bevezetésének kezdeti
szakaszában szükségesnek tartjuk, hogy egy koordináló személy, például a piacfelügyelő fogja össze a
vásárlók rendeléseit, melyeket továbbít a helyi termelők felé. A későbbiekben, mikor már kialakult
weboldallal rendelkezik a helyi termelői piac, akkor a dobozrendszerben történő rendelés
megvalósítható Interneten keresztül is.

Virtuális piactér kialakítása
A vasvári helyi termelők pozitívan vélekednek a virtuális piactér, webshop bevezetésével kapcsolatban,
mert véleményük szerint szükséges a mai kor technológiai fejlődésével lépést tartani. A virtuális
piactéren való megjelenésnél fontosnak tartják, hogy a termelők név szerint jelenjenek meg és a
termékeikről rövid ismertető is legyen.
A termelők megjelenéséhez javaslunk egy minőségi kritérium rendszer kidolgozást, melynek jó alapot
biztosítana a korábban kifejtett márkanév/védjegy bevezetése.
Az oldal hatékony működéséhez további helyi termelők megjelenése mindenképpen szükséges.
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A funkciók tekintetében a helyi termelők a véleménycserét, a termékek és termelők véleményezését,
a közösség építést és a piackutatási funkciót is egyaránt fontosnak tartják és ezért hajlandók is fizetni
ár-érték arányosan vagy százalékos formában.

Infrastrukturális fejlesztéshez javasolt eszközök
A vasvári helyi termelői piacon jelenleg fa asztalok kerülnek kihelyezésre, melyek árnyékolóval vannak
felszerelve. Az időjárási viszonyokhoz jobban alkalmazkodó pavilonok beszerzése, lehetővé teszi, hogy
esős, hideg időben kellemesebbé tegye a helyi termelők számára az értékesítés körülményeit. Az
alábbi, javasolt eszközbeszerzés figyelembe veszi a projektbe erre fordítható költségvetési
keretösszeget.
Pavilon - 5 db
Javasoljuk időjárás álló pavilonok beszerzését, amelyek egész évben, minden időjárásban
használhatóak. Az 5 db új pavilon lehetőséget ad új helyi termelők megnyerésére, ezzel színesítve a
piac kínálatát. A pavilon alkalmas a Vasvári Piac arculati elemeinek megjelenítésére is.
Specifikáció: Panelos falszerkezet, natúr lucfenyőből (falvastagság: 19 mm, fal külső méret (szélesség):
300 cm, fal külső méret (mélység): 200 cm, oldalfal magasság: 185 cm, tetőgerinc magasság: 235 cm).
6 m2 alapterületű. Padlóval ellátva. Kiszolgáló ablak mérete: 1970×830 mm. Egyszárnyú ajtó (NTL
790×1745mm ). Nyeregtetővel (kátránypapír tetőborítás, méret: 8,63 m2). Javasolt alapozási méret:
310×210 cm.
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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?
Francsics Gábor vagyok. A cég az a Francsics családi gazdaság Szombathelyen illetve Vasasszonyfán,
mert székhely, telephely külön van. Ez a szüleim vállalkozása, családi gazdaság, második generáció én
és a testvérem. A szülök, mint első generációs családi gazdálkodók. Saját terméket árusítunk, sertés
tenyésztéssel foglalkoznak a szüleink, illetve növénytermesztéssel, és ezzel kapcsolatosan hentesárut
gyártunk sertésből. Ez igazából az alaptevékenység, ennek a résznek a kistermelői tevékenység egy
része. Mi járunk Celldömölkre, Sárvárra, Vasvárra. A testvérem Szombathelyre és Őriszentpéterre. A
családi gazdaság, ha jól emlékszem 1993 óta van, a termelő tevékenységünk 2012 óta. Azóta készítünk
házi termékeket, teljesen házi készítésű minden. Kimondottan a Dunántúlra, Vas megyére jellemző
termékek, ízek, amik erre a vidékre jellemzők. Minden féle E mentes, az a lényege nálunk, hogy úgy,
ahogy régen a háznál készítették, mindenféle kompromisszum nélkül. A piacokon kívül otthon van még
értékesítés, illetve én egyéni vállalkozóként ezt mozgóbolttal értékesítem. Szombathelyen belül van
egy közterületen belüli árusítás, ez így nekem egy mellékágazatom. Elég összetett, és sok, kitölti a
hetet.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár
Annyira nem ismerem a várost. Én mindig úgy jöttem ide, hogy kellemes kis város. Ugye Szombathely
után, a nyüzsgés után, ez egy kicsit lazább, kicsit kisebb. Bejöttünk a polgármesteri hivatalba,
kötetlenebb. A Polgármester Úrral nagyon jó viszonyban vagyok, heti rendszeres vásárló, én sokat
beszélgetek vele. Teljesen más a hangulata ennek az egésznek.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár helyi piaca?
Egy érzés jut eszembe róla, jó kis falusi piac. Több piacon ahol árusítunk, mindenhol más a vevőkör. Én
Celldömölköt nagyon szeretem, mert ott jönnek faluról. Szombathelyet, mert kimondottan
lakótelepesek, nekik is meg van egy bizonyos stílusuk, viszonyuk velem. Vasvár megint egy más,
teljesen más. Én nagyon szeretek ide jönni. Jó kis falusi, családias piac. Jellemző itt a vasvári piacon,
hogy kevesen vagyunk, nincs sok árus, konkrétan 1-2-3-4-5 árus van. Ennek meg pont ez a szépsége.
Ide már úgy jönnek ki a vevők, hogy Gábor a szokásost. A tojásoshoz, a zöldségeshez úgy jönnek ki,
hogy az eladó már tudja, mit kell neki csomagolni. Mindenkit ismerünk, majdnem, hogy név szerint.
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3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
Több szempont van, először is egy 2-3-4 éve elkezdett telítődni ez a hentesárus piac, ez a termelői
tevékenység. Nem azt mondom, hogy sokan lettünk, de azért virágkorát éli, így ezáltal sok is a termelő.
A piacokon nem egyedül vagyunk, esetenként ketten-hárman vagy négyen, öten, hatan. Egyik
szempont, hogy a többi ismerős mellé nem áll oda negyediknek, nyilván nem rondít bele másik
üzletébe. Tehát a konkurencia. Ez az egyik legfontosabb, hol van kevés ilyen árus, muszáj ez alapján
válogatni. A többi szempontot nagyon nehéz megítélni, azzal, hogy az ember kimegy a piacra nem
tudom megmondani róla, hogy jó piac lesz-e, vagy, hogy a későbbiekben lesz-e vásárlóm, mert annyira
egyediek. Van olyan piac, ahol fel annyi vevő van és sokkal nagyobb a forgalom, mint egy másik piacon,
ahol rengeteg a vevő és alig van forgalom. Nem mindegy, hogy nyáron, télen, ősszel, jó időben, rossz
időben, hó végén, hó elején, szezonban megy ki megnézni, mind kérdéses. Illetve egy picit a kényelem
is, oda tudunk menni, le tudunk pakolni. Én itt szeretem, hogy oda lehet állni autóval. Nekem hűtőben
van minden, ez egy kicsit könnyebbség. Egy kicsi hátránya, hogy nyitott, időjárás függő. Ha esik az eső
leredukálódik a vevőszám, meg télen a hideg idő miatt.
A kitelepülési díj igen is meg nem is. Hála az égnek a piac heti díja nem egy olyan horribilis összeg, hogy
azt ne lehetne kifizetni. Belefér a bevételbe, ha egy normális vevőkör van. Vannak olyan piacok, amik
drágábbak, de viszont annyira sok ember van, hogy az ember könnyebben kifizeti. Egy olcsóbb piac,
ahol egy lélek sincs, az deficites, az úgy nem működik. Szerintem ez nagyon kicsit befolyásolja,
nincsenek olyan nagy különbségek. Pl. az egyik piacon 1500 Ft, a másikon 2000Ft.
A lakosság életszínvonala nagyon befolyásol, de nem azt, hogy hol árusítunk, hanem azt, hogy mit
árusítunk. Falusi piac, lakótelepes piac, falusi ember, lakótelepi ember, kertvárosi ember, turista,
nagyon válogatja a dolgot. Erre külön kell készülni. Például, Szombathelyen lakótelepen árusítok régi
gyárban dolgozó nyugdíjasoknak, olcsó hurka, lecsókolbász, sütőkolbász, kolbász, szalonna, töpörtyű,
ott nem kell a 3000 Ft-os karaj, de a többiből tömeg kell, mert jönnek hétvégén az unokák és sütni kell
nekik. Vasvári piacra a sonka, angol szalonna, füstölt szalonna, a falusi, amit régen ettek. Átfedés
mindig van. Celldömölk jól hasonlít Vasvárhoz.
Közbiztonsággal nem nagyon szokott gond lenni.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Legelső az a kulturált piac, akár a takarítás szempontjából, hogy normálisan nézzen ki. Vasváron hála
az égnek a térkövezéssel, meg ahogy meg van csinálva, jól néz ki. Nálunk viszonylag sok a hulladék,
meg az összes árusnál, annak az elhelyezési lehetősége meg legyen. Volt olyan piac, ahol az árus nem
tudott lemenni mellékhelyiségbe, úgy, hogy normálisan, kulturáltan, fertőtleníteni tudjon. Nekünk az
élelmiszerhez kell, az autómon is van minden, de egy ruhásnak nem kötelező. Vasváron régen ezzel
kapcsolatban volt gond, most már nincs.
Világítás, áram, és maga a hely.
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Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Biztos a reklám jót tesz, nagyon sokat befolyásol. A vevőkörnek nagyon szűkös a felülete, mert ők
internetet nem néznek. Itt a szájról-szájra reklám a hatásos, gyere ki, mert ott jó ennek és ennek az
árusnak a terméke.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
A termelő felé az inkább ilyen néphagyomány, hogy szájról szájra terjed. Inkább telefonos van, e-mailes nagyon minimális. Médiában igen, amikor reklámoznak egy piacot, az szerintem működik. Termelő
felé van is szükség és nincs is, mert annyira teli van, hogy nem fér oda senki, de nyilván ide fér még
termelő, kevesen vagyunk. Inkább szájhagyomány útján, egymás között.
Heti aktuális információk, telefonon vagy e-mail-ben. Én szerintem ez elég, nem nagyon van másra
szükség a piac és a termelő között.

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?
Fórummal működik, akár itt is, akár a többi piacokon is. Mikor meghirdették, akkor volt fórum,
megbeszélés, hogy lehet jönni árusítani. Sokan nem tudják hova lehet menni, nagyon sok kezdő van,
például most nagyon jellemző ezek a kézműves termékek, ékszerek, mézeskalács, most engedik a
termelőiben is ezeket a kis süteményeket, és vannak hölgyek, főleg az idősebb korosztály, akik nem
igazán tájékozódtak. Ők boldogulnak általában kicsit nehezebben az internettel, és nem mer jönni,
mert nem tudja mik a feltételek. Nem a piacról nem tud, hanem tájékozatlan a működéssel
kapcsolatban. De ezeken ezek a fórumok segítettek. Eljöttek állategészségügyes, NÉHIB-től is, a
termelő pedig feltette a saját kérdését. Onnan meg csak egy lépés az árusítás. Itt mindig van ez a fórum,
Szombathelyen is, Celldömölkön nem szokott, Sárváron nagyon régen volt. Bükön is árusítunk, ott
például nagyon jól működik. Bükön például kóstolót tartanak a szállodákban, de az egy másik vevőkör.
Egyre több a fiatal termelő, ők inkább e-mail-t néznek, vagy beül az autóba és elmegy megnézni a
piacot és megkérdezi a piacfelügyelőt, hogy mik a feltételek.
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Vasvár piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Vasvár helyi piaca? Összességében
elégedett Ön Vasvár helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel
kapcsolatban? Összegezve mit tart Vasvár helyi piacának erősségének? Összegezve mit Vasvár helyi
piacának gyengeségének? Mitől különleges Vasvár helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb
különlegességet jelölje meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
A kitelepülési díj nagyon egyszerű, termelőknek ingyenes. Vonzó dolog. Előtte sem volt drága, ha jól
tudom 500-600 Ft. Amióta felújították a kényelem szempontjából jó, oda lehet járni. Nincsen sár,
nincsen por, mert térkő van. Teljesen kényelmes. Van mellékhelyiség, tisztán van tartva. Van szemetes.
Hátránya, hogy nyitott, amit beszéltünk is, hogy az időjárástól egy kicsit függ. Ezt is meglehet oldani
saját sátorral, de a vevő nem fog kijönni esőben.
Egyéb szempontból elég jól működik.
Kommunikáció szempontjából, a Cserép Jóska, a piacfelügyelő, korrekt ember, jó a kommunikáció. Fa
kecskelábas asztalt kapunk tetővel, az mindig ki van készítve reggel. Áram is van.
Összességében elégedett vagyok a piaccal, a többi piachoz képest is jó.
A vevők elégedettek, remélem. Onnét veszem észre, hogy egyre több vevőm van. Van többféle
reklámeszközünk, szórólap, megállító tábla, molinó, de a legjobb reklám az mindig az elégedett vevő.
Sokszor hallom, hogy gyere oda, mert ott jó a termék. Amit a vevő mond, arra odafigyelek, például,
hogy tegyek több parikát a termékbe, és ha legközelebb megkóstolja, akkor elégedett lesz. Az
elégedetlen vevő a legnagyobb romboló, 10 vevőt elvisz.
Előfordult az is, hogy valaki visszahozta hozzám az árut, de nem is tőlem vette, hanem egy más
termelőtől más napon, ez viszont kommunikáció hiány, mert azt tudja ezen a piacon vette, de azt nem,
hogy kitől.
Erősség az, hogy minden évszakra, szezonra, időszakra megvannak az árusok. Karácsony előtt rengeteg
koszorús van, mindig megvan az a termékkör ami hozza a vevőt. Ha a piacon csak ruhás van, akkor
húsvét után, karácsony után jobb az, ha ki sem nyit, mert maximum visszahozzák cserélni a ruhát.
Mindig az a lényege, hogy több minden legyen. Az örök jó dolog a lángos, hozza a vevőt. Szezonba,
húsvétkor rengeteg vevőt hozok a piacra, de nyáron a zöldséges, a ruhás, a palánta szezonban a
palántás, ez mind összefügg.
A kitettséget nem mondanám, azért mert a város szélén van, kimennek az emberek. Jóbára faluról
jönnek be szerintem, mindenki autóval. A parkolás nehézkes, az útszélén kell megállni, az út másik
oldalán nagyobb parkolóhely van. Még mindig csak az időjárást tudom mondani, hogy időjárás függő.
Azt nem mondom, hogy kicsi a hely, mert az bebizonyosodott, hogy ha nagyobb, akkor elszórtan
vannak az árusok, jó kis vásári hangulat kell.
A vidéki hangulattól különleges. Itt jellemzően nem az van, hogy kijön és megy. Hanem kijön, beszélget.
Csapatok jönnek ki, beszélgetnek, esznek egy lángost, vásárolnak és 10 órakor még ott van úgy, hogy
6.30-kor jött. Valahol ez egy ilyen közösségi találkozó, mint régen. Sajnos a fiatalok, megállnak az
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útszélen, kiugranak, vásárolnak és sietnek. Nyugdíjasok jobban ráérnek, vagy az unokát kihozzák
lángosozni.
Személyes kontaktus itt meg van.
Elszoktak az emberek a személyes kommunikációtól, megszokták az emberek a személytelen vásárlást.
Van egy jó belső kör a piacon, és vannak a csapódok.
Van olyan generáció, aki hozza a családot és programok csinál belőle.
Vasváron is jönnek az óvodás csoportok a piacra.
Vasvári piac nyitva tartásával elégedett vagyok. Nekem jó ez az időpont. Azt hiszem a vasvári piac
szombaton is nyitva lenne, de az nekem nem jó. Szerintem elég az egy nap egy héten. Az érdemleges
időszak a piacon 6.30-tól 10.00-ig.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Vasvár piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Vasvár 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?
Nagyon sok fórumon mutatták, az internetes rendelést, webes megrendeléseket. Én nagyon
ragaszkodok a régi piachoz, abból a szempontból, hogy személyre szabott az egész. Nálunk valahogy
úgy van, hogy egy kicsit a termék adja el saját magát. Ez olyan, mint a multiba bemegy valaki egy
dologért és kijön egy nagy szatyorral, ez ugyanúgy működik. Annyira sokrétű és egyedi minden, mind
a gyümölcsnél, a húsnál, hogy az ember szemre, illatra vásárol. Ezt nehéz tovább fejleszteni ilyen
szempontból. Én láttam már olyan ötletet, hogy, mint a gyorséttermekben, fent megy a menűsor és
mire oda érünk applikáción keresztül szépen beüti a rendelést, hogy gyorsabban menjen a sor. Erre
mondtam azt, hogy ne haragudjatok, de ez nem így működik, nem jó. Nehéz ez a fejlesztés, amiben
hiányt látok, nem tudom, hogy ez mennyire megvalósítható. Például, ha nem jön ki az árus, a vevő
keresi, és nem találja, ezt nem lehet mindig eljátszani, mert harmadikra nem fog kijönni a vevő. Tényleg
egész évben jöjjön a termelő. Azaz a megbízhatóság. Ha bemegy a boltba, akkor tuti, hogy ott lesz a
boltban, nagyon ritka az áruhiány. Ez a piacokon még nem így van. Heti szinten jellemző dolog, hogy
miért nem jött a termelő. Az, hogy nem szól az árus, hogy következő héten nem jön, ez a termelő és a
vevő közötti kommunikáció, mert ezt nekünk kellene mondani a vásárló felé. Valahol a piacfelügyelő
is szokta tudni, de ő nem tud szólni a vevőknek. Inkább ez, amit hiánynak látok.
Programok nagyon jól működnek, Bükön sokszor jön harmonikás, nagyon jó vásári hangulatot tud
csinálni. Vagy összebeszélnek és egy kostóló programot csinálnak. Csinálunk egy jó húsvéti vásárt,
Celldömölkön jól működik az élőállat vásár, kiscsibével, kiskacsával. Jó vevő csalogató, jól működik. Kell
a gyerkőcnek is, mert a nagyszülőt mindig a gyerek hozza, mert ő könyörög a lángosért. Én szerintem
őt is meg kell fogni. Tehát még egyszer az unokán keresztül a nagyszülőt kell megfogni, és a dolgozó
felnőtett is, aki csak lazítana. Volt, ahol lovasbemutató volt, csak annyi, hogy helyi lovászok kijöttek
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lovakkal, meg lehetett nézni. De olyan is volt, hogy karámba hoztak ki 3 malacot. Ezek a programok itt
is jók lennének, de ez csak reklámmal.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Vasvár helyi piac virtuális piacteret, webshopot is nyitna?
Nem szabad a fejlődés ellen lenni.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Pozitív és negatív is az érzésem. Nem ezt látom a gyakorlatban, van ahol van webshop, de egyre lejjebb
csúszik, nem kell az embereknek. Nem is nem kell, hanem tényleg programhoz kapcsolják ezt a piacos
dolgot. Nem azért vesz a piacon, mert ő annyira akar kolbászt venni, hanem hogyha már kimegyek a
piacra, a piacon veszünk kolbászt a helyitől, mert az finom. Ezért így összekötik ezt a kettőt.
Működik a webshop, ha nem is húsáruval, azért egy tojás, egy zöldség, egy savanyúság teljesen más,
ezek dobozolt egységáruk. Ruhacserénél biztos, hogy van jövője, ha csak egy e-mailben jelzi az árusnak,
hogy jövő héten visszacserélné.

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?
Megjelennék, az összes termékemmel. Amit elmondtam az előbb az a véleményem. Egyre több
termelő vág bele és próbálja ki. Biztos, hogy van jövője. Csak az ember ragaszkodik a megszokotthoz.
Ha nem személyesen vagyunk, az eladhatóság, az egyrészt a saját reklám, tehát az, hogy névileg
megjelenjen a termelő. Ne az legyen, hogy 1 kg szárazkolbász kapható, hanem hogy a Francsics család
száraz kolbászt árusít. Bizonyos márkához, névhez íz kapcsolódik. A másik, hogyha nem ismerik a
gazdaságot, akkor esetleg egy rövid ismertető, hogy miből állít elő. Jellemző az élelmiszereknél, hogy
miből van, van-e benne tartósítószer. Sajnos a mi generációinkra és az eggyel fiatalabbakra jellemző az
allergia, tehát erről korrekt tájékoztatást kapjanak, tényleg gluténmentes, tényleg viheted a gyereknek.
A reklám az úgyis benne van, mert fényképes. Rövid tájékoztatás, hogy honnan származik a termék,
meg az előállítóról.
Nyilván a romlandókkal más a helyzet, mert egy ilyen virtuális piacnál a kiszállítás marad az egyetlen
megoldás. Itt ilyenek vannak, mint például minimum limit.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Itt nincsen éles határ. Azt szoktuk mondani, hogy van a termelő, meg aki az akar lenni. Van, aki
megcsinál minden feltételt, jön, árusít, van ár, nyugta, számla. És jön az az idegen valaki, aki
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csomagtartóból árusít valamit, ha jön a piacfelügyelő, akkor gyorsan bepakol. És ő is ugyanúgy meg
akar mindenhol jelenni. Legyenek meg a feltételek, de ezek nagyon elmosódtak.
Az lenne a megoldás, hogy az állategészségügyis kimegy a gazdaságba és megnézi, hogy hol vannak a
sertések, a tojók stb. Nagyon nehéz ezt kiszűrni.
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?
Biztos lenne igény. A fórum az nagyon jó dolog lenne, mert a visszajelzések alapján tudunk építkezni.
Ez egy nagyon jó dolog, ha működik az oda-vissza kommunikáció, ezt nyilván ott a fórumon lehet
megtenni vagy akár a chaten. Reklám a weben keresztül, akciók. Megvan az a vevő, aki csak azt nézi,
hogy akciós legyen. Az akció mozgatja a vevőt, mindig fenntartja az érdeklődést. Sokan azt csinálják,
hogy a reklám cégek felé megy, ahol nagy létszámot el lehet érni. Például Szombathelyen az
önkormányzatnál kezdték el. Régen jól működött, hogy házhoz szállítást lehet termelőként végezni, de
ez elkopott. Működött az egy-egy gyárnál, üzemnél, ha volt ismerős, hogy összeírták a rendelést, mire
vége volt a műszaknak az ember oda állított az autóval és vittük az árut. Webshopos szolgáltatásért
természetesen hajlandó lennék fizetni, ezek ilyen ár-érték arányban, vagy százalékosan, teljesen
működnek. Ha egy adott termékkörből nem egy termelő van, akkor az árakra figyelni kell.

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Vasvár helyi
piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? Milyen üzenetet fogalmazna
meg a különböző célcsoportoknak?
Jók voltak a rendezvények, egyoldalú, a rendezvény felől megy a vevő felé. A nyitója a piacnak jó volt.
Jó reklám volt, a rádió. Ha új árus van, ha közelből jön, akkor hoz magával vevőt. Működik a szórólap
postaládában vagy buszmegállóban. Internet fontos.
Az ember úgy van vele, hogy jó lenne, ha több árus lenne, de több húsos már ne jöjjön. Az mindig jót
tesz a piacnak, mert egyedül én miattam, annyian nem fognak kijönni, de már a tojásos, zöldséges
miatt is jönnek ki.
Az üzenet, hogy látogassák, mert ez egy program, a hét rutinjának a része, egy kikapcsolódás, minél
többen vannak annál jobb. Nem kell vásárlásnak betudni, hanem lehet egy kulturális program.
Korosztálytól, nemtől és mindentől független.
Felesben alkalmaznék képet és szöveget. Ha kevés a szöveg nem nyújt kellő tájékoztatást. A kép az
fontos.
Online kommunikáción belül fórum, Facebook. Én szerintem ez, ami a legtöbb embert összeköt.
A weblapra rá kell tudni lépni, az célirányos. Nehezebben találja meg az ember.
Vasvári helyi piacnak lehetne egy weblapja, és ott megjelennének az árusok, lehetne fórum is.
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Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Káptalantóti piac. Nagyon nagy és lehet lomizni. Ott tömeg van. Nagyon sok termelő van, mert van
például 15 sajtos, 10 lekváros.
Érdemes megnézni Büköt, rettentő kulturált, látványos.
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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?
Igazából 10 éve kezdtük a piacozást. A család 1976 óta foglalkozik méhészettel, de 10 évvel ezelőtt
vette át a férjem. Korábban kilós kiszerelésben értékesítette anyósom, és 10 évvel ezelőtt gondoltuk,
hogy megpróbáljuk a helyi piacokat, inkább vásárokat. Tagjai vagyunk a helyi termék klaszternek, a
pannonhegyi termék klaszternek. Az ő segítségükkel kezdtünk el piacozni. Oszkóban volt pár
rendezvény, azok jók voltak. Szombathelyen a falumúzeumban is voltunk. Próbáltuk a Savaria
karnevált, de ott sok méhész volt és drága a helypénz. Igazából maradtunk itt helyi kistermelőként a
környéken. Körmenden voltunk még párszor, de nem tudtunk mennyiséget eladni. A méhészet
szezonja az ősz és a tél, nyáron csak nagyon ritka az, aki rendszeres mézfogyasztó. Ilyenkor mi a
méhéknél vagyunk. Itt a piacon is mondtam, ha megyek is, akkor nyáron biztos nem, inkább ősszel és
télen. A vállalkozás családi vállalkozás. Van pálinkafőzde is. Anyósom besegít a csomagolásba. Illetve
háznál történik még az értékesítés.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár
Kisváros, ahol igazából van minden. Szeretjük

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár helyi piaca?
Jó kezdeményezés, örültünk neki, jó lehetőség. Most, hogy így háznál értékesítünk, nyilván sokan
tudják a környékről, de ha megjelenek a piacon, akkor sokkal szélesebb lesz a vevőkör, aki tudna nálunk
vásárolni.

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?
Ami már egyszer jó volt, akkor oda visszamegyek. A helypénz, ami befolyásol, mert valahol nagyon
drága. A másik pedig én meg szoktam kérdezni, hogy van-e még méhész rajtunk kívül. Mert ha van
akkor, már nem biztos, hogy megéri nekem kimenni. Ha nem ismerem, akkor az ott derül ki. Nem
feltétlenül befolyásol az infrastruktúra, mert van akkora dobozos autónk, hogy tudok vinni sátrat.
Nyilván örülök neki, ha nem kell vinnem. Télen jó a fedett hely.
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A lakosság életszínvonala befolyásoló lehet, hogy hónap eleje vagy vége van. Ahova menni szoktunk,
ha jó volt, akkor megyek vissza, ha nem akkor nem. Az sem utolsó szempont, hogy hogyan jutok be
ekkora teherautóval. Vannak a belépős rendezvények, ezt is meg kell gondolni, mert a családok esznek,
isznak is és nem biztos, hogy vásárolni akarnak.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Biztosítson pavilont, mosdóhelységet, kézmosási lehetőséget.

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
A Vasvárinak jó volt a kommunikációja és a megnyitója. Ha jól emlékszem bent volt a vasvári újságba.
Sőt talán még a Vas Népében is. A környéken jól reklámozták. Apósom volt még a szombathelyi
termelői piacon és az is egy jól bejáratott piac volt.
Mindenképp hangsúlyozni, hogy helyi termelőktől, helyi terméket lehet vásárolni.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Személyesen kerestek meg minket. Azt nem tudom, hogy mi alapján találtak meg, hogy a helyi klaszter
segített-e. Illetve több termelőt is megkerestek. A helyi termelőket a személyes megkereséssel lehet
elérni. Volt fórum, arról, hogy ki tud kimenni a piacra, mi kell ahhoz, hogy meg tudjunk jelenni, és ez
hasznos volt.

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?
Akinek van ideje energiája, úgy is keresi a lehetőséget, hogy hol tudja eladni a termékét. Ha a helyi
termelői piacon van lehetőség, akkor azt kipróbálják.
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Vasvár piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Vasvár helyi piaca? Összességében
elégedett Ön Vasvár helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel
kapcsolatban? Összegezve mit tart Vasvár helyi piacának erősségének? Összegezve mit Vasvár helyi
piacának gyengeségének? Mitől különleges Vasvár helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb
különlegességet jelölje meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Pavilont adnak a Vasvári piacon, ingyenes, térköves. Jól megközelíthető. Van mosdó, kiépített
illemhelyiség. Szerdánként van a termelői piac, amikor a piac is van. Még aki nem is tudja, hogy van
termelői piac, de kijön a piacra, mert rég óta ilyenkor van, megnézi a termelőket.
Erősség, jó időben van, jól megközelíthető.
Nem tudok most olyat mondani, ami negatívum lenne.
Nem tudom, hogy miért nem jönnek azok a termelők, akik már egyszer kipróbáltak. Amikor kint voltam,
akkor azért többen voltunk termelők. Ők hova járnak, és miért nem ide, vagy aznap van egy másik piac
ami jobb, vagy nincs vásárló, vagy nem éri meg eljönni.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Vasvár piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Vasvár helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Reklámozni lehetne még. Mert amikor indult, akkor reklámozták, de azóta, nem láttam. Nem tudom,
hogy mennyire van az emberek tudatában, hogy ez ott van.
Jobb lenne főleg télen, ha fedett lenne a piac.

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?
Egy vevő igazából azért megy a piacra, hogy vásároljon. Szerintem aki ide, szerdán bejön és lemegy a
piacra, azért jön, hogy vásároljon. Nem hiszem, hogy szükséges a program. A korosztály az idősebbek,
akinek van ideje lemenni piacozni szerda délelőtt. A fiatalabbak dolgoznak. Szerintem itt vasvári
viszonylatban teljesen jó ez az időpont. Ha szombat délelőtt lenne, nem lennének többen. Lent van az
iskolával szemben, kiesik annyira, hogy más nincs. Ha ott nincs piac, csak termelői piac, akkor ott nem
lennének sokan.
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Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Vasvár helyi piac virtuális piacteret, webshopot is nyitna?
Teljesen jó kezdeményezés, főleg, hogy az emberek egyre többet vásárolnak interneten keresztül.
Biztos, hogy szélesebb vevőkört eredményez.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Pozitívak az érzéseim. Igen próbáltuk úgy, hogy van egy holnapunk, ami most jelenleg nem működik,
és sokan megkerestek azon keresztül. Történt ezen keresztül vásárlás is. Fejleszteni kellene a
honlapunkat.

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?
Szerintem részt vennék benne. Ez attól függ, hogy a webshop, hogyan működne. Át kellene ezt
beszélni, hogy ez hogyan működne. Különdíj ellenében vagy százalékos áron. Milyen áron lenne fenn
a termék, ők tennének még rá százalékot.
Kapacitás kérdése, hogy milyen termékkel jelennék meg, meg egy idő után nyilván, hogy mi fogyna.
Olaszfán a Kneipp találkozón voltam, és mondták, hogy csomagokkal készüljek, mert azt fogják keresni,
de sajnos egy csomagot sem adtam el. Mindenki különálló mézeket vásárolt. Ezt nagyon nehéz
kiszámolni.
Sokféle mézünk van, akácméz, vegyesméz, repce, facília, gesztenye, mézharmat, hársfa, citromos,
mentás, kakukkfűves, bodzás. Gyertyákkal is foglalkoztunk régebben, de rengeteg idő. Anyósom egy
időben rengeteg karácsonyfadíszt is készített.
Nagyon sok a lehetőség, amit lehetne csinálni, csak az idő.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Helyi legyen és tényleg a saját termékét árulja.

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?
Véleménycsere, ha valaki megírja a véleményét az fontos. Termelők értékelése, véleményezése is
fontos. Közösség építése akkor, ha van rá igény. A lakosságot is meg kell kérdezni, hogy mire van igény.
Hajlandó lennék fizetni, a kérdés, hogy mennyit és hogy megéri-e.
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5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Vasvár helyi
piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? Milyen üzenetet fogalmazna
meg a különböző célcsoportoknak?
Amikor indult akkor volt az újságban, azóban én nem láttam. Vasvári újságban kellene reklámozni. Nem
tudom, hogy a környező falvakban élőket, hogyan lehetne elérni. Facebook egy másik réteget ér el. Én
szerintem kép nélkül egyáltalán nem érdemes.
Instagramot én nem használom, de még akár az is szóba jöhetne.
Szájról szájra történő kommunikáció is fontos.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Erre nem tudok válaszolni.
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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?
Mezőgazdaság és állattenyésztés. 120 hektáron termesztünk szántóföldi növényeket, az
alapnövényeket, mint repce, búza, kukorica, napraforgó. A cukorrépában is gondolkodunk. Ezenkívül
van egy 1320 férőhelyes tojóállománynak megfelelő kapacitás, de csak 1100-at fogok telepíteni éppen
holnap, mert sokszor az van, hogy nyáron nyakamon marad a tojás, nem tudom eladni. A helyi piacon
a tojással jelenünk meg.
1993/4 óta foglalkozunk ezzel. Akkor kezdődött kicsiben, majd felfejlődött.
A vállalkozás családi vállalkozás, szám szerint heten vannak benne, a család és a nagyszülők, A 11 éves
kisgyerek is vezeti a traktort. Nagyszülők nyugdíjasok, de a tojásterítésben ők is segítenek. Ők kezdték
a vállalkozást, 1991-ben. Előtte a TSZ-ben dolgoztak, de délutánonként 4,5 kg levestésztát készítettek.
Ezzel 1994 óta nem foglalkoznak. Három gyerek van: 20 éves fiú gépszerelő, az Axián Kft-nél dolgozik,
a 22 éves lány marketinget tanult, a 11 éves általános iskolás természetesen.
Terv: fóliáskertészet, húsállat tartás: pl. marha, ami a saját legelőkön tartható.
De a gépesítettség most is megfelelő, aratáson kívül mindent meg tudok tenni. A tojás is megoldható,
a feleségem és saját magam által, de embert nem szeretnék felvenni, inkább legyen kevesebb.
A fiam miatt autószerelő műhelyben is gondolkozunk, így a mezőgazdaságba is be tud segíteni a nagyfiú
és a mezőgazdaságba is. A felelősségtudat más volt az én koromban. Ha reggel munka van én 6-kor
kelek, a fiam 9-kor.

Csak a vasvári helyi piacra járunk. Korábban próbálkoztunk más piacokkal, de nem volt vásárló.
Kéthetente emellett leterítjük Vasvárt, magánvevőknek a megszokott helyeken áruljuk a tojást. Most
a helyi piacon felbuzdulva talán megint többen vásárolnak ott tojást. Hetente kimegyünk, szerda
délelőttönként van a piac.
Értékesítési gyakorlat: helyi piac, kéthetente terítés és járnak ide házhoz is a vásárlók, helybe.
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2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár?
Nekem a tűzoltóság, mert önkéntes tűzoltó vagyok, de család, barátok, hivatalok. Nekünk ez a
legközelebbi város.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár helyi piaca?
Rapszódikus. Időjárás, nagyobb ünnepek befolyásolják. Ha van pár felhő, már nem is jön a tömeg.
Jönnek Vasvárról és Szombathelyről is, de a szerda délelőtti időpont a dolgozóknak kiesik.
Az eladás: naponta 1100 tojást termelünk, de csak 600-700 db-ot ad el a piacon a feleségem hetente.
A régi vasvári kollégák, ismerősök jönnek.

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?
Csak Vasvárra megyünk, mert közel van. Zalaegerszeg is közel lenne, de van itt egy másik tojásos. Volt
próbálkozás, de csak egy-két alkalommal voltunk. Nem a másik piacokon tudnám eladni a tojást.
Nyáron, ha bő meleg van, az emberek nem úgy táplálkoznak, hogy tojás fogyna. A gond, hogy
közületeknek, nagyobb konyháknak nem tudom eladni az ő lustaságuk miatt, mert akkor a
háromfázisos mosogatáson kell átesni a tojásnak. .Egyszerűbb, ha a kereskedő a fertőtlenített tojást –
ami lehet, hogy az enyém – elviszi neki, vagy megveszi a Metroba. Ekkora mennyiség mellett nem tudok
üzemeltetni fertőtlenítőt. Volt, hogy vittünk étterembe, de egy-két alkalom után áttértek a
fertőtlenítettre.
Szempont: kitelepülési díj nincs, életszínvonal nem, a termelők egymás helyére nem mennek, ez
számít. A piac nagysága nem számít, mivel csak ez van. Infrastrukturális körülmények sem mérvadók a
tojás szempontjából. Tető sajnos nincs, olyankor nem megyünk, ha eszik az eső, de a vásárlók sem. Jól
megközelíthető.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Higiéniás dolgokat, de az adott a vasvári piacon. Stand van, de jobb lenne, ha kialakításra kerülne egy
fedett piac. 3-4 árus van: húsos, sajtos, mi a tojással, de a zöldséges nincs.
Kipakolás körülményei jók.
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Kommunikáció a lakosság felé: mikor megnyitott, akkor hirdetve volt, szórólapokon.

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Régóta szerdánként van a piac, aki akar, az megy. 30 éve szerdánként van a piac. Ha havonta kapnának
impulzust az emberek az újságban, vagy szórólapokon, lehet hogy még több ember lemenne. Nem
tudom.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Kerestek bennünket személyesen, amikor újra megnyitott a helyi piac. Nem várunk más információt.

Az eddig elhangzottakból is kiderült, hogy a helyi piac kiválasztása összetett kérdés. Mit gondol,
hogyan lehetne a legjobban elősegíteni, hogy a helyi piacokon, minél több helyi termelő jelenjen
meg?
Nem összetett kérdés itt. Nincs más helyi termelő, akit meg lehetne szólítani. A kistermelők kialakult
vevőkörrel rendelkeznek, így nem akarnak és nem is tudnak a piacra menni. Háztól elfogy minden.
Nincs aki dolgozzon, nagyobbat nem akarnak. Sokan az iparban dolgoznak, például a PNH-nál, van egykét mezőgazdasági üzem, ahol néhányan dolgoznak, egy fémipari üzem van, illetve Szombathelyre,
Zalaegerszegre járnak az emberek.

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

Összességében elégedett Ön Vasvár helyi piacával? Miért?
Igen, szerintem ebből nem lehet többet kihozni.

A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Elégedettek teljesen, már aki oda jár.
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Összegezve mit tart Vasvár helyi piacának erősségének?
Ugyanazon napon van, mint 30 éve. Ha máshova tették volna, nulla lenne. A tapasztalat is az, hogy 10
elindított termelői piacból kettő marad meg.

Összegezve mit Vasvár helyi piacának gyengeségének?
A fedetlenség. Ha rossz idő van, nincs ember. Vizesblokkot a piac miatt csináltak. A közmunkások rakják
ki a standokat, s ha az nem elég, mert több árus jön, akkor rengeteg telefonálás útján lehet csak
továbbiakat kérni.

Mitől különleges Vasvár helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje meg,
ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Régi, története van.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Vasvár piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Vasvár helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Fedettségen. Nem tud vonzani árusokat, mert nincs senki.

Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac?
A parkolással is gond van és van is ott terület, amit ki lehetne alakítani parkolónak, mert piacnapon
katasztrófa a főút mellett közlekedni. Mást nem tudok mondani.

Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl.
gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Parkolási lehetőségek. A szemlélettel is baj van, bár tudják, hogy jobb, amit a termelőtől vesznek, mégis
megveszik a boltban, mert olcsóbb, bár silány minőségű.
Programok lehet, hogy vonzanának embert, de csak nyáron, mert szerda délelőtti a piac, amikor a
gyerekek bölcsiben, oviban és iskolában vannak, a szülők meg dolgoznak.
Nem is láttam még ilyet, hogy piacon játszótér.
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Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Vasvár helyi piac virtuális piacteret, webshopot is nyitna?
Szerintem lenne keletje, mert sokan lusták kimenni a piacra. Megvennék a tojásunkat, ha nem kellene
kimenni. Nyilván 10 tojás,t ha rendel nem, de ha harmincat, akkor már megéri kivnni. Kéthetente
járunk, terítjük Vasvárt. Egy-két helyen megállunk, odajönnek a vásárlók. 90-120 tojást magában is
megéri kivinni. Nyilván nem webshop szinten, de ez működik. Sokan telefonálnak, rendelnek, pedig
nincs facebook-on hirdetésünk. Több, mint 20 éve megy. A nyári időszak hullámzó, de most később
telepítünk, így talán kiküszöböljük ezt a kiesést.

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

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, újabb vásárlók reményében.
Feltétel nincs. Tojással jelennénk csak meg.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Szerintem nem lennének annyian. Esetleg annyi, hogy egy termékre egy eladó. Szerintem a húsos és
sajtos nem vinné ki.
Egy nénike jön néha, aki mézeskalácsot csinál, neki van webshopja. Ő ezt csinálja.

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.)
Ezekre lenne igény, válaszolnánk is.

Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?
Igen. Összegről nincs tapasztalat. Kb. 30000 Ft évente.
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5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Vasvár helyi
piacára?
Nyitáskor volt szórólap, és 100 embert vonzott oda. Ez szombati nap volt és az egész városban
hirdették, zenés megnyitóval. Azóta nem tudok szórólapokról sem. Hét árus volt.

Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna?

Szórólapozunk, ha a tyúkot adjuk el. Szórólapoztunk Vasváron is a tojás miatt, nem vált be. Lehet a
webshop lendíteni rajt valamennyit. Pl. kedd estére lehetne rendelni és ki lenne vidve.
Helyi újság, vasvári van, a helyi piac reklámozása ebben jó lehetne.

Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak?
Van, aki irigységből nem vesz. Látja, hogy az embernek jobban megy a szekér és akkor már nem is vesz
tőle.
Sokszor van a médiában, hogy vegye a helyit és mégsem veszik. A faluból régi ismerős, jó barát sem
jön fel ide megvenni háztól a tojást, hanem Vasváron dolgozik, s ott a zöldségestől drágábban megveszi
a mi tojásunkat. Lusta feljönni.

Üzenet, hogy helyi. Mást nem tudok.

Nyomtatott kiadványba mit tennének:
Bemutatni a városokat, akár családszinten is: mit csinál, mióta, miért, hol, mikor?
Akár kis képanyaggal is.
Online kommunikációban:
Piacnak közösségi oldal érdekes lehetne.
Üzenet: BÍZZ A HELYIBEN!

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Azt jutott eszembe, hogy lehetne automata, ami a 10-es tartót adná ki. Van itt egy mérnökember, aki
már csinált ilyen automatákat. Egyszer szóba is jött, de a költsége magas. Ez hűtené is és több városba
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is ki lehetne helyezni, pl. Zalaegerszegre. Lehet ez lesz a jövő. Ez működik Tirolban úgy, hogy a ház előtt
kint van a hűtő, ott bent van tízes tartókban a tojás, mellette egy dobozon a 10 tojás ára és
becsületkasszaként ebbe fizetnek. Két euró, s ott működik, nálunk valószínűleg nem.

Másik példa a svájci határ mellől. Mintha a falu közepén az élelmiszerbolttal szemben lenne egy 200
m2-es rét és ott legelnek a marhák. Büdös van, de ott vannak a marhák és a trágyadepó is. Viszik a
tejeskannájukat az emberek és örülnek a friss tejnek.
Még sok időnek el kell telni, hogy ez változzon.
Itt minden zavarja a szomszédokat, a környékbelieket. Itt Vasváron már rendelet van, hogy melyik
utcában nem lehet állatot tartani. Ilyen külföldön biztosan nincs.
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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?
Mezőgazdaság és állattenyésztés, tojástermelés, több mint 20 éve.
Hét fő van a vállalkozásban, a család.
Értékesítés személyes eladással, a piacon és háztól történik.
2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár?
Nem mondanám városnak, egy nagy falu.
A város semmiért sem harcol.
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár helyi piaca?
Nem nevezném sokszor piacnak, ami ott működik. Csak egy placc, ahova kipakolsz, aki akar jön, aki
nem az nem. Nincs vonzata. Azt fel kellene dobni egy kicsit.
3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
A többi piaci résztvevő sem érdekes, de a piac nagysága, az infrastruktúra igen. Jól megközelíthető, a
főút mellet van.
Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Vízvételi lehetőség, kommunikáció, fedettség, mert ez egy nyílt, út menti terület. Nyáron hőség, télen
hideg van, mindig huzatos.
Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Kommunikációban érdekes lehet, hogy hetente jelezze az önkormányzat, hogy van helyi piac, kik
vannak kint és mit árusítanak.
Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Sok mindent nem adnak. Nem kommunikálnak semmit. Nincs infohiány sem, nincs közölnivalójuk,
mert minden ugyanaz 30 éve.
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 a baj, hogy mitől jönnének, mert semmi sincs. Jó lenne, ha fedett lenne. Én mindenképpen megyek,
másokat nem tudom mivel lehetne megszólítani. Ez egy berögzött nap, kb. 100 ember fordul meg egy
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piacnapon. Lehet másik nap, pl. szombaton jönnének újabbak, akik dolgoznak hétközben. Egy-két hétig
mindkét napon meg lehetne tartani és megnéni, mennyire éri meg.
Vasvár piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Vasvár helyi piaca?
Megfelel.
Összességében elégedett Ön Vasvár helyi piacával? Miért?
Igen, elégedett vagyok. A fedetlenség probléma. A vizesblokk két oldala tároló, oda nem engednek be
senkit, pedig azt hitték, hogy az a helyi piacnak épült és fedett piac lesz.
A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Elégedettek, de ők is a fedetlenség miatt panaszkodnak, mert hogy a városban elterjedt a hír, hogy a
piac fedett lesz, de ez nem igaz.
Többnyire idősek jönnek szerda délelőtt. Vanna középkorúak is, megfigyeltük, hogy a két műszakban
dolgozók kéthetente járnak, de sajnos a fiatalok nem.
Összegezve mit tart Vasvár helyi piacának erősségének?
Mindig ugyanazok vannak, négy állandó termelő.
Összegezve mit Vasvár helyi piacának gyengeségének?
A fedetlenség.
Kertészkedni senki sem akar. A rendeletek sem tiszták, a fogalmak sem, hogy ki is valójában a
kistermelő. Túl sok az előírás. Ha pl. lekvárt akar főzni valaki, akkor be kell mutatni, hogy melyik
edényben főzi a lekvárt.
A túlbürokratizált rendszer kemény és erős korlát. Németországba kihívták a húsos srácot, vitte a
papírjait, de senki sem kérte. Itt a helyi piacon 1 év alatt 4 ellenőrzés volt, nem a NAV, hanem a helyi
hatóság.
Talán az is hátrány, hogy nem a központban van a piac, hanem a város szélén és az emberek lusták
kijönni.
Mitől különleges Vasvár helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje meg,
ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Nincs ilyen.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Vasvár piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Vasvár helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Fedettre csinálnám és ponyvát raknék az oldalára, mert ott nagy huzat van télen. Télen sem zár be, aki
akar az megy, aki nem, az nem.
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Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac?
Nem is akar a város ezen változtatni, ragaszkodik hozzá, de nem tesz érte semmit. Én mit mondanék?
A városvezetés is jelenjen meg gyakrabban. Havonta egyszer jön a polgármester, kérdezi minden
rendben van-e. Mi állunk, vigyorgunk és mondjuk, hogy persze.
Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl.
gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Nehéz.
A strand ott van mellette, más nem kell. Ha szombaton lenne, lendíthetne rajt, de szerdán van.
Szombaton szezonban van egy árus, aki krumplit árul. Ezt megszokták az emberek, mennek is. De hogy
máskor szombaton kimennének-e, nem hiszem.
A lángososnál mindig nagy a forgalom. Én elmennék szombaton is kipróbálni, hogy mennyivel lendül
meg a tojáseladás.
Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Vasvár helyi piac virtuális piacteret, webshopot is nyitna?
A piacon kb. 500 tojás fogy, átlagosan huszat vesznek. Háztól kb. 3000 fogy, a többit nagykereskedő
viszi el. Megnőhetne a forgalom a webshop által.
Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Pozitívak, szerintem megemelkedne a forgalom, talán 500 darabot ott is el lehetne adni és egy kis idő
után ez emelkedhetne.
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, több bevétel érdekében.
Csak tojással vennénk részt.
Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Szerintem a húsos kivinné az árut, a sajtos is.
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.)
Napi egy órát tudnék ezzel foglalkozni. A vevőket lehetne bővíteni.
Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?
Igen, de nem tudom mennyit.
5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Vasvár helyi
piacára?
Szórólapozásunk a tojáshoz kapcsolódóan egyetlen új vevőt sem vonzott.
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Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? Milyen üzenetet fogalmazna meg a
különböző célcsoportoknak?
Helyi újságban talán lehetne buzdítani az embereket, hogy látogassák a piacot.
Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
A férjem által említett tiroli példa jutott nekem is eszembe, de szerintem itt még a hűtő sem maradna.
A svájci marhatartónak bioboltja van egy pajtában. Régi 100 éves pajta, oda mennek az emberek vajért,
sajtért, tejért.
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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?
Zöldségekkel, ehető virágokkal, fűszernövényekkel és mikrozöldségekkel foglalkozom.
Őstermelő vagyok, de a legtöbb termékemet háztól szállítják el.
Komolyabban 3 éve foglalkozom a zöldségtermesztéssel eladásra, de mindig is az életem része volt.
Három területem van. Két éttermet látok el különlegesebb dolgokkal és vannak családok és
magánszemélyek, akik a zöldségeket keresik. Volt, hogy kosaras formában vittem házhoz, de az sok
időt elvett, mert egyedül csinálom. Most akinek kell valami, elmondom, mit tudok adni.
Ha többlet van, van egy csoportom az instagrammon, oda írok és elviszik.
Sok helyen vagyok. Van az ovikert projektem, könyv készül, foglalkozásokat tartok. Most megyek
Szombathelyre is egy iskolába, meg már voltam is. Sokrétű a saját vállalkozás, amit csinálok.

Egyedül csinálom, összesen 3500 m2-en, három kertben. Nem gépesített. Magaságyás a legtöbb, most
segítséget kértem a nagykerthez, így egyszer beszántják, mert nagyobb gépeim nincsenek. Csepegtető
öntözőrendszerem sincs, így nehéz, folyamatosan kellene fejlődnöm, de ezt anyagi forrás nélkül nem
könnyű. Próbálok pályázgatni, de azt is egyedül és mindegyikből kicsúszok. Vagy a terület nem ott van,
vagy nem a lakóhelyem. Lassan haladok. Kell a családi támogatás, a férjem rendezi a gyerekeket
esténként. Igényem lenne arra, hogy csak ezt csináljam (mert mellette most az önkormányzatnál is
dolgozom 8 órában) és több idő maradna a gyerekekre.

Az MMIK-nál Szombathelyen már voltam és tervben van, de mivel nincs akkora kapacitásom, ezért
maximum jövőre, de akkor több piacra mennék: Vasvár, Bük, Szombathely.
Értékesítési gyakorlat: az éttermek közül (Őriszentpéter és Budapest) az egyik jön, a másik most indul,
de valószínű az is házhoz jön majd. A többit kiviszem, de jönnek is. Ez utóbbi több: válogatnak, vagy én
rakok össze dobozt. Hektikus, ezért szeretnék koncentráltan ezzel foglalkozni.
A tudatos vásárlás mellett érvelek: balkonkertészet…
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2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár?
Munka, mert itt dolgozom, de emellett egy családias hangulat. Nekem ez a város meglepetés volt.
Mindenki ismer mindenkit, kedvesek az emberek, jó itt dolgozni. Balogunyom, ahol lakom, 20 perc.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár helyi piaca?
Kedves arcok, helyi termékek.

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?
Ha tervezed a helyi piaci megjelenést, mik a szempontok?
Figyelnem kell, hogy 40 km-en belül legyek kistermelőként. Vasváron a cél a személyes kötődés, hogy
bővítsem a piac kínálatát.
Olyan szegmenst képviselek, ami ha van zöldséges, akkor sem található meg nála. Inkább azt
mondanám, hogy amikről tudom, hogy működnek piacok, bent van a köztudatban, olyat választok.
Díj nem számít, életszínvonal sem, más termelők jelenléte sem. Kínálati oldal sem, viszont az
infrastrukturális körülmények jó, ha vannak (vizesblokk, stb., de fedettség nem). Közbiztonság
Magyarországon egységes. A megközelíthetőség sem, mert akik oda járnak, azok tudatosan ezeket a
termékeket keresik, így az, ha odébb lehet parkolni, nem zavarja őket.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
Vízvételi lehetőség, elektromos áram, lehessen odamenni kipakolni.

Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Úttörők ebben a helyi termelői piacok. A piacokon a termelők között közösségek alakulnak ki, így az
információáramlás könnyebb. Egymást is tudják figyelmeztetni, sőt egymás alá is tudnak tenni. De kell
az, hogy egy piacot valaki kézben tartson. Most volt az MMIK-nál egy nagyobb rendezvényünk,
megdobtuk a piac hangulatát és az volt a tapasztalat, hogy többen jöttek volna, ha tudnak róla. A
külvilág felé a kommunikálásnak hangsúlyosabbnak kellene lennie, inkább érzékenyítés alapon.
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Kisvideók, kiadványok készüljenek arról, hogy egy helyi termék mennyi idő, energia, mire elkészül.
Értem, hogy azt gondolják, hogy 850 Ft drága lekvárért, de ha ott van mögötte egy kiadvány, amit 2
héttel korábban elolvasott arról, hogy mennyi idő leszedni az epret, megfőzni, az üveget megvenni, s
órában ez mennyi. Hasonlítsa össze a saját órabérével egy munkahelyen, szorozza fel és kiderül, hogy
a befektetett energia felét kéri csak el a termelő jobb esetben. Jó lenne, ha ezt értenék az emberek,
mert akik értik, jönnek. Azok nincsenek megszólítva, akik ezeket a termékeket teljesen máshol szerzik
be. Vesznek eperlekvárt 350 Ft-ért, amibe nincs is eper. Fontosnak tartom őket megszólítani. Ez a
termelői piacok nagy lehetősége.
Hogyan?
Idősebb generációk és az a réteg, akik eddig is foglalkoztak zöldségekkel és főztek be lekvárokat, ők
tudják. Azokat kellene megszólítani, akiket ez eddig egyáltalán nem érdekelt, vagy nem tudnak a
hátteréről, vagy elbagatelizálják és szerintem őket egyértelműen kisvideókkal, kisfilmekkel lehetne
elérni, alkalomszerűen megcélozni, vagy nagyobb rendezvényekkel, amik a termelői piacok köré
szerveződnek. Én azt látom, hogy a személyes kapcsolat is fontos, hogy egy-egy termelőt kiemelni és
bemutatni a helyi médiában. Vagy őt jelenítsük meg egy iskolai családi napon, vagy vállalkozói
fórumon, mint jógyakorlat. Ez közérdek, sok helyen megjelenhetne, de én a siker kulcsát az interaktív
kisfilmekben látom.
Ezeket youtube-on, közösségi médiában, faluTV-ben vetíteném le.
Nekem ez tapasztalat, beleláttam projektekbe és működött.
Nekem még nincs szükségem marketingre, mert háromszor ennyit is el tudnék adni. Most magfogásról
fotóztam: hagyd felmagzani a hagymát, gyűjtsd össze és lesz saját vetőmagod jövőre. Instagramon és
facebook-on posztolom ezeket.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Mindenki azt mondja, hogy attól lenne több termelő, ha több vásárló jönne. Vasvár ahhoz szokott,
hogy kint vannak a bugyiárusok és azt megnézik a vevők, meg jönnek palántákat, virágokat árulni, de
hogy maga a termelő nem jelenik meg. Háztól eladják sokan a terméket. Vagy a kistermelővé válás sok
beruházást igényelne, de ebbe nem akar befektetni, ezért a piacra sem jön ki. Azt látom, hogy a nagyok
tudnak ebben részt venni, az igazán picikék nem.
Megoldás? Ebben is dolgozom, mert a Pannonhalmi Terméknek is tagja vagyok és az elmúlt évem arról
szólt, hogy segítsem őket kistermelővé válni, vagy aki ad el, annak legalább az őstermelői papírja legyen
meg. Volt olyan rendezvény, hogy összehoztam a hatóságot a termelőkkel, de nem lett eredmény. A
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hatóság nem enged. Jogszabálymódosításra lenne szükség nagyon sürgősen és markánsan, hogy ne
kelljen

üzemi

méretű

és

minőségű

dolgokat

véghezvinni

egy

lekvárkészítőnek

vagy

kecskesajtgyártónak otthon. Holott az Ő mézük, lekvárjuk kiemelkedő és olyan higiéniás körülmények
között dolgozik, hogy a kórházban sincs olyan. Másoknak van engedélye, de a konyhája borzasztóan
néz ki. Ezt el kellene engedni szerintem a NÉBIHnek. Itt látom az elsődleges akadályt. Jogszabályt
kellene módosítani. Hallottam, hogy most kamarai szinten elkezdtek a kistermelői törvénybe
belenyúlni, de ez járásoktól függ. Itt a Sárvári Járásban borzasztó szigorúak, a Szombathelyiben nem.
Sok ellenőr túllép a kompetenciáján. Buzdítom a termelőket, hogy fellebbezzenek, de nem teszik,
inkább feketén eladják háztól a terméket. Én is keresem a megoldást.

Mit kommunikálnak?
Folyamatosan van segítség ha kell: hivatalos ügyintézésben, rendezvényekben, kipakolni segíteni és ez
csábította őket. Volt akivel este átnéztük a papírokat. Egy mentori szolgáltatás jó lenne. Nem szeretik,
de erre szükség lenne.
Ha a hatósági hatáskörátlépés nem lenne és lenne aki felhívja őket, hogy „ jössz? gyere!”, akkor ez
működhetne. Az első alkalommal ez jól működött. Kóstoltathattak, csurig volt a piac. Előtte
mindegyikkel egyeztettem egy hétig, hogy mit lehet, mit nem. 14 eladó volt. Azért maradtak el, mert
nincs vevő. Inkább elmegy Őriszentpéterre, Bükre vagy Szombathelyre és kifogyott a készlet. Részt
vesznek a Tökfesztiválon, Savaria Karneválon és nincs több kapacitásuk sem időben, sem termékben.
A kisebb piacokon azok jelennének meg, akik itt vannak helyben.
Próbáltuk olyan napra tenni, amikor máshol nincs piac, hogy aki több helyre jár, ide is el tudjon jönni,
illetve igazodtunk ahhoz, hogy eleve itt szerdán volt a piac.

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?
Lásd fentebb.

Vasvár piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Vasvár helyi piaca?
Megfelel mindennek. Új az épület, van mosdó, lehet inni, vannak raktárhelyiségek. A kis asztalkák pedig
fedettek, pergolásak.
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Összességében elégedett Ön Vasvár helyi piacával? Miért?
Ami van azzal igen, de azzal, hogy kevesen vannak, azzal nem. Télen többen vannak. Mézeskalácsos
inkább ősztől jön, mert nem kell hűteni az árut, illetve olyan ételekkel jönnek, amit inkább hűvösebb
időben fogyasztanak az emberek. Bár a lángosos folyamatosan csurig van. Eltettük a végére, mert ha a
lángososnál sor kígyózik, rá tudnak nézni bal meg jobb oldalon a termelőkre. A lángosos a központi
figura.

A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
Elégedettek, de jó lenne, ha többen lennének.

Összegezve mit tart Vasvár helyi piacának erősségének?
Jó helyen van, igényes kialakítású, van mosdó, közel a városközpont.

Összegezve mit Vasvár helyi piacának gyengeségének?
Kevés a termelő.

Mitől különleges Vasvár helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb különlegességet jelölje meg,
ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy itt tényleg csak a helyi, kiemelt minőségű termékek
jelenjenek meg. Míg más piacokon tudom, hogy nem saját termékkel jönnek, messziről, nem minőségi
termékkel.
Akiket ide szerveztünk, hozzájuk többször mentünk el, kóstoltuk a termékeiket, megnéztük a
feldolgozást, a csomagolást, mindegyiket leteszteltük és láttuk, hogy Ők erre valóban érdemesek.
Folyamatos ellenőrzésre szerintem nincs szükség. Átmentek a kezdeti szűrőn és ha később minőségi
romlás van, azt a vásárlókon érzik, mert nem fognak vásárolni.
A minőség itt belső elvárás.
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4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Vasvár piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Vasvár helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Felvennék egy olyan embert, aki csak a piac működését koordinálja. Új termelőket megkeresni,
mentorálni őket, a kipakolásban segíteni, stb. Hosszú távon megérné, s fel is lehetne lendíteni.
Káptalatóti erre a legjobb példa, ami már túlnőtte magát, Több ezer ember. Jól rákészültek és messziről
csak a piac miatt mennek el. Akartunk oda kirándulást szervezni a helyi termelőkkel, de ez a projektbe
nem fért bele.

Milyen új ötletei lennének még a piaci szolgáltatások tekintetében? Milyen újdonságot nyújtson a
termelőknek a piac?
Kell a vevőkön kívül plusz szolgáltatás? Szerintem nem.

Milyen újdonságot nyújtson a vevőknek? Milyen programokat kínálna a vevőknek? Pl.
gyerekprogramok, játszósarok, versenyek? Szükség van egyáltalán ilyenekre?
Jó lenne, ha mindenhol lehetne kóstolni. Nem mindenki szereti ezt. Emellett környezettudatosabbá
tenném, hogy hagyjuk a nejlonzacskókat és műanyagkanalakat mindkét oldalról. Ez csábító lehet,
csomagolásmentes vásárlás. Én papír csomagolóanyagot használok, illtve visszaválható fakosarakat.

Program: Volt Szombathelyen beharangozott program: helyi termékekből egy főzőpultnál főzött két
séf és két ember szájharmónikázott. Ennyi volt a plusz és sokkal többen jöttek. Tehát hatásos lehet.
A pici gyerekesek szerintem tudatosan táplálkoznak az elején, fontos, hogy mi honnan van, maguk
készítik. Iskoláskorú gyerek nem jön a piacra és a szülő az étkezést is máshogy kezeli. Program inkább
a felnőttek körében lenne hatásos.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Vasvár helyi piac virtuális piacteret, webshopot is nyitna?
Ez izgalmasan hangzik. Én régóta kardoskodom egy helyi termelői bolt mellett akár itt, akár
Szombathelyen, mindig elsikálják az ötletemet. A webshop jól hangzik.
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Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Igen. Olyan is bekerülhet, aki a piacra nem tud kijönni, mert nincs annyi kapacitása, de a webshopba
becsatlakozhat. A PannonTerméknek van ilyen közösségi oldala, de az áruért valahova el kell menni.
De kell mellé az ember, aki ezt csinálja.

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, mert előre tudom a rendelést. Bár, ha a piacon valamit nem visznek el, azt fel tudom dolgozni.
Ezért szeretem a kosaras témát, mert abba mindent bele tudok tenni, nincs felesleg.
Többet kellene termelnem, most nincs kapacitásom, de ezen vagyok. A kérdés, hogy hogy működne,
milyen határidőkkel, illetve hogy azokat megszabhatom-e. Nincs minden készleten, van amire várni
kell. Van, ami csak ősszel lesz.
Mikrozöldség, ehető virágok, fűszernövények – ezekkel jelennék meg a webshopban.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Nincs.
Lehetne egy minősítést ide kötni, kitalálni. Így ellenőrzött termékként tekintenének rá a termelői helyi
piacon is. Ez kell a vásárlóknak. Helyi piacokhoz kapcsolódóan is lehetne ilyet: aki két piacon részt vesz,
kap minősítést és ez garancia lehet a termékre.

Mit várna el a virtuális piactér üzemeltetőjétől? Milyen szolgáltatásokat nyújtson a termelők felé?
(Chat, véleménycsere más vevőkkel, termelőkkel. Termékek, termelők értékelése, véleményezése a
vevők részéről. Vevői-termelői közösségek építése. Piackutatási funkció.)
A kommunikációs felület jó, ha van, ahol egymással is tudunk kommunikálni. Én próbálok
workshopokat tartani a dél vasi termelőknek, de nagyon ritkán mozdulnak meg. Ha lenne sem
érdekelné őket.
Az értékelés hátránya, hogy egy félreinformált vevő nagyon le tud pontozni valakit és ennek a
lehetőségét nem biztos, hogy célszerű lenne megadni.
Közösség építésben minden lehetőséget meg kell ragadni.
Piackutatási funkciót is érdekes lehet hozzáfűzni. Jól jöhetnek a visszajelzések.
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Hajlandó lenne fizetni egy ilyen szolgáltatásért?
Mivel sokkal nehezebb saját webshopot üzemeltetni, így megérné. Főleg, hogy az a vevő is rátalálhatna
az emberre, aki eredetileg nem hozzá igyekezett.

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Vasvár helyi
piacára?
Kiadványokat, érzékenyítő kisfilmeket nyomni ezerrel mindenhova, ahol lehet. Fontos a személyes
kapcsolat, ismerni a munkáját, honnan szerzi a terméket, hogy neki ez a hivatása. Akkor nagyobb a
bizalom és kimennek a piacra.

Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna?
Helyi újságban lehetne, de akik ezt olvassák, és van energia, idő, pénz, úgyis kimennek. Benne volt, de
lehetne folyamatosan is mutatni.
A 20 és 30 éveseket kellene megcélozni a közösségi médián keresztül, hogy mire lebabáznak,
érzékenyek legyenek és tudatosak. Ez a korosztály hiányzik.

Milyen üzenetet fogalmazna meg a különböző célcsoportoknak?
Vásárlóknak: legyen tudatos vásárló, az egészséges étkezés nem diétás étkezés, de nézzük meg honnan
van a termék, dolgozzuk fel magunk is.
Termelők próbáljanak ki minden piacot és adjanak esélyt.

Nyomtatott kiadvány terveznék és ebben bemutatni a terméket, a termelőt képpel: ki, mit csinál,
mióta. Vasvár városi kiadványban kis képpel megjelenik a piac, de kellene külön kiadvány is. Jó lenne
az is, ha a termelők nem flegmáznának a vevőkkel és az egyszerű kérdésekre is türelmesen,
közvetlenebbül válaszoljanak. Csináljanak nyitott portákat! Bizalmi kapcsolat kell!!! Lehet
kommunikációs tréning jól jönne a termelőknek, de finoman tálalva, pl: üzleti vacsoraként, akkor
jobban eljönnek.

Online kommunikációban:
Fentebb.
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Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Bük egy követendő példa. Ott a turizmus jelen van, lehetett erre építeni és a termelők is húzták
egymást, hogy milyen j és egyre többen mentek. Vagy rendezvények, arra mennek az emberek és azzal
össze lehet kötni. MMIK, Szombathelyen, ahol a turizmus nem olyan erős, ott is jólmegy. Négy éve
kezdték és most beindulni látszik. Türelemre szükség van.
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6. interjú
1. RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA
Kérjük meg az interjúalanyt, hogy mutatkozzon be! Szempontok legyenek: Milyen termékekkel
foglalkozik? Mióta? Mekkora a vállalkozás? Milyen helyi piacokon szokott megjelenni, milyen
gyakran? Milyen az értékesítési gyakorlata?
Ami ehhez a termékkörhöz tartozik az főleg a gyógynövények, meg az egészséges életvitelhez tartozó
élelmiszerek, ez az alap. Meg a kozmetikumok, illóolajok, tisztítószerek, teák, természetes
alapanyagokból. Maga a kezdet, 5 évvel ezelőtt végzettem el egy gyógynövénytermesztő és feldolgozó
képzést, amit legelőször elvégeztem, aztán ezeket fejlesztettem tovább különböző tanfolyamokon.
Maga ez a bolt, ami van, Kft-ként üzemel.
Gyógynövényeket/fűszernövényeket termesztek és úgy értékesítem, hogy éttermeknek adom el. A
boltban, amit lehet őstermelőtől és kistermelőtől vásárolok, amit nem arra figyelek, hogy magyar
termékek legyen. Amiért én ezt megnyitottam, hogy egyre több életallergiás ember van, forduljunk
vissza a természet felé. Amit meg lehet oldani gyógyszerek nélkül, azt meg kell oldani természetes
alapanyagokkal vagy egészítsük ki a gyógyszeres terápiát ezekkel a termékekkel.
Régebben voltam piacon, most itt a boltnyitás miatt nem. Idén az időjárás viccelt meg egy kicsit,
rengeteg esővel, de tervemben van, ha úgy alakul a termény. Már szóltak, hogy fűszernövényekkel
menjek ki. A szombathelyi és az egerszegi termelőis piacon voltam.

2. ASSZOCIÁCIÓK
Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár
Szeretem, de nehéz.

Mi az első szó/gondolat, ami eszébe jut, ha azt mondom: Vasvár helyi piaca?
Nem egyszerűek a vásárlók. Nem úgy mondom, hogy magukkal a vásárlókkal lenne nehéz. Nekem az
tetszik benne, hogy van mögötte tudás, aki termeszti, árulja, van kommunikáció az ügyféllel. Nagy
boltokban, multikban meg nincs. Vasváron egy kisebb multi van, a Spar, amit kiemelhetünk.
Szeretnének az emberek életmódot váltani, új fűszereket alkalmazni, a régi dolgokat visszacsempészni
a konyhába, de sokkal egyszerűbb bemenni a Sparba és ott megvenni a termékeket, ami nem a
múltunk.
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3. KORÁBBI TAPASZTALATOK
Helyi piac választási szempontok
Általánosságban kérdezem, hogy milyen szempontok szerint választ a lehetséges helyi piacok
között? Hogyan dönti el, hogy hol fog megjelenni? Mit gondol erről?
Elsősorban Vasvár a praktikusság szempontjából. Egerszeg azért volt praktikus tavaly, mert, Egerszegen
volt a bolt. Egyértelmű szempont a helypénz, ki kell fizetni egy adott összeget egy napra, amit nem
lehet tudni, hogy visszajön vagy sem. Minél kevesebbet kell kifizetni, annál több marad. A másik, hogy
mit tud nyújtani. Egyértelmű, hogy tavasztól őszig terjedő időszak, tűző melegben kint lenni egész nap,
nem a legjobb. Amikor a kertben is kint van egész nap a melegben a ember, meg még a piacon is, ezért
jó ötlet a sátor. Valószínű egy nagyobb piacra mindenki szívesebben megy ki, nem mindegy hogy 3 vagy
13 árus van kint. Élelmiszer nagyon sokrétű, de ha van valaki sajttal, akkor hozzá lehet adni a
fűszernövényt. Ha van kint 10-12 árus, más termékekkel, akkor a vásárlók is szívesebben is jönnek,
mint ha van 3 féle termék. Nem is az emberek életszínvonala, hanem gondolkodásmódja befolyásoló.
Amíg megfelel, hogy bemegyek a boltba és megveszem az ételízesítőt, addig nem fogok kimenni a
piacra és megvenni a friss fűszereket. A szemléletváltás változás fontos. Nagyon el vagyunk
kényeztetve az ipari termékekkel, szerintem kicsit lusták is lettünk. Régen én azt gondolom, maximum
kenyérért és felvágottért mentünk el boltba, most mindenért. Nem lehet és nem is kell mindenkit
megváltoztatni. Elkényelmesedtünk.

Ön milyen szolgáltatásokat vár el a helyi piac üzemeltetőjétől?
A hely az adott, azt gondolom, van az alap elvárás, hiszen az a cél, hogy minél több termelő legyen a
piacon. A reklámra kellene jobban ráállni. Ameddig arról van szó, hogy van Vasváron termelői piac, de
senki nem tudja, hogy ez mit is jelent, mit lehet vásárolni, mennyi árus van, miért jó itt vásárolni, addig
nem lesz sok vevő. Tehát mindenképpen jobban kellene kommunikálni a lakosság felé a termelői
piacot.
Most is jönnek e-maileket, amikre vagy válaszolok, vagy félrerakom őket. De én azt gondolom, ha a
termelő eladni akar, az menni fog, utána jár, hogy milyen feltételekkel, lehetőségekkel. Úgy gondolom,
hogy a vevőket kellene csalogatni, egy termelő is sokkal szívesebben megy, ha tudja, hogy nem a többi
termelővel fog beszélgetni x órán keresztül, hanem effektíve vannak vásárlók.
A vízvételi lehetőség, alapvető kell, hogy legyen, de ezt most meg is teremtették.
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Milyen kommunikációs szolgáltatásokat vár el a helyi piactól a lakosság felé? Hogyan és mit
kommunikáljanak?
Az a tapasztalatom, hogy a szórólapozás az elég jó, bár nem ez az elsődleges. A Facebook megy most,
érdekes, hogy kisvárosban sokkal jobban ki tudom használni. Nagyobb városban, Zalaegerszegen nem
érzékeltem, itt sokkal jobban ráállnak a Facebookra. Most mindenki a Facebook-t nyomkodja. Kérdés
az, hogy az idősebbeket, hogyan lehet elérni. Szájról- szájra terjed inkább. A szórólappal az a bajom,
hogy kiszórjak, belekeveredett másik újságba, észre sem vettem stb. TV, rádió ilyen kis városban nem
megoldható, hiába néznek csatornát, sem a TV, sem a RTL Klub nem fogja bemondani, hogy a vasvári
piacon mikor mi van. Nincs helyi TV és rádió. Körmend rádió van, ha jól emlékszem, de nem tudom,
mennyire hallgatják. Kiplakátolni nem tudom, hogy mennyire lenne érdemes, lehet, hogy még az is
megoldás lenne. Én még mindig a szájáról-szájra reklámot mondom. Ha bárki oda lejön, lehet
beszélgetni, akár receptet cserélni. Én úgy látom, hogy a piac így maradna fenn, szerintem nagyon rossz
helyzetben vannak a piacosok. Valami többet kell adni, mint a multik. Ő ad egy tömeget, ha
bemegyünk, irdatlan mennyiségű termék van, viszont nincs mögötte információ. Vasvár kis város, az
túlzás, hogy mindenki ismer mindenkit, d úgy nagyjából tudjuk, hogy ki kinek a lánya, fia, ki az anyukája
stb. és így elindul a kommunikáció.

Hogyan és mit kommunikáljanak a termelőkkel? Milyen információkat vár?
Azt nem tudom, hogy magát a vásárlót el lehet úgy érni, hogy ők is segítsenek, hogy a termelők mit
nyújtsanak, mire lenne szüksége a vásárlónak. És akkor ezt tovább lehetne vinni, a termelő felé. Ha
például valaki kétszer legyen a piacra, és nincs az, amit keres, akkor harmadszor nem fog már lemenni,
hanem bemegy a multiba.

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?
Vásárlóerő, hogy minél többen jöjjenek vásárolni, ez az elsődleges szempont szerintem. Nagyrészt
élelmiszerről van szó, teljesen mindegy hogy az egy sajt, burgonya, zöldség, fűszernövény, ha valaki
valamit ki visz oda, azt mozgatja, az akkor is csak a napon van. Nem tudod eldönteni ma vajon hányan
lesznek, alapból sem lehet eldönteni. Az Egerszegi piaccal az volt a problémám, hogy nagyon változó
volt, akkor nem beszélve, ha én leszedek egy fűszernövényt és azt nem viszik el, akkor azt rövid időn
belül fel kell dolgoznom, mert az kuka, maximum megy a komposztra. Ha keveset viszek ki, azért nem
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jó mert, akkor nem tudom már kiszolgálni a vásárlókat, ha sokat viszek ki, akkor pedig kidobom, ha
nem tudom hírtelen feldolgozni más formában.
Talán ez az egyik, biztos, hogy szívesen megy ki bárki, ha tudja, hogy lesz vásárlója, mintha csak a
termelők ott beszélgetnek egymással.
Nem egyszerű ez a termelősdi dolog. Tudtommal olyan szabályok vannak, amik ráadásul nem is
egyértelműek. Míg őstermelős ismerősöm Egerszegen leszáríthatja a fűszernövényeket, becsomagolja
és árusíthatja, addig én az üzletben ezt őstermelőként nem csinálhatom, ahhoz kistermelőnek kell
lennem. Egységesnek kellene lennie ezeknek a dolgoknak. Nem tudom, hogy vannak beszabályozva.
Úgy tudom, hogy amíg hőkezelésen nem esett át egy termék, addig őstermelőként végezhetem. Ha
már átesik hőkezelésen, lekvár, szörp, akkor kistermelőnek kell lenni. Kistermelőséget is most
rendesen beszabályozták, ahol én érdeklődtem most az van, hogy teljesen külön bejáratú helyiség
szükséges, de ezt nem biztos, hogy meg tudja csinálni az őstermelő, kistermelő. Sokkal több segítség
kellene ehhez.
Én azt gondolom, hogy az őstermelő, kistermelő, az egy bizalmi dolog. Ameddig én is ugyanazt eszem
otthon, és nem akarok enni felfújt dolgokat, és azt viszem ki a piacra is. Kommunikáció kell, hogy
rájöjjenek, hogy jók a termékek, amiket termesztek. Annyira gyanakvó lett mindenki. Én is halottam
olyanról, más piacon, hogy miért szöszölök én a zöldség zöldjével, miért nem veszem meg máshol és
csomagolom át. Biztos, hogy vannak olyanok is, akik csak haszonszerzés miatt csinálják. Én úgy
gondolom, hogy ahhoz fognak vissza menni, ahol látják, hogy friss a termék, szeretettel bánunk a
termékekkel.

Vasvár piaca
Az imént tárgyalt választási szempontoknak mennyire felel meg Vasvár helyi piaca? Összességében
elégedett Ön Vasvár helyi piacával? Miért? A piac vevői mennyire elégedettek? Mit tapasztal ezzel
kapcsolatban? Összegezve mit tart Vasvár helyi piacának erősségének? Összegezve mit Vasvár helyi
piacának gyengeségének? Mitől különleges Vasvár helyi piaca! Kérem egyetlen, a legfontosabb
különlegességet jelölje meg, ami egyedivé teszi ezt a piacot!
Régen voltam, tavaly, a vasvári piacon. Akkor indították az egészet. Kiépítettek egy normális területet.
Ez biztató.
Gyengeségre azt tudom mondani, amit hallottam, hogy kevés ember járt le a piacra, vagy ha le is járnak,
akkor inkább csak nézelődnek és nem vásárolnak. Én azt gondolom, hogy valahogy a szemléletváltást
kellene elérni az embereknél. Ameddig arra panaszkodik, hogy nincs pénz, de heti egyszer tudnak
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pizzát rendelni illetve a multinál nagyobb mennyiségben vásárolni, akkor tudna kicsit magasabb árat
költeni a helyi, termelői termékekre.
Attól lehetne különleges, hogy kisvárosi, meg a hozzá tartozó falvak, községek, aki ide kijön, netán havi
rendszerességgel visszajön, ismerős arcokat lát, tudja, hogy mit szeretne. Talán így jobban lehetne
kommunikálni.

4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Vasvár piacának fejlesztése
Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan fejlesztené Vasvár helyi piacát? Mi az, amin változtatna?
Mindenképpen a kommunikációban látom a lehetőséget.

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?
Az időponttal az a baj, hogy mindenki elfoglalt. A piac az a szerda délelőtti időszak, mely inkább a
nyugdíjas korosztály számára, otthon lévő kismamáknak megfelelő. Annyira rövid intervallumot lőttek
be, amikor az ember le tud menni vásárolni, hogy akkor vagy dolgozik vagy alszik vagy mást csinál a
vásárló. Kint a Sparban is este van vásárló, meg hétvégén inkább. A piac időpontja nem alkalmazkodik
az igényekhez. Én, mint nem főállású őstermelő, inkább egy hétvégi piacot mondanék. Szerintem
többen ráérnének, mint szerdán. tennék egy próbát a hosszabb nyitva tartásra is. Egy szerda délelőtti
programra nem megy le senki. Legyenek ingyenesek a programok. Nehezményezik az emberek, hogy
akármilyen program van Vasváron, azért fizetni kell.

Virtuális piactér
Mit gondol arról a lehetőségről, hogy Vasvár helyi piac virtuális piacteret, webshopot is nyitna?
Nem szeretem, de muszáj. Muszáj nyitni, nagyon sokáig óckodtam ettől, de muszáj.

Összességében pozitívak vagy negatívak az ezzel kapcsolatos érzései? Miért?
Vegyesek az érzéseim. Pozitív azért, mert ha valamit nem tudsz megoldani, akkor engedd el. Nem tudsz
mást csinálni, muszáj alkalmazni. Nem szabad tőle óckodni, mert akár még jó is lehet. Te is fejlődhetsz,
a termékeidet jobban tudod árulni stb. Negatív, mert hiányzik a személyes kommunikáció. Úgy érzem
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sokkal nehezebb kommunikálni írásban, virtuálisan, mintha 3 percet beszélnénk valakivel. De kell,
akkor meg ki kell próbálni Ha nem próbáljuk ki, akkor meg sem tudjuk, hogy bejött volna-e vagy sem.

Részt venne, megjelenne egy virtuális piactéren (webshopon)? Miért? Ha részt venne, milyen
körülmények mellett? Milyen feltételeknek kellene teljesülnie ahhoz, hogy megjelenjen ezen a
piacon? Ha részt venne, milyen termékekkel jelenne meg a virtuális piactéren?
Persze, megjelennék a termékeimmel. Valószínű elég sokrétű. Gondolom én ezt úgy lehetne
megoldani, hogy ez egy oldal, arra regisztrál valaki, egy csoport fogja össze az egészet. De azon belül
te tudjál bemenni a saját termékeiddel, azokat te tudd szabályozni, mivel te tudod, hogy mikor mid
van, mit tudsz termelni, milyen volt az időjárás és kevesebb van vagy több van belőle. Te tudd ezeket
kezelni és feltölteni a termékeket, te tudd megszabni a kiszállítást. Biztos kellene egy szabály, mert az
szükséges jó. Neked ne legyen vele háromszor annyi munkád, mert effektive magát a termelést is meg
kell oldani, amit nem lehet éjjel. Ha van több terméket, akkor azzal te tudjál játszani a neten, hogy
most több vagy kevesebb van belőle, ha esetleg nincs, akkor le kell venned.
A termékekről el kellene gondolkodnom, elsősorban a saját termékeimmel. Nem tudom, hogy
megélnék-e ezekkel.
A piacos részhez is kapcsolódik, hogy nem tartom rossz ötletnek a kiszállítást sem.

Kötné valamilyen feltételhez a termelők megjelenését ezen a piactéren? Ha igen, mihez?
Az vehetne részt, aki tuti, hogy termelő. És nem az van, hogy megveszem valahol nagykerben és
továbbadom. Biztos, hogy nehéz ezt kiszűrni. Nem tudom, hogy hogy lehetne, x időként kimenni,
megnézni tényleg van-e mennyisége. Az egy dolog, hogy mikor kiváltjuk az őstermelőit, meg kell
mondani mekkora területen, mit termelünk stb. De lehet, hogy ezt másképp nem lehetne
beszabályozni. Az hogy hiteles legyél, veszünk 10 embert és abból 1 nem hiteles, az emberek inkább
arra, az egy emberre asszociálnak, mint a másik 9 hitelesre. Ezt valahogyan kiszűrni, és megoldani. Erre
kellene kicsit jobban odafigyelni.

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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Amit lehet azt persze, illetve arról nem beszélve, hogy mivel annyi dolgunk van, de lehetőség szerint
szeretném tenni a dolgomat és jobb árut adni a vásárlóknak. Ezeket a dolgokat jobb lenne, ha
átvállalnák valamilyen szinten, vagy legalább segítenének. Ha van értelme, akkor természetesen
fizetnék érte.

5. INFORMÁCIÓ FORRÁSOK
Kommunikációs területen mit tenne annak érdekében, hogy több vevő érkezzen Vasvár helyi
piacára? Milyen hatékony kommunikációs eszközöket alkalmazna? Milyen üzenetet fogalmazna
meg a különböző célcsoportoknak?
A kép az hamarabb megfogja őket, mint a szöveg, de kell szöveg is, de nem sok szöveg, mert ha első 5
másodpercben nem fogja meg valami, akkor nem fogják tovább olvasni.
Azt gondolom, hogy próbálnak az emberek jobban visszatérni erre az otthon főzéses dologra, de lehet,
hogy a főzőműsorok miatt, akár még egy kisebb, pár oldalas füzetet is el tudnék képzelni, akár
receptekkel, tippekkel, ötletekkel.
A szórólapot annyire nem, de a vasvári újságot az emberek 70-80 százaléka elolvassa. Meg az online,
amiről beszéltünk korábban. Én is úgy csinálom, hogy minden hétvégén főzök vagy sütök valamit,
lefényképezem, hozzá teszem a receptet vagy bemutatom az összetevőket. Valamit adni az emberek
kezébe, amiből ők is tudnak tovább vinni dolgokat. El kell indítani a folyamatot.
Az Instagramot mondja most mindenki, de én még azt nem próbáltam, nem használom.
Néha én is felmegyek a netre, de inkább papír alapon csinálom, inkább bemegyek egy könyvtárba, ha
utána kell néznem valaminek, online pedig inkább kinyomtatom.
Weblap nem rossz dolog, nagyon naprakésznek kell lenni, nagyon leköti az időt, heti rendszeréggel kell
foglalkozni vele. Minél több terméked van, annál nehezebb, és akkor 1 plusz embert igényel.
Mindenképpen a kommunikáció felé kellene vinni a dolgokat.

Meg tudna említeni, olyan pozitív példát, akár külföldről vagy belföldről, amelyek adaptálhatónak
tart?
Káptalantóti piac, nem tudom, hogy mit csinálnak, de valamit jól csinálnak. Még nem voltam, de akár,
hány termelős ismerőssel beszéltem, azt mondta, oda el kell menni, oda vissza kell menni, rengeteg
kitelepülő van, kígyóznak a sorok.
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Kvalitatív kutatás résztvevői
A kutatásba bevont interjúalanyok az önkormányzat által összeállított adatbázisokból kerültek
kiválasztásra.

Az interjúktól eltérő sorrendben:
Francsics Gábor
Fukszberger Nóra
Kovács Endre
Kovács Endréné
Papp-Felber Anita
Rumi Anita
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