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Pakainé Kováts Judit1 – Mészáros Katalin2 – Németh Nikoletta3:  

Friss, egészséges termékek a helyi piacról 

A közvetlen értékesítés a mezőgazdálkodásból élők egyik jövedelemszerzési lehetősége. A köz-

vetlen értékesítés azonban termelői és fogyasztói oldalról is szemléletváltást igényel. A mező-

gazdasági termelőknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott fogyasztói, vásárlói igényekhez, 

mely hatására a tevékenységükben a marketingorientációs felfogás került előtérbe. A közvetlen 

értékesítés csatornákon keresztül értékesítő termelőknek lehetőségük van a termékeik differen-

ciálására, az árak egyéni kialakítására.  

 
Forrás: https://www.orseg.info/hu/hirek/orsegi-termeloi-piac-szerdankent-is.html  

Fogyasztói oldalról közelítve a kérdéskört megállapítható, hogy az élelmiszer vásárlói 

szokások változása a modern értékesítési csatornáknak kedvez, ahol a fogyasztók mindent egy 

helyen meg tudnak vásárolni és a vásárlást szabadidős tevekénységként, programként élik meg. 

A multinacionális élelmiszer-kiskereskedelmi egységekben a termékek árai jóval kedvezőbbek, 

azonban a minőség, az egészségtudatosság, a frissesség szempontjai háttérbe szorulnak. Ezzel 

                                                 

1  Pakainé dr. Kováts Judit PhD egyetemi docens, intézetigazgató, Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, 

Faanyagtudományi és Művészeti Kar  
2  Dr. Mészáros Katalin PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
3  Dr. Németh Nikoletta PhD adjunktus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

https://www.orseg.info/hu/hirek/orsegi-termeloi-piac-szerdankent-is.html
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szemben a termelői piacok lehetőséget teremtenek a helyi, hagyományos termékek megismer-

tetésére adott városban egyrészt a lakossággal, másrészt a városba érkező turistákkal. Magyar-

országon az elmúlt években a jogszabályi változásnak, a pályázati lehetőségeknek, az emberek 

egészségesebb, tudatosabb táplálkozással szembeni elvárásainak köszönhetően egyre növek-

szik a helyi termelői piacok száma, melyeknek jelentős szerepük van a helyi gazdaságfejlesz-

tésben és a vidékfejlesztésben is.  

Őriszentpéteri helyi termelői piac jellemzői 

Az őriszentpéteri helyi termelői piac 2012 óta várja a helyi vásárlókat és a turistákat. A városban 

és 40 km-es vonzáskörzetében gazdálkodó helyi termelők és a régi hagyományokat őrző kéz-

művesek színesítik a termelői piacot. 

Az őriszentpéteri helyi piac egész évben szombaton 7.00-12.00 óráig tart nyitva, míg jú-

lius és augusztus hónapokban szerda 16.00-19.00 órakor is. A helyi piac termékválasztéka igen 

széleskörű. Megtalálhatók idényjellegű zöldségek és gyümölcsök, bogyós gyümölcsökből ké-

szült házi lekvárok és szörpök, házi pálinka, tojás, növényi olajok (tökmag, mák, len), dió, tej-

termékek, aszalt gyümölcsök, szárított gomba, házi készítésű sajtok (ordadesszert, grill sajt) és 

savanyúságok, házi tészta, darált csípős paprika, valamint hústermékek is. Saját készítésű, régi 

hagyományos termékeket is árulnak a termelők, például őrségi kerekperecet, kalácsot, piskótát, 

rétest, vaníliás kiflit, zserbót, islert vagy, hatlapost. Gyógy- és fűszernövények, fűszer palánták, 

évelő növények, házi készítésű teakeverékek szintén a kínálat részét képezik. Olyan különle-

gességek is kaphatók itt, mint a gyümölcssajt, fenyőrügy szirup, medvehagyma pesztó stb. A 

piac két részre osztott, az előbbi termékek a piac egyik részen találhatók meg, a másik oldalon 

a kézműves termelők (kosárfonók, gyöngyfűzők, fazekasok) várják az érdeklődőket.  

Életkor alapján a termelők nagyobb hányada a szenior korosztályba tartozik, a középkorú 

és fiatalabb helyi termelők száma alacsony.  

 
Forrás: http://oriszentpeter.hu/galeriak/2015-05-22/termeloi-piac  

Az őriszentpéteri helyi piac családias hangulatú, jó és viszonylag állandó termelőkkel. A 

piac egyben közösségi színtér is, mert a vásárlók itt tudnak beszélgetni a termelőkkel, illetve a 

turistáknak egyfajta információs bázisként is szolgál. 

http://oriszentpeter.hu/galeriak/2015-05-22/termeloi-piac
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Az őriszentpéteri piac legnagyobb erőssége a turisták jelenléte, akik értékelik a helyi, 

vegyszermentes élelmiszereket és a kézműves termékeket.  

Nyitott piac, mely nyáron az erős napsütés, télen a hideg és a fagy miatt nem biztosítja a 

legjobb feltételeket. 

A helyi termelőknek helypénzt kell fizetniük, hogy termékeiket árulhassák. A helyi ter-

melők nagyobb hányada nem ért ezzel egyet, mert véleményük szerint a helyi őstermelőknek, 

kistermelőknek, valamint azoknak a termelőknek, akik gazdálkodási volumenük miatt nem tud-

ják kigazdálkodni a helypénzt, elengedhetné azt az önkormányzat. 

A termelők 3 kardinális problémát fogalmaztak meg a helyi termelői piaccal kapcsolat-

ban. Egyrészt sérelmezik, hogy olyan termelők is jelen vannak a helyi piacon, akiről tudják, 

hogy nem saját kertjében, saját keze munkája által megtermelt termékeket értékesít. A másik 

probléma a városban található nagy rendezvényekhez (Tökfesztivál, Őrségi Vásár) kapcsoló-

dik. Ilyenkor a helyi termelői piac árusai nem árulhatnak a megszokott helyükön, ahol amúgy 

egész évben megtalálják őket a vásárlók. A fesztiválok idejére a Zala-parton kapnak helyet az 

árusok, aminek következtében ebben az időszakban veszítenek a forgalmukból, hiszen nem 

minden vásárló fogja őket megkeresni egy másik helyen. Az ilyen jellegű változtatások sem a 

piaci szemléletnek, sem a helyi termelők iránti elkötelezettségnek nem kedveznek. A harmadik 

probléma, hogy a széles termékkínálat miatt már bizonyos termékeket több termelő is értékesít.  

Az egészséges versenyszellemhez célszerű lenne kontrollálni a termelőket, például a pi-

acon kettő mézet, szörpöt, süteményt áruló termelő is elegendő lenne, nem kell 5-6 árus ugyan-

erre a termékre. A termékkínálatban is lehetne korlátozásokat bevezetni, például a romlandó 

árukat (krémes süteményeket), nyáron a nagy melegben csak úgy lehessen értékesíteni, ha hű-

tőtáskában tárolják azokat a termelők. Fontos kitétel lehetne, hogy a nyári időszakban, a sajto-

kat mindenképpen csomagolják be.  

 
Forrás: https://egyunkhelyit.hu/termeloi-piacok/oriszentpeter-helyi-termeloi-piac/  

Több interjúalany egészségügyi problémák miatt vetette fel ezt, mely nemcsak az adott 

árusnak jelenthet gondot, hanem az egész termelői piacnak.  

A helyi termelői piac egységes kommunikációs tevékenységénél a termelők az újságban 

(Őri Hírek, Rábavidék) való hirdetést és a városközpontban való plakátot emelték ki. A kom-

munikációt a termelők vagy egyénileg oldják meg, vagy az egyik termelő által, a piacról ké-

szített képek saját Facebook oldalra (a fényképet készítő termelő Facebook oldalára) történő 

posztolásával. Minden termelő a személyes kommunikáció és kapcsolattartás jelentőségét 

emelte ki. 

 

https://egyunkhelyit.hu/termeloi-piacok/oriszentpeter-helyi-termeloi-piac/
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Az őriszentpéteri helyi termelői piac SWOT-elemzése 

1. táblázat: SWOT-elemzés 

Erősség Gyengeség 

• széles termékválaszték 

• helyi készítésű termékek 

• egyedi termékek, amik máshol nem találhatók meg 

• kézműves termékek 

• családias légkör 

• közösségi színtér 

• állandó termelők, kicsi a fluktuáció 

• turisták jelenléte 

• lehetőség a felesleghasznosításra 

• jó közösség 

• jó helyen található 

• nincs térkövezve a piac 

• nem fedett 

• pavilonok nem megfelelők 

• szezonális, télen kicsi a forgalom 

• ugyanazt a terméket sok termelő értékesíti 

• nagyobb fesztiválok idején a piac nem a megszokott 

helyén üzemel 

• a termelők minősítése hiányzik 

• hiányzik az egységes marketingkommunikációs tevé-

kenység 

• kevés az őriszentpéteri helyi termelő 

• egészségügyi szempontok – süteményeknél 

Lehetőség Veszély 

• késztermékek elfogyasztásához célszerű lenne né-

hány asztalt és padot elhelyezni a piacon, hogy ké-

nyelmesen és kulturáltan tudja a vásárló elfogyasz-

tani 

• az illemhelyiséget célszerű lenne úgy kialakítani, 

hogy nem csak a termelők, hanem a vásárlók is tudják 

használni 

• a játszótér ott található a piac mellett, azonban ezt le-

hetne még fejleszteni, például kalandparkkal 

• az Őrségi Nemzeti Park Látogatóközpontja a közel-

ben található, mely vonzaná a turistákat 

• gombavizsgáló helyiség kialakítása, mely lehetővé 

tenné, hogy friss gombát is lehessen árulni a piacon 

• lehetne közös programot szervezni, például közösen 

főzni a helyi alapanyagokból 

• a helyi termelők motiválása, hogy a megtermelt feles-

leget hozza ki a piacra 

• a piacon árult termékek védjegyeztetése, például 

„Őriszentpéteri Helyi Termelői Piacon Vásárolt Ter-

mék” felirattal való ellátása 

• termelők jelentős hányada időskorú 

• a fiatalok nem jelentenek utánpótlást 

• a vásárlók a kényelem és az időhiány miatt nem ré-

szesítik előnyben a termelői piacon való vásárlást, 

megváltozott vásárlási szokások 

• mezőgazdasági tevékenység csökkenése 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az őriszentpéteri helyi termelői piac vásárlóinak körét elsősorban a városba látogató tu-

risták, családok alkotják. Erősen szezonális hatás figyelhető meg azonban, hiszen elsősorban a 

nyári hónapokra korlátozódik a turisták jelenléte a városban. A helyi lakosság tekintetében 

megállapítható, hogy az idősebb korosztály vásárol a helyi termelői piacon és azok főként kö-

zépkorú szülőkkel rendelkező családok, akik figyelnek a termékek minőségére, frissességére.  

Magyarországon 236 helyi termelői piacot tartottak nyilván 2018-ban. Éppen ezért elen-

gedhetetlenül fontos az őriszentpéteri helyi termelői piac megkülönböztetése a környéken ta-

lálható többi helyi termelői piactól és ennek tudatosítása a vásárlókban, fogyasztókban. Ez je-

lenleg olyan szempontrendszer mentén valósul meg, hogy a régi, hagyományos értékeket, ter-

mékeket forgalmazzák a termelők és igen széles körű a kézműves termékek palettája is. 
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Kérdések 

1. Ki lehetne még az őriszentpéteri helyi termelői piac célcsoportja? Írjon egy 500 szavas ösz-

szefoglalót a termelői piacokat összesítő, „Irány az egészséges táplálkozásért” online felü-

letre! 

2. Milyen jellemzők alapján határozná meg az őriszentpéteri helyi termelői piac új pozicioná-

lási stratégiáját? Készítsen javaslatokat a piac vezetőjének egy A/4-es oldalon! Csak hívó-

szavakat írjon le! 

3. Milyen eszközöket javasolna az integrált marketingkommunikációs tevékenység kialakítá-

sához? Gondolatait fogalmazza meg két A/4-es oldalon! 

4. Milyen stratégiai feladatokat javasolna a helyi termelői piac vezetőségének: 

• a helyi termelőket érintő feladatokkal, 

• a piac üzemeltetéséhez fűződő feladatokkal, 

• a szálláshelyek és vendéglátó egységek bevonását célzó intézkedésekkel és 

• a lakosság szemléletváltoztatásával kapcsolatban?  

 

 


