
   

   

Újratervezés Nyíregyházán 

A nyíregyházi 5lett csapat 2013 októberében értesült az újratervezés 

nevű projektről, aminek kapcsán egy olyan feladatra jelentkeztünk, melynek 

keretében egy akciótervet kellet létrehoznunk a helyi  élelmiszer fogyasztási 

szerkezet fejlesztésére és javaslatokkal hozakodtunk elő, annak fejlesztése 

érdekében. Csoportunk rengeteget munkálkodott azon, hogy megismerje 

Nyíregyháza élelmiszer ellátásának szerkezetet, hogy megpróbáljuk megérteni 

és átlátni ezt a rendszert. Pozitív és negatív tapasztalatból is volt részünk 

egyaránt, míg eljutottunk odáig tényleg megismerjük ezt a rendszert, értékeljük 

és megpróbáljuk másoknak is átadni tapasztalatainkat. 

Egy csapat: 

                                  

Csapatunk helyi fiatalokból áll, akiket érdekel a környezetük megóvása, az 

egészséges életmód és a táplálkozás. Szeretnénk, ha minél több emberhez, 

fiatalhoz tudnánk eljuttatni olyan információkat, amelyek hasznukra válhatnak 

az életükben, és közelebb juttatja őket az egészséges élethez. 

A csapat magját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzat vezetősége adja, akik olyan embereket gyűjtöttek magunk köré, 

akik szintén érdeklődnek ez iránt a téma iránt. A csapat tagjai mind más és más 

környezetből érkeztek: a nyíregyháziak közül egyesek a bel- míg sokan a 

külvárosban laknak, emellett pedig  több olyan kollégista és  bejárós diák is 

csatlakozott a csoporthoz, akik kisebb falvakban, településeken élnek és  2 

erdélyi fiatal is gazdagítja a csapatot akik az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)  

által kerültek Nyíregyházára. Csapatunk tehát nagyon sokrétű és érdekes, 



   

   

amely által sok szemszögből 

vizsgálhatjuk meg a terveinket. De 

egy dologban mindannyian 

egyetértünk: EZ A MI  5LET-ÜNK! 

Településünk 

bemutatása: 

 

Nyíregyháza Magyarország hetedik legnagyobb városa közel 120 ezer lakossal - 

Kelet-Magyarország egyik legjelentősebb gazdasági és kulturális központja. A 

város fekvése szinte egyedülálló egész Európában, 80 km-es körzetében három 

ország határa található. Románia, Ukrajna és Szlovákia. A város területéről 2-3 

óra alatt el lehet érni olyan több tízmilliós piacokat, amelyek rendkívül gyors 

fejlődés előtt állnak. 

Magyarországon az 1998-2002 évek gazdaság fejlődése nem volt homogén, két 
igen jól elkülönülhető időszakot lehet 
megkülönböztetni. Az egyik az 1998-2000 
közötti időszak, amely gyakorlatilag az előző 
kormány gazdaságpolitikájának folytatása 
volt, töretlen és egyre gyorsuló fejlődést 
jelentett mind a termelésben, mind a 
tőkebefektetésekben. A 2000. év utáni 
időszakban a fejlődés lelassult, sőt a 
mesterségesen erősített forint és a 
nagymértékben megemelt minimálbér egyes 
ágazatokban a termelés visszafogását és az 
export csökkenését okozta. 

A negatív hatások elsősorban a kis és középvállalkozásokat (kkv) érintették, 
ezen belül a feldolgozást és a termelő cégeket.  



   

   

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország egyik legelmaradottabb és 
leghátrányosabb helyzetű megyéje. Azzal, hogy megyénk elsősorban 
mezőgazdasági jellegű, gyakorlatilag meghatározott a gazdasági lehetősége. A 
magyar mezőgazdaság ismert helyzete, illetve a megye tőkevonzó-
képességének alacsony volta miatt, a megyében az egy főre jutó GDP 30-40 %-
kal alacsonyabb, mint az országos átlag. 

Nyíregyháza, mint a megye közigazgatási és gazdasági központja, jobb 
gazdasági potenciállal rendelkezik. A munkanélküliség, a tőkevonzás, az 
infrastruktúra helyzete jóval kedvezőbb, mint a megyében. 

Az ipari termeléssel foglalkozó cégek aránya kevesebb, mint 20 %, 
adózóképességük azonban rendkívül jelentős. A nyíregyházi cégek döntő 
többsége szolgáltatással foglalkozik. A mezőgazdasági típusú vállalkozások 
mind számuk, mind termelési értékük tekintetében nem játszanak komoly 
szerepet a város gazdasági életében.  

Az ipar alapvetően export vezérelt. Az export dinamikusan növekedett, amelyet 
a belföldi értékesítés nem tudott követni, így 2000-ben csak minimálisan 
emelkedett az előző évhez képest.Az építőipar teljesítménye évről évre 
dinamikusan növekszik, melynek oka a lakossági építőipari kereslet, azonban az 
ipari beruházások kisebb mértékben részesedtek a teljes értékből. 

A kiskereskedelmi üzletek számának csökkenése a minőségi kiszolgálás és a 
fogyasztók kőkemény realitás érzékének a következménye. Azok a kis üzletek, 
amelyek nem képesek ezekre a kihívásokra reagálni, megszűnnek. 
Természetesen a nagyobb üzletek és üzletláncok is állandó fejlődésben vannak, 
hiszen a modernizálódott kereskedelem egy percre sem engedi meg, hogy ne 
reagáljon a fogyasztói igények változásaira, illetve ne próbálják ők maguk 
befolyásolni azt.  

Nyíregyháza hozzávetőlegesen 20 nagyobb áruházzal rendelkezik, ezek 
többségükben a központban találhatóak, de vannak a külvárosi részeken is, 
hogy az ott lakók is kényelmesen hozzájussanak a termékekhez. Ezek közül 
körülbelül 10 hiper- vagy szupermarket (mint például Spar és Interspar, amiből 
3 is található városunkban , de van 2 Aldi és  Lidl, Real vagy Coop, amiből 
szintén sok található Nyíregyházán) és  szakáruházak is (pl. Dechatlon, Baumax 



   

   

és Praktiker ). Ezeken felül 2 bevásárlóközponttal (Korzó és NyírPláza)  is 
rendelkezünk. 

A kisebb üzletek is többnyire a nagyobb áruházaktól szerzik be az élelmiszert, 
de a kifejezetten zöldséges és gyümölcsös boltok, hentes üzletek hazai 
termelőktől szerzik árujukat, a piacokon árusítók pedig saját termékeiket adják 
el.A helyi termelők által előállított élelmiszer árusítására Nyíregyházán sok 
lehetőség van.  A város egyik külvárosi részén működik egy ún. KGST-piac, ahol 
minden megtalálható. Városszerte még 3 zöldség piac működik, ahol a 
termelők eladhatják árujukat. Városunkban jellemző még, hogy háztól veszik a 
friss árut (ismerős nénitől a friss tojást és tejet). 

A kérdőívek eredményeinek bemutatása: 

A csapata sokat dolgozott azon, hogy megismerje Nyíregyháza élelmiszerellátó 

rendszerét. Úgy észleltük a piaci látogatások és az emberekkel való 

beszélgetések után, hogy a legtöbb ember az egyszerűbb utat választja, s a 

nagy bevásárló központokat és az ottani, nem minden esetben magyar 

termékeket választja a környéken termelt élelmiszerek helyett. A felméréshez 

egy kérdőívet készítettünk, amiben megközelítőleg 60 főt kérdeztünk meg.  A 

kérdőívek részletes eredményeit mellékelve csatoltuk. 

 1-2.) Születési dátum, nem? – a kérdőívek 1/3-át felnőttekkel töltettünk ki 50-50%-os 

férfi-női arányban. A maradék 2/3-ot 18 év alatt korosztálynak szántuk, amit szintén fele-fele 

arányban osztottunk el fiúk és lányok között.  

3.) Szelektíven gyűjtitek a hulladékot? – a megkérdezettek 82%-a gyűjti szelektíven a 

hulladékot.  

igen

nem 

 



   

   

4.) Van a környezetedben olyan, aki vegetáriánus? – a válaszolók 30%-nak él a 

környezetében vegetáriánus. 

van

nincs

 

 

5.) Van piac a közeletekben? – a kérdőívek kitöltőinek 55%-nak van piac a közelében. 

6.) Milyen gyakran vásároltok piacon? –a válaszadók 35%-a ritkán, 5%-a soha, a 

maradék 60% pedig havonta többször is vásárol piacon. 

7.) Előnyben részesítik a magyar termékeket? – a megkérdezettek 70% részesíti 

előnyben. 

8.) Meg vagytok elégedve a magyar termékek: minőségével, árával, 

beszerezhetőségével/elérhetőségével/gyakoriságával? – 100% meg van elégedve 

a minőségével és 75% az elérhetőséggel, de 60%-a nincs megelégedve az árával. 
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9.) Te (vagy aki a családodból élelmiszert szokott vásárolni) legtöbbször hol 

vásároltok? – a megkérdezettek 65% nagybevásárló központban és 40% piacon is szokott 

vásárolni. 

10.) Szerinted fontos a helyi termék? – a válaszadók 80%-a szerint fontos a helyi 

termék. 

11.) Mennyire van támogatva a helyi termék? – a megkérdezettek véleményének 

többsége szerint közepesen vagy rosszul van támogatva. 

12.) Milyen ötleted van arra, hogy hogyan lehetne fellendíteni a helyi 

termelők népszerűségét? – a megkérdezettek 75%-a válaszolt kérdésünkre és 

megosztotta velünk ötletét. A maradék 25% nem tudott olyan ötletet mondani, mely 

segítségével sikerülne fellendíteni a helyi termelők népszerűségét. 

 

 



   

   

A terv: 

Az újratervezés lényege, hogy az élelmiszer 
fogyasztási szerkezet olyanra alakítsunk, mely által 
előtérbe kerülnek a helyben termelt termékek. A 
terv kidolgozása során rengeteg emberrel: vásárlóval és termelővel is 
találkoztunk, akik segítettek bennünket abban hogy több szemszögből is 
megvizsgálhassuk a rendszert, hogy egy működőképes tervet hozzunk létre a 
helyi élelmiszerek iránti kereslet növelésére.  

Nyíregyháza lévén annak, hogy egyike Magyarország legnagyobb városainak és 
megyeszékhely, az átlagosnál jóval nagyobb lakosságú település, melyet a város 
két piaca: a Búza téren található, és a KGST piac nagy mennyiségű helyben 
termelt élelmiszerrel lát el. Probléma azonban, hogy ezek a piacok rengeteg 
lakostól távol esnek, és inkább a közelükben lévő boltokban, hipermarketekben 
vásárolnak. Ez által a nyíregyházi lakosok csak egy bizonyos rétege szerez be 
helyi termelőtől élelmiszert. Véleményünk szerint a Nyíregyházi Kosár Közösség 
az, ami megpróbálja ezt a fajta hozzáférhetőséget megoldani, hogy mindenki 
számára elérhetővé tegye a helyi termék beszerzését. 

A Nyíregyházi Kosár Közösség reklámozásával segíthetnénk ezen a problémán, 
így mindenki megismerné ezt a kezdeményezést. A Kosár Közösség megfelelő 
hirdetésével:  facebook-on keresztül, internetes fórumokon, vagy akár a helyi 
média segítségével ellehetne érni, hogy az emberek nyitottabbak legyenek a 
környezettudatosság és az egészséges, helyi élelmiszer iránt.  

Megkérdezetteink is gyakran válaszolták nekünk hogy jó marketinggel, 
reklámokkal esetleg támogatók segítségével fellendülhetne a helyi termelők 
népszerűsége.  

Gyakori válasz volt továbbá hogy drágának tartják a helyi élelmiszereket , illetve 
az „adják ingyen”  hozzászólás is világossá tette, hogy az árakkal nincsenek 
megelégedve, ezért sokan helyezik előnybe a szupermarketek termékeit, még 
ha tudják, hogy ez által az ár a minőség rovására mehet. Jó megoldás lenne erre 
a problémára, ha a helyi önkormányzatok és az állam is jobban támogatná a 
helyi termelőket. Ezzel kiegyenlítődne a mérleg nyelve és sokkal többen 
választanák a helyi termékeket. 

Csapatunk mottója: VAN EGY 5LET-ÜNK! 


