
   

   

Debreceni helyi terv 

 

Bevezetőként szeretném bemutatni az újratervezés project helyi célpontját, Debrecent. Hajdú-

Bihar megye székhelye és az észak-alföldi régió központjaként funkcionál. Az ország 

második legnagyobb és legnépesebb városaként ismeretes. Népességszáma meghaladja a 204 

ezer főt, népsűrűsége 443 fő/km2.   

Debrecenben, a korábban kézműiparáról és élelmiszeriparáról híres városban csak a második 

világháborút követően indultak be a talán túlságosan is előtérbe helyezett nehézipari 

fejlesztések. Az 1950-es évektől kezdődően mentek végbe a jelentős munkaerőbázisra 

alapozó feldolgozóipari beruházások, amelyek az 1990-es években lezajlott privatizációs 

folyamatnak köszönhetően nagyrészt külföldi kézbe kerültek. A város az ipar területén is 

vezető szerepet tölt be a régióban. 

Az Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma egyrészt a régió agrárgazdaságának fejlesztése 

szempontjából kiemelkedő fontosságú mezőgazdasági szakemberképzés központja, másrészt 

a mérnökképzés révén a gazdasági fejlődés igényeinek kielégítésében is fontos szerepet tölt 

be.   

A regisztrált vállalkozások száma Debrecenben 2007. január 1-én 28.033 volt, amely érték 

2001-hez képest 13 százalékos bővülést jelent. A Hajdú-Bihar megyében bejegyzett 

regisztrált vállalkozások 56,3 százaléka működött a megyeszékhelyen. 

Debrecen évszázadokon át egy kiterjedt mezőgazdasági térség centrumában helyezkedett el, 

ami a város gazdasági életét hosszú időn át erősen befolyásolta, s a mai napig az átlagosnál 

magasabb a mezőgazdaság szerepe a város gazdaságában. A 2001. évi népszámlálás adatai 

szerint a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban már csak a városban foglalkoztatottak 

1,9%-a dolgozott. Az ágazat szerény aránya azonban megtévesztő, hiszen az arra épülő 

élelmiszer-gazdaság mind a város foglalkoztatásában, mind a város gazdaságában 

összehasonlíthatatlanul nagyobb szerepet játszik ma is, és így lesz ez a jövőben is. A 

debreceni földbőség és a földek jó termőképessége, valamint a történelmi előzmények 

következtében a városban az agrárium súlya ma is magasabb a hazai nagyvárosok átlagánál. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9zm%C5%B1ipar
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89lelmiszeripar
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/2001


   

   

Debreceni élelmiszerellátási hálózat bemutatása 

Debrecenben körülbelül 30 nagyobb áruházat találhatunk, melyek az emberek kényelmét és a 

fogyasztói társadalom elvárásait szolgálják. A legtöbbet a központban találhatjuk meg, de 

minden külvárosi részben is találkozhatunk 1-2-vel, hogy mindenki könnyen, nagyobb utak 

megtétele nélkül elérhesse őket. Ezek közül körülbelül 10 hiper- vagy szupermarket (mint 

például Tesco, melyből 4 is található a városban, de van még Auchan, Aldi, Lidl, Coop, CBA, 

Reál, Spar, Interspar), de jelentős számban vannak jelen a szakáruházak is (pl. Dechatlon, 

Kika, Praktiker, Baumax stb. ) ezenkívül 2 bevásárlóközponttal (Debrecen Pláza, Fórum), 

üzletházakk

al és 

bevásárlópa

rkokkal is rendelkezünk. 

 

 

 

Mindezek után folytatnám a helyi termelők által előállított élelmiszer árusításával, amire nem 

sok esély van a városban. A városközpontban találhatunk egy nagyobb piacot, ahol könnyen 

eladhatják termékeiket, de még ide is befurakodtak a nagykerek. Ezenkívül négy kisebb 

A google maps-be beírt eredmény, az „áruház kifejezésre: 

( a piacra nem talált eredményt) 



   

   

piacot találhatunk elvétve a városban. Az egyikről konkrét tapasztalataim is vannak, lévén, 

hogy az iskolám mellett van. A diákok sokszor vesznek gyümölcsöt innen, nem pedig a még 

közelebb lévő Coop-ból, így véleményem szerint, a vásárlók hiányát az elérhetetlenség is 

okozza. Természetesen Debrecenben is sokan vásárolnak rögtön a háztól friss termékeket.  

  



   

   

A kérdőív eredményeinek bemutatása 

Kutatásunkat egy kérdőív segítségével végeztünk, amelyet Debrecenben élő, tanuló vagy 

dolgozó emberek között terjesztettünk. A kutatás során 96 embert sikerült megkérdeznünk a 

kérdőív segítségével, a témával kapcsolatos gondolataikról. 

1. Miért tartja fontosnak a helyi termékek előtérbe helyezését?- Nagyon sokan tisztában 

vannak vele, hogy a magyar gazdaság fejlődése csak ezen az úton érhető el. Legtöbben 

azt is tudták, hogy ezzel a magyar termelőket támogatjuk a külföldivel szemben és így 

Magyarországon marad a pénz. De a minőséget és a frissességet is sokan említették. 

Természetesen volt, aki azt mondta, nem támogatja, jobban szereti a külföldi 

termékeket. 

2. Mikor bevásárolni megy, mennyire veszi figyelembe, hogy helyi termék is kerül-e a 

kosárba? – A megkérdezettek 45%-a válaszolta azt, hogy megpróbál, de nem mindig 

sikerül és 53 %-uk válaszolta, hogy leginkább csak az árakat nézi, csak néhány ember 

válaszolta azt, hogy 100%-osan odafigyel.  

3. Került-e már olyan helyzetben, hogy az ára miatt a külföldi terméket részesítette 

előnyben? – 94 ember volt már ilyen helyzetben, ehhez képest a maradék 2 ember 

vigyázott csak midig, hogy a minőség kérdése kerüljön előtérbe. 

4. Vásárol-e a debreceni piacon, illetve háznál, helyi termelőknél? – A megkérdezettek 

háromnegyede rendszeresen vásárol, helyi termelőknél, házi termékeket, van aki a 

piacon és van, aki rögtön háznál. Egynegyedük inkább a kisebb-nagyobb boltokat, 

áruházakat részesíti előnyben és nem vásárol a helyi gazdáktól. 

5. Ön szerint milyen helyi termékeket/szolgáltatásokat kellene előtérbe helyezni 

Debrecenben? – Legtöbben a zöldség-gyümölcs árusítását preferálnák, de 

számottevően említették a hús árusítását is, ezenkívül sokan értékelnék főleg a tej, de 

más tejtermékek eladását, illetve a gabonafélék értékesítését is. Szolgáltatásként a piac 

jelentőségét helyeznék legtöbben előtérbe. 

6. Ön szerint van-e elég támogatása a helyi termelőknek/vállalkozóknak?- 1 kivételével a 

megkérdezettek egyetértenek abban, hogy a helyi termelők nem kapnak elég 

támogatást. 



   

   

7. Ha lenne rá lehetősége, Ön árusítana e saját terméket van-e olyan a közvetlen 

környezetében, aki szívesen árusítana? – A válaszadók 55%-a nem árulna és nem is 

tud olyan barátjáról, aki szívesen árusítaná saját termékeit. Ennek ellenére 45%-uk 

nyitott lenne a lehetőségre és értékelné azt. 

8. Ha igen, milyen termékeket? – A legtöbben zöldséget és gyümölcsöt szeretnének 

eladni, de több válaszadó is írta, hogy bármit árusítana, ami éppen megterem a 

kertjében. Van olyan is, aki tejtermékeket árulna. Egyedi esetben pedig „saját 

készítésű ruhákat” vagy éppen szappant is szívesen adnának el a válaszadók. 

9. Milyen kereskedelmi egységet részesít előnyben? – Ha hihetünk a megkérdezettek 

válaszaiból, a lakosságra kivetített képnek, akkor azt mondhatjuk, hogy Debrecen 

lakosainak körülbelül 15%-a a helyi kisboltokban vásárol, 30%-uk a piacokat részesíti 

előnyben, 55%-uk pedig inkább hipermarketben veszi meg a szükséges termékeket. 

10. Hány éves? – Kutatásunkba főleg debreceni fiatalokat vontunk be, 25 év alatt, de fiatal 

felnőttek, középkorúak véleményére is kíváncsiak voltunk, ezért őket is sok esetben 

kértünk meg a kérdőív kitöltésére. 

11. Milyen helyi jellegzetes ételeket, termékeket ismer? – Sokan tudják, hogy Debrecenben 

és környékén jelentős a gyümölcs főleg az alma termelése, írtak a zöldségtermelésről, 

illetve a különböző hústermékekről is, többek között a debreceni páros kolbászt sokan 

említették, helyi jellegzetességként. 

 

A helyi termelők népszerűsítésére irányuló terveink 

Kutatásunk alatt sok ok-okozati összefüggést találtunk meg a kérdéssel kapcsolatban. A 

kérdőívre adott válaszokat olvasva és a népszerűsítést érdekében tartott beszélgetések alatt 

a következőkre jöttünk rá: 

Problémák (azaz megoldandó feladatok): 

Magyarországon még mindig érezni lehet a válság hatását, az emberek keveset 

engedhetnek meg maguknak, így sok esetben inkább meg veszik az olcsóbb rosszabb 

minőségű termékeket, hogy ezzel is csökkentsék kiadásaikat. 



   

   

A fogyasztói társadalom a könnyen megközelíthető boltokat preferálja és szereti a  

kényelmet, a hipermarketekben, az emberek, mindent egy helyen érhetnek el, ami a 

vásárlás legkönnyebb formája, úgy is mondhatjuk, hogy igazi Kánaán a lusta embereknek, 

de az időhiány is lehet az oka az itt történő vásárlásnak. 

Már az előző pontban is említettem, hogy a könnyű elérhetőség fő szempont, így a 

Debrecen nagy területén lévő 5 piac, nem biztosít elég vásárlási lehetőséget a helyi 

termelőktől. A lakosok kényelmesebbek annál minthogy minden nap vagy héten 

felkeressék az egyiket. 

Kevés marketing biztosított a piacok számára. Úgy értem, nap mint nap találkozok olyan 

táblákkal, amelyek a Tescoban árult (több napos) paradicsom leárazását hirdetik, de még 

soha nem írták ki a DKV-s buszok kijelzőjén, hogy Erzsike néni 5% kedvezményt ad a 

törzsvásárlóknak.  Pedig lehet jobban járnánk az ő frissen, a kertből szedett 

paradicsomával, amit nem vegyszerezett le, hogy szépnek tűnjön. 

Az általunk javasolt megoldások: 

Fontos lenne, hogy ösztönözzük mind a helyi termelőket, mind a döntéshozókat arra, hogy 

megtárgyalják az őket érintő kérdéseket. Talán több támogatás biztosítása is lehetséges 

lenne, ezáltal olcsóbban tudnák adni minőségi termékeiket és a város lakossága is jobban 

megengedhetné magának azokat. 

Bár az emberek nem feltétlenül tudnak róla, de a piacokon is rengeteg terméket ellehet 

érni egy helyen, ha elemet és kávéfőzőt ott nem is találunk. De ha ilyen piacot szeretnénk, 

akkor célba vehetnénk a debreceni Zsibogót, ahol ezeket is minden bizonnyal megtaláljuk. 

Már csak az maradt feladatul, hogy rávilágítsuk az embereket erre a sokszínűségre. 

A lakosságnak igenis van beleszólása a kérdésbe és joga van lakossági kezdeményezést 

előterjeszteni egy új piac (vagy akár több) megnyitása érdekében. Így több embernek esne 

útba hazafelé menet, a piacra való betérés, de akár az onnan eredő friss illatok is segítené 

az odajutást. 

Ma már mindent lehet reklámozni, akár még a pelenkát is, miért gondoljuk, hogy a friss 

terméket nem? Hiszen a nagy áruházak is ezt csinálják. Annyi lenne a különbség, hogy a 



   

   

termékek itt tényleg jó minőségűek lennének. Bármivel lehetne reklámozni, 

szórólapozással, plakátokkal, ingyen kóstolókkal vagy akár TV-s reklámokkal is, a helyi 

TV csatornán, az önkormányzat támogatásával. 

Csapatunk mottója: Bármi lehetséges! 

  

 


