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AKTUÁLIS

Vál toz nak a fogyasz tói szo ká sok, így ma már más hol és más képp köl -
tünk élel mi szer re, mint koráb ban. Rene szán szu kat élik viszont a pia -
cok, a vál to zá sok elle né re is meg õriz ve sta bil helyü ket. Pia ci kör ké -
pünk kel töb bek között azon olva sói meg ke re sé sek re kívá nunk rea -
gál ni, melyek segít sé get, taná csot kér tek tõlünk az ide á lis piac
kiala kí tá sá hoz – akár ter me lõi, akár vásár lói szem mel néz ve.

A hazai vásár lók elsõ sor ban a nagy
alap te rü le tû, szé les áru vá lasz té kot és je -
len tõs áren ged ményt kíná ló hiper mar ke te -
ket része sí tik elõny ben az élel mi sze rek
beszer zé se kor. A GfK Hun gá ria Shopping 
Moni tor vizs gá la ta sze rint a szu per mar ke -
tek ben a lakos ság elõ ször 2011-ben köl -
tött nagyobb össze get élel mi szer re, mint
az egyéb ként ala csony árszín vo na la miatt
von zó disz kon tok ban. Tovább csök kent a
kis bol tok sze re pe – a több ség való ban
csak a leg szük sé ge seb be ket szer zi be
ezek ben az üzle tek ben.

A bol tok ban tör té nõ élel mi szer be -
szer zés mel lett a pia cok is rene szán szu -
kat élik. Ezt a tényt több piac ku ta tás
ada tai alá tá maszt ják. Az elmúlt évti zed -
ben a koráb bi ak nál mint egy két szer annyit 
köl töt tek el a ház tar tá sok pia con, fõként
friss áru ra és elsõ sor ban a fõvá ros ban,
illet ve a nagy vá ros ok ban. Ma már három -
ból ket tõ csa lád jár piac ra.

Néhány, tõlünk kelet re fek võ ország -
ban ma is jelen tõs, közel 40 szá za lé kos a
pia cok része se dé se a napi fogyasz tá si cik -
kek tel jes for gal má ból. A hazai kuta tá sok
ada tai ezzel szem ben azt mutat ják, hogy a
pia cok bár kicsi, még is sta bil sze rep lõi a
magyar keres ke del mi for ga lom nak.

Az elmúlt tíz évben a pia ci vásár lás
érté ke dup lá já ra nõtt, miköz ben hason ló
ten den cia jel lem zi a napi fogyasz tá si cik -
kek tel jes for gal mát. Így a piac meg tar -
tot ta sta bil, öt szá za lé kos pia ci része se -
dé sét. Az évti zed leg na gyobb vesz te sei a
füg get len kis bol tok, mivel pozí ci ó juk fo -

ko za to san gyen gült, miköz ben a hiper -
mar ke tek és a hazai lán cok folya ma to san
erõ söd tek.

A pia cok árbe vé tel ének meg dup lá zó -
dá sa alap ve tõ en az átla gos kosár mé ret (az
egy alka lom mal vásá rolt áruk mennyi sé ge 
és érté ke) növe ke dé sé nek köszön he tõ. A
vásár lói ható kör alig vál to zott az elmúlt
évti zed ben: a ház tar tá sok nak több mint a
két har ma da jár piac ra vásá rol ni. A pia cok
láto ga tá sá nak gya ko ri sá ga is viszony lag
sta bil, hiszen átla go san két he ten te járunk
piac ra. Ebben az egyes szeg men sek igen
szél sõ sé ges képet mutat nak (lásd 1. táb lá -
zat): a pia ci vásár lók tize de rend kí vül
aktív, inten zív pia ci vásár ló nak tekint -
he tõ, és ala csony ará nyuk hoz képest
jelen tõs össze get – a tel jes for ga lom
mint egy felét – köl te nek. Akti vi tá suk
abban is meg mu tat ko zik, hogy heten te
több ször ellá to gat nak a piac ra. Tíz bõl he -
ten tar toz nak a leg ke vés bé inten zív, vagy
alkal mi piac lá to ga tók cso port já ba. Õk
ará nyukhoz képest lénye ge sen ala cso -
nyabb, mind össze 20 szá za lék kal része -
sed nek a tel jes for ga lom ból és körül be lül
hat he ten te vásá rol nak pia con.

Piac ra elsõ sor ban friss élel mi sze re -
kért jár nak a vásár lók. Talán nem meg -
le põ, hogy éppen ezért a tel jes for ga lom
80 szá za lé kát mind össze sen öt ter mék -
ka te gó ria adja: 100 forint ból 36 forin tot
zöld ség re, 18 forin tot gyü mölcs re köl te -
nek el, ezek mel lett a friss és fel dol go zott
hús áru, vala mint a pék áru tar to zik a leg ke -
re set tebb ter mé kek közé.

Pi ac ra szin te min den ki jár, de a ti pi kus
vá sár lók az idõ seb bek, és a ki sebb, az az
1-2 fõs ház tar tá sok ban, va la mint a fõ -
vá ros ban és nagy vá ros ok ban élõk.

Az Agrár gaz da sá gi Kuta tó Inté zet Élel -
mi szer lánc Elem zé si Osz tá lya 2011-
 2012-ben vég zett több szin tû fel mé rést a
pia cok, vásár csar nok ok és vásá rok jel lem -
zõ i re vonat ko zó an, amely nek során kie -
melt figyel met kap tak a ter me lõi pia cok.

Nyil vá nos sta tisz ti kai adat eddig nem
állt ren del ke zés re sem a ter me lõi, sem az
egyéb pia cok szá má ról. Az utol só hiva ta -
los (KSH) fel mé rés 2002-es álla po tot tük -
rö zött. Ekkor 488 tele pü lé sen 672 piac
mûkö dött Magyar or szá gon. A kisebb tele -
pü lé sek több sé ge (85%) nem üze mel te tett
pia cot, miköz ben Buda pes ten 47 és a na -
gyobb váro sok ban 4-9 piac is mûkö dött. A 
pia cok tele pü lé sen kén ti elosz lá sá ra jel -
lem zõ, hogy a 2.000 fõnél ala cso nyabb
lélek szá mú, össze sen 2.353 tele pü lé sen
mind össze 73 piac üze melt. Az MGSzH,
mint szak ha tó ság össze sí té se alap ján a
2010. decem ber 31-i álla pot sze rint 487
piac mûkö dött Magyar or szá gon.

Az ezt köve tõ közel egy évnyi adat -
gyûj té si peri ó dus alatt 656 pia cot,
vásár csar no kot és vásárt azo no sí tot tak
a kuta tó inté zet mun ka tár sai (lásd 2.
táb lá zat). A beso ro lás nál a típust min dig
az hatá roz ta meg, hogy az üze mel te tõ
miként azo no sí tot ta a pia cot. A leg na -
gyobb arányt a pia cok kép vi sel ték, közel
51%-ban, ame lyet a vásá rok (19,2%) és a

Pia ci kör kép a vásár lók sze mé vel

Szegmensek Szegmens mérete (%) Részesedés a forgalomból
(%)

Vásárlási gyakoriság
(alkalom/év)

aktív, intenzív piaci vásárlók 11 50 81

rendszeres piaci vásárlók 22 30 34

alkalmi piaci vásárlók 67 20 8

1. táb lá zat: Pia ci vásár lók szeg men sei és jel lem zõi, 2011

For rás: Ház tar tás pa nel, GfK

Típus Db Százalék

Piac és vásárcsarnok 33 5

Vásárcsarnok 35 5,3

Piac 333 50,8

Termelõi piac* 41 6,3

Biopiac 25 3,8

Vásár 126 19,2

Ünnepi/búcsúvásár 63 9,6

Összesen 656 100

2. táb lá zat: Az össze gyûj tött pia cok szá ma
és típu sai

* Ter me lõi piac nak kizá ró lag azo kat a pia co kat
  neve zik, ahol a for rás sze rint tör tént erre
  uta lás
  For rás: AKI Élel mi szer lánc Elem zé si Osz tály
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búcsúk (9,6%) követ tek. A ter me lõi pia -
cok csu pán a negye dik helyen áll tak 6,3%, 
vagyis össze sen 41 piac sorol ta magát
ebbe a kate gó ri á ba. A lis tát végig néz ve,
jog gal fel té te lez he tõ, hogy a biopiacok
jelen tõs része is ter me lõi piac, így már
közel 10%-át adták a min tá nak, amely
össze sen 66 pia cot takar.

A tele pü lé sek típu sa sze rint a leg több
ter me lõi pia cot nem a ter me lés hez,
hanem a keres let hez közel azo no sí tot -
ták, vagyis a 41 ter me lõi piac 63,4%-a
Buda pes ten vagy váro sok ban talál ha tó. A
terü le ti meg osz lás is meg erõ sí ti a pia cok
keres let hez közel esõ elhe lyez ke dé sét. A
leg több fel lelt vidé ki ter me lõi piac Kö -
zép-Ma gyar or szág tele pü lé se in talál ha tó
(16, 39%), a máso dik helyen egy jelen tõs
turisz ti kai kör zet, a Bala ton-ré gi ót magá -
ba fog la ló Közép-Du nán túl (5 db) áll.
Ezzel meg egye zõ ter me lõi piac szám mal
(5 db), már két ter me lõi kör zet követ ke zik, 
Észak-Alföld és Dél-Alföld. Nyu gat-Du -
nán tú lon (4 db) és Észak-Ma gyar or szá gon 
(1 db) talál ták a leg ke ve sebb ter me lõi pia -
cot.

A vásár lás hely szí né nek meg vá lasz tá -
sát befo lyá so ló ténye zõk közül a kuta tás -
ban részt ve võ vásár lók elsõ sor ban a ter -
mé kek kel kap cso lat ban támasz ta nak
elvá rá so kat. A ter mé kek fris ses sé ge,
meg bíz ha tó ere de te, meg fe le lõ ára, vala -
mint a szé les áru vá lasz ték a leg fon to sabb
szem pont ok a vásár lás hely szí né nek meg -
vá lasz tá sá ban, hason ló an a GfK Hun gá ria
és a TÁRKI közös, 2010-2011. évi fel mé -
ré sé nek ered mé nye i hez. Ez a sor rend a
GfK tanul má nya sze rint évek óta vál to zat -
lan. A sor leg vé gén az üzlet tí pus által
nyúj tott szol gál ta tá sok sze re pel nek, azaz a 
válasz adók nem elsõ sor ban azt tart ják
fon tos nak, hogy az üzle tek nek pl. saját
hon lap juk legyen, vagy azt, hogy az álta -

luk meg vá sá rol ni kívánt élel mi szert elõ re
meg tud ják ren del ni. Leg ke vés bé a vásár -
lás hely szí nén tör té nõ étke zés lehe tõ sé gét
tart ják fon tos nak a meg kér de zet tek.

A vásár lás hely szí né nek meg vá lasz tá -
sát befo lyá so ló ténye zõk három fõ cso por -
tot alkot nak. Az elsõ cso por tot alko tó vál -
to zók együt te se a gyors, gaz da sá gos és
haté kony vásár lás jelen tõ sé gét hang sú -
lyoz za. A máso dik cso port ba kizá ró lag a
ter mé kek minõ sé gé vel, meg bíz ha tó sá gá -
val kap cso la tos össze te võk tar toz nak. A
har ma dik cso port az üzle tek tár gyi kör -
nye ze té re, és az álta luk nyúj tott szol gál ta -
tá sok ra vonat ko zó ténye zõ ket fog lal ja
magá ba. Az AKI vizs gá la tai sze rint az
üzlet tí pus-vá lasz tást az idõ-pénz ténye zõ
hatá roz za meg leg erõ seb ben, míg a pia co -
kat láto ga tók köré ben a ter mé kek kel kap -
cso la tos elvá rá sok a leg fon to sabb té nye -
zõk.

„A válasz adók 30%-a hetente jár
piacra”

A kuta tás ban rész ve võ válasz adók
közül leg töb ben (30 szá za lék) heti rend -
sze res ség gel láto gat ják a magyar pia cok
vala me lyik ét, és mind össze 9 szá za lé kuk
nyi lat ko zott úgy, hogy soha nem jár piac -
ra. A vála szok sze rint a pia cok elsõd le ges
ter mék cso port jai hagyo má nyo san a zöld -
sé gek és a gyü möl csök. A válasz adók több 
mint 99 szá za lé ka vásá rol ja pia con leg -
alább alkal man ként, ezen belül 60 szá za -
lé kuk rend sze re sen eze ket a ter mé ke ket.
Emel lett a meg kér de zet tek 76 szá za lé ka
szo kott tojást besze rez ni a piac ról. 50 és
60 szá za lék között mozog azok nak az ará -
nya, akik vásá rol nak pia con tõke húst,
pék árut, hús ké szít mé nye ket, tej ter mé ke -
ket és hal fé lé ket. A pia cok leg ke vés bé
kere sett ter mé kei a mély hû tött ter mé kek,
befõt tek, kon zer vek. Emel lett az alko ho -

los és alko hol men tes ita lo kat is csu pán a
válasz adók 10 szá za lé ka szer zi be pia cok -
ról.

A fõvá ro si válasz adók a leg in kább
elkö te le zet tek a piac mel lett. A köz ség -
ben élõ részt ve võk szá má ra viszont sok kal 
kevés bé von zó ez a típu sú vásár lás, amely
már az álta lá nos vásár lá si szo ká sok vizs -
gá la ta során is kide rült. Ennek egyik ma -
gya rá za ta lehet a pia cok meg kö ze lít he tõ -
sé ge. A vizs gá la tok ered mé nyei sze rint
minél nagyobb távol sá got kell meg ten ni 
a pia cig, annál kevés bé pre fe rált ez a
vásár lá si lehe tõ ség. A tele pü lés tí pus és a
piac ra jutás távol sá gá nak össze ve té sé bõl
pedig kide rül, hogy a köz ség ben élõk sok -
kal kisebb arány ban érkez nek a piac ra a
szom széd ság ból, mint a buda pes ti válasz -
adók. Emel lett amíg 10 és 50 kilo mé ter
közöt ti távol sá got a köz ség ben élõk közel
40 szá za lé ka tesz meg, hogy eljus son a
piac ra, addig a Buda pes ten élõ meg kér de -
zet tek közül mind össze ket ten jelöl ték
meg ezt a kate gó ri át, de a váro si ak nak is
mind össze 4,4 szá za lé ka uta zik ennyit.

A válasz adók leg in kább a pia cok elér -
he tõ sé gé vel elé ge det tek, de nem sok kal
ala cso nyabb a ter mé kek kel kap cso la tos
érté ke lé sek átla ga sem. A vásár lók sze rint
a pia cok kör nye ze te és a vásár lás kényel -
me azon ban nem felel meg min den elvá -
rás nak. A fogyasz tók a piac áru sa i nak
csak a szû ken vett eladói fel adat kö ré vel
elé ge det tek, az egyéb álta luk nyújt ha tó
szol gál ta tá sok nem álta lá no sak a pia co kon 
(kós to lá si lehe tõ ség, egyéb infor má ció a
ter mé kek rõl). Igaz nak vél ték, hogy az
eladók ter mé kei nem import ter mé kek, és
elé ge det tek vol tak a ter mé kek minõ sé gé -
vel is. A kuta tás ban részt ve võk által láto -
ga tott pia cok ra nem jel lem zõ, hogy prog -
ra mo kat ren dez né nek a vevõ kör szá má ra.
Álta lá ban nem ren del kez nek saját hon lap -
pal, bevá sár ló ko sár és -kocsi hasz ná la tá -
nak lehe tõ sé gé vel pedig csak néhány nagy 
vásár csar nok igyek szik meg könnyí te ni a
vásár lást.

”A válasz adók több bioter méket
és a helyi termé kekbõl széle sebb
válasz tékot szeret nének”

A válasz adók nem talál ják elég sé ges -
nek a pia cok bio ter mék-kí ná la tát, de igény 
van a helyi ter mé kek válasz té ká nak szé le -
sí té sé re is. Az eladók zömé nél nincs lehe -
tõ ség bank kár tyá val tör té nõ fize tés re. A
meg kér de zett vásár lók ez utób bi szol gál -
ta tást hiá nyol ják leg in kább az eladók
nyúj tot ta szol gál ta tá sok közül, emel lett a
szám la adá si köte le zett ség tel je sí té se, va -
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la mint a meg bíz ha tó mérés és szá mo lás is
az élen sze re pel. Az áru sok pia ci jelen lé -
tén vál toz tat na a leg ke ve sebb válasz adó,
amit egyéb ként is a leg meg fe le lõbb nek
érté kel tek az osz tá lyo zás során.

A válasz adók 87 szá za lé ka vála szol ta
azt, hogy van olyan ter mék, amit szí ve seb -
ben vásá rol, vagy vásá rol na ter me lõk tõl.
A leg töb ben zöld sé get és gyü möl csöt,
ezután tojást vásá rol ná nak ter me lõk tõl,
ame lyek egyéb ként is a pia cok leg ke re set -
tebb ter mé kei. A válasz adók 44 szá za lé ka
ven ne szí ve sen tej ter mé ke ket a gaz dák tól,
közel ugyan ennyi en pedig tejet is. Tõke -
húst már csak har ma duk, a fel dol go zott
élel mi sze rek (a tej ter mé ke ket kivé ve)
pedig egy ál ta lán nem tar toz nak az álta lá -
no san elfo ga dott ter me lõi áru kör be. Arra a 
kér dés re, hogy a vásár lók miért jár nak
vissza ugyan azok hoz az áru sok hoz, több -
nyi re egy ön te tû vála szok szü let tek.

A három leg fõbb szem pont:
1. állan dó an jó minõ sé gû, friss,
    biz ton sá gos áru;
2. meg bíz ha tó eladó;
3. sze mé lyes, jó kap cso lat az eladó val.

Összes sé gé ben „a pia con tör té nõ vásár -
lás egy bizal mi kap cso lat”, ami csak a fen -
ti fel té te lek állan dó meg lé te mel lett ma -
rad hat fenn. Az a fel té tel, hogy a fogyasz -
tó ter me lõ tõl vásá rol jon, egy ál ta lán nem
álta lá nos kívá na lom a válasz adók között.
Ennél fon to sabb szem pont az áru ere de té -
nek meg bíz ha tó sá ga, még abban az eset -
ben is, ha azo kat keres ke dõ érté ke sí ti és
nem min den ter mé ke magyar.

A pia cok mar ke ting stra té gi á ja – ha
egy ál ta lán van – kevés esz közt tar tal maz a
fogyasz tók eléré sé re. A válasz adók 61
szá za lé ka egy ál ta lán nem érte sül a pia con
áru sí tók aján la ta i ról. A meg kér de zet tek
31 szá za lé ka roko nok tól, isme rõ sök tõl
kap infor má ci ót a ter mé kek rõl. A leg -
gyak rab ban meg je lölt, cél zott hir de tés tí -
pus a kitáb lá zás, amit a válasz adók csu pán 
21 szá za lé ka jelölt meg. Az összes töb bi
hir de tés tí pust a kuta tás ban részt ve võk nek
keve sebb, mint 10 szá za lé ka érzé kel te.

„Több infor máció a terme lõktõl =
nagyobb bizalom”

A kuta tás során kíván csi ak vol tak arra
is, hogy milyen vál toz ta tá sok, vagy új
intéz ke dé sek beve ze té se ten né a pia co kat
von zób bá a vásár lók szá má ra. Négy kü -
lön bö zõ terü let men tén sorol ták fel a lehe -
tõ sé ge ket, melye ket egy három fo kú ská la
segít sé gé vel lehe tett osz tá lyoz ni. Az elsõ
kér dés kör a piac ter mé ke i nek elõ ál lí tó i ról
kap ha tó tájé koz ta tást fog lal ja magá ba.
Ezek közül a pia co kon maguk tól a ter -
me lõk tõl kapott infor má ci ók növel nék
leg in kább a vála szo lók bizal mát a pia -
cok iránt, de segí te ne az is, ha a fogyasz -
tók a ter me lõk saját gaz da sá gá ban kap ná -
nak tájé koz ta tást. Átla go san leg alább kis
mér ték ben növel né a fogyasz tók bizal -
mát, ha az áru sok a stand mel lett elhe -
lye zett infor má ci ós táb la segít sé gé vel
mutat nák be a ter me lõ ket, illet ve a ter -
mé kek szár ma zá si helyét. Leg ke vés bé a
szó ró lap okon keresz tül tör té nõ tájé koz ta -
tás segí te né növel ni a pia cok ked velt sé gét.

A ter me lõk, illet ve a ter mé ke ik ellen õr -
zé se összes sé gé ben a leg in kább biza lom -

nö ve lõ szem pont. A ter mé kek ben meg -
ta lál ha tó szer ma rad vá nyok és szennye -
zõ dé sek ellen õr zé se kap ta a leg na gyobb 
átlag ér té ket, nem csak ebben a cso port -
ban, hanem az összes fel so rolt ténye zõ kö -
zül is. Emel lett a szám la adá si köte le zett -
ség ellen õr zé sén kívül, az összes té nye zõ
leg alább kis mér ték ben növel né a meg kér -
de zet tek bizal mát a piac cal szem ben. Az
eladók ról és ter mé ke ik rõl adott vásár -
lói véle mé nyek hely ben kifüg gesz tett
tájé koz ta tó ja kap ta a leg ma ga sabb át -
lag ér té ket a külön fé le alter na tí vák kö -
zül. A válasz adók a pia cok által nyúj tott
szol gál ta tá sok bõví té sét nem igény lik túl -
zot tan, egye dül az akci ók szer ve zé se
emel né vala me lyest a vásár lói érdek lõ -
dést.

Az egyéb szol gál ta tá so kat tuda ko ló
nyi tott kér dés re a válasz adók leg gyak rab -
ban a kós to lá si lehe tõ sé get vetet ték fel,
emel lett igény len ne ter mék is mer te tõk -
re és fel hasz ná lá si útmu ta tók ra is. A
válasz adók szí ve sen ismer nék meg job ban 
a ter me lõ ket, akár ezzel a cél lal meg ren de -
zett prog ra mok kere té ben is. A máso dik
leg gya ko ribb igény a par ko lás prob lé -
má i nak meg ol dá sa, bele ért ve a meg fe le -
lõ bicik li tá ro lást is. Töb ben meg em lí tet -
ték a bevá sár ló ko csi hasz ná la ta irán ti igé -
nyü ket is. Ese ten ként fel me rült még a piac 
áru sa i ról kiál lí tott kata ló gus alkal ma zá sa,
a keres ke dõk és a ter me lõk egy ér tel mû
elkü lö ní té se a pia con, ellen õr zõ mér leg
hasz ná la tá nak lehe tõ sé ge, étke zé si utal vá -
nyok bevál tá sa, ked ve zõbb nyit va tar tá si
idõ, vala mint pihe nõ padok elhe lye zé se is. 
Érkez tek javas la tok a pia cok tól füg get len,
de annak köz vet len kör nye ze té ben elér he -
tõ szol gál ta tá sok meg te rem té sé re is. Ilyen
pél dá ul a bank au to ma ta, cipész, ruha tisz -
tí tó, pos ta, vala mint olyan üzlet, ahol a
piac ról hiány zó ter mé ke ket meg lehet vá -
sá rol ni.

Összeg zés kép pen kije lent he tõ, hogy a
piac élt, él és élni fog. A fen ti ek hez hason -
ló fel mé ré sek ered mé nyei pedig abban
segí te nek, hogy a ter me lõk és a vásár lók
igé nye i nek jobb meg is me ré se révén a ke -
res let és a kíná lat minél gyak rab ban és
gyü möl csö zõb ben talál koz has son.
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