
Tanulmány
a helyi termékek szerepéről a dél-borsodi régió lakosságának 

körében

A  dél-borsodi  régióban  az  utóbbi  évtizedekben  olyan  globálisan,  más 
térségekre  is  jellemző  folyamatok  zajlanak,  amelyek  a  helyi  gazdaság 
meggyengülését  okozzák.  Mivel  a  vásárlók  a  nemzetközi  szuper-  és 
hipermarketek olcsó áruit részesítik előnyben, ezért a pénz nem marad helyben. 
A  helyi  termelők  alulmaradnak  a  versenyben,  kénytelenek  más  megélhetési 
forrás után nézni,  vagy elvándorolni.  Így fokozatosan csökken a munkahelyek 
száma és a térség lakosságmegtartó képessége, a fiatalok inkább nagyvárosok 
környékén keresik a lehetőségeiket. A gazdasági válságok pedig veszélyeztetik 
az  élelmiszer  biztonságot  is:  egy  termőföldben,  felhagyott  kiskertekben 
bővelkedő térségben elő állhat az a helyzet, hogy a nemzetközi élelmiszerláncok 
kivonulásával elfogy az élelmiszer és egyszerűen nincs mit enni.

Ezeken a  folyamatokon  csak  szemléletbeli  váltással  lehet  változtatni.  A 
helyben  előállított  termékek,  élelmiszerek  vásárlásával  a  pénz  is  helyben 
marad,  és  a  helyi  gazdaságot  erősíti,  hosszú  távon  munkahelyeket  teremt, 
lehetőséget ad a fiataloknak, hogy a régióban maradjanak, és itt alapozzák meg 
a jövőjüket. A helyi élelmiszer vásárlása nem csak a termelőnek és a régiónak 
nyújt  hasznot:  a  vásárló  a  pénzéért  cserébe  jobb  minőségű,  magasabb 
beltartalmi  értékű  élelmiszert  kap,  mint  az  olcsó  tömegterméket  választva.  A 
fogyasztóknak érdemes végiggondolni, hogy mit szeretnének inkább vásárolni: 
olcsó,  rossz  minőségű  élelmiszert,  majd  táplálékkiegészítőket,  vitaminokat 
és/vagy gyógyszereket, vagy kicsit drágább, de jó minőségű élelmiszert. Persze 
az utóbbi esetben nagy a felelőssége a helyi termelőknek is, mivel csak minőségi 
termékkel tudják a fogyasztók bizalmát megnyerni. Ha ők is meggondolatlanul 
használják a vegyszereket, és nem természetes módszereket használnak, akkor 
miben lesz az ő termékük különb, mint a tömegtermelésből származott áru? A 
megoldást  a  fogyasztó  és  előállító  közötti  bizalomban  látjuk:  a  fogyasztó 
megbízhat  a  termelőben,  hogy  egészséges,  jó  minőségű  árut  ad  el  neki,  az 
előállító pedig számíthat a biztos vevőkörre. És ne felejtsük el, hogy a küllem 
nem arányos a minőséggel!

A Bese Természetvédelmi Egyesület célja a helyi termékek népszerűsítése,  
a tudatos vásárlás kialakítása és elmélyítése, a háztáji gazdálkodás fejlesztése,  
összességében a vidék tudatosságának és önfenntartó erejének növelése és egy  
környetettudatosabb társadalom kialkítása.   Első lépésként ezért  az  Egyesület 
önkéntesei 2012-2013 során 300 lakost és több mint 300 iskolást kérdeztek meg 
a  helyi  termékekkel  kapcsolatos  ismereteikről,  azok  szerepéről  a  mindennapi 
életükben.  Jelen  tanulmányban  a  helyben  élő  gazdálkodóknak,  helyi  termék 
előállítóknak szeretnénk a felmérés eredményeiről információt nyújtani. 

A  felmérést  a  régió  18  településén  végeztük:  Mezőkövesden,  Tardon, 
Mezőkeresztesen,  Mezőnagymihályon,  Mezőnyárádon,  Tiszatarjánban, 
Tiszakesziben,  Mezőcsáton,  Gelejen,  Igriciben,  Ároktőn,  Tiszadorogmán, 
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Tiszabábolnán,  Tiszavalkon,  Négyesen,  Borsodivánkán,  Egerlövőn  és 
Szentistvánon.

A felnőtt lakosok többsége a zöldségeket, gyümölcsöket emeli ki az általuk 
ismert  helyi  termékek  közül,  a  gyerekek  inkább  a  környezetükre  jellemző 
népművészeti  tárgyakat  említik  (pl.  matyó  hímzés  Mezőkövesden,  vagy 
Miskakancsó Mezőcsáton). 

A fogyasztók 91%-a vásárol helyi termékeket, a legtöbben zöldségféléket 
(50%), tojást (43%), valamint gyümölcsöt és mézet (38-38%). Sokan vásárolnak 
helyben tejet és tejtermékeket (29%), valamint hús- és hentesárut (27%). 

A megkérdezettek közel  60%-a maga is  termel  vagy állít  elő  terméket, 
közülük  a  legtöbben zöldségféléket  (71%),  illetve  gyümölcsöt  (45%)  és  tojást 
(28%) állítanak elő. Meg kell említeni, hogy az előállítók közül a legtöbben csak 
maguknak és családjuknak termelnek.

A megkérdezettek 93%-a vásárol, vagy vásárolna helyi piacokon, de 
emellett  sokan  vásárolnának  helyi  termék  boltban  (57%),  illetve 
mozgóboltban  (23%).  Kevésbé  preferálják  a  fogyasztók  a  házhoz 
szállítást (12%), illetve az online megrendelést átvevőpontokkal (6%).

Közvetlenül a gazdálkodóktól 82 %-uk vásárol, aki nem, az vagy magának 
megtermel szinte minden fontosabb élelmiszert, vagy kényelmesnek és gyorsnak 
tartja a boltban vásárlást, illetve a leggyakoribb ok, hogy  nem ismeri a helyi 
termelőket.

A bioélelmiszerek megosztják a lakosságot. Többségük egészségesebbnek 
tartja,  elsősorban  a  vegyszermentes  termesztés  miatt,  ellenben drágának,  és 
nem elérhetőnek gondolják. Érdekes, hogy sokan nem bíznak a bioélelmiszerek 
eredetében,  csak  egy  piaci  fogásnak  gondolják,  és  nem  hisznek  a 
biotermesztésben. Ezen valószínűséggel csak az ismereteik bővítésével lehetne 
változtatni.

A  kézműves  termékek  kevesebb  figyelmet  kapnak  a  térségben. 
Környezetükben előállított kézműves terméket 70 %-uk ismer, de már csak 24 % 
vásárol  is  helyi  kézművesektől.  A  cél  az  lenne,  hogy  ne  csak 
hagyományőrzésként  gondoljanak  az  emberek  a  kézművesekre,  hanem 
mindennapi tárgyaikat is tőlük szerezzék be.

A fenti válaszok alapján összességében el lehet mondani, hogy a vizsgált 
régióban a  fogyasztók  fontosnak tartják a helyi  termékeket,  azaz  eléggé 
nyitottak, fogékonyak a téma iránt. A kérdőívből az is kiderült, hogy a fogyasztók 
sokszor nem tudják, hogy valóban helyi terméket vásárolnak-e, a piacon vásárolt 
zöldséget  és  gyümölcsöt  például  nagyon  gyakran  helyinek  hitték,  holott  sok 
eladó  a  nagykereskedelemben  vásárolt  termékeket  adja  tovább.  Ezek  a 
problémák abból adódnak, hogy nagyon sok esetben nincs kapcsolatuk sem az 
árusítókkal, sem az előállítókkal.

Fontosnak tartjuk, hogy a helyben előállított termékek nagyobb szerepet 
kapjanak  a  térségben,  újra  működjenek  a  helyi  piacok,  vásárlói  közösségek, 
bizalmi  fogyasztó-termelő  kapcsolatok  alakuljanak  ki.  Ennek  érdekében 
szeretnénk  létrehozni  egy  on-line  adatbázist,  egy  hirdetőfelületet  a  helyi 
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termelők számára. Ha érdekli ez a lehetőség, akkor töltse ki a nyilatkozatot, és 
küldje  vissza  az  elérhetőségünkre.  További  kérdések  esetén  állunk 
rendelkezésére!
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Bese Természetvédelmi Egyesület
Cím: 3463, Négyes, István király u. 25.

Telefon: 06/20-991-5358
Honlap: www.beseegyesulet.hu

E-mail: bese.t.egyesulet@gmail.com



Hozzájárulási nyilatkozat

Alulírott.................................................................
………………………………………………
(Anyja  neve:....................................................)  kijelentem,  hogy 
hozzájárulok, hogy az alábbi elérhetőségeim:

Név  (cégnév  is 
lehet):.............................................................................................
Cím:...............................................................................................................
..........
Telefonszám:...................................................
Email:............................................................... 
Honlap:............................................................

és az általam megadott termékeim:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................  szerepeljenek  a  www.beseegyesulet.hu 
honlap helyi-termék adatbázisában, amíg ez a szolgáltatás térítésmentes. 

Dátum:

Termelő/előállító aláírása
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