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Bevezetés 

A Baranyai Kreatív Szövetkezet 2013-ban jött létre Vajszlón azzal a céllal, hogy a 

Baranya megyében telephellyel, vagy székhellyel rendelkező, elsősorban a 

turizmusban, vagy a turisztikai ágazatköz kötődően működő kis- és 

középvállalkozások fejlődését támogassa, elősegítse piaci versenyképességük 

javítását.  A Szövetkezet tevékenysége  elsősorban a kreatív turisztikai 

termékfejlesztés köré koncentrálódik, de működésében meghatározók  a PR és 

marketing szolgáltatások (marketingeszközök tervezése és kivitelezése). A 

Szövetkezet célkitűzései:  

 A turisztikai szolgáltatói szektor összefogása. 

 Kreatív turizmus marketingszolgáltatás (tervezés és kivitelezés), PR 

tevékenység. 

 Turisztikai termékfejlesztés. 

 A turisztikai szektor szereplők igényeinek felkutatása, a szakmához értő 

szociálisan hátrányos helyzetű emberek számára munkahelyteremtés. 

 A turisztikai szolgáltató ágazat és a munkavállalói oldal rugalmas 

összekapcsolása. 

 A falusi turizmus potenciáljának kihasználása, munkahelyteremtés 

lehetőségének elősegítése. 

 A szövetkezet tagjai szociális és gazdasági helyzetének javítása, speciális 

csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének javítása, 

védelme. 

 Közösségépítő oktatási és kulturális tevékenyég felvállalása. 

1. Kutatási előzmény 

A Baranyai Kreatív Szövetkezet elkötelezetten támogatja a pályakezdő fiatalok  

turisztikai ágazatba történő  munkaerő-piaci integrációját és a szociálisan hátrányos 

helyzetű, tartósan munkanélküli, valamint a foglalkoztatási szempontból hátrányos, 

50. életévét betöltött álláskeresők munkába való reintegrációját. Ennek érdekében a 

Széchenyi 2020 program keretében meghirdetett ”Társadalmi célú vállalkozások 

ösztönzése” című pályázati felhívásra 2017-ben támogatási kérelmet nyújtott be a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez  
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„Ormánsági szelet - helyi termékekkel a foglalkoztatásért” címmel, mely pozitív 

elbírásában részesült. A GINOP-5.1.3-16-2017-00171 azonosítószámú  pályázatnak 

köszönhetően a Szövetkezet három új munkahelyet teremthetett munkavállalási 

szempontból hátrányos helyzetű emberek számára.  

A foglalkoztatás mellett a projekt fő célja  egy  helyi termék brand kialakítása és 

piacra juttatása  volt, így a Szövetkezet megalkotta és életre hívta az Ormánság 

Zamata márkát. A termékfejlesztés során elsődleges szempont volt, hogy a 

hagyományos helyi termék kínálat mellett a szokásostól/megszokottól eltérő, 

különleges termékcsaládot hozzanak létre. Így született meg a Diós Nasi 

termékcsalád különböző ízű termékkínálattal. A Diós Nasi egy kekszjellegű édesség, 

leginkább a jellegzetes olasz teasüteményhez, a biscottihoz lehet hasonlítani. Az 

adalékanyag-mentes édesség alapanyaga ormánsági dió, fogyasztása tejjel, 

kávéval, teával vagy borral ajánlott. Az Ormánság Zamata márka repertoárját  

ormánsági eperből készült eperlekvár és ormánsági bodzából készült bodzaszörp is 

gazdagítja.    

Termékeit a Szövetkezet 2018-2019-ben Baranya megyében megrendezésre kerülő 

workshopokon, gasztronómiai rendezvényeken, fesztiválokon, helyi termék piacokon 

népszerűsítette. Az alábbi nagyobb volumenű programokon kóstolhatta meg és 

vásárolhatott is a fogyasztó az Ormánság Zamatát: 

- Bőköz Fesztivál 2018 - Szaporcai Cifraház 

- Őszi Ízek A Spájzban 2018 - A Gyeregyalog.hu Egyesület főzőworkshopja - Cserkút 

- Ökoturisztikai és falusi szálláshely szolgáltatók Regionális Találkozója 2018, Orfű 

- Medvehagyma Fesztivál 2019, Orfű 

- Akadálymentes Turizmus Nap 2018 

- Regionális Turizmus Konferencia 2018 

- Helyi termék piac: Harkány, Orfű 
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A TV-Torony Étterem & Kilátó pedig kávé mellé folyamatosan kínálta az elmúlt két 

évben a Diós Nasit. Az Ormánság Zamata termékek rendelésére telefonon és 

emailben  is lehetősége van a fogyasztónak.  

2. Kutatás 

A fogyasztói elégedettségmérés online kutatás keretében zajlott le. A digitális kérdőív 

a Szövetkezet honlapján és a Facebook oldalán volt elérhető egy hónapon keresztül.  

A kérdőív a partnereknek emailben is kiküldésre került. Az alkalmi fogyasztók elérése 

érdekében indult egy 5 napos Facebook kampány igen jó eredménnyel (3005 elért 

ember és 48 hivatkozáskattintás). A kutatást 2019. augusztus 15-én lezártuk, ezután 

már nem volt lehetőség a kérdőív kitöltésére. 

A kérdőív összesen 36, jellemzően zárt kérdésből állt. Két helyen válaszolhattak 

nyitott kérdésre a kitöltők. A 11. kérdésnél1 elmondhatták, mit változtatnának meg az 

egyes termékfajták esetében, a 15. kérdésnél2 pedig a felsorolt helyi termék fajtákat 

egészíthették ki az általuk gyakran választott helyi termékkel.  

 A kérdőív létrehozásának fázisai: 

 

Forrás: Saját szerkesztés KRISTÓF, 2012 nyomán 

                                                           
1
 „11. Kérjük, ossza meg velünk röviden, hogy miben változtatna az egyes termékeken? (Csomagolás, 

íz, elérhetőség stb.)” 
2
 15. Ha Ön helyi terméket vásárol, akkor legszívesebben erre költ (több válasz is adható): 
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2.1. A kérdőív felépítése 

A kérdőív eleje (1-9. kérdés) olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek az Ormánság 

Zamata ismertségére és annak vásárlási - kóstolási körülményeire vonatkoznak (hol 

találkozott a fogyasztó a termékkel, melyik termékfajtát vásárolt vagy kóstolt, a 

vásárlás gyakorisága), A 10-12. kérdések foglalják össze a termékfejlesztés 

szempontjából releváns témaköröket. A 13-17. kérdések a fogyasztó helyi 

termékekhez való viszonyára, azokkal kapcsolatos költési szokásaira irányulnak.  

A kérdőív második fele kitér a kiszolgálásra vonatkozó vevői elégedettségre. A 

kóstoltatások és termékeladások során a Szövetkezet munkatársai igyekeztek 

minden fontos információt elmondani a termékekről (előállítási körülmények, 

összetevők, munkavállalási szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztatása), így 

kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kitöltők körében milyen mértékben valósult meg az 

információáramlás. A tudatos vásárlási szokások tükröződnek a 25. kérdésben, 

amely a termékválasztás során fontosnak tartott vásárlói szempontokat tartalmazza. 

A kérdőívet a demográfiai adatokra vonatkozó kérdések zárják (28-36. kérdés). 

3. Eredmények 

Az online kérdőívre összesen 165 válasz érkezett. A kérdőív elején felhívtuk azon 

válaszadók figyelmét, akik még nem hallottak az Ormánság Zamata helyi termék 

márkáról, hogy a kérdőív további részében csak a 13-17. és 28-36. (demográfiai) 

kérdésekre válaszoljanak. Így megismerhettük azoknak az egyébként helyi termék 

fogyasztóknak a vásárlási szokásait, döntéseit, akik ugyan nem találkoztak még a 

Szövetkezet termékeivel, de szívesen vásárolnak és fogyasztanak helyi termékeket. 

Az első kérdésből rögtön látszik, hogy a válaszadók 37,6%-a még nem hallott a 

Baranyai Kreatív Szövetkezet saját márkás termékéről. Ebből következik, hogy a 

további kérdésekre kevesebb számban érkeztek a válaszok. A megkérdezettek 

62,4%-a igennel válaszolt (1. ábra), tehát vagy kóstolta és vásárolt is a termékekből, 

vagy csak kóstolta, illetve kóstolás nélkül vásárolt. A kutatásból kiderül, hogy a 

válaszadók 92,2 %-a kóstolta már valamelyik Ormánság Zamata terméket, és 69% 

vásárolt is már (3-5. ábra). Sikerterméknek a Diós Nasi termékcsalád bizonyult, azon 

belül is a csokis cseppes változatot választották a legtöbben: 91,5% kóstolta (4. ábra) 

és 81,4% vásárolt is ebből a termékfajtából (6. ábra). A másik legkedveltebb a diós 
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alap-íz volt, amelyet a kérdőív kitöltők 63,8%-a megkóstolt és 27,1%-a vásárolt is 

belőle. A legkevesebb arányt az eperlekvár érte el: 31,9% ízlelte meg valamely 

esemény során és a válaszadók 14,3%-ának landolt a kosarában ez a termék (4. és 

6. ábra). Az a tény, hogy az eperlekvár és a bodzaszörp a sereghajtók,nem jelenti 

azt, hogy ez a két termékfajta népszerűtlen lenne a vásárlók körében. A kevesebb 

kóstolási és eladási arány oka inkább a termékek szezonalitásában keresendő. Míg a 

Diós Nasi termékcsalád egész évben elérhető, addig a bodzaszörp és az eperlekvár 

csak szezonális termékként kapható az alapanyagok termőidőszakával 

összhangban. 

     

1. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. kérdés esetében kiderül, hogy az a fogyasztó, aki hallott már az Ormánság 

Zamatáról, az milyen jellegű eseményen, programon találkozott vele. A 102 

válaszadóból legtöbben (56,9%) fesztiválon látták megjelenni a terméket, 53,9% 

egyéb gasztronómiai/kulturális rendezvényen, 44,1% pedig különböző 

workshopokon. Az eredmények jól tükrözik ezeknek az eseményeknek látogatottsági 

szempontból is a sikerét.   Említésre méltó, hogy a válaszadók  46,1% -a Facebook 

hirdetéseken keresztül értesült a termékről és a Szövetkezetről. A projekt keretén 

belül összesen 6 online kampány zajlott le, ebből kétszer kifejezetten a Diós Nasi 

termékcsalád reklámja futott. A Facebook hirdetések többi platformhoz képest 

magasabb aránya azt jelenti, hogy az online kampányok hatékonyak voltak és 

elérték a célközönséget.  
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2. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra 
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4. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra 

 

 

6. ábra 
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3.1. Az Ormánság Zamata termékek vásárlásával és a kiszolgálással, 

termékinformációval összefüggő eredmények  

A vásárlás helyszíne leggyakrabban valamilyen gasztronómiai vagy kulturális 

rendezvény volt (59,7%), illetve a különböző fesztiválokon  történt még nagyobb 

számban értékesítés (29,2%). Telefonos megrendelés a kitöltők 15,3 %- ától 

érkezett, míg a workshopokon és helyi termék piacokon 12,5 % vásárolt (7. ábra).  A 

magasabb eladási arány tehát a nagyobb lélegzetű rendezvények esetében 

figyelhető meg, ahol magának az eseménynek nagy látogatottsága volt. Ez az 

eredmény összhangban van a fentebb már bemutatott 2. kérdés eredményével.   

7. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vevőszám mellett  az eladást befolyásoló tényezőként a személyes eladást 

említhetjük. A Szövetkezet dolgozói, tagjai maguk települtek ezekre az eseményekre, 

így részletes felvilágosítást adhattak a vásárlónak a termékről, illetve a márka 

kialakulásának előzményeiről. A fogyasztóban ezzel tudatosult a termék és a 

hozzáadott munka értéke, továbbá erősödött a bizalmuk a szervezet iránt. Ezt a 18-

21. kérdésekre adott válaszok alá is támasztják. A megkérdezettek 84,2%-a 

maximálisan elégedett, 14,7%-a elégedett volt a vásárlás vagy a kóstolás során a 

kiszolgálással (8. ábra). A 19. kérdésre adott válaszok eredményeiből az is kiderül, 

hogy a vásárlás vagy a kóstolás során a fogyasztók vagy a potenciális fogyasztók 

(csak kóstolók) 90,7%-a elegendő információt kapott a termékről (9. ábra). Ez annyit 
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jelent, hogy részletes tájékoztatást kapott a termék összetevőiről és előállítási 

körülményeiről, a márkáról és annak jelentéséről, magáról a szervezetről és annak 

működéséről, illetve egyéb tevékenységéről. A Szövetkezet működése során nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy a lokális gazdaság támogatásának fontosságára felhívja a 

figyelmet, ezért a fogyasztókkal való közvetlen találkozások alkalmával szóban és 

kiadványokban is összefoglalták miért előnyösebb a gazdaságra (ezen belül a 

foglalkoztatásra) és a környezetre nézve a helyi termékek vásárlása és fogyasztása.  

Ezt tükrözi a 20. kérdés eredménye, miszerint 71,1% kapott tájékoztatást a vásárlás 

vagy a kóstolás során a helyi termékek lokális gazdaságban betöltött szerepéről (10. 

és 11. ábra).  

A foglalkoztatási szempontból hátrányos emberek foglalkoztatása és az ormánsági 

gasztroturizmus színesítése, illetve az ormánsági értékek bemutatása a termékeken 

keresztül a fogyasztókban pozitív képet alakít ki, ezért megnő számukra az áru 

értéke. Kérdésünkre, miszerint mennyire értékes a kitöltő számára a Szövetkezet 

terméke, 46,5% jelölte be a nagyon értékes opciót az ötfokozatú skálán (12. ábra).  

8. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra 
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10. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra 
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Az eddigi eredményeken is látszik, hogy azok a fogyasztók, akik valamilyen 

formában találkoztak már az Ormánság Zamatával, szeretnek gasztronómiai és 

kulturális rendezvényekre járni és számukra kényelmes termékelérhetőséget jelent a 

jövőben is a nagyobb eseményeken, programokon való vásárlás. A válaszadók 51%-

a ugyanis továbbra is szívesen szerezné be a szóban forgó termékeket fesztiválokon 

és egyéb rendezvényeken, illetve 42,2% dél-dunántúli helyi termék piacokon is 

vásárolna. A legtöbben a helyi termék boltokra és a kisebb élelmiszerboltokra 

szavaztak (53,9%), szorosan ezt követi az internetes vásárlás lehetősége (52,9%) 

(13. ábra). Ez az eredmény a 21. századi vásárlási szokásokkal összhangban van, 

hiszen évről évre egyre többen élnek az internet adta kényelem lehetőségével, 

továbbá egyre több áruházlánc kínálja online polcokon árukészletét (pl. Tesco). 

Zöldség-és gyümölcstermesztők is egyre szélesebb körben csatlakoznak az online 

kosarak rendszeréhez (pl. www.nekedterem.hu, www.zoldseges.com, 

www.zoldsegrendeles.hu stb.), biztosítva ezzel a fogyasztók számára a könnyebb 

elérhetőséget. A helyi termékek piacán is a hosszú távú fennmaradást jelentheti az 

online vásárlási lehetőség, ezért a Szövetkezetnek érdemes elgondolkodni egy 

webáruház nyitásán vagy egy online piactérhez való csatlakozás lehetőségén.  

13. ábra 

 

http://www.nekedterem.hu/
http://www.zoldseges.com/
http://www.zoldsegrendeles.hu/
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A 8-9. kérdések eredményeiből is látható, hogy a Szövetkezet leggyakrabban a 

rendezvényeken, szakmai napokon érte el vásárlóit. Abból, hogy a válaszadók 

48,6%-a  egyszer, 33,3%-a pedig  két alkalommal vásárolt Ormánság Zamata 

terméket, az alkalmi vásárlások ténye szűrhető le (14. ábra). Azok esetében, akik 

kettőnél többször tették a kosarukba a terméket (18,1%), már némi óvatossággal 

elmondható, hogy tudatosan keresték a márkát az adott helyszínen (természetesen 

itt a vásárlások számába a telefonos rendelés is beletartozik). Nagy tételben a Diós 

Nasi termékek valamelyikéből a kérdőívet kitöltők 12,1%-a vásárolt (15. ábra), ez az 

értékesítési vonal még fejlesztésre szorul. Újabb partnerek keresése  a 

gasztronómiai és a vendéglátói piacon növelheti a nagy tételben való eladás 

mértékét. 

14. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra 
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3.2. A fogyasztók termékelégedettsége  

Az értékelő skálából jól látszik, hogy a kóstolók és a vásárlók a leginkább a Diós Nasi 

termékcsaláddal voltak megelégedve.  A kitöltők 78,2%-a teljes mértékben elégedett 

a Diós Nasi ízével, 64,4%-a a termék állagának, 52,4%-a pedig a 

termékcsomagolással is maximálisan elégedett. Az eredmények alapján azt 

mondhatjuk, hogy a Szövetkezet szezonális termékeinek, az eperlekvárnak és a 

bodzaszörpnek nem alakult ki akkor rajongótábora, mint a Diós Nasinak. Ez 

valószínű a kisebb kapacitású termék előállításnak és a termékek szezonális 

jellegének köszönhető, valamint ezeknek a produktumoknak a kevésbé hangsúlyos 

promóciójának. A bodzaszörp ízével 26,3%, míg az eperlekvár zamatával 26% volt 

teljes mértékben elégedett. A kitöltők közül a legkevesebben az eperlekvárral 

találkoztak (70,8%), a bodzaszörppel pedig 68% nem találkozott sehol (16. ábra). Az 

Ormánság Zamata repertoárja még nem rendelkezik széles termékskálával, ezért ezt 

a két termékfajtát is erősíteni kell a piacon. A bodzaszörpöt és az eperlekvárt 

egyrészt jobban elérhetővé kell tenni a fogyasztók számára, hogy ne csak a Diós 

Nasival kapcsolják össze a Szövetkezet kínálatát, másrészt a 11. kérdésre adott 

válaszok összesítéséből kiderül, hogy az állagán és ízén is érdemes változtatni a 

jövőben (17. ábra).  

16. ábra 
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Arra a kérdésre, hogy miben változtatna az egyes termékeken a fogyasztó, 46 válasz 

érkezett. Többen javasolták a válaszadók közül, hogy az eperlekvár állaga sűrűbb 

vagy dzsemesebb legyen. Az összes termékfajta esetében a kitöltők örülnének a 

cukormentes változatoknak, amit érdemes fontolóra venni, hiszen így a fogyasztói 

réteg bővítésére is sor kerülhet. A legtöbben azonban a csomagoláson 

változtatnának. A válaszadók túl egyszerűnek találták a termékcímkét és többen 

magát a csomagolás módját kifogásolták. Az egyszerű szalagos lezárás helyett  

vákuumos csomagolást vagy praktikusabb csomagolászárást javasolnak. A 

felmérésből kiderült, hogy zacskós megoldás helyett papír-vagy fémdobozos 

kiszerelésben szívesebben vásárolnák meg a terméket (17. ábra). Napjainkban 

egyre több fogyasztó nemcsak egészségtudatosan, hanem környezettudatosan 

hozza meg döntéseit vásárlásai során, ezért -a környezeti fenntarthatóság 

érdekében- a műanyag zacskó helyett célszerű lenne biológiailag lebomló 

csomagolásban kínálni a terméket. A fémdobozos kiszerelés előállítási költségei 

magasabbak ugyan, de ünnepi alkalmakra érdemes piacra dobni korlátozott 

mennyiségben a díszesebb csomagolású verziót is.  

17. ábra 
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18. ábra:  

Az online kérdőív 11. kérdésére adott válaszainak csoportosítása 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019 

 

A kérdőív kitér a termék minőségégének értékelésére is (19. ábra). A 24. kérdés az 

összes Ormánság Zamata termékfajtát foglalja magában, tehát a fogyasztóknak a 

Diós Nasi termékcsalád, a bodzaszörp és az eperlekvár minőségét kellett értékelnie. 

A 94 válaszadó  64,9%-a ötös fokozatú skálán a a maximális pontot adta meg, 31,4% 

értékelte négyesre, tehát nem találta kifogástalan minőségűnek a termékeket, 3,2% -

tól pedig közepes minősítést kaptak. Valószínű a fogyasztók a minőséget az íz, az 

állag, esetleg a csomagolás alapján értékelték. Jó hír viszont, hogy a kóstolók és a 

vásárlók közül senki nem találta nagyon rossz minőségűnek a készítményeket.  

19. ábra 
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A termékek fogyasztói árával a 94 válaszadó 66,3%-a elégedett, mert 

elfogadhatónak tartja az árat, 24,7% mérsékelten elégedett, míg 9% túl drágának 

találta a terméket (20. ábra) . Azok a fogyasztók, akik szerint reális áron vásárolhatók 

meg az Ormánság Zamata termékek, valószínű tisztában vannak a termékek rejtett 

értékeivel: a hozzáadott munka értéke, az alapanyagok termesztésébe és 

betakarításába fektetett munka értékével, a marketingmunka költségeivel, valamint 

azzal a ténnyel, hogy helyi termék vásárlásával a helyi gazdaságot támogatja.  

20. ábra 

 

21. ábra 
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A termékelégedettséget tükrözi a 26. kérdés is (21. ábra), ahol arra kérdeztünk rá, 

hogy a kérdőívet kitöltők ajánlanák-e a Baranya Kreatív Szövetkezet termékeit. Az 

eredmény igen pozitív képet mutat, hiszen összesen 79,6 % jó szívvel ajánlja (a 

felmérés szerint 56,3% ajánlaná, 23,3% már ajánlotta is), 20,4% nem ajánlaná. 

A termékelégedettség mérése fontos kiindulópontja a későbbi termékfejlesztésnek. A 

felmérés megmutatta, hogy a csomagolást praktikusabb záródással kell ellátni, és 

dizájnosabb, mutatósabb külsőt kell adni a termékeknek. A másik fejlesztési irány a 

cukortartalom csökkentése kellene, hogy legyen. A fogyasztók gyakorlatilag minden 

termékfajtából szívesen látnák a diabetikus vagy a light változatot. 

A 27. kérdés (22. ábra) eredményeiből látszik, hogy a Szövetkezet egyéb 

szolgáltatásainak népszerűsítésére  szükség van. A 104 válaszadóból 59,6% ismeri 

a szervezet egyéb tevékenységét, 40,4% még nem hallott róluk.  

 

22. ábra 
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3.3. Fogyasztók helyi termékekkel kapcsolatosa vásárlási szokásai  

A kutatás 13-17., 25. kérdései mutatják meg, hogy a kérdőívet kitöltő fogyasztók helyi 

termék vásárlásakor milyen termékfajták mellett döntenek, mennyit áldoznak helyi 

termékekre havonta és évente, miért részesítik előnyben a helyi termékeket a 

tömegáruhoz képest. Ezek és a demográfiai adatokra vonatkozó kérdések (28-36. 

kérdés) az összes kitöltőre vonatkoztak, tehát azok is válaszoltak, akik nem hallottak 

az Ormánság Zamata termékekről. Nem lehet tehát a pontos vásárlói és kóstolói kört 

meghatározni, így ezek az adatok sokkal inkább azokat a meglévő és potenciális 

fogyasztók, kóstolók összességét teszik ki, akik beépítik étkezési és vásárlási 

rendjükbe a helyi termékek használatát.  

A demográfiai adatokra vonatkozó kérdésekre 165 válasz érkezett (kivéve a 31. 

kérdést, ott 164 a válaszok száma). Látható, hogy  zömmel nők (70,3%) áldoztak időt 

és energiát a kérdőív kitöltésére  (23. ábra). Ennek oka abban keresendő, hogy sok 

háztartásban a nő az, aki feltölti a konyha polcait, a gyerekek részére egészséges 

nassolnivalót keres a boltokban és a piacokon, megvásárolják az ajándékokat az 

ünnepekre. Az anyukák és a nagymamák többet járnak piacokra és talán 

nyitottabbak is a kézműves élelmiszerek iránt, mint a férfiak.  

23. ábra 

 

A kérdőívet kitöltők 30,3%-a 40-49 éves korosztályba, és szintén 30,3% a 30-39 éves 

korosztályba, az 50-59 éves életkorúhoz pedig 18,2%  tartozik (24. ábra). A legtöbb 

válasz Baranya megyéből (69,1%) érkezett, 15,8% Tolna megyéből, és 15,2% 



22 

 

Somogy megyéből (25. ábra). Igen pozitív eredmény, hogy a Dél-dunántúli régió 

összes megyéjéből volt válaszadó, azonban további kutatást igényelne, hogy 

szétválasszuk azokat a kitöltőket, akik csak hirdetéseken keresztül hallottak a 

márkáról, a kóstolókat, a vásárlókat, és a potenciális vásárlókat (ők azok,akik nem 

hallottak még az Ormánság Zamatáról, de a helyi termékek iránti elköteleződésből 

kitöltötték a kérdőívet és a jövőben jó esély van rá, hogy vásárol a Szövetkezet 

termékeiből).  

24. ábra 

 

 

25. ábra 
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A válaszolók 67,1%-a házas, 22% egyedülálló (26. ábra). 38,8%-nak két gyermeke, 

29,1%-nak 1 gyermeke, 12,7%-nak három gyermeke van, míg 18,2% tartozik a 

gyermektelen kategóriába (27. ábra) 

26. ábra 

 

 

 

27. ábra 
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A felmérésből kiderült, hogy helyi termékeket inkább a magasabb végzettséggel, de 

legalább a középfokú végzettséggel rendelkezők preferálják. A kitöltők 27,9%-a 

főiskolai vagy felsőfokú alapképzésben szerzett oklevéllel bír, 23%-nak egyetemi, 

felsőfokú mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett oklevele 

van, 13,9% felsőoktatási képzésben kapta szakképesítést igazoló bizonyítványát. A 

középfokú képesítések közé soroljuk a szakképzésről szóló törvény szerint a 

"szakiskolai végzettséget is. A felmérésben a középfokú végzettségű válaszadók 

közül legtöbben (9,7%) szakiskolai szakképesítést (szakmunkásképző iskolai) 

igazoló bizonyítvánnyal rendelkeznek. (28. ábra)  

28. ábra 

 
 

 

 

 

 

A kitöltők 59,1%-a teljes munkaidős alkalmazottként dolgozik, míg 25,6%-a 

vállalkozó (29. ábra), 49,7%-a megyeszékhelyen él, 19,6%-a városban, 30,7%-a 

faluban (30. ábra). A 165 válaszadó 56,4%-nak átlagos havi keresete van, 21,8%-

nak átlagon aluli és szintén 21,8%-nak átlagon felüli a havi bevétele (31. ábra).   
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Az adatokból arra következtethetünk, hogy a helyi termékek használata, azok 

előnyeinek ismerete összefüggésben van a magasabb végzettséggel, a keresettel, 

és az állandó lakóhelyi környezettel is. A Dél-dunántúli Régió megyeszékhelyein 

magas színvonalú felsőoktatási képzés zajlik (Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári 

Egyetem, Szekszárdon a PTE KPVK). A képzések során kialakult tudásanyag 

biztosítja a fogyasztó számára a holisztikus gondolkodásmódot, így könnyebben 

átlátja azokat a gazdasági - környezeti folyamatokat, amelyeket a környezetkímélő 

módon előállított helyi termékek kedvezően befolyásolhatnak (fenntartható 

gazdálkodás, rövidebb szállítási idő - kevesebb szén-dioxid termelés, helyi adók 

stb.). A megyeszékhelyen, városban élő emberek a pörgős városi élet és a 

korlátozott mennyiségű mesterséges zöldterület, a multinacionális cégek tömegárui 

miatt értik a kistermelői termékek szükségességét és hasznát, és talán sokszor a 

gyermekkort megidézve egy kicsit nosztalgikus hangulatba is kerülnek egy-egy helyi 

termék íze vagy csomagolása miatt. A falvakban élők pedig látják, hogy a zöldség-és 

gyümölcstermesztés, az ezekből előállított élelmiszerek sokszor egy egész család 

(akár több generációra visszamenően is) megélhetését jelentik. A kisebb - nagyobb 

lélekszámú községek a helyi termékek közösségformáló, közösségi kohéziót erősítő 

szerepével is tisztában vannak. A vidéki rendezvények állandó kísérői a helyi termék 

piacok és a helyi termék kóstolók (pl. Orfű, Cserkút, Husztót Villány, Palkonya, 

Kémes, Szaporca stb.), ahol a helyiek nemcsak szórakozás és kikapcsolódás 

céljából jelennek meg, hanem gyakran munkájukkal is segítik az adott esemény 

sikeres megvalósulását (pl. segítenek kóstoltatni, berendezni a piac helyszínét).  

29. ábra 
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30. ábra 

 

 

 

31. ábra 

 

 

A kérdőívet kitöltők 69,1%-a gyakran vásárol helyi terméket (32. ábra). A költési 

szokásokból látszik, hogy a gyakoriság havi rendszerességgel 1000-5000 Ft (43,3%), 

5000-10000 Ft (18,9%) értékben vásárolt termékeket jelent (33. ábra). Valószínű a 

válaszadók itt beszámították azokat a napi költséget is, amit gyümölcsre, zöldségre, 
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esetleg a piacon beszerzett házi kenyérre szánnak. A falvakban élők sokszor 

vásárolnak akár napi szinten is a helyi vagy a környékbeli településeken élő 

kistermelőktől, helyi termék előállítóktól sajtot, joghurtot, túrót, kenyeret. A városban 

élők pedig szívesen mennek a termelői piacokra ezeket megvenni, bár ezek a 

nagyobb piacokat kivéve (mint a pécsi Vásárcsarnok vagy a pécsi Kertváros Piac) 

jellemzően nem napi, hanem heti 2-3 alkalommal vannak nyitva. Ezzel a 

megállapítással vannak összhangban a 14. kérdésre adott válaszok is (34. ábra). A 

gyümölcs 69,7%-kal, a zöldség 67,9%-kal végzett a lista élén. A válaszadók szívesen 

költenek még lekvárra (52,1%), édességre (60,1%), kecskesajtra (46,1%). 

A felmérésből kiderült, hogy az emberek szívesen tesznek a kosarukba helyi 

terméket, és nemcsak az ünnepekkor az adventi vagy húsvéti vásárokon szánnak 

erre a családi költségvetésből. A kitöltők 26,8%-a válaszolta csak azt a 16. 

kérdésnél, hogy nem vásárol havonta helyi terméket.(33. ábra)  

 

32. ábra 
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33. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ábra 
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Az éves költés volumene már jobban megoszlik (35. ábra), 23,2% 21000-50000 Ft-

ot, 19,5% 16000-20000 Ft-ot, 17,1% 5000-10000 Ft közötti összeget fizet helyi 

termékekért. Nagyobb értékben (51000-100000 Ft)15,2% költ, míg 100.000 Ft fölött 

csak egy szűk réteg (2,5%) vásárol. Valószínű ez utóbbi olyan vállalkozó, aki nagy 

tételben vásárol gazdasági egysége üzemeltetéséhez kiegészítő termékként helyi 

termékeket (pl. étterem, kávézó, helyi termék bolt).   

35. ábra 

  

 

  

 

 

  

  

 

A kutatás megmutatja, hogy miért szeretnek - akár nagyobb összegeket is - áldozni 

az emberek helyi termékekre (36. ábra). A válaszokat elemezve, a megadott  

szempontok alapján három típusú vásárlót különíthetünk el egymástól. A kategóriák 

között nem húzható éles határ. Ahogy a felmérés 14. kérdése is mutatja, egy 

fogyasztóra érvényes lehet egyszerre több jellemző is.    

a) Bizalomra építő vásárlók: ők a termelőkkel való személyes találkozás alkalmával 

szeretnek információkat gyűjteni a termékről, annak elkészítési körülményeiről, 

valamint magáról a termelőről is. Ide a kitöltők közül azok tartoznak, akik megbíznak 

a termelőben/helyi termék előállítóban, mert személyes kapcsolatot is kialakíthat vele 

(40%). 

b)  Egészségtudatos vásárlók: ez a fogyasztói réteg az adalékanyag-és tartósítószer 

mentes  élelmiszereket, alapanyagokat keresi, és hajlandó többet fizetni ezekért a 

termékekért. A finomított, nagyüzemi árucikkeket jellemzően kerülik, egy-egy 

kézműves vagy öko gazdálkodásból származó készítményt, gyümölcsöt vagy 

zöldséget akár több helyről is beszerzik (herbáriumok, bio / zöld boltok, piacok, 
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termelők). Felmérésünk szerint ebbe a kategóriába tartoznak azok, akik a helyi 

termékeket egészségesebbnek tartják a nagyüzemi tömegáruknál (61,3%). 

c) Környezettudatos vásárlók: ők azok, akik a háztartásba beviszik a zöld 

gondolkodás alapelveit és átültetik azokat a mindennapok gyakorlatába. Maximálisan 

előnyben részesítik a fenntartható gazdálkodásból származó árucikkeket. Nemcsak a 

termőtalaj gondozásából fakadó környezeti terhelés, hanem a levegő 

szennyezettségének csökkentése is fontos számukra, ezért a rövid áruszállítás 

meghatározó szempont lehet számukra. A helyi termékek esetében a termelés, a 

feldolgozás és az értékesítés, valamint a fogyasztó a lehető legközelebb vannak 

egymáshoz, ezáltal rövid az ellátási lánc3, tehát a szállítási idő is csökken. Ide 

soroljuk azokat a válaszadókat, akik számára fontos a fenntartható étkezés és a 

tudatos fogyasztói magatartás (40,6%) 

d) Gazdaságtudatos vásárlók: értik a helyi termékek lokális gazdaságban betöltött 

szerepét (44,4%), valamint a helyi foglalkoztatás / önfoglalkoztatás fenntartása 

érdekében a kistermelők támogatását fontosnak tartják (45,6%). 

e) Íz-élmény keresők: a vásárláskor nem tartanak szem előtt semmilyen környezeti-

gazdasági szempontot, elsősorban az élelmiszerek íze alapján döntenek. 

Kutatásunkban a helyi termékeket 45% találja finomabbnak, ízesebbnek a 

nagyüzemi termékeknél. 

36. ábra 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.agrarkamara.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/rel-egyuttmukodes/93228-a-helyi-termeke-

szerepe  

http://www.agrarkamara.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/rel-egyuttmukodes/93228-a-helyi-termeke-szerepe
http://www.agrarkamara.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/rel-egyuttmukodes/93228-a-helyi-termeke-szerepe
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Kutatásunk igazolta (37. ábra) , hogy a helyi terméket vásárlóknak fontos, hogy 

ismerjék a termék összetevőit és készítési vagy termelési körülményeit (75,5%). A 

vásárlói döntés másik két meghatározó összetevője a termék ára (94,2%) és a 

minősége (81,5%). A fogyasztókban az a feltételezés él, hogy a márka 

összefüggésben van a minőséggel. Egy ízléses, figyelemkeltő designba csomagolt 

brand sok fogyasztóban bizalmat alakít ki a termék iránt, és  a márkát a minőséggel 

kapcsolják össze. Felmérésünkben 29,4%-nak a legmeghatározóbb, míg 30,4%-nak 

fontos szempont a márka egy termék kiválasztásánál. Itt is visszaköszön tehát, hogy 

az Ormánság Zamata termékek fejlesztésénél a csomagolás modernizálására 

hangsúlyt kell fektetni.  

37. ábra 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, 2019 
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4. Összegzés 

Jelen kutatás a Baranyai Kreatív Szövetkezet  két éves brand-építő munkájának 

eredményét, illetve annak egy szeletét nemcsak összegzi, hanem hozzájárul a 

további termékfejlesztési irány kidolgozásához.  

Az Ormánság Zamata márkanév már nem ismeretlen a Dél-dunántúli Régióban, 

főleg Baranya megyében sikerült a kitűzött marketingcélokat megvalósítani, 

fogyasztókat találni. A márka megismertetésében kétségtelenül nagy szerepet 

játszottak a nagyrendezvényekre való kitelepülések, a gasztronómiai programokon 

való kóstoltatások, azonban egy online kereskedelmi rendszer kidolgozása vagy egy 

online piactérhez való csatlakozás lehetőséget biztosítana a visszatérő vásárlói kör 

kialakításában.  

A Diós Nasi termékcsalád üde színfoltjává vált a régió helyi termék palettájának, 

mégis a termékkínálat bővítésére van szükség. A Diós Nasi óriási előnye, hogy nagy 

tételben is gyártható, ezért bevételtermő képessége is nagyobb, mint a lekváré vagy 

a szörpé. A felmérés azonban rámutatott, hogy a fogyasztók szeretnének többféle 

termékfajtából választani. A szélesebb termékkínálattal ráadásul többféle 

vásárlótípus célozható meg, amivel növelhető az eladott árumennyiség. 

 A helyi termékek az idegenforgalom színes kísérői, ezért a turisztikai attrakciók 

fogadóépületeiben vagy az ott található ajándékboltokban érdemes jelen lenni a 

termékekkel.   

Az Ormánság Zamata mindenképpen értéket teremtett egy olyan gazdasági-

foglalkoztatási- és infrastrukturális szempontból hátrányos térségben, ahol az 

örökségturizmus, a gasztro turizmus, és az ökoturizmus hozzájárulhat  a térség 

gazdasági fejlődéséhez.  
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