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1. B E V E Z E T É S

A világ fejlett országainak élelmiszer-gazdasága a XX. század második
felében gyökeres változásokon esett át. A II. Világháborút követően az
élelmiszeripari termelés fő feladata az volt, hogy elegendő mennyiségben
biztosítson táplálékot az éhező tömegeknek (SZAKÁLY S., 2001). Ez a
stratégia még 10-20 évig tartotta magát, de már ebben az időszakban
előtérbe került a táplálkozás és az egészség kapcsolatának vizsgálata.

Az 1970-es és 80-as években a jóléti államok élelmiszeripari vállalatai
termékeik átfogó korszerűsítésébe kezdtek, melynek oka túlnyomó részben a
megváltozott fogyasztói magatartásban keresendő. A hiánybetegségek
általánossá válása és köztudatba való bekerülése, valamint a kor
divatirányzatai (pl. fitness, testkontroll), illetve a táplálkozás és az egészség
közötti kapcsolat felértékelődése egyaránt megkövetelték az energiában
csökkentett termékek előállítását (SZAKÁLY S., 2001). Ez a stratégia
egészen a 90-es évekig markánsan érvényesült, s egyben társult hozzá egy
folyamatos választékbővítés is, amely végül az élelmiszerkínálat soha nem
látott mértékű sokszínűségéhez vezetett.

A 80-as évek végén, a 90-es évek elején újabb stratégiai irányvonalak
körvonalazódtak. Egyfelől az élelmiszeripari termékek világkereske-
delmében tartós egyensúlyhiány állt be: a fizetőképes kereslet kisebb
mértékben növekedett, mint a kínálat, és ez jelentős mértékű készlet-
növekedést okozott. A vázolt körülmények között csakis a minőségi
fejlesztés jelentett kiutat, azaz a különleges minőségű, nagy hozzáadott
értékű termékek előállítása (LAKNER-SOMOGYI-HORVÁTH, 1998).
Ehhez az irányvonalhoz sorolhatjuk az ún. stratégiai élelmiszereket. A
stratégiai élelmiszerek körébe tartoznak SZAKÁLY S. (2001) szerint a
kiváló minőségű nemzeti élelmiszerek, az ún. organikus (öko, vagy másként
bio) termékek, illetve az ún. funkcionális élelmiszerek, mégpedig olyan
értelemben, miszerint ezek kifejezetten alkalmasak a piaci előnyszerzésre.

Esetünkben nemzeti élelmiszerek még a hagyományos Hungaricumok,
mint pl. a Pick szalámi, a Pálpusztai és a Trappista sajt, az Unicum, illetve
az újonnan kifejlesztettek, mint pl. a Kalci-sajt, a probiotikus Party vajkrém,
vagy rövidesen a Biofir és a Hunkult. Ezek a termékek napjainkban az
élelmiszerek legpiacképesebb, legnagyobb potenciállal rendelkező
csoportjába sorolhatók.



Hasonló piaci sikerre számíthatnak az organikus élelmiszerek. Egy holland
ökogazdálkodást kutató intézet számításai szerint 1998-ban a világon 13
milliárd eurót adtak ki organikus termékekre, 2000-re pedig 20 milliárd
euróra számítanak. Ez évente 27%-os növekedést jelent. Ma az
ökoélelmiszerek közel 40%-a az EU-ban, 31%-a az USA-ban és 8%-a
Japánban fogy el, a három ország együttes fogyasztása pedig a világtermelés
háromnegyedét adja. 2005-re várhatóan az organikus élelmiszerek 20
milliárdos forgalma minimum megduplázódik, és ezen belül a tejtermékek
kereslete még a többinél is gyorsabban nő, megközelítve az összesen belüli
egyharmados részarányt (SZAKÁLY S., 2001).

A 90-es években tovább nőtt a környezetszennyezés, nem csökkent a
táplálkozással összefüggésbe hozható megbetegedések száma, ahogy a
halálozási statisztikák is alig javultak valamelyest. Eközben a legtöbb fejlett
nyugati ország társadalma az elöregedés jeleit mutatja, s ez a trend jelentős
terheket ró az állami költségvetésre. Mindezen problémák együttesen
mozdították elő a stratégiai élelmiszerek harmadik nagy csoportjának, az ún.
funkcionális élelmiszereknek a kifejlesztését, amelyek elsősorban a
betegségek megelőzését, a szervezet egészségességének fenntartását
szolgálják (SZARKA, 2000). Nagy előnyük, hogy élelmiszerek, nem pedig
gyógyszerek, így az evés élvezeti funkciójának megtartása mellett juttatják
be védőanyagaikat az emberi szervezetbe, s fejtik ki áldásos
tevékenységüket (SZAKÁLY S., 2001).

A funkcionális élelmiszerek napjainkban a fejlett világ
élelmiszeriparának húzótermékei, egyre növekvő piaci részesedéssel,
növekvő forgalommal (MENRAD, 2000), s a legújabb fejlesztésekben már
öko-funkcionális élelmiszerekkel is találkozhatunk (pl. biotejből előállított,
ásványi anyagokban dúsított, alacsony zsírtartalmú tej), amelyek most
indulnak világhódító útjukra (SZAKÁLY Z., 2002).

Az elmondottakból jól érzékelhető, hogy napjainkban a piaci siker
kulcsa a kiváló termékminőség, illetve valamilyen egészségvédő, ún.
táplálkozási előny beépítése a termékbe. A minőség és az egészségesség
tudatos összekapcsolásának, együttes alkalmazásának igénye megjelent saját
kutatásainkban is, melyek alapján jelenlegi munkánkhoz két fő célkitűzést
határoztunk meg:



1. A minőséget alkotó összetevők marketing szempontú vizsgálata, azok
fogyasztói bírálata tej- és húskészítményeknél

Az első feladat szorosan kapcsolódik a Pécsi Magyar Tejgazdasági Kísérleti
Intézethez, s különösképpen SZAKÁLY S. professzor munkásságához,
akinek irányítása mellett a gyártmányfejlesztés immár két és fél évtizede
táplálkozásbiológiai alapokon nyugszik, teljes mértékben megfelelve a
korábban bemutatott, legújabb kori élelmiszeripari trendnek.

Érdemes néhány szóban utalni a kutató-fejlesztő munkára, melynek
eddigi legfőbb területei: a homogénezett tejtermékek, a zsírszegény és
cukormentes tejdesszertek egész sorának, az energiaszegény vajkrémek, a
Kalci-sajtok, az ideális zsírsavösszetételű (HIF) élelmiszerek, az
üledékmentes kakaós tej kifejlesztése, újabban pedig a világviszonylatban is
egyedülálló probiotikus tejföl és kefir, továbbá a probiotikus vajkrém,
valamint a pre- és probiotikumot egyaránt tartalmazó ivójoghurtok
előállítása (SZAKÁLY S.,2002).

Jelen kutatás elsődleges célkitűzése a SZAKÁLY S. (1996,1997b)
professzor által kidolgozott ún. garanciális és funkcionális minőség modell-
jének marketing szempontú felülvizsgálata, esetleges továbbfejlesztése. Ez a
kutatómunka részét képezi a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának
Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszékén, SZAKÁLY Z. és BERKE
(1997-2002) nevéhez fűződő ezirányú termékmarketing-kutatásoknak. Jelen
vizsgálataink során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy megállja-e a
helyét a modell a tejtermékek és a húskészítmények piacán, figyelembe véve
a napjainkban használatos minőség-modellek koncepcióit, valamint az
élelmiszerfogyasztói magatartás sajátosságait.

2. A fogyasztói magatartás feltárása a tejtermékek és húskészítmények
piacán, a termékminőség és az egészséges táplálkozás összefüggésében

A második feladat indoklása már összetettebb, és főként
táplálkozástudományi oldalról közelíthető.

Orvosok által sokat hangoztatott az a tény, miszerint a lakosság
egészségügyi állapota válságos, s ezt bizonyítandó elég a magas halálozási
rátára, vagy az alacsony várható élettartam-értékekre gondolni (ZAJKÁS,
2000; BÍRÓ 1999b). Ugyanakkor tudományos körökben az is közismert,
hogy a táplálkozás milyensége legalább egyharmad részben felelős a
fogyasztó egészségi állapotának és életminőségének milyenségéért. Nem



kérdéses tehát, hogy a magyar fogyasztónak fokozottan ajánlott lenne az
egészségvédő élelmiszerek fogyasztása, általában véve az egészségesebb
táplálkozásra való áttérés. Ugyanakkor azt látjuk, hogy még olyan alapvető
élelmiszerünk, mint a tej fogyasztása is igen alacsony szinten stagnál,
legalábbis elérhetetlennek tűnő távolságban az 1987. év 200 kg-os rekord-
értékétől, vagy a fejlett országok 250-420 kg személyenkénti tejtermék-
fogyasztási értékeitől (SZAKÁLY S., 2000b).  A húsfogyasztás eközben
egyoldalúan eltolódik a baromfiféleségek felé, a vöröshúsok imázsa
mélyponton van (SZAKÁLY, Z. 2001), és általában elmondható, hogy mind
a tejtermékek, mind a húskészítmények piacát megoldatlan anomáliák hatják
át (SZAKÁLY S. et al., 1997a; INCZE K., 2000b).

A PROMAR (1998) tanulmánya kimondja, hogy manapság az európai
fogyasztók egyre több gondot fordítanak egészségük megőrzésére, egyre
több információt szereznek az egészséges életmódról, és nagyobb mértékben
vállalják a felelősséget saját egészségükért. Mindez befolyásolja az
élelmiszerekhez való viszonyukat is: az étrend és az egészség
összefüggésének felismerésével ügyelni fognak arra, hogy megfelelő
táplálkozással elősegítsék egészségük megőrzését. A fenti kijelentés
megállja a helyét a fejlett nyugat-európai országokra, hazai vonatkozásban
azonban a KÉKI-Magyar WES Titkárság (1996) tanulmányának
megállapításaival értünk egyet, amely kimondja: a magyar fogyasztók
táplálkozási ismeretei hiányosak, a családok egy részében továbbra is
érzékelhető a hagyományos, egészségtelen táplálkozási szokások
továbbvitele, ugyanakkor korlátozott a jobb tápanyagtartalmú élelmiszerek
hozzáférhetősége, valamint egyenlőtlen az élelmiszerek elosztása az egyes
társadalmi rétegek közt. A tájékozatlanságot kiemelve elegendő, ha két
felmérés eredményeit említjük: SOROSSY, HAJDU  és LAKNER (1998)
kutatásai azt az eredményt hozták, hogy a magyar fogyasztóknak csupán
38%-a ismeri tejtermékeknél az „UHT” megnevezés valódi tartalmát, míg
FÁTRAI (2002) primer vizsgálatai kiderítették, hogy a fogyasztók 58%-a
egyáltalán nem ismeri az „élőflóra” jelentését, további 18%-kuk úgy véli,
hogy az élőflóra a tartósítószer-mentességre utal, és csak megközelítően
20%-kuk (!) van tisztában a fogalom valódi jelentésével. Ilyen alulinformált-
ság mellett nem lehet áttörést várni az új fejlesztésű Hungaricumok és
egyéb, egészségvédő élelmiszerek piaci bevezetésétől.



Ha még szót ejtünk a médiában megjelenő, sok esetben a tejet és a
vöröshúsokat alaptalanul megvádoló cikkekről (SZAKÁLY S., 2000a;
INCZE, 2000b), a koleszterin-propagandáról, ami „a vádlottak padjára
ültette a tejzsírt, a vajat, rajta keresztül a tejtermékeket” (SZAKÁLY S.,
2000b), és a vöröshús-fogyasztó imázsát a kövérséggel beazonosító,
elhibázott gyártói reklámkampányokról (SZAKÁLY, Z. 2001), az
esetenként minden mondanivalót nélkülöző, gyenge színvonalú közösségi
tejtermék-reklámokról, a helyzetkép tovább romlik. Mindezekhez
hozzátehetjük: az elérhető közelségbe került EU-csatlakozás jelentős
próbatétel elé fogja állítani a tej- és húságazatot, akkor is, ha az előttünk álló
nehézségekről keveset hallani. Elég utalni a közösségi védjegyek alacsony
ismertségére, vagy az EU által javasolt elfogadhatatlanul alacsony kvótákra.

Ezek a halmozottan jelentkező problémák két fő feladatot fogalmaznak
meg a csatlakozás időpontjáig. Egyik fő feladat a belső felvevőpiac
stabilitásának biztosítása. Ennek érdekében növelni kell a belső fogyasztást,
valamint biztosítani kell a magyar termékek versenyképes minőségét a belső
és a külső piacokon egyaránt. Fontos feladat a tradicionális és újonnan
kifejlesztett nemzeti élelmiszerek, a Hungaricumok körének bővítése és ezen
termékek hatékony piaci menedzselése (SARUDI 1998; 1999a,b).

A másik fő feladat a lakosság egészségi állapotának, életminőségének
javítása. Ennek tükrében biztosítani kell a fogyasztók helyes táplálkozási
ismeretekkel való felvértezését, a tej és tejtermékek, továbbá a sovány
húskészítmények fogyasztási szintjének növelését, a piacon jelen lévő
anomáliák megszüntetését, a vörös húsok újrapozicionálását.

Mindezen célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges a
fogyasztók véleményének megismerése, a tej- és húsfogyasztói magatartás
jellemzőinek feltárása. Az utóbbi években találkozhattunk olyan
vizsgálatokkal, amelyek a hazai tej- és húsfogyasztói magatartás valamely
részterületét vizsgálták (PÉNZES, 2002; SZAKÁLY Z., 2000, GALÓ et al.,
2000, PAPP et al., 1997), így pl. az általános fogyasztási szokásokat, a
vásárlók tájékozottságát, a fogyasztók élelmiszerminőséggel kapcsolatos
véleményét, a vörös húsokkal szemben mutatott fogyasztói preferenciákat.
Átfogó jelleggel is készültek piacfelmérések, de ezek megbízói rendelésre,
csak igen szűk körben – többnyire a piackutató és a megbízó között – kaptak
nyilvánosságot. Tudományos jellegű kutatás, amely együttesen vizsgálta
volna a tej- és a húspiacon megnyilvánuló fogyasztói magatartást, különösen



a termékminőség és az egészséges táplálkozás tükrében, tudomásunk szerint
még nem készült. A disszertáció mögött álló kutatások tehát ilyen
tekintetben hiánypótló szerepet töltenek be.

A fentiekben vázolt főbb problémákra való tekintettel a dolgozat az
alábbi kérdésekre kereste a választ:
1. Mi jellemző a tej- és húskészítmények fogyasztásának gyakoriságára,

az egyes készítmények kedveltségére?
2. Milyen tényezők alkotják az élelmiszerminőséget, és az egyes

tényezőknek milyen fontosságot tulajdonítanak a fogyasztók a vásárlás
során?

3. Alkalmazható-e módosítások nélkül a funkcionális minőség modellje
napjainkban?

4. A társadalmi értékek hierarchiájában hol helyezkedik el az egészség?
Mennyire egészségtudatos a magyar fogyasztó, ami a tej- és
húsfogyasztási szokásait illeti? Hogyan értékelik a magyar fogyasztók a
tej- és húskészítményeket azok egészségessége alapján?

5. További fontos kérdésekre kívántunk választ kapni a piaci anomáliák
tekintetében, mint pl.: van-e a tejtermékekben tartósítószer, illetve
mesterséges színezék; tejtermék-e a margarin, illetve a reggeli ital;
egészségesebb-e a növényi zsiradék; mennyire tartja egészségesnek a
fogyasztó a bőrös baromfihúst?

E felvetésekre kapott válaszok hasznos támpontot nyújthatnak az élelmiszer-
gazdaságban – különösen is a tej- és húsvertikumban – tevékenykedő
marketingszakemberek számára a legújabb fogyasztói igények
meghatározásához, a fogyasztói szegmensek elkülönítéséhez, továbbá a
helyes marketingstratégiák és -programok kidolgozásához. Úgy véljük, az
eredmények segítségére lehetnek a közösségi marketing szervezeteknek,
hogy azok hatékonyabb marketingkommunikációs kampányokkal és sikeres
felvilágosítómunkával járulhassanak hozzá a magyar fogyasztók
táplálkozási ismereteinek bővítéséhez, és a helyes táplálkozás irányába
történő orientálásukhoz.

Dolgozatomban a felsoroltak szerint bemutatásra kerülő primer
eredmények három fókuszcsoportos vizsgálat, valamint egy 1000 fős
országos megkérdezéses vizsgálat mintegy 220 ezer adatának statisztikai
feldolgozásából születtek meg. A dolgozat felépítésénél a tudományos
közleményekre nemzetközileg elfogadott irányelveket követtem, de éltem



azzal a lehetőséggel is, hogy a kutatás többirányú kiterjedése miatt bizonyos
tartalmi részeket az általánostól eltérő megnevezés alatt tárgyaljak. Így az
„Irodalmi áttekintés” helyett a nemzetközi és hazai szakirodalmak rendsze-
rezése, elemzése „AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS
VIZSGÁLATA” című fejezetben történik meg. Ennek oka alapvetően az,
hogy az irodalmazás mellett egyéni vizsgálatokat (döntően számításokat) is
végeztünk, amelyek saját eredménynek számítanak, így célszerűnek tűnt
ezeket más elnevezés alatt tárgyalni. Formailag hiányzik az „Eredmények és
értékelésük” c. fejezetrész is, ezt két részre osztottuk és  „A MINŐSÉG
ÉRTELMEZÉSE A MARKETINGBEN”, valamint „A FUNKCIONÁLIS
MINŐSÉG FOGYASZTÓI ÉRTÉKELÉSE TEJ- ÉS HÚSTERMÉKEK-
NÉL” fejezetekre. A minőséggel foglalkozó rész szintén azon okból
kifolyólag került be a saját eredmények közé, mivel az irodalmakat újszerű
szempontok szerint és új összefüggésekkel kiegészítve tárgyaljuk.

Az egyes Fejezetekbe beépített, felhasznált irodalom döntően az elmúlt
három évtized témához kapcsolódó kutatási eredményeit dolgozza fel, de
egyes adatoknál fél évszázadra, esetleg egy évszázadra tekint vissza. Ebben
az időszakban igen nagy számú publikáció látott napvilágot, ezért
igyekeztünk ezek közül csak a legértékesebbeket és a kutatási témához
leginkább illőket kiválogatni. A hivatkozásoknál az általános
kutatásmódszertani előírásoknak megfelelő, névvel és évszámmal történő
hivatkozási formát alkalmaztam (MAJOROS, 1994; TOMCSÁNYI, 2000).

Az ANYAG ÉS MÓDSZER rész a felhasznált kutatási módszerek rövid
leírását tartalmazza, de az alkalmazásuk szükségességét magyarázó, rövid
ismertető a vonatkozó eredményeknél is megtalálható. A
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK c. fejezetrészben az
eredmények alapján javaslatot teszünk a tej- és húspiacon követendő
marketingstratégiára, annak kulcsfontosságú elemeire.  Az ÚJ
TUDOMÁNYOS ÉS MÓDSZERTANI EREDMÉNYEK c. fejezetrészben a
kutatás azon eredményeit foglaljuk össze, amelyek megítélésünk szerint
újszerű, vagy új eredményekkel gazdagíthatják az élelmiszermarketing-
tudomány vonatkozó irodalmát. Az ÖSSZEFOGLALÁS és az angol nyelvű
kivonat tömören igyekszik visszaadni a kutatás alapvető célkitűzéseit és
legfőbb eredményeit. A dolgozat a KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSSAL, az
IRODALOMJEGYZÉKKEL, majd a MELLÉKLETTEL zárul.



2. A Z  É L E L M I S Z E R F O G Y A S Z T Ó I
M A G A T A R T Á S  V I Z S G Á L A T A

E fejezetben három anyagrész kerül feldolgozásra: az élelmiszerfogyasztói-
magatartás, az élelmiszerfogyasztás, illetve a táplálkozás és egészség
témaköre. Kutatómunkánk szempontjából mindhárom terület létfontosságú,
ugyanakkor a közöttük lévő kapcsolat is igen szoros, miként arra a HAJDU -
LAKNER (1999) által kidolgozott logikai modell rávilágít (1. ábra).

1. ábra: Az élelmiszer-fogyasztást befolyásoló tényezők rendszerelemzése
Forrás: Hajdu, Iné - Lakner Z. (1999)
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Az élelmiszerfogyasztás szerkezetét, annak jellegzetességeit nagymértékben
meghatározza a fogyasztói magatartás. Ennek okán első lépésben a
fogyasztói magatartás kerül nagyító alá, amelynek során áttekintjük a főbb
magatartásmodelleket, a fogyasztói magatartásra ható tényezőket, és az
élelmiszerfogyasztói magatartásban érzékelhető világtendenciákat.

Második lépésben a keresleti oldalt mutatjuk be, ahol ismertetjük a
hazai lakosság élelmiszerkeresletét befolyásoló tényezőket, majd részletesen
elemezzük a magyar lakosság élelmiszerfogyasztását, kiemelten vizsgálva a
tej- és húsfogyasztásra vonatkozó adatokat. A lakosság rossz egészségi
állapotára való tekintettel ide csatlakoztatva vizsgáljuk meg a tej és a hús
egészséges táplálkozásban betöltött szerepét a legújabb kutatási eredmények
tükrében.

A kínálati oldalról két összetevő kerül kiemelésre: az
élelmiszerminőség, illetve a termékimázs. Ez utóbbiak közül az
élelmiszerminőség, általában véve a termékminőség kérdésével behatóan
foglalkozunk „A MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSE A MARKETINGBEN” c.
fejezetben, mivel ez a témakör szorosan illeszkedik a dolgozat fő
vizsgálódási területéhez. A termékimázs átfogó elemzésére az ezirányú
szakirodalom kiterjedtsége miatt nem vállalkoztunk, viszont a dolgozat
célkitűzésének megfelelően tisztázzuk az imázsnak az „élelmiszerminőség –
fogyasztói magatartás” logikai modellben betöltött szerepét, jelentőségét.

A jelen fejezetben bemutatásra kerülő adatok különféle forrásokból
származnak, elsősorban is a nemzetközi szervezetek (FAO, WHO, FIL-IDF,
EUROBAROMETER) kiadványaiból, valamint különböző szerzők
közleményeiből. Az adatok megjelenítésekor az eredeti forrásokra a
tudományos művekben szokásos módon hivatkozunk. Mondanivalónk
szerkezetét a HAJDU-LAKNER (1999) modell alapján határoztuk meg,
kiemelve a saját kutatásunk számára fontos összetevőket.

2.1. Az élelmiszerfogyasztói magatartás alapjai
2.1.1.  Az élelmiszerfogyasztói magatartás fogalma

Napjainkban minden vállalat tudatában van annak, hogy az esetek
többségében nem elegendő „általában a piac ismerete”, ennél sokkal
fontosabb a piacot alkotó vásárlók meghatározott csoportjainak, az ún.
szegmenseknek a megismerése (HOFMEISTER-TÖRŐCSIK, 1996). Az is
nyilvánvalóvá vált az utóbbi évtizedek gyakorlata alapján, hogy a



„hagyományos” szegmentálási ismérvek, mint pl. a nem, életkor, lakóhely
stb. ma már nem adnak elegendő magyarázatot a vásárlási indítékokra, és
nem elegendőek a fogyasztó megismeréséhez sem. Egyre gyakoribb tehát a
magatartás alapján történő szegmentálás, legyen szó akár vásárlásról, akár
fogyasztásról.

A fogyasztói magatartás-kutatás már nagyon régóta arra irányul, hogy
feltárja a magatartás mögött meghúzódó okokat és azokra megfelelő
magyarázatot találjon. Ezek ismerete nélkül lehetetlen a vásárlási döntési
folyamat megismerése, és reménytelen vállalkozás felmérni, prognosztizálni
a marketingeszközök, a marketingkörnyezet hatását a fogyasztói és vásárlási
döntésekre (HORVÁTH, 1996).

Az első fogyasztói magatartáselméletek még az I. Világháború előtt,
közgazdasági alapokból fejlődtek ki. Ezek vizsgálódásai a vásárlási
cselekvésre helyezték a hangsúlyt, és főként arra irányultak, hogy a
fogyasztás milyen hatást gyakorol a gazdaságra, illetve hogy a fogyasztó
miként osztja szét korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásait a korlátlanul
meglévő igényei, szükségletei kielégítésére. A magatartási modellként ebben
az időszakban a homo oeconomicus – az értelemtől vezérelt és eszerint
cselekvő ember – szolgált, aki tökéletes tudással rendelkezik és előrelátása is
kifogástalan (GUTJAHR, 1992).

A fogyasztói magatartást ilyen módon magyarázó mikroökonómiai
elméletek között kiemelkedő szerepe van a LANCESTER (1966) nevével
fémjelzett „háztartási elméletnek”. Az  elmélet – miként általában véve a
közgazdaságtan is – a teljesen racionálisan viselkedő egyénből indul ki, aki
döntéseit puszta gazdasági megfontolásból hozza, és arra keresi a választ,
hogy a háztartásának mely termékekből milyen mennyiséget kell vásárolni
adott árak és adott családi költségvetés mellett, természetesen a hasznosság
maximalizálásával.

E modell korlátai hamar megmutatkoztak, ugyanis képtelenek volt
magyarázatot adni arra, hogy a fogyasztók esetenként miért választották két
termék közül a drágábbikat, miért vettek meg adott pillanatban egy olyan
terméket, amelyre csak később volt szükségük, miért preferáltak jobban egy
bizonyos terméket, holott egy másik termék azonos áron azonos minőséget
kínált. Szükségszerű volt tehát a fogyasztói magatartást magyarázó
elméletek megújítása, egy új magatartás-modell létrehozása, amely végül a
60-as években valósult meg. KOTLER már 1967-ben, Marketing



Menedzsment c. könyvének első kiadásában élesen elkülönítette egymástól a
termelés-, az értékesítés- és a fogyasztóorientált marketing filozófiáját, az
utóbbi létjogosultságát kiemelve.

A marketing tehát részben elveti a racionálisan gondolkozó fogyasztó
gondolatát, és a fogyasztót egyénként kezeli, akinek döntéseit
megmagyarázhatatlan, irracionális tényezők is motiválhatják. Ezáltal a
fogyasztói magatartásra ható tényezők vizsgálatánál egyre jelentősebb
szerephez jutnak a szociológiai és főként a pszichológiai szempontok
(KATONA, 1962). Napjainkban pedig már egyenesen célszerű lehet a homo
empaticus létezéséről beszélni, az érthető (funkcionális) és érthetetlen
(szimbolikus) fogyasztással jellemezhető fogyasztóról. Ez a fogyasztó már
nem csak a funkciójáért vásárol meg egy-egy terméket, sokkal inkább azért,
mert az „segíti feledni gondjait, örömet szerez, jóleső érzést okoz a
birtoklása és/vagy a fogyasztása (TÖRŐCSIK-VARSÁNYI, 1998).
TÖRŐCSIK (2000) egy későbbi megfogalmazása szerint „lelki egészségünk
miatt kell illúziókat, szimbólumokat fogyasztanunk”.

Ez a kijelentés is alátámasztja, hogy a fogyasztót a vásárlásai során
egyre inkább az önmegnyugtató és az önkifejező fogyasztás motiválja,
vagyis a pszichológiai, lélektani tényezők szerepe domináns, különösen a
magas hozzáadott értékű, bonyolult termékek vásárlásakor. Éppen ezért a
fogyasztó lelkivilágát megismerni kívánó marketing szakembernek pszicho-
lógiai ismeretekkel is fel kell vérteznie önmagát. MAGYAR (1990)
szavaival élve: aki eredményes marketinget akar folytatni, annak „tudnia
kell anticipálni, távolba érezni és gondolatot olvasni (vizionálás és telepá-
tia).” Avagy „átlagon felüli marketing nem képzelhető el a mások helyzetébe
való beleélés, a másokkal való azonosulás készsége és képessége nélkül.
Másként: „A marketing feladata, hogy beleélje magát a vásárló helyzetébe.”

Mindezek alapján megfogalmazhatjuk a fogyasztói magatartás
definícióját, amely LEHOTA-TOMCSÁNYI (1994) szerint: a fogyasztó
azon cselekedeteinek összessége, amelyek a termékek és szolgáltatások
megszerzésére, használatára, értékelésére és a használatot követő
bánásmódra irányulnak, beleértve a cselekvést megelőző és meghatározó
döntési folyamatokat is.

A fogyasztói magatartás-kutatás arra keres választ, hogy mily módon
hozza meg döntését az egyén arról, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat
(pénz, idő, erőfeszítés) fogyasztási cikkekre hogyan költse el. A fogyasztói



magatartás-vizsgálat kiterjed a kik, mit, miért, hogyan, mikor, hol
kérdéskörre, a „7O” vizsgálatára (KOTLER, 1991).

2.1.2.  A vásárlói és fogyasztói magatartás általános modellje
A fogyasztói magatartás magyarázására többféle magatartás-modell látott
napvilágot, amelyek középpontjukba a vásárlási döntési folyamatot állítják.
Itt jegyezzük meg, hogy a vásárlói és fogyasztói kategória a marketingben
elkülöníthető, mivel a vásárlást végző személy nem mindig, vagy nem
egyedüli fogyasztója az adott terméknek, és az sem szükségszerű, hogy ő
hozza meg a vásárlási döntést. Ennek ellenére a legtöbb helyen a két
kategória elválaszthatatlan egymástól, miként a széles körben ismert
ENGEL-BLACKWELL-MINIARD (1987) által kidolgozott modellben is. A
modell a bonyolult vásárlási magatartás esetét jeleníti meg (2. ábra).
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2. ábra:  A teljes Engel-Blackwell-Miniard modell bonyolult vásárlói magatartás esetén
Forrás: Engel-Blackwell-Miniard (1987)
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A szerzők rámutatnak, hogy az alkalmazott magatartás-modell nem
alkalmazható valamennyi vásárlási szituáció esetében, például abban az
esetben sem, amikor a vásárlást nem kíséri fokozott fogyasztói érdeklődés és
a márkák között nincsenek jelentős különbségek. Ebben a helyzetben az
egyszerű vásárlási magatartás érvényesül, amelynek folyamatát a szerzők a
következőképpen ábrázolják (3.ábra):

3. ábra:   Az Engel-Blackwell-Miniard modell egyszerű vásárlói magatartás esetében
Forrás: Engel-Blackwell-Miniard (1987)
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amelyek további információkeresésre serkentik. Ezeket feldolgozva az új
ismereteket ütközteti a már tárolt információkkal, ami akár az észlelés
torzulásához is vezethet. A tárolt adatok hatással vannak a motivációkra, az
attitűdre és a márka iránti bizalomra.

HORVÁTH (1996) vizsgálatai alapján a vásárlási döntési folyamat nem
csupán meghatározza a vásárlás létrejöttét, vagy elmaradását, de visszahat a
vásárlási szándékra, a fogyasztó márkával szembeni attitűdjeire, a
márkaismeretre, valamint a termék iránt tanúsított figyelemre.

A vásárlói magatartás-modellek kritikájaként is értelmezhetők az ún.
termékcsoporthoz köthető modellek, amelyek arra a megállapításra épülnek,
hogy a termékcsoportokhoz kapcsolódó fogyasztói magatartás jelentősen
eltérhet az általánostól. Az eltérések lehetnek pl.: az érzékszervi érzékelés és
az észlelés nagyon erős szintje, a szükséglet alapvető jellege, vagy a környe-
zeti tényezőkön belül a kultúra kiemelkedő szerepe (LEHOTA, 2001).

A legkorábban kidolgozott az ún. Pilgrim-modell (PILGRIM, 1957).

ÉLELMISZER SZEMÉLY
GAZDASÁGI,

TÁRSADALMI
TÉNYEZŐK

4. ábra:   A Pilgrim-féle élelmiszer-fogyasztói magatartás modell
Forrás: Pilgrim, F. J. (1957)
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A modell szerint az élelmiszer kiválasztását alapvetően az észlelés határozza
meg, amely három tényező – az élelmiszer tulajdonságainak és az arra épülő
fiziológiai hatásoknak, az érzékszervi tulajdonságok percepciójának,
valamint a környezetből származó hatásoknak – a függvénye. A modell
elismeri a meghatározó tényezők kölcsönhatását, de azok kapcsolatai
kevéssé kidolgozottak. Továbbfejlesztését legszemléletesebben a Stepherd-
féle modell (3. melléklet) jeleníti meg, amely a döntési folyamatra koncen-
trál, s arra vonatkoztatva írja le a többi tényező hatását  (STEPHERD, 1990).

2.2. Az élelmiszerfogyasztói magatartást befolyásoló tényezők
2.2.1.  A magatartásra ható tényezők csoportosítása

A vásárlói magatartásra ható tényezőket számos tudományos munka
vizsgálta és rendszerezte, így megkülönböztethetünk közgazdasági, lélektani
és társadalmi jellegű irányzatokat. Esetünkben arra törekedtünk, hogy
gondolatébresztőként általános képet adjunk a fogyasztói magatartást
befolyásoló tényezőkről, és az egyes szerzők módszertani megközelítésének
bemutatása helyett csak néhány lényeges tényezőt emeljünk ki.

KOTLER (1998) a fogyasztói magatartásra ható tényezőket a következő
formában csoportosította:

5. ábra:   A magatartást befolyásoló tényezők Kotler szerint
Forrás: Kotler, P. (1998)

KOTLER bővebben is foglalkozik a társadalmi osztály, illetve a család
szerepével. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a különböző kultúrákban
eltérő értékrendek alakultak ki, amelyek befolyással vannak a fogyasztói
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magatartásra. KOTLERHEZ hasonlóan az élelmiszerfogyasztás és a
társadalmi osztály közötti kapcsolat erősségéről beszél BOURDIEN (1985)
is, aki azon a véleményen van, hogy az élelmiszerfogyasztás a társadalmi
rétegződés, azaz az osztálykülönbségek hordozója.

A család vonatkozásában erőteljes a szülők hatása, amely a szülői házat
elhagyó gyerekek tudat alatti viselkedésében még sokáig kifejezésre jut
(MOSCHIS, 1985). A családi döntésekben jelentős változásoknak lehettünk
tanúi az elmúlt évtizedekben a szereposztást illetően (DAHLHOFF, 1980).
A modern családokban a házaspárok szereposztása ma egyfajta
munkamegosztás, amely a döntésekben való egyenrangúságot is jelképezi. A
magyar családokban a nagyobb értékű beszerzési döntéseknél a két felnőtt
közös elhatározása a döntő, a gyerekek kis mértékű bevonása mellett, a napi
rutin vásárlásokban viszont határozottan a nők szerepe a domináns.
Mindazonáltal vannak olyan termékek, amelyek esetében inkább a férj a
domináns (pl. autó, fényképező, hifi-torony, számítógép), míg más termékek
esetében a nő (pl. lakberendezési tárgyak, konyhafelszerelés, háztartási gép)
(LEHOTA-TOMCSÁNYI, 1994).

Az árak fogyasztói magatartásra való kihatását vizsgálta REKETTYE
(1997a). A mikroökonómia elmélete szerint az árak csökkenése növeli a
fogyasztók vásárlási hajlandóságát, illetve adott termék keresletét és
fordítva. A valóság azonban az esetek jó részében mást mutat. Az ár
szorosan kötődik az ún. észlelt érték fogalmához, amely a termék észlelt
hasznosságának és az észlelt fogyasztói ráfordításoknak a hányadosa. Az ár
mind a nevezőben, mind a számlálóban „jelen van”, hiszen a fogyasztói
ráfordítások nagy részét a termék ára teszi ki, ugyanakkor az ár sok
fogyasztó szemében a minőség (közvetve a hasznosság) jelzője is egyben.
Ezen felül az ár a vásárlóról is információt közvetít a többi fogyasztó felé,
ekképpen a presztízsfogyasztást is megjeleníti.

A mikroökonómiai elmélet helytállóságát kérdőjelezi meg HORVÁTH-
LAKNER-VÍZVÁRI (2002) egyik vizsgálata is, melyben a sertéshús reálára
és fogyasztása közötti kapcsolatot elemezték. Az eredmények alapján a
csökkenő reálárhoz csökkenő fogyasztás társult. A jelenség oka tehát más
tényezőkben keresendő, jelen esetben a fogyasztói ízlés változásában, illetve
más termékek irányába történő eltolódásában.

A színek, illatok, ízek hatását kiemelve GYALOG (1999) vizsgálataiból
kiderül, hogy ezek érzékelése nagymértékben tudat alatt marad, azaz még fel



sem figyeltünk rájuk, de már befolyással vannak viselkedésünkre.
Leginkább komplex módon, szinergikusan egymásra épülve érvényesülnek,
asszociációkat keltve, valamilyen hangulatot felidézve. Hogy mennyire
jelentős lehet a színek hatása, ezt bizonyítandóan közismert az a kísérlet,
melynek során egy fogyasztói csoportnak ugyanazt a kávét négy különböző
színű kávéskannából szolgálták fel. A piros kannából fogyasztók a kávét
erősnek, zamatosnak találták, a barna kannából ivók túlságosan erősnek
érezték a kávéjukat, míg a kék kannából kimért kávét gyengének, a sárgából
tálaltat pedig jellegtelen, jelentéktelen ízűnek véleményezték (FAVRE-
NOVEMBRE, 1979).

LEHOTA (2001) az élelmiszerfogyasztói magatartásra ható tényezők
között megkülönböztet biológiai, közgazdasági és demográfiai, társadalmi
és szociológiai, pszichológiai, kulturális és antropológiai tényezőket. Ebben
a felosztásban tehát megjelennek az élelmiszerek fogyasztásához speciálisan
kötődő ún. biológiai összetevők is, amely között ott találjuk az élelmiszerek
okozta betegségeket. E tényező fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint a
napjainkban a fejlett országok fogyasztóiban kialakuló „bizalmi válság”: a
fogyasztók ugyanis, dacára az élelmiszerbiztonság kielégítő szinten való
tartásának, számos esetben elégedetlenek a termékek biztonságosságával
(GALÓ-LAKNER-SZÉNÁS, 2000). Mint azt az időnként kirobbanó
élelmiszerbotrányok (pl. dioxin, Merci-szalmonella, Coca-Cola-mosószer-
maradvány stb.) bizonyítják, sajnos nem ok nélkül. A tejiparnak és a
húsiparnak egyaránt van még tennivalója az élelmiszerbiztonság területén. A
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet 1994-ben végzett vizsgálata feltárta,
hogy az utóhőkezelésben részesülő termékeknél rendkívül magas a
kifogásolt minták aránya, különösen is a vajféleségeknél (88,9%), a
habtejszínnél (75%), a pasztőrözött tejnél (70,6%) és a lágy sajtoknál
(62,8%). A problémákat mindenekelőtt a kóliform baktériumok magas
száma jelentette, amely a tejüzemen belüli reinfekcióra utal (SZABÓ–
SZAKÁLY S., 1998). A kísérletek óta eltelt időszak ellenére – főként a
kisebb üzletek polcain – gyakori jelenség a romlott zacskós tej, -túró és -sajt.

A húsipart tekintve SZABÓ (2000) szerint a húsokkal kapcsolatos
élelmiszer-biztonsági problémák a hihetetlen mértékű technikai haladás
ellenére is aktuálisak. FÁBIÁN (2000) vizsgálatai alapján a szalmonellák
jelenléte a húsiparban éppen hogy nem csökken, hanem inkább stagnáló,
vagy emelkedő tendenciát mutat (vizsgált időszak: 1989-től 1999-ig). Az



ellene való védekezés nem pusztán a húsipar higiéniai körülményeiben,
hanem a tartástechnológiában is keresendő.

A fogyasztói magatartás-kutatás kiemelkedő hazai alakja HORVÁTH
(1996), aki a magatartást befolyásoló tényezőket alapvetően két csoportba
sorolja. A szerző által alkalmazott két csoportot az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat
A fogyasztói magatartásra kiható tényezők rendszerezése

Fogyasztón kívüli
tényezők

Távoli környezet: kultúra, szubkultúra, társadalmi osztályok és
rétegek, státusz
Közeli környezet: informális (elsődleges) és formális
(másodlagos) csoportok, referenciacsoportok, család,
véleményvezetők

Lélektani (belső)
tényezők

Aktivizáló tényezők: érzelem (emóció), motiváció, beállítottság
(attitűd)
Kognitív tényezők: észlelés, tanulás, emlékezés
Személyes jellemzők: személyiség (énkép), észlelt kockázat,
kockázatok, értékek és értékstruktúrák

Forrás: Horváth, Á. (1996) alapján

BAUER – BERÁCS (1998) szintén a fogyasztót érő környezeti hatásokat és
a pszichében működő tényezőket vonja elemzés alá a „Marketing” c.
könyvben. A tényezők között mindkét helyen megjelenik a kockázat,
amelynek elmélete a 60-as években vetődött fel először (BAUER, 1976). Az
empirikus vizsgálatok arra a fontos eredményre jutottak, hogy a fogyasztó
nem a hasznosságot maximalizálja, hanem a vásárlási döntéssel együtt járó
kockázatot minimalizálja. A kockázat nagysága a célok függvényében
változik (mi forog kockán), valamint befolyásolja az egyén szubjektív ítélete
(COX, 1967). A kockázat valójában a fogyasztó szubjektív várakozása, azaz
annak felismerése, hogy cselekedeteinek negatív következményei lehetnek,
amelyek végül valamilyen veszteség formájában realizálódnak
(CUNNIGHAM, 1967). JACOBY és KAPLAN (1972) szerint a
leggyakrabban felmerülő kockázattípusok a pénzügyi, teljesítménybeli,
pszichológiai, fizikai és társadalmi kockázatok, illetve LEHOTA-
TOMCSÁNYI (1994) szerint: a pénzügyi, funkcionális, társadalmi, lélektani
és egészségügyi kockázatok.

Az élelmiszerek vásárlásakor az egészségügyi kockázat különösen
fontos, mint arra már utaltunk az előző oldalakon is. A fogyasztók a
különböző kutatások alapján a legjelentősebb veszély-forrásnak a



szermaradványokat tekintik, holott a tényleges veszélyfaktorok között azok
csak az 5. helyen állnak. Ezzel szemben a táplálkozás-élettani tényezőket a
tényleges veszélyességükhöz mérten alulértékelik (PÉNZES, 2002). Az
élelmiszerfogyasztás veszélyforrásait TRAIL (1992) a következő formában
összegezte:

2. táblázat
Az élelmiszerfogyasztás veszélyforrásainak különböző jelentősége eltérő

források alapján (a számok az adott tényező rangsorát jelölik)

Veszélyforrások
Tényleges

veszély

USA élelmezés-
egészségügyi
szabályozása

Sajtó Élelmi-
szeripar

Széles
közvéle-

mény
Mikrobiológiai 1 3 5 1 5
Táplálkozás-élettani 2 5 4 2 4
Környezeti szennyeződés 3 4 2 5 3
Toxinok 4 6 6 6 2
Szermaradványok 5 2 1 4 6
Adalékanyagok 6 1 3 3 1

Forrás: Trail, B., 1992

Hazai vonatkozásban KOLOS (1997) is vizsgálta a kockázat szerepét a
vásárlási döntésekben. A mai piaci helyzetben a fogyasztó döntésére
számtalan olyan tényező hat, amellyel korábban nem kellett találkoznia. A
növekvő számú márkák és a márkákat kísérő „kommunikációs zaj”, az eddig
ismeretlen szolgáltatások, az új értékesítési formák mindinkább a fogyasztó
elbizonytalanodása felé hatnak. A kockázat csökkentésének egyik
leghatékonyabb módja a márkahűség, hiszen a jó márka „kezeskedik” az
állandó, kiváló minőségért (KOTLER, 1998).

2.2.2. Az élelmiszerfogyasztói magatartás változása – trendek, tendenciák
A fejlett országok élelmiszerfogyasztójának magatartásában több olyan
változás, trend prognosztizálható, amely meghatározó lesz az elkövetkező 5-
10 évben. STEENKAMP (1996) a változásokat öt pontban foglalta össze:

Meghatározó trend, hogy az eddig dominánsan ár- és
minőségszempontú vásárlási döntések fokozatosan a bevásárlás és a
szórakozás szempontjának irányába mozdulnak el („élmény-vásárlás”). Ez a
trend növekvő lehetőséget biztosít a kereskedelmi márkák számára, illetve
növeli a keresletet az ínyenc, egzotikus, valamint különféle etnikai
élelmiszerek iránt.



Második legfontosabb trend a piac fokozódó fragmentálódása. A
fragmentációs trend erősíti az élelmiszer-fogyasztó választékkereső
magatartását, a piaci rések felfedezésének és kihasználásának lehetőségét,
amelyek döntően a magas hozzáadottérték-tartalmú termékekre és ún.
életstílus-termékekre épülve jelentkeznek.

A harmadik trend az időkényszer szerepének fokozódása. A
beszerzésre, a főzésre, az azt követő munkákra egyre kevesebb idő jut
(elsősorban az aktív, kétkeresős háztartásokban), így az ún. kényelmi
termékek szerepe nő meg, mint pl. mélyhűtött és egyéb félkész, vagy
késztermékek.

A negyedik trend az egészségügyi szempontok felértékelődése az
élelmiszer-vásárlási és -fogyasztási folyamatban. A fizikai mozgás hiánya,
az életmód, a stressz, az időkényszer, a növekvő átlagéletkor és az idősödő
lakosság egyaránt az egészségügyi szempontok fokozódó érvényesülésének
irányába hat, amely az egészség szempontjából kedvező (korosztályhoz,
betegséghez vagy annak megelőzéséhez kapcsolódó) élelmiszer: a „light”, a
természetes, az ökotermékek iránti kereslet növekedéséhez vezet.

Az ötödik trend a környezeti, az etikai és az összjóléti szempontok
felértékelődése. A környezet szempontjából kedvező technológiák és
termékek (termelés, feldolgozás, csomagolás, értékesítés), illetve a szűkös
erőforrások szempontja, a fogyasztói magatartás keretében felértékelődik.
Az etikai és az összjóléti célok esetén a fogyasztóvédelmi, a társadalmi
hatások és az állati jólét (animal welfare) összetevőinek fokozódó
felértékelődésére számíthatunk. Az élelmiszer-vásárlói, -fogyasztói
magatartásban a végtermék minőség-jellemzői helyett egyre inkább a
folyamatorientált minőség összefüggései kerülnek előtérbe.

A bemutatott magatartási trendeket értékelve LEHOTA–LAKNER–
TOMCSÁNYI (1999) megállapítják, hogy a fejlett országokban – beleértve
az EU jelenlegi tagállamait is – az élelmiszerfogyasztás, -kereslet és a
fogyasztói magatartás egyre kevésbé, vagy egyáltalán nem a mennyiségi
szempontok, hanem a fogyasztási szerkezet és a minőségi szempontok által
vezérelt. A különböző tendenciákról, azok várható hatásáról 1986-2000
között más szerzők is beszámolnak, így GAÁL, GALÓ-LAKNER-
SZÉNÁS, a PISMBC, FAUCONNEAU, PRAESTEGAARD, TIETZ,
WHEELOCK, ROEPKEN, a LAKNER-HORVÁTH-TAMUS szerzői
kollektíva,  TÖRŐCSIK, LAKNER és HORVÁTH, PAPP és munkatársai.



2.3. A magyar lakosság egészségi állapotának és élelmiszer-
fogyasztásának elemzése

Ebben a fejezetben a magyar lakosság egészségi állapotát leíró kritikus
összetevőket vizsgáljuk meg, majd elemezzük az élelmiszerfogyasztás
alakulását, különös tekintettel a tej- és húsfogyasztásra.

A lakosság élelmiszerfogyasztását, ezen belül tej- és húsfogyasztását
több tényező befolyásolja, így pl. a születésszám, az egészségi állapot, a
fizetőképes kereslet, a fogyasztói árak változása, valamint az életmód.
Vizsgálódásaink tárgyát jelen esetben az egészségi állapot és a kereslet
képezi, de foglalkozunk még az árindexek alakulásával is.

2.3.1.  Egészségi állapot
Ha körbetekintünk Nyugat-Európa jóléti államaiban, mindenütt azt látjuk, a
lakosság egészségi állapota folyamatos javulást mutat. Ezzel szemben a
magyar lakosság egészségi állapotát az orvosi szakirodalom a „válságos”
jelzővel illeti.

A lakosság egészségi állapotát mindenütt a világon nagy
általánosságban két makroszintű mutatóval szokás jellemezni: az egyik a
születéskor várható élettartam, a másik az ezrelékben (‰) kifejezett
halálozási ráta (SZAKÁLY Z., 1994). A 3-4. táblázatokban (25-26. oldal)
37 ország férfi és női lakosságának várható élettartalmát tűntettük fel,
összehasonlítást végezve a hazai adatokkal. A táblázatok kitűnően
rávilágítanak annak a megállapításnak a helytállóságára, miszerint
napjainkban a megszülető magyar állampolgár 8-10 évvel rövidebb
élettartamra számíthat, mint egy fejlett ország állampolgára (HORVÁTH-
LAKNER, 1998).

A férfiak várható élettartalmát tekintve kitűnik a táblázatokból, hogy
Magyarország a 37 ország rangsorában a 32. helyen áll, és csak olyan
országokat előz meg, mint pl. Ukrajna, Fehéroroszország, vagy Oroszország.
A listavezető Svédország és Japán, illetve Magyarország férfi lakosságának
várható átlag-élettartalma között több mint tíz év a különbség, ami igen
jelentős. További 19 országhoz mérten is legalább 6 év az elmaradásunk. Az
utolsó harmadban több olyan országot találunk – köztük hazánkat is – ahol a
várható élettartam az elmúlt harminc év alatt alig növekedett valamelyest,
sőt, bizonyos esetekben csökkent (pl. Bulgária, Észtország, Ukrajna).



3. táblázat
A férfiak születéskor várható élettartama különböző országokban 1970-től

1999-ig (a legfrissebb adatok csökkenő sorrendjében)
Ország 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999
1. Svédország 72,3 72,8 74,8 76,2 76,5 76,7 76,9 77,1
2. Japán 69,3 73,3 75,9 76,4 77,0 77,2 76,9 ..
3. Izrael 69,6 72,1 75,0 .. 76,0 .. .. ..
4. Ausztrália .. .. 73,9 75,0 75,2 75,6 75,9 ..
5. Kanada .. .. 74,0 75,2 75,7 .. .. ..
6. Norvégia 71,3 72,4 73,5 74,9 75,4 75,5 75,5 75,6
7. Olaszország 68,7 70,6 73,6 74,8 75,3 75,5 .. ..
8. Görögország 70,1 72,2 74,6 74,9 75,0 75,4 75,4 ..
9. Hollandia 70,8 72,5 73,8 74,6 74,6 75,1 75,2 75,3

10. Ausztria 66,5 69,0 72,3 73,5 73,9 74,3 74,8 75,1
11. Nagy Britannia 69,0 70,8 72,9 74,0 74,3 74,6 74,8 75,0
12. Spanyolország 69,9 72,2 73,3 74,3 74,4 75,0 75,0 ..
13. Franciaország 68,4 70,2 72,8 73,9 74,2 74,6 74,7 74,9
14. Belgium 67,9 69,9 72,7 74 74,3 74,7 74,8 ..
15. Luxemburg 67,1 70,3 72,6 73,1 73,5 74,2 74,1 74,7
16. Németország 67,5 69,6 72,0 73,2 73,6 74,0 74,5 ..
17. Dánia 70,9 71,2 72,0 72,8 73,1 73,6 74,0 74,2
18. Írország 68,8 70,1 72,1 72,8 73,3 73,4 73,5 73,9
19. Finnország 66,2 69,3 71,0 72,8 73,1 73,4 73,5 73,8
20. USA 67,1 70,0 71,8 72,5 72,7 72,8 .. ..
21. Portugália 63,9 68,0 70,5 71,2 71,1 71,6 71,7 72,0
22. Szlovénia 65,0 67,3 69,8 70,8 71,1 71,1 71,3 71,8
23. Csehország 66,2 66,8 67,6 69,7 70,4 70,5 71,2 71,4
24. Horvátország 66,2 66,6 68,4 69,3 .. 70,2 .. ..
25. Jugoszlávia .. 68,3 69,2 70,2 70,0 70,0 .. ..
26. Szlovákia 66,7 66,8 66,7 68,4 68,8 68,9 68,6 69,0
27. Bulgária 69,0 68,4 68,0 67,4 67,4 67,0 67,5 68,3
28. Lengyelország 66,6 66,0 66,5 67,6 68,1 68,4 68,8 68,2
29. Románia 65,5 66,6 66,6 65,4 65,1 65,2 66,3 67,1
30. Litvánia 67,0 65,5 66,5 63,6 65,2 66,1 66,5 67,0
31. Törökország 52,0 55,8 63,9 65,7 65,9 66,3 66,5 ..
32. Magyarország* 66,3 65,5 65,1 65,3 66,1 66,4 66,1 66,3
33. Észtország 65,7 64,1 64,6 61,8 64,7 64,9 64,6 65,5
34. Lettország 65,3 64,5 64,2 60,3 63,3 64,1 64,1 64,8
35. Ukrajna 67,0 64,6 65,9 61,0 62,0 63,0 63,0 ..
36. Fehéroroszország 68,0 65,9 66,3 62,9 63,0 62,9 62,7 62,2
37. Oroszország 63,1 62,1 63,8 58,3 59,8 60,8 61,3 59,9
Átlag 67,2 68,3 70,2 70,2 70,6 70,9 70,9 70,5

Forrás: KSH Demográfiai évkönyv 2002 és www.fao.org, 2002
* = rendelkezésre állnak frissebb adatok, de a hiteles összehasonlítás miatt az 1999-es
értékkel számoltunk



4. táblázat
A nők születéskor várható élettartama különböző országokban 1970-től

1999-ig (a legfrissebb adatok csökkenő sorrendjében)
Ország 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999
1. Japán 74,7 78,8 81,8 82,9 83,6 83,8 83 ..
2. Franciaország 75,8 78,3 80,9 81,8 82 82,3 82,2 82,4
3. Spanyolország 75,2 78,2 80,3 81,5 81,6 82,0 82,0 ..
4. Svédország 77,1 78,8 80,4 81,4 81,5 81,8 81,9 81,9
5. Olaszország 74,4 77,2 80,1 81,3 81,5 81,6 .. ..
6. Ausztrália .. .. 80,1 80,8 81,1 81,3 81,5 ..
7. Kanada .. .. 80,8 81,2 81,4 .. .. ..
8. Luxemburg 73,2 75,4 78,6 80,6 80,3 79,9 80,7 81,2
9. Norvégia 77,5 79,2 79,8 80,9 81,1 81,0 81,3 81,1

10. Belgium 74,2 76,5 79,3 80,8 81,0 81,1 81,1 ..
11. Finnország 74,4 77,8 78,9 80,1 80,5 80,5 80,8 81,0
12. Ausztria 73,4 76,0 78,8 80,0 80,2 80,6 80,9 81,0
13. Hollandia 76,4 79,1 80,0 80,3 80,3 80,5 80,7 80,5
14. Németország 73,5 76,1 78,4 79,7 79,9 80,3 80,5 ..
15. Görögország 73,8 76,6 79,4 80,1 80,2 80,5 80,4 ..
16. Izrael 73,0 75,7 78,4 .. 79,9 .. .. ..
17. Nagy Britannia 75,2 76,9 78,6 79,2 79,4 79,6 79,7 79,8
18. USA 74,8 77,5 78,8 78,9 79,4 79,5 .. ..
19. Szlovénia 72,3 75,2 77,8 78,4 78,9 79 79,1 79,3
20. Írország 73,5 75,6 77,7 78,3 78,7 78,6 79 79,1
21. Portugália 69,9 74,9 77,3 78,4 78,5 78,7 78,9 79,1
22. Dánia 75,9 77,2 77,8 77,9 78,3 78,6 79,0 79,0
23. Csehország 73,1 73,9 75,5 76,7 77,3 77,5 78 78,2
24. Lengyelország 73,3 74,4 75,5 76,3 76,5 76,9 77,3 77,2
25. Litvánia 75,4 75,4 76,3 75,2 76,0 76,8 76,9 77,2
26. Szlovákia 73,0 74,3 75,5 76,4 76,9 76,8 76,7 77,2
27. Horvátország 72,9 74,2 76,0 77,2 .. 77,0 .. ..
28. Észtország 74,6 74,1 75,0 74,4 75,7 76,1 75,6 76,3
29. Lettország 74,5 74,2 74,6 73,1 74,8 75,1 75,5 75,4
30. Magyarország* 72,1 72,7 73,7 74,5 74,7 75,1 75,2 75,1
31. Bulgária 73,4 73,8 74,7 74,9 74,6 73,9 74,8 75,1
32. Jugoszlávia .. 72,9 75,4 74,8 74,6 74,9 .. ..
33. Románia 73,6 71,8 73,0 73,2 72,7 73,2 73,7 74,1
34. Fehéroroszország 68,0 75,5 75,6 74,3 74,3 74,3 74,4 74,0
35. Ukrajna 74,0 74,0 75,0 73,0 73,0 74,0 74,0 ..
36. Oroszország 73,5 73,4 74,3 71,7 72,5 72,9 72,9 72,4
37. Törökország 56,3 60,4 68,5 70,3 70,5 70,9 71,2 ..
Átlag 73,41 75,31 76,46 77,79 78,15 78,19 78,35 78,16

Forrás: KSH Demográfiai évkönyv 2002 és www.fao.org, 2002
* = rendelkezésre állnak frissebb adatok, de a hiteles összehasonlítás miatt az 1999-es
értékkel számoltunk



A kedvezőtlen helyzetkép a nők várható élettartalmát tekintve már javul
valamelyest: ebben az esetben a 30. helyet foglaljuk el a 37 ország
rangsorában. A listavezető Japán és Magyarország női lakosságának várható
élettartalma között 8 év különbség van, és további 10 országhoz mérten 6 év
az elmaradásunk. Jól érzékelhető, hogy a nők hosszabb élettartamra
számíthatnak mint a férfiak, és a növekedés mértéke is magasabb, mint a
férfiaknál. Külön érdemes kiemelni Törökországot, ahol a férfiak és a nők
várható élettartalma 3 évtized alatt közel 15 évvel lett magasabb, ami
egyedülálló jelenség a vizsgált országok körében.

A különböző életkorokban várható élettartam alakulását megszemlélve
további fontos megállapításokat tehetünk.

5. táblázat
A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam

Magyarországon 1960-tól napjainkig
Születéskor

várható átlagos
élettartam

40 50 60 70

éves korban várható átlagos élettartam

Évek
átlaga, év

férfi nő ff nő ff nő ff nő ff nő
1960 65,89 70,10 32,18 35,00 23,31 25,97 15,60 17,55 9,40 10,39
1970 66,31 72,08 31,51 35,76 22,92 26,66 15,19 18,19 9,22 10,88
1980 65,45 72,70 29,60 35,48 21,49 26,56 14,58 18,32 8,88 11,19
1990 65,13 73,71 28,84 36,05 21,12 27,21 14,72 19,02 9,47 11,81
1995 65,25 74,50 28,34 36,36 20,94 27,58 14,77 19,47 9,65 12,28
2000 67,11 75,59 29,57 37,17 21,84 28,32 15,29 20,04 9,94 12,59
2001 68,15 76,46 30,36 37,86 22,60 28,96 15,97 20,65 10,37 13,09

2001/1960 1.03 1.09 0,94 1.08 0.96 1.11 1.02 1.17 1.10 1.26
Forrás: KSH Demográfiai Évkönyv 2002, KSH Statisztikai Évkönyv 2001, és WHO,
Health for All, 3.5 adatbázis

Szembetűnő, hogy a 40-60 éves férfiak körében egészen a 1995-ig
folyamatos élettartam-csökkenés tapasztalható, majd ezt követően lehet
beszélni javuló tendenciáról. Az emelkedés ellenére a 40-60 éves férfiak
jelenleg mégis alacsonyabb életkor elérésére számíthatnak, mint a hatvanas
években. A nőket tekintve, általában véve megszakítás nélküli, folyamatos,
mérsékelt emelkedésről beszélhetünk.

A lakosság egészségügyi állapotának másik értékmérő faktora a
halálozási ráta, amelynek alakulását a 6. táblázatban (28. oldal) követhetjük
figyelemmel.



6. táblázat
A halálozási ráta (‰) külföldön és Magyarországon 1970-től napjainkig,

(a legfrissebb adatok növekvő sorrendjében)
Ország 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. Oroszország   8,7 11,0 11,2 14,7 14,3 13,7 13,6 14,8  ..
2. Ukrajna   8,8 11,4 12,2 15,5 15,2 15,0 14,4  ..  ..
3. Fehéroroszorsz.   7,6   9,9 10,7 13 13 13,3 13,5 14,1  ..
4. Bulgária   9,1 11,1 12,1 13,4 14 14,7 14,3 13,6 13,9*
5. Magyarország 11,6 13,6 14,1 14,2 14 13,7 13,9 14,2 13,5
6. Lettország 11,3 12,8 13,1 15,5 13,8 13,6 14,0 13,5 13,1*
7. Észtország 11,2 12,3 12,4 14,1 12,9 12,7 13,4 12,8 12,7
8. Horvátország 10,0 10,9 10,6 10,9 11,1 11,4 11,6 11,4  ..
9. Románia   9,5 10,4 10,6 12,0 12,7 12,4 12,0 11,8 11,4

10. Dánia   9,8 10,9 11,9 12,1 11,6 11,3 11,0 11,1 10,8*
11. Portugália 10,8   9,7 10,4 10,5 10,8 10,6 10,7 10,8 10,6
12. Litvánia   8,9 10,5 10,6 12,2 11,6 11,1 11,0 10,8 10,5
13. Jugoszlávia   9,2   9,1   9,3 10,2 10,6 10,5 10,5  ..  ..
14. Németország 14,1 12,2 11,5 10,8 10,8 10,5 10,4 10,3 10,5*
15. Nagy Britannia 11,8 11,7 11,2 10,9 10,9 10,7 10,6 10,6 10,5*
16. Svédország 10,0 11,0 11,1 11,0 10,6 10,5 10,5 10,7 10,5
17. Görögország   8,4   9,1   9,3   9,6   9,6   9,5   9,5   9,8 10,5
18. Csehország 12,6 13,1 12,5 11,4 10,9 10,9 10,6 10,7 10,3*
19. Belgium 12,3 11,5 10,6 10,5 10,3 10,2 10,2 10,3 10,1*
20. Norvégia 10,0 10,1 10,7 10,3 10,0 10,1 10,0 10,1 10*
21. Olaszország   9,7   9,8   9,4   9,7   9,6   9,8   9,9   9,9 9,8*
22. Szlovákia   9,3 10,1 10,3   9,8   9,5   9,7   9,9   9,7 9,8
23. Lengyelország   8,2   9,8 10,2 10,0 10,0   9,8   9,7   9,9 9,6*
24. Finnország   9,6   9,3 10,0   9,7   9,5   9,6   9,6   9,6 9,5
25. Ausztria 13,2 12,2 10,6 10,1 10,0   9,8   9,7   9,7 9,4
26. Szlovénia 10,1   9,9   9,3   9,5   9,3   9,5   9,6   9,7 9,3*
27. Spanyolország   8,3   7,7   8,5   8,8   8,6   8,9   9,2   9,4 9,1*
28. Franciaország 10,7 10,2   9,3   9,1   9,2   9,0   9,2   9,2 9,0*
29. Hollandia   8,4   8,1   8,6   8,8   8,9   8,7   8,8   8,9 8,8*
30. USA   9,4   8,9   8,7   8,8   8,7   8,6   8,6   8,8  ..
31. Luxemburg 12,2 11,3 10,1   9,3   9,4   9,4   9,1   8,8  8,6
32. Írország 11,4   9,8   9,1   9,0   8,8   8,6   8,4   8,4  8*
33. Japán   6,9   6,2   6,7   7,3   7,1   7,2   7,4   7,8  ..
34. Kanada   7,3   7,2  ..   7,2   7,2   7,2   7,2  ..  ..
35. Ausztrália   9,1   7,4   7,0   6,9   7,0   7,0   6,8   6,8  ..
36. Törökország 12,8   9,6   7,4   6,6   6,4   6,3   6,3  ..  ..
37. Izrael   6,9   6,8   6,2   6,4   6,1   6,2   6,2   6,1  ..
Átlag 9,98 11,16 11,24 10,54 10,38 10,32 10,30 9,27 10,64

Forrás: KSH Demográfiai évkönyv 2002 és www.fao.org, 202
* = becsült adat

A táblázatból kitűnik, hogy hazánk a 37 ország rangsorában a nem túl
előnyös 5. helyet foglalja el, és Bulgária mellett csak azok az országok
előzik meg, amelyek a születéskor várható átlagos élettartam tekintetében is



a legrosszabb helyeket birtokolják (Oroszország, Ukrajna,
Fehéroroszország). A magyarországi halálozási ráta duplája annak, mint
amit a lista utolsó három országánál tapasztalunk. A halálozási mutató
esetében is kiemelkedő eredményt mutat fel Törökország, ahol a népesség
élettartalmának kitolódása mellett az elhunytak száma a felére csökkent. A
szemléltetett adatok alapján is nyilvánvaló, hogy a magyar lakossági
egészségi állapota az orvosok általi minősítéssel élve még mindig
„válságos”.

A halálokokat tekintve közismert, hogy különösen jelentős részarányt
képviselnek a szív- és érrendszeri megbetegedések, és a daganatos
megbetegedések. A daganatos megbetegedés következtében elhunytak
száma Magyarországon 2000-ben meghaladta a 33 ezer főt. Ez az összes
halálozás közel negyedét teszi ki. „A nemzetközi összehasonlítás azt
mutatja, hogy a 25-35 éves korosztályban a magyar lakosság daganatos
halálozása kétszeres mértékű még az egyik legmagasabb halálozású nyugat-
európai országhoz, Belgiumhoz képest is. Az ajak-, szájüreg-, gége-,
nyelőcső-, és tüdődaganatok esetében mind a férfiaknál, mind a nőknél az
elmúlt 20 év alatt többszörösére (3-8-szorosára) emelkedett a halálozás
mértéke. Különösen jelentős volt a növekedés a 40-59 év közötti lakosságnál
(HORVÁTH-LAKNER-VÍZVÁRI, 2002)”. Ezzel szemben a fejlett
egészségügyi kultúrával rendelkező országok esetében csak néhány
daganatfélénél (pl. tüdőrák) van emelkedés, általában azonban stagnálás, vagy
csökkenés tapasztalható.

Szakmai körökben is vitára ad okot, hogy vajon a helytelen táplálkozás
milyen mértékben járul hozzá a betegségek kialakulásához, ezáltal a
halálozási rátához. Egyesek szerint a daganatos megbetegedések kiváltó okai
között megközelítőleg 30-35%-os arányban van szerepe az
élelmiszerfogyasztásnak. A jellemző táplálkozási kockázati tényezők:
túlságosan sok zsír bevitele, a telített zsírsavak dominanciája, sok
koleszterin, kevés növényi fehérje, kedvezőtlen nátrium/kálium arány,
néhány mikrotápanyag határérték-hiánya (BÍRÓ, 1997a).

MÓZSIK és mtsai-nak (1981-1992) kutatásai kimutatják, hogy a helyes
táplálkozás az egészség megóvásában, a helytelen viszont különböző
betegségek kialakításában játszik meghatározó szerepet. Közlik pl., hogy
korunk rettegett betegségének, a ráknak az előfordulása 35%-ban a
táplálkozásra, 30%-ban a dohányzásra, 30%-ban a túlzott



alkoholfogyasztásra és 1%-ban az élelmiszeripari adalékanyagokra
vezethető vissza. Mind a négy tényező táplálkozási-élvezeti cikknek minősül
és együttesen okozza a rákesetek 69%-át. Ennek hátterében az áll, hogy az
élelmiszerek tartalmazhatnak egyrészt karcinogén vagy előkarcinogén
(prekurzor) anyagokat, másrészt hatással lehetnek ilyen anyagok
képződésére. A sorban említik még a magas vérnyomást, az
érelmeszesedést, az elhízást és mindezek következményeként – párosulva a
testmozgás hiányával – a szívbetegségeket, vagy az alkohol okozta
májkárosodást.

A Szívbarát Program konferenciáján ZAJKÁS (1999) ismertette az
Amerikai Rákkutató Intézet és a Rákkutatási Világalapítvány közös
tanulmányát a daganatos betegségek és a táplálkozás összefüggéseiről. A
tanulmány megállapítja, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás általában
csökkenti a daganatok előfordulásának valószínűségét, a sok húst tartalmazó
étrend pedig valószínűleg növeli a bélrendszeri daganat kockázatát, és
lehetséges, hogy növeli, a mell-, vese-, hasnyálmirigy- és prosztatarák
valószínűségét. A túlzott energiafelvétel jelentős kockázati tényező számos
daganatfajta esetében, míg a fizikai aktivitás csökkenti e betegségek
kialakulását. Az ételek elkészítésének módja is számít: károsak lehetnek az
erősen sült, pirított húsok, burgonyakrokettek, stb.

Ugyanitt megállapítást nyert, hogy a fizikai aktivitás a szív- és
érrendszeri betegségek kockázati tényezői között fontos szerepet tölt be
(CSAPÓ, 1999a). A táplálkozással összefüggő kockázati tényezők között az
elhízás is fontos helyet foglal el. A testtömeg-index alapján a férfiak 58%-a
tekinthető enyhén, mérsékelten, vagy súlyosan elhízottnak, a nőknél ez 62%.
A Broca-index alapján a férfiak 56%-a kövér, közel 9%-kuk súlyosan
elhízott, a nőknél ugyanezek a számok 57 és 15%. Ezek a paraméterek
kedvezőtlenül befolyásolják a vérzsírokat, amelyek jelzik a szív- és
érrendszeri betegségek kockázatának szintjét.

BÍRÓ (1999a,b) kimondja, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések,
valamint a daganatos megbetegedések kockázati tényezői jelentős részben
fedik egymást. Mindkét betegségcsoportnál fokozza a kockázatot a túlzott
zsírbevitel, az elhízás, az erősen sózott ételek, a hiányos A-vitamin (és
karotin), C-vitamin, helyenként riboflavin, továbbá magnézium-, kalcium,
cinkellátottság. Mindezek a tényezők a táplálkozástól független faktorokkal



együtt: mozgásszegény életmód, stresszhelyzetek, dohányzás, bőséges
alkoholfogyasztás, a munka és a pihenés helytelen ritmusa stb., kielégítően
magyarázzák a magas hazai cardiovascularis mortalitást és ennek nem
csökkenő tendenciáját.

IVANCSÓNÉ (2000) munkája igazolja, hogy a táplálkozással
összefüggő betegségek szükséges, de nem elégséges feltétele a helytelen
táplálkozás. Hivatkozott szerző idősorok és keresztmetszeti elemzésekkel
kereste a választ arra a kérdésre, hogy igazolható-e összefüggés a
fogyasztási és halandósági adatok összevetésével a táplálkozás milyensége
és az egészségi állapot között. Összességében azt állapította meg, hogy a
magyar lakosság magas halálozási aránya nagyon sok összetett tényezőre
vezethető vissza. A halandósági mutatók sokkal kedvezőtlenebbek, mint azt
az élelmiszerfogyasztás szerkezete indokolná. Az egészségügyi ellátás
alacsony színvonala és hatékonysága, a jelentős környezetszennyezés, a
hajszolt életmód, a társadalmi-gazdasági változások okozta stresszhelyzet
egyaránt közrejátszik a kedvezőtlen jelenségek kialakulásában.
Megállapítják továbbá, hogy a népesség jelentős hányada belső
szorongásait, belső feszültségeit kényszeres evéssel vezeti le.

Az előzőekben vázolt tényezőkből egyértelműen következik, hogy a
magyar lakosság táplálkozását közelíteni kell az egészséget szolgáló, a
betegségeket megelőző táplálkozás jól ismert kritériumaihoz. Ennek
előfeltételeire megfelelő táplálkozáspolitikai stratégiát kell kidolgozni.

2.3.2.  A fizetőképes kereslet hatása az élelmiszerfogyasztásra

A hazai háztartások reáljövedelmének alakulása alapvetően meghatározza az
élelmiszerek, köztük a tejtermékek és a húskészítmények keresletét. A
jövedelemrugalmatlan termékek, mint pl. a fogyasztói tej esetében a
jövedelemváltozás hatása a keresletre elenyésző, nagyobb hozzáadott értékű
termékek (pl. sajt, tejdesszert) esetében viszont már számottevő. A
jövedelemváltozás hatása azonban már abban az esetben is kimutatható, ha a
tej és tejtermékek együttes keresletét vizsgáljuk. Ez utóbbit a reálbér, a
reáljövedelem és a reál-fogyasztás változásának összefüggésében
jelenítettük meg (6. ábra).

Az ábra alapján két fő megállapítás tehető: egyfelől látjuk, hogy a
lakosság jövedelme és fogyasztása az 1990-es évek közepére az 1980-as
évek szintjére, ill. az alá süllyedt vissza, és emelkedő tendencia csak az



utóbbi években figyelhető meg. Másfelől jól érzékelhető, hogy a jövedelmek
csökkenésével visszaesett a tej- és tejtermékek fogyasztása is, és a
fogyasztási szint csak igen visszafogott mértékben követi a jövedelmek
emelkedését.

6. ábra:   A reálbér, a reáljövedelem és a lakosság reál-fogyasztásának vál-
tozása Magyarországon, a tejtermékfogyasztással összevetve
Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv 1970-2001 alapján

Természetesen a fogyasztás-csökkenésben több tényező is közrejátszott,
mint pl. az állami dotáció megszűntetése, a fogyasztói attitűdök módosulása,
az ásványvíz- és üdítőital-fogyasztás kiugró mértékű növekedése (előbbi
fogyasztási értéke 1995-ben és 2002-ben 12,7 illetve 50(!) liter/fő/év, míg
utóbbié 62,1 és 70 liter; (CZAUNER, 2002), de a jövedelemcsökkenés
hatása így is nyilvánvaló.

Eközben „a magyar gazdaságban nemzetközi mércével mérve is
számottevő jövedelemkülönbségek alakultak ki” (HAJDU-LAKNER, 1999).
A lakossági jövedelmek egyik pólusán egy gyorsan gazdagodó felső- és
felső-középosztályt találunk, amely fogyasztási szokásaiban és életvitelében
elsősorban a fejlett országok polgáraihoz igyekszik hasonlítani. A skála
másik végén helyezkedik el a lakosság mindinkább leszakadó 20%-a, amely
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máról-holnapra, egyre romló életszínvonalon él, és többszörösen hátrányos
helyzetűnek tekinthető. Figyelemre érdemes, hogy a középső négy, esetleg
öt népességtizednek, mint nagytömegű piaci keresletet hordozó növekedési
tényezőnek a szerepe rendkívüli mértékben visszaesett. Ez azt jelenti, hogy a
gazdaságból hiányzik az a fajta középréteg, mely a jól teljesítő, fejlett
piacgazdaságokban a növekedés fő letéteményese. Ennek a középrétegnek,
mely a lakosság mintegy 50%-át teszi ki, napjainkban mindinkább válaszút
elé kell kerülnie, vagy tudja tartani eddigi egzisztenciális pozícióját, vagy a
leszakadók egyre népesebb táborába kerül. Ez utóbbi esélyt nagy mértékben
növeli, hogy a gazdaság teljesítményének visszaesésével és a nemzetgazda-
ságban végbemenő technológiai váltással együtt, számos olyan munkahely
válik feleslegessé, melyet eddig jellegzetesen ez a réteg töltött be. A vázolt
egyenlőtlenségek jól érzékelhetők a 7. táblázat adatainak segítségével.

7. táblázat
Néhány főbb élelmiszeripari termék és termékcsoport fogyasztása a különböző

jövedelmi decilisekben Magyarországon, 1998-ban (kg/fő/év)
Jövedelmi decilisekTermékcsoport 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Index
*

Hús, hal és készítményeik 47,1 51,2 55 57,1 59,2 63,4 69,9 72,8 79,9 91,1 57,82
Sertéshús   9,0 12,0 13,3 14,9 17,1 16,1 18 20,3 19,6 20,0 53,03
Marha- és borjúhús   0,7 0,7 0,6 1,1 1,0 1,0 1,4 1,1 2,0 2,2 33,33
Juh, kecske, nyúl, egyéb hús   0,3 0,4 0,6 0,9 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 1,0 41,17
Baromfihús 14,5 14,3 14,5 17,1 18,1 18,8 21,2 21,4 23,7 23,0 61,88
Hal   0,3 1,0 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,8 2,2 2,5 27,65
Szárazáru és sonka 1,8 3,5 3,8 4,5 5,5 4,7 5,7 6,7 7,7 8,9 31,12
Húskonzerv 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 65,62
Tojás 9,3 11,2 11,5 11,8 11,9 12,7 13,1 14,3 14,6 16,3 66,34
Tej 80,0 87,6 93,8 92,5 89,5 94,5 95,4 96,8 99,7 100,2 83,84
Sajt és egyéb tejtermékek 12,7 1,0 16,6 17,8 18,5 18,1 19,2 21,6 22,2 25,0 29,02
Zsiradékok 18,6 18,4 19,3 19,6 20,3 21,2 21,5 22,5 25,4 25,9 72,12
Kenyér, péksütemény 83,1 78,2 76,6 77,6 76,9 79,1 82,3 82 85,9 87,3 93,12
Burgonya 40,9 40,0 40,2 42,0 44,0 44,1 48,1 48,8 50,1 53,0 78,46
Cukor 16,4 19,0 19,0 19,6 19,0 21,3 22,9 23,5 23,8 27,9 68,47
Zöldség 44,0 47,8 51,7 58,5 57,8 66,5 67,1 78,0 81,7 103,4 49,59
Gyümölcs 35,5 41,6 47,4 50,9 55,0, 60,0 63,5 71,6 81,7 102,2 41,92

Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv, 1999
Index: A legalsó jövedelem–ötöd fogyasztása a legfelső jövedelem–ötöd százalékában

Mint láthatjuk, a legszegényebb réteg csak egyes alapvető, inferior
élelmiszerek tekintetében közelít a legmagasabb jövedelmi réteg
fogyasztásához, így a tej, a kenyér, a burgonya, a cukor és a tojás esetében,



de pl. a húsféleségek fogyasztásában már jelentős különbségek vannak
(kivéve a baromfihúst). A magasan feldolgozott, drágább árfekvésű
termékeknél a legszámottevőbb az eltérés (sonka, sajt), de marhahúsból és
halból is csak harmadannyit vesznek magukhoz, mint a felső jövedelmi
ötödben található fogyasztók. Ezzel összefüggésben elmondható, hogy a
magasabb jövedelmű csoportok étrendje az alacsonyabb jövedelműekénél
általában egészségesebb, míg a szegényebb rétegek olcsóbb és így
feltehetőleg gyengébb minőségű élelmiszereket fogyasztanak.

Az élelmiszerek árszínvonalának alakulása a másik olyan tényező,
amely kihatással van a fogyasztás minőségére (SZAKÁLY Z., 2001). Egyes,
fontosabb áruféleségek árindexeinek változását mutatjuk be a 8. táblázatban.

8. táblázat
Néhány élelmiszer és élvezeti cikk fogyasztói árindexeinek változása

termékek szerint, 1988-2001-ig (1988=100)
ÉvekTermékek 1995 1997 1998 1999 2000 2001

Rövid karaj, szűzpecsenyével  103,9  483,9   520,1   428,2   548,3   724,8
Sertéstarja, csontos  444,5  570,9   618,2   505,5   653,6   872,7
Bontott csirke  384,0  565,3   597,3   568,0   590,7   668,0
Gyulai jellegű szárazkolbász  450,5  577,7   700,0   699,0   781,6   990,3
Téliszalámi  499,0  670,1   785,4    812,5   868,1 1 052,1
Gépsonka  383,6  481,8   569,1   545,5   572,7   722,7
Sertés párizsi  375,0  429,5   500,0   461,4   505,7   638,6
Virsli mű- és juhbélben  413,0  464,0   523,0   471,0   502,0   629,0
Olasz felvágott  407,3  501,8   601,8   556,4   583,6   745,5
Lecsókolbász  484,4  571,2   671,2   607,6   648,5   819,7
Tojás, 10 db  360,7  564,3   560,7   503,6   685,7   746,4
Pasztőrözött tej, 2,8%-os  600,0  869,6    989,1 1 068,5 1 250,0 1 532,6
Pannónia sajt, szeletelt, csomagolt  574,4  930,2 1 118,6 1 186,0 1 193,8 1 310,1
Trappista sajt, szeletelt, csomagolt  528,7  771,3   829,6   902,8 1 064,8 1 185,2
Ömlesztett, dobozolt sajt  547,6  781,0   919,0 1 014,3 1 085,7 1 204,8
Tejföl, 20%-os, 0,2 literes  450,0  603,5   668,6   714,0   788,4   893,0
Teavaj, 80%-os, 10 dkg  461,7  708,5   877,7   956,4 1 074,5 1 297,9
Sertészsír  545,2  596,8   945,2   677,4   706,5 1 054,8
Napraforgó étolaj, 1 liter  427,0  591,9   673,0   740,5   654,0   675,7
Fehér kenyér  643,3  954,8 1 000,1 1 019,0 1 134,6 1 384,6
Normál kristálycukor  333,2  438,9   473,3   515,3   553,4   683,2
Pepsi Cola, 1 liter  368,3  850,0   938,9 1 033,3 1 094,4 1 155,6
Sophiane cigaretta  493,7  794,3   965,7 1 131,4 1 302,9 1 474,3
Félzsíros tehéntúró, 0,25 kg  874,2 1 348,3 1 539,3 1 618,0 1 752,8 2 067,4

Forrás: KSH, 2001, Fogyasztói árindexek alapján saját számítás



Általában véve az élelmiszerek fogyasztói árainak növekedése 1988 és 2001
között alig maradt el az általános infláció változásának ütemétől. Azonban
míg bizonyos termékek – mint a kenyér, a téliszalámi, a cigaretta és szinte
az összes tejtermék –, lényegesen meghaladták azt, mások, mint pl. a
gépsonka, a párizsi, a virsli, az olasz felvágott, jelentős mértékben
elmaradtak attól. A vizsgált időszakban a 2,8%-os pasztőrözött tej ára 15-
szörösére, a Pannónia sajt, a teavaj és a kenyér ára 13-szorosára, a félzsíros
tehéntúró 25-szörösére emelkedett, míg ugyanezen időszakban az ismertebb
felvágottak és pl. a sonka ára „csak” fele ilyen mértékben drágult a 897,4-es
értéket adó infláció mellett. Ha az 1995-ös évet vesszük alapul, a
tejtermékek árának növekedése továbbra is megelőzi a
húsokét/hústermékekét, és különösen figyelmet érdemel az amúgy is
szorongatott helyzetű vaj és a túró, melyek hat év alatt az átlagot jóval
meghaladó mértékben drágultak.

Mindezek alapján itt is megerősíthető a fentebb már megfogalmazott
állítás, mely szerint a tejtermékek reálára az inflációt jóval meghaladó
mértékben növekedett, amely tényező jelentős mértékben hozzájárult a
fogyasztás visszaeséséhez. Ezt bizonyítja az is, hogy a tej- és tejtermékek
árrugalmassága –0,4 és –0,8 között változik, ami azt jelenti, hogy
amennyiben a tejtermékek fogyasztói reálára 1%-kal emelkedik, akkor az
irántuk megmutatkozó kereslet 0,4-0,8%-kal csökken.

Másfelől viszont hangsúlyozni kell a fogyasztói magatartás szerepét,
amelyre jó példa lehet a Pepsi Cola esete. Mint általában az üdítőitalok és
ásványvizek, így ezen belül a Cola fogyasztása is emelkedett ebben az
időszakban, annak ellenére, hogy a termék ára 11-szeresével haladja meg az
1988. évi árszintet. Itt tehát az árnövekedés nem hozta magával
automatikusan a fogyasztás csökkenését. Hasonló eredményre vezetne, ha
pl. a sertés, vagy a marhahús fogyasztását vizsgálnánk: ezek árnöveke-
désének üteme 1988 vagy 1998 éveket alapul véve is az infláció alatt
maradt, tehát relatíve olcsóbbá váltak, ugyanakkor a fogyasztásuk még
inkább visszaesett. Mindezek azt a megállapítást támasztják alá: a
fogyasztás csökkenése, avagy növekedése nem kizárólagosan a jövedelmek
és árak függvénye, ebben igen jelentős szerepe van a fogyasztói szokások és
preferenciák változásának.



2.3.3.  Az élelmiszerfogyasztás átalakulása: trendek, tendenciák, fogyasztási
adatok

 A XX. század utolsó évtizedeiben a jóléti államok gazdasági fejlődése az
élelmiszerfogyasztás mennyiségének szerény növekedését, valamint
szerkezetének jelentős átalakulását vonta maga után. A mennyiségi
telítődésre jellemző, hogy 1970 és 1990 között az EU-ban a
tápanyagfogyasztás átlagosan évi 0,4 százalékkal emelkedett, és várhatóan
tovább már nem is fog növekedni.

A fejlett országok élelmiszerfogyasztási szerkezetének változásait
elemezve IVANCSÓNÉ (2000) az alább tendenciákról számol be:
 a cereáliák fogyasztása általában csökkent, de kétszeresére nőtt a magas

rosttartalmú kenyereké és a reggeliző ételeké;
 a cukorfogyasztásban jelentkező különbség leginkább területi eltéréseket

mutat, a fogyasztásra pedig a legtöbb országban a telítődés, stagnálás
jellemző, akárcsak a zsírfogyasztában;

 a burgonyafogyasztás a jóléti államokban folyamatosan csökkenő
tendenciát mutat, ezzel szemben a zöldségek és gyümölcsök tekintetében
a fogyasztás emelkedése, valamint a különböző zöldségek és gyümölcsök
iránti kereslet homogenizálódása a jellemző;

 a tejfogyasztás stagnál, de jelentősen nő a tejfogyasztás egészén belül az
alacsonyabb zsírtartalmú tejek és tejtermékek részaránya; a joghurtok és
a sajtok iránti kereslet jelentős mértékben emelkedett;

 a húsfogyasztás kismértékű növekedést mutat, ezen belül emelkedik az
alacsonyabb zsírtartalmú húsfélék, legfőképpen a sovány sertéshús és hal,
illetve a baromfihús fogyasztása;

 nőtt a zöldség és a gyümölcs iránti kereslet.

 Az EU tagországokat kiemelve további tendenciaként említhető, hogy a
nemzeti és regionális sajátosságok fennmaradása mellett a tagországok
étrendjei között kimutatható a konvergencia. A mediterrán országok étkezési
szokásai továbbra is eltérnek a többi országétól, de a következő években
várhatóan közeledni fognak a kontinentális étrendhez, miközben az északi
országokban emelkedni fog a zöldség, a gyümölcs és a növényi olajok
fogyasztása. Egyes közép-kelet-európai országok – Bulgária, Csehország és
a balti államok – fogyasztási szintje és szerkezete a kilencvenes években
közeledett Nyugat Európáéhoz, míg a többi ország, köztük Magyarország
esetében ez a közeledés csak kis részben, vagy egyáltalán nem mutatható ki.



A hazai élelmiszerfogyasztás szerkezetét elemezve elmondhatjuk, hogy
Magyarországon is gyökeres változásoknak lehettünk tanúi. A magyar
lakosság kiadásainak szerkezete ma már sokkal inkább hasonlít a kevésbé
fejlett nyugat-európai országok kiadási szerkezetéhez, mint az egykori keleti
tömb államainak kiadási struktúrájához. Az elmúlt években csökkenő
tendencia volt megfigyelhető, ennek ellenére még mindig magas az
élelmiszervásárlásra elköltött jövedelemhányad nagysága (7. ábra).

7. ábra:   A magyar háztartások kiadási szerkezete, százalékban
Forrás: KSH, 2002

Várhatóan néhány éven belül elérhetjük a Nyugat-Európában átlagosnak
tekinthető mértéket, amely folyamat első jelei a legfelső jövedelmi ötödnél
már markánsan meg is mutatkoznak.

A magyarországi élelmiszerfogyasztás szerkezetének változását 1885-
től egészen napjainkig vizsgálta a GALÓ – LAKNER et al. (2000) szerzői
kollektíva, s a több mint száz éves időtartam adatai alapján a fentiekkel
megegyező megállapításokat tettek. Hangsúlyozzák továbbá, hogy az eltelt
100 év alatt az egy főre jutó élelmiszerfogyasztás mennyisége jelentősen
megnövekedett, valamint számos olyan termék vált a fogyasztás integráns
részévé, amely 34-40 évvel ezelőtt még luxuscikknek számított.

A változásokat részletesebben a 9. táblázat segítségével követjük
nyomon (38. oldal). A vizsgált időszakban az 1950. év a kiindulópont, a
2000. évet a jelen, az 1989. évet pedig a magyar élelmiszerfogyasztás
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mennyiségi csúcspontja miatt választottuk. A táblázat adatai azt jelzik, hogy
a vizsgált első négy évtizedben inkább romló, majd a század utolsó
évtizedében inkább javuló tendencia figyelhető meg a magyar lakosság
táplálkozásában.

 9. táblázat
Az élelmiszerek és élvezeti cikkek fogyasztása Magyarországon

az 1950., 1989. és 2000. évben
Fogyasztás az Index

1950. 1989. 2000.
Élelmiszer és
élvezeti cikk
megnevezése évben 1989/1950 2000/1950 2000/1989

Élelmiszerek, kg/fő/év
Hústermékek 34,3 81,0 74,7 2,36 2,17 0,92
Tejtermékek 99,0 189,6 163,7 1,92 1,65 0,86
Tojás 4,7 20,2 15,6 4,34 3.31 0,77

18,7 39,2 39,7 2,10 2.12 1.01
16,8 28,7 21,4 1,71 1.27 0,74

Zsiradékok,
ezen belül: állati
       növényi 1,9 10,5 18,3 5,53 9.63 1,74
Cereáliák 142,1 112,2 95,8 0,79 0.67 0,85
Burgonya 108,3 55,2 65,2 0,51 0,60 1,18
Cukor 16,3 40,5 33,9 2,48 2,07 0,84
Zöldség 57,3 82,1 111,3d 1,43 1,94 1.35
Gyümölcs 37,7 77,5 110,8d 2,06 2.93 1.42

Élvezeti cikkek, fő/év
Kávé, kg 0,1 2,6 2,9 26,00 20,0 1,12
Tea, dkg 1,0 12,6 20,6 12,60 20,6 1.63
Bor, l 33,0 22,8 28,8 0,69 1,02 1,26
Sör, l 8,3 104,0 72,9 12,53 8,35 0,70
Égetett szeszes
ital 50% alk., l 1,5 10,1 6,5 6,73 4,33 0,64
Dohány, kg 1,1 2,2 1,5 2,00 1,45 0,68
Üdítőital, l 5,2 84,2 90,7 16,19 17,44 1,08

Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv, 2002 alapján
d = a feldolgozott élelmiszerből friss súlyra visszaszámolva

A romló időszakot a cukor, a zsiradékok fogyasztásának növekedése, a
burgonya és a cereáliák csökkenése, a kávé, a sör, az égetett szeszes italok, a
dohány és az üdítőitalok növekedése, illetve a borfogyasztás csökkenése
jellemezte. A javuló időszakban a hazai táplálkozás összességében a
táplálkozási ajánlások irányába változott, bizonyos vonatkozásokban
igazodva a fejlett nyugati országokban tapasztalható fogyasztási
szerkezethez. Ennek tükrében nőtt a zöldségek és gyümölcsök, továbbá a
növényi zsiradékok, ugyanakkor nagymértékben csökkent az állati eredetű



zsírok fogyasztása. Ezen kívül jelentős mértékben visszaesett a cukor és
egyes élvezeti cikkek (sör, égetett szeszes italok, dohány) fogyasztása. A
javuló tendenciát erőteljesen gyengíti a tej- és hústermékek, illetve a
cereáliák alacsony fogyasztási szintje, habár utóbbi kettőnél az elmúlt
években fogyasztásnövekedés volt megfigyelhető.
 Szükséges megemlíteni, hogy az adatok elfednek bizonyos
változásokat, így pl. azt a tényt, miszerint 2000-től a tejfogyasztási ada-
tokban a háztáji fogyasztás is benne foglaltatik, de ennek mennyiségét csak
becsülhetjük: mintegy 20-25 kg/fő/év (BAKOS, 2003). Ez a módszertani
újítás pontatlanná, felülreprezentálttá teszi a kimutatást, s emellett elveti a
régebbi idősorokkal való megbízható összevetés lehetőségét. Hasonló
okokból a zöldség- és gyümölcsfogyasztás értékei sem összehasonlíthatók
az előző évek adataival, mivel az adatok újabban a feldolgozott termékekből
visszaszámolt friss áru mennyiségét is tartalmazzák.
 Véleményünk szerint a hazai élelmiszerfogyasztás szintjének és
szerkezetének alakulását középtávon – 2005-ig – továbbra is a jövedelmek
változásai fogják a legnagyobb mértékben befolyásolni. A várhatóan
növekvő jövedelmek ellenére a fokozódó jövedelem-polarizáció és a
népességszám csökkenése miatt nem számítunk arra, hogy elérjük, illetve
meghaladjuk a nyolcvanas évek végének fogyasztási szintjét, attól átlagosan
6-8 százalékkal továbbra is el fogunk maradni. Ez alól kivételt csak a
baromfihús és a zöldségek-gyümölcsök képezhetnek.

A tápanyagfogyasztásunk fő tendenciájában követi az élelmiszerfo-
gyasztásét (10. táblázat). A három tápanyag – a zsír, a fehérje és a szénhidrát
– aránya 1950-ben igen jól harmonizál a mai táplálkozási ajánlásokkal,
megfelelve az ún. ideális táplálék összetételét meghatározó előírásoknak.

10. táblázat
Az optimális táplálék és a magyar diéta energiaösszetétele

az 1950., 1989. és 1998. évben, %-ban
Magyar diéta tényleges

energiatartalma
Energiát

adó
táplálóanyag

Optimális táplálék
energiaösszetétele, %

1950 1989 1998

Zsír 26,6 40,5 40,6
Fehérje 13,1 12,4 11,6
Szénhidrát

≤ 30
12-15
55-58 60,6 47,1 47,8

* = Az eltérés %-os értékei a kcal abszolút számai közötti viszonyszámok
Forrás: Szakály S., 2001



Az 1989. és az 1998. évi zsírarány közel 10%-kal haladja meg az ajánlott
értéket, ugyanakkor az állati zsírok túlsúlya jelentősen mérséklődött,
miközben a növényi eredetűek aránya számottevő mértékben emelkedett. A
fehérjefelvétel az optimális érték közelében van, a szénhidrátfelvétel viszont
továbbra is elmarad az ajánlottól. A szénhidráthiányt súlyosbítja, hogy a
kívánatos keményítő hiánya – a magas cukorfelvétel miatt – az említett érték
közel kétszerese (SZAKÁLY S., 2001).

Általánosan ismert, és a táblázat adataiból is nyilvánvaló, hogy a
táplálkozásunk továbbra is zsírtúlsúlyos: a férfiak csaknem kétszer, a nők
másfélszer annyi zsiradékot fogyasztanak naponta, mint amennyi szükséges
lenne a szervezet számára. Azonban érdemes megjegyezni, hogy a
zsírfelesleg több mint a fele az ételkészítéshez, sütéshez, főzéshez,
sűrítéshez és a kenyérkészítéshez (kenyérkenés) használt
zsiradékmennyiségből (margarin) származik, és csak kb. egynegyede
származik a húsokból és a húskészítményekből (ZAJKÁS, 1998).

2.3.4. A tejfogyasztás
A világ tej- és tejtermékfogyasztását – sok más élelmiszerhez hasonlóan – az
elmúlt évtizedben a stagnálás jellemezte, s a következő években is csupán a
népesség gyarapodásából adódó szerény növekedés várható. Az egyes
termékcsoportok iránti kereslet viszont különbözőképpen alakult, és a
tejipari cégek számára komoly piaci lehetőségeket kínál.

Nyugat-Európában az 1980-as években a tejipar számos innovációt
hajtott végre, aminek következtében a kínálat jelentősen bővült a savanyított
tejkészítmények, a tejdesszertek, és a sajtok terén (különösen lágysajtokból
és sajt-különlegességekből), miközben csökkent a kereslet a vaj, a tej és a
hagyományos tömegáru-jellegű sajtok iránt (SZABÓ-SZAKÁLY S., 1998).

A nyugat-európai piacok telítettségére a gyártók termékeik
differenciálásával, a piacok szegmentálásával és termékinnovációval
válaszoltak. Új termékek kibocsátásában a tejipar az élelmiszeripar
valamennyi ágát felülmúlja.

Az elmúlt évtized fogyasztási irányzatai tovább folytatódnak: a vaj
iránti kereslet tovább csökken, de a sajtoké és a joghurtoké tovább nő. A
kereslet elsősorban az alacsonyabb zsírtartalmú és a friss termékek iránt
növekszik. A következő években gyorsan növekvő szegmensek lehetnek a
következők: ízesített tejek, friss sajtok, túródesszertek, desszert-sajtok, zöld



penészsajtok, alacsony kalóriatartalmú sajtok, gyermekeknek készült
joghurtok, biojoghurtok, probiotikus ivójoghurtok, alacsony kalóriatartalmú
joghurtok.

Az alapvető élelmiszerek közül a tejtermékek hazai fogyasztása marad
el a fejlett országok szintjétől a legnagyobb mértékben: míg az Európai Unió
polgárai 1994-ben átlagosan 296 kg alapanyagtejnek megfelelő tejtermékek
fogyasztottak, a magyarok ennek kevesebb, mint a felét (DE CROOK, 1995).

Mint közismert, a hazai tejtermékfogyasztás rekordéve 1987 volt,
amikor alapanyagtejben kifejezve egy főre átlagosan 200 literes fogyasztási
érték jutott. Főként a fogyasztói ártámogatás fokozatos leépítésének, és a
csökkenő reáljövedelmek hatására a fogyasztás már 1989-re 10 literrel
csökkent, de az igazi zuhanás csak ezután következett be. Az 1996. évi
fogyasztási szint az 1989. évinek már csupán 71%-a volt.

Az adatok napjainkban sem kedvezőbbek: piaci becslések szerint a
hazai tejfogyasztás valós mértéke, a jelenlegi 1,76 milliárd liter
tejmennyiség feldolgozása mellett, a legoptimálisabb esetben is csak
legfeljebb 170-175 liter (háztáji fogyasztással együttesen), miközben az EU-
ban a folyadékalapon vett átlagfogyasztás meghaladja a 325 litert (!) A
hivatalos KSH statisztikával (163,7 kg/fő/év) számolva ez annyit tesz, hogy
közel 50%-kal vagyunk elmaradva az EU átlagtól. Ha a Tej Terméktanács
aktuális adatait vesszük alapul, akkor ez az elmaradás még nagyobb.

A 2000. évben némi fellendülés következett be, de az utóbbi két évben
a belföldi értékesítés újból visszaesett, döntően a kereslet növekedésének
hiányában, valamint a jelentős reklámmal támogatott üdítőitalok és
ásványvizek piaci térnyerésének hatására (CSÁKVÁRI, 2002).

Egy ország tejtermékfogyasztásának „fejlettségét” az összestej- és a
vajfogyasztás értékeivel szokás kifejezni, így a következőkben ezt
vizsgáljuk (11. táblázat; 42. oldal).

Az adatsorokat elemezve egyértelmű, hogy hazánk a 31 országot
felölelő lista legvégén kullog, szám szerint a 29. helyen. Az összes
szomszédos, volt KGST ország megelőz bennünket, nem is beszélve a
listavezetők 350 liter feletti fogyasztási értékeiről.



11. táblázat
Különböző országok személyenkénti tej- és tejtermékfogyasztása

a 2000. évi fogyasztás csökkenő sorrendjében (naturáliában)
Összes fogyasztás

Országok kg/fő/év ebből:
folyadéktej

index
(magyar = 1,0)

1. Izland 421,3 180,4 2,57
2. Finnország 385,2 181,5 2,35
3. Franciaország 379,0 93,5 2,31
4. Svédország 370,3 142,3 2,26
5. Dánia 332,5 128,3 2,03
6. Görögország 329,9 68,9 2,01
7. Németország 329,7 91,2 2,01
8. Olaszország 320,2 87,2 1,95
9. Hollandia 311,6 100,8 1,90
10. Ausztria 294,5 93,1 1,80
11. Svájc 290,5 92,5 1,77
12. Norvégia 284,0 123,4 1,73
13. Belgium-Luxemburg 270,4 88,3 1,65
14. Írország 257,2 144,2 1,57
15. USA 252,8 91,3 1,54
16. Kanada 235,6 93,0 1,43
17. Ausztrália 228,4 108,7 1,39
18. Nagy-Britannia 223,8 117,9 1,36
19. Spanyolország 217,4 111,7 1,32
20. Portugália 211,0 108,3 1,28
21. Lengyelország 210,9 83,0 1,28
22. Románia 209,8 168,2 1,28
23. Szlovákia 195,2 74,1 1,19
24. Csehország 191,3 72,5 1,16
25. Horvátország 189,7 112,0 1,15
26. Argentína 188,9 68,0 1,15
27. Bulgária 176,6 90,0 1,07
28. Új-Zéland 171,7 98,7 1,04
29. Magyarország 163,7           63,0 1,00
30. Oroszország 128,0 99,9 0,78
31. Ukrajna   78,5 64,0 0,47

Forrás: FIL-IDF Bulletin, 2001 alapján saját számítás; Goessler, R., 2001

A vaj fogyasztását tekintve hasonlóan elszomorító a kép (12. táblázat; 43.
oldal). Magyarországon 2001-ben 1,2 kg-ot fogyasztottak e termékből, míg
az EU-ban ennek közel a négyszeresét (1 kg körül Spanyolországban és
Görögországban, 8,3 kg-ot Franciaországban; átlag = 4,2 kg/fő/év). Ebben a
termékszegmensben olyan erős a margarin-propaganda, illetőleg annyira



kedvezőtlenek a vajjal szembeni fogyasztói preferenciák, hogy rövidebb
távon szinte kizárt a számottevő növekedés lehetősége.

12. táblázat
Egyes országok személyenkénti fogyasztása vajból,

a 2000. évi fogyasztás csökkenő sorrendjében
Országok Kg/fő/év Index Országok Kg/fő/év Index
1. Franciaország 8,3 6,91 12. Szlovákia 2,7 2,25
2. Finnország 7,0 5,83 13. Olaszország 2,3 1,91
3. Németország 6,6 5,50 14. Oroszország 2,1 1,75
4. Svédország* 5,6 4,66 15. Dánia* 2,0 1,66
5. Belgium-Luxemburg 5,0 4,16 16. Portugália* 2,0 1,66
6. Ausztria 4,9 4,08 17. Magyarország 1,2 1,00
7. Lengyelország 4,3 3,58 18. Görögország 1,0 0,83
8. Csehország 4,1 3,41 19. Spanyolország 0,9 0,75
9. Hollandia 3,3 2,75 20. Bulgária 0,5 0,41
10. Írország 3,3 2,75 21. Horvátország* 0,4 0,33
11. Nagy-Britannia* 3,2 2,66 22. Románia 0,4 0,33
Forrás: FIL-IDF Bulletin, 2001; Goessler, R., 2001
* = 1999-es adat

Kismértékű optimizmusra ad okot, hogy a vajfogyasztás felét gyakorlatilag a
vajkrémek eladásai teszik ki (0,6 kg). Ellentétben a vajjal, a vajkrém
nagyobb sikerrel veheti fel a küzdelmet a „vajimázzsal” eladott margarinok
ellen, különösen gondolva itt a hazai fejlesztésű, világújdonságnak számító
élőflórás (probiotikus) változatokra, amelyek majdani piaci bevezetése és
megfelelő kommunikálása erős felhajtóerőt biztosíthat e termékcsoportnak.

A tej- és vajfogyasztásban megnyilvánuló súlyosan negatív tendenciák
ellenére néhány termék piaca a kilencvenes évek folyamán is bővült, főként
azoké, amelyek a fejlett nyugati országokban is keresettek: egészen
konkrétan a joghurtok, a tejföl, a tejdesszertek és a sajtok szegmense.

A savanyított tejtermékek eladásai (joghurt, tejföl, kefir, aludttej) 5 %-
ot meghaladó mértékben nőttek, ami java részben a natúr joghurtok piacán
realizált bővülésnek köszönhető, de a gyümölcsjoghurtok szegmense is
dinamikus fejlődést mutat (KOVÁCS, 2002). Az ivójoghurtok forgalma egy
év alatt – 2001-2002 júniusa között – 4%-kal növekedett, de ezzel együtt is
csak a joghurtszegmens 16%-át teszik ki, míg a „piacvezető”
gyümölcsjoghurtok 66%-ot, a natúr változatok pedig 18%-ot birtokolnak. A
kefirek piaca ugyanezen időszakban csökkent, a tejföl eladása pedig stagnált
(6kg/fő/év).



Hogy mennyire jelentős, még feltáratlan potenciál rejlik a joghurtok
szegmensében, azt a környező országok fogyasztási szintje jelzi (13.
táblázat), hiszen az adatok alapján a legutolsó ötödben helyezkedünk el, a
listavezetőktől nagyságrendekkel elmaradva.

13. táblázat
Különböző országok személyenkénti fogyasztása savanyú (fermentált)

tejkészítményekből a 2000. évi fogyasztás csökkenő sorrendjében
Országok Kg/fő/év Index Országok Kg/fő/év Index
1. Hollandia 44,8 4,11 10. Norvégia 16,6 1,52
2. Finnország 40,7 3,73 11. Spanyolország 15,7 1,44
3. Svédország* 38,0 3,48 12. Bulgária 15,6 1,43
4. Izland 34,9 3,20 13. Lengyelország 14,9 1,36
5. Franciaország 28,5 2,61 14. Horvátország* 14,7 1,34
6. Németország 26,5 2,43 15. Csehország 13,8 1,26
7. Dánia* 26,2 2,40 16. Magyarország** 10,9 1,00
8. Ausztria 21,4 1,96 17. Portugália   9,7 0,88
9. Belgium-Luxemburg 21,1 1,93 18. Szlovákia   6,7 0,61
Forrás: FIL-IDF Bulletin, 2001; Goessler, R., 2001
* = 1999-es adat; ** = 2001-es adat

Másik sikeresnek mondható szegmensünk a sajtok piaca, amely ha
mérsékelt ütemben is, de évek óta folyamatosan gyarapszik, akárcsak a
fejlett országokban. Hazai sajátossága, miszerint az értékesítés 85-87 %-át a
kemény-félkemény sajtok, azon belül is a trappista jellegű termékek teszik
ki – alapvetően nem változott az elmúlt években. A fennmaradó 15%-on
osztozik az összes többi sajtféleség, ami nem csupán a magas árszínvonal,
de a hazai sajtfogyasztási kultúra kezdetleges voltára is utal. A 7,5 kg-os
éves fogyasztási értéknek közel felét a friss sajtok (túró), míg valamivel
nagyobbik részét a natúr sajtok (érlelt és ömlesztett) adják. A túró forgalma
stagnált az elmúlt évben, míg az ömlesztett sajtok növelték népszerűségüket.
Ez utóbbi csoportban legnagyobb jelentőséggel a kockasajtok bírnak, ezek
60 %-os részesedést tudhatnak magukénak, míg a fennmaradó hányadot a
tégelyes, tubusos, tömlős és lapka típusú sajtok értékesítése adja. Érdekes
tény, hogy az összes sajteladás közel 40%-a Budapesten és Pest megyében
realizálódott (ÉLELMISZER, 2002).

Dacára a kedvező tendenciának, a sajtok piacán is számottevő az
elmaradásunk: a listavezető országok fogyasztója megközelítően 3-szor
nagyobb mennyiségben vesz magához sajtot (az EU átlagos fogyasztása
18,3 kg/fő/év). Így pl. Franciaországban és Görögországban évente 25,7 és



24,6 kg-ot, ami egymagában 257, illetve 246 kg/fő/év tejben kifejezett
fogyasztásnak felel meg (14. táblázat).

14. táblázat
Különböző országok személyenkénti fogyasztása sajtokból,

a 2000. évi fogyasztás csökkenő sorrendjében
Országok Kg/fő/év Index Országok Kg/fő/év Index
1. Franciaország 25,7 3,42 12. Csehország 10,5 1,40
2. Görögország 24,6 3,28 13. Írország 10,3 1,37
3. Olaszország 22,3 2,97 14. Lengyelország 10,2 1,36
4. Németország 21,2 2,82 15. Nagy-Britannia*   9,9 1,32
5. Svédország* 19,0 2,53 16. Bulgária   9,8 1,30
6. Ausztria 18,0 2,40 17. Portugália   9,3 1,24
7. Dánia* 17,8 2,37 18. Spanyolország   9,0 1,20
8. Hollandia* 16,6 2,21 19. Magyarország   7,5 1,00
9. Finnország 16,3 2,17 20. Horvátország*   6,3 0,84
10. Belgium-Luxemburg 16,1 2,14 21. Románia   4,3 0,57
11. Szlovákia* 10,7 1,42 22. Oroszország   1,4 0,18
Forrás: -FIL-IDF Bulletin, 2001, Goessler, R., 2001
* = 1999-es adat

A szegmens jövőjére nézve kiemelendő, hogy megnövekedett az olcsó
importtermékek piaci részaránya, amely komoly gondot okoz a hazai
gyártók legtöbbjének. A magasabb árfekvésű, importból behozott sajtok
részaránya is megizmosodott, ami azért probléma, mivel a legnagyobb
vásárlóerővel rendelkező fogyasztók inkább ezeket a termékeket teszik
kosarukba a sokszor gyengébb minőségű, éretlenebb magyar termékek
helyett. Az importsajtok előretörését jelzi az is, hogy az ún. különleges
sajtok 2001-ben 23%-os piaci növekedést könyvelhettek el (ÉLELMISZER,
2002), ezek döntő hányada pedig külföldi termék.

Az sem ad okot optimizmusra, hogy 2001-ben tejegyenértéken
kifejezve 5,5%-kal csökkent a hazai fogyasztás, amely visszaesés leginkább
a tej, az ízesített tejitalok, továbbá a vaj keresletét érintette. Gyakran
elhangzik, hogy a tejtermékfogyasztás növekedésének gátja a termékek
magas árfekvése. Ennek ellentmond, hogy a felhalmozott készletek
levezetésére több terméket akciósan kínáltak a gyártók, ám az akciós ár nem
indukált érdemben többletfogyasztást. Ez a tény is az étkezési/fogyasztási
kultúra megújulásának szükségességét, valamint a felvilágosító munka
fontosságát húzza alá.



Az elkövetkező évekre nézve a tejfogyasztásban a népesség fogyásával
párhuzamosan (0,3-0,4% évente) további csökkenés várható, emellett a
„felzárkózásban” további nehézséget fog okozni a hazánkra nézve szűkösen
megszabott EU tejkvóta, amelynek megemelését elérni nehéz próbatételnek
ígérkezik. Ilyen körülmények között az egykori „álomhatár”, a 200 kg-os
fogyasztási szint elérését (ami egyben minimális táplálkozásbiológiai
optimumként is megjelölhető), rövidtávon kizárólag a sajtfogyasztási szint
érdemi emelkedésével látjuk biztosítottnak. Ehhez ésszerűen megtervezett,
komoly költségvetésű közösségi marketing akciótervre van szükség, amelyet
szükségszerűen ki kell egészítsen a gyártók összehangolt
marketingkommunikációja.

2.3.5.  A húsfogyasztás

A világon a húsfogyasztás a népességszámmal való gyarapodással
párhuzamosan mérsékelt növekedést mutat. A világ húskereskedelmében a
marha- és borjúhús aránya csökkent a baromfihús javára, a sertéshús
részesedése ugyanakkor változatlan maradt.

Az EU összes húsfogyasztása átlagértékkel számolva 88,23 kg/fő volt
2001-ben, amely 2006-ra várhatóan meghaladja a 93 kg/fő értéket. Ennek
ellenére a legtöbb európai országban a fogyasztás mára elérte a telítettségi
szintet, és az utolsó néhány évben általában a csökkenés, stagnálás volt a
jellemző. Európa valamennyi országára igaz azonban, hogy a baromfihús
fogyasztása töretlen, dinamikus növekedést mutat.

A húsipari termékek hazai kereslete a romló életkörülmények, a
csökkenő reáljövedelem és a vöröshúsokra nézve kedvezőtlen fogyasztói
attitűdök miatt a kilencvenes években jelentősen visszaesett (ORBÁNNÉ,
2001). A jelenlegi 74,7 kg/fő fogyasztási érték jócskán elmarad a fejlett
európai országok fogyasztásától, de világviszonylatban elegendő a közép-
mezőnybe való bekerüléshez (15. táblázat, 47. oldal). Az elkövetkező öt év
távlatában folyamatos, mérsékelt növekedésre számíthatunk, mégis csak az
1980-as évek végi állapot elérése látszik reális célkitűzésnek.

15. táblázat
Különböző országok személyenkénti húsfogyasztása

a 2000. évi fogyasztás csökkenő sorrendjében
Országok Kg/fő/év Index Országok Kg/fő/év Index



1. USA 122,4 1,63 20. Csehország 76,0 1,01
2. Dánia 114,8 1,53 21. Magyarország 74,7 1,00
3. Spanyolország 113,9 1,52 22. Svájc 70,1 0,93
4. Ausztrália 110,4 1,47 23. Lengyelország 69,6 0,93
5. Új-Zéland 106,9 1,43 24. Szlovákia 67,6 0,90
6. Ausztria 106,6 1,42 25. Finnország 65,3 0,87
7. Franciaország 99,9 1,33 26. Bulgária 63,3 0,84
8. Kanada 99,8 1,33 27. Chile 63,0 0,84
9. Argentina 98,0 1,31 28. Norvégia 58,9 0,78
10. Olaszország 91,9 1,23 29. Kína 50,1 0,67
11. Írország 91,5 1,22 30. Románia 47,3 0,63
12. Hollandia 91,2 1,22 31. Japán 43,8 0,58
13. Portugália 90,7 1,21 32. Oroszország 40,0 0,53
14. Görögország 87,8 1,17 33. Dél-Afrika 39,3 0,52
15. Németország 84,5 1,13 34. Horvátország 35,3 0,47
16. Belgium-Luxemburg 83,5 1,11 35. Ukrajna 30,9 0,41
17. Izland 81,8 1,09 36. Afrika 15,0 0,20
18. Nagy Britannia 76,9 1,02 37. India   4,5 0,06
19. Brazília 76,5 1,02 38. Banglades    3,1 0,05

Forrás: a www.fao.org adatbázisa, 2002
A változásokat részletesebben a marha- és borjúhús, a sertés-, valamint a
baromfihús piacán követjük nyomon, összevetve az EU adatait a hazai
fogyasztási értékekkel (8-10. ábra és 18-20. táblázat). A többi húsféleségről
röviden az alábbiakat jegyezzük meg: a juh-, kecske- és lóhús fogyasztá-
sának mértéke elenyésző (0,4 kg/fő/év), csak egy igen szűk vevői csoport
építi be étkezéseibe ezeket a húsféleségeket. Ugyanezen állítás igaz a házi
nyúlhúsra és a vadhúsokra, bár utóbbiak fogyasztása emelkedő, és
napjainkra már meghaladta az 1990-es 0,6 kg/fő értéket. Halat továbbra is
csak elsősorban ünnepek alkalmával tesz kosarába a vásárló (PÉNZES,
2002), ennek ellenére a halfogyasztás mértéke tíz év alatt folyamatos, enyhe
növekedést mutatott, s jelenleg meghaladja a 3 kg-ot.

A marhahús fogyasztása az EU tagállamaiban 1990-2000. között
enyhén hullámzó tendenciát mutatott. Ott 2000-ben 19,7 kg-ot fogyasztottak
e termékből, míg Magyarországon ennek csak a  20 %-át. A 8. ábra mutatja
a fogyasztás alakulását 1990 és 2005 között, előre vetítve az elkövetkező
évek tendenciáját is.
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8. ábra:  A marha- és borjúhús fogyasztásának változása az EU-ban és
Magyarországon, 1993-2005 között
Forrás: ECD-GFA, 2001; KSH Statisztikai Évkönyvek 1992-2001

Mint látható, hazánkban a fogyasztás tendenciája egészen 1994-ig
emelkedett (1990-hez képest mintegy 20%-kal), amit a BSE megbete-
gedések, illetve a száj- és körömfájás-járvány hatására jelentős visszaesés
követett: a 2000. évi fogyasztás 4,2 kg/fő/év, ami az 1990-es 6,5-kg/fő
értéknek csupán 64%-a. Ezzel az eredménnyel a vezető országok
világranglistájának utolsó harmadában vagyunk, és az összes szomszédos,
volt szocialista ország megelőz bennünket (16. táblázat; 49. oldal).

A marhahús esetében a jól kidolgozott, összehangolt marketing munka
a legkevésbé érhető tetten, márpedig erre a sertés- és baromfitermékek
széles kínálata mellett égető szükség lenne.

Az ábrán megjelenített, jövőbeni növekedés – ami optimális esetben is
jóval elmarad a 90-es évek végének fogyasztási szintjétől – elképzelhetetlen
erőteljes marketing aktivitás nélkül.

16. táblázat
A világ néhány országa, ahol a legtöbb marha- és borjúhúst fogyasztják,

a 2000. év adatainak csökkenő sorrendjében
Országok Kg/fő/év Index Országok Kg/fő/év Index
1. Argentína 58,9 11,32 17. Izrael 21,0 4,03



2. Uruguay 55,6 10,69 18. Norvégia 21,0 4,03
3. USA 43,9 8,44 19. Hollandia 19,6 3,76
4. Ausztrália 39,5 7,59 20. Mexikó 18,0 3,46
5. Mongólia 38,8 7,46 21. Dél-Afrika 13,2 2,53
6. Brazília 35,5 6,82 22. Botswana 12,6 2,42
7. Paraguay 34,2 6,57 23. Egyiptom 10,8 2,07
8. Kanada 33,3 6,40 24. Észtország 10,6 2,03
9. Új Zéland 33,3 6,40 25. Japán 10,1 1,94
10. Franciaország 25,8 4,96 26. Szlovákia   8,7 1,67
11. Olaszország 24,9 4,78 27. Lengyelország   8,4 1,61
12. Dánia 24,8 4,76 28. Csehország   7,9 1,51
13. Málta 24,0 4,61 29. Románia   7,0 1,34
14. Szlovénia 24,0 4,61 30. Horvátország   6,9 1,32
15. Chile 22,2 4,26 31. Magyarország   5,2 1,00
16. Görögország 22,0 4,23 32. India   2,6 0,25
Forrás: www.fao.org, 2002; USDA-FAS, 2001

A sertéshúsfogyasztás az EU-ban 1993-2002. között – kisebb megtorpanás
mellett – összességében emelkedő tendenciájú volt. Magyarországon 2000-
ben 28,5 kg/fő volt a termék fogyasztása, míg az EU-ban ennek 152,4 %-át
fogyasztották (17. táblázat; 50. oldal).

A hazai piaci helyzetet tekintve kijelenthetjük, hogy a sertéshús nagyon
érzékeny pozícióveszteséget szenvedett el, hiszen fogyasztása egy személyre
vetítve, tíz év távlatában több mint 10 kg-mal csökkent: piacvezető helyét a
baromfihús foglalta el. A fogyasztás tendenciája 1997-ig csökkenő, majd
mérsékelten emelkedő volt, kisebb hullámzásokkal. A sertéshús csökkenését
a baromfihús, mint részben helyettesítő termék előretörése – a húsfogyasztás
összmennyiségét alapul véve – valamelyest ellensúlyozta.

A jelenlegi sertéshús fogyasztásunk ma már nem elegendő ahhoz, hogy
a világ tíz, legtöbb sertéshúst fogyasztó országa közé bekerüljünk, mint
tettük azt a nyolcvanas évek végén.

  17. táblázat
A világ egyes országai, ahol a legtöbb sertéshúst fogyasztják,

a 2000. év adatainak csökkenő sorrendjében
Országok Kg/fő/év Index Országok Kg/fő/év Index
1. Dánia 70,8 2,48 13. Írország 38,8 1,36
2. Ausztria 68.0 2,38 14. Franciaország 38,0 1,33



3. Spanyolország 65.6 2,30 15. Svédország 36.0 1,26
4. Németország 53.9 1,89 16. Svájc 34.2 1,20
5. Hollandia 52.2 1,83 17. Finnország 33,7 1,18
6. Lengyelország 47.2 1,65 18. Görögország 33.6 1,17
7. Ciprus 46,6 1,63 19. Kína 32,5 1,14
8. Csehország 42,1 1,47 20. Bulgária 31,7 1,11
9. Portugália 41.8 1,46 21. USA 29,7 1,04
10. Szlovákia 41,2 1,44 22. Kanada 29,6 1,03
11. Olaszország 40,0 1,40 23. Magyarország 28,5 1,00
12. Belgium-Luxemburg 38,8 1,36 24. Paraguay 27,1 0,95
Forrás: www.fao.org, 2002

Világviszonylatban egyébként a legnagyobb fogyasztási értékeket az európai
régióban regisztrálják: az EU-tagországok közül különösen jelentős Dánia,
Ausztria, Spanyolország, Németország, Hollandia fogyasztása, amelyek
évtizedek óta az élmezőnyben vannak. A régióból említést érdemel
Lengyelország, Csehország és Szlovákia, akik 41,2–47,2 kg/fő/év-es
fogyasztási adataikkal igen előkelő helyen szerepelnek.

Magyarország az erős középmezőnyből az utolsó harmadba csúszott le,
és belátható időn belül nem is valószínű, hogy érdemben közelítene a
listavezetőkhöz. Úgy véljük, már ahhoz is erőteljes marketing aktivitásra
lesz szükség, hogy ezt a fogyasztási szintet megtartsuk. Kedvezőbbé teheti a
várakozásokat, hogy a sertéshús ár- és jövedelemérzékeny termék
(ORBÁNNÉ, 2001). Az elkövetkező években 3,5-4%-os reálbér-
növekedésre lehet számítani, ami ennél kisebb mértékben ugyan, de pozitív
változást indukálhat a fogyasztásban. Különösen fontos feladat a kedve-
zőtlen fogyasztói preferenciák megváltoztatása, amely miatt az amúgy is
alacsony kapacitáskihasználás mellett működő húsipar egyre nehezebb
helyzetbe kerül. Míg az EU-ban 0,7%-os termelési növekedéssel számolnak
2005-ig, amely keresletvezérelt lesz, addig hazánkban a túlélési stratégia, a
nyomott áras értékesítés van fókuszban, amelyért a kereskedelem nagy
részben felelős. Ideje lenne felhagyni az „alacsony ár” stratégiájával, amely
már középtávon ellehetetlenítheti a húsipart (KOPINT-DATORG, 1999).

A derülátó véleményeknek is teret engedve, megemlítjük, hogy az előző
évben a sertéshús kedveltségének negatív tendenciája pozitív fordulatot vett,
ami érintette a húskészítmények piacát is (ÉLELMISZER, 2002). Hogy ez a
változás tartós lesz-e, az a fent említett tényezőktől, a húsipar stratégiájától
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nagymértékben függ.  Mindenesetre az előrejelzés alapján 2005-ig mérsékelt
növekedésre számíthatunk, akárcsak az EU-országok tekintetében (9. ábra).

9. ábra: A sertéshús fogyasztásának változása az EU-ban és Magyaror-
szágon, 1990-2005 között
Forrás: ECD-GFA, 2001; KSH Statisztikai Évkönyvek 1992-2001

A sertéshús nagy vetélytársa, a baromfihús a világ húsfogyasztásában ma
már az első helyen áll, és várhatóan az elkövetkező tíz évben is képes lesz
megtartani és tovább erősíteni ezt a pozíciót.

Magyarországon 2000-ben 34,4 kg-ot fogyasztottak e termékből, míg az
EU-ban ennek csak a 62%-át: a mérleg nyelve ebben az esetben felénk
billen. A fogyasztás hazánkban az utóbbi két évben ugrott meg drasztikus
mértékben, közel 10 kg-mal. Mivel nem az önfogyasztás növekedett (ez
megközelítőleg 9-10 kg, és évek óta változatlan), hanem a kereskedelemben
értékesített mennyiség, rendhagyó jelenségről van szó, amelynek mögöttes
okai a jövőben mélyebb elemzést kívánnak. Ezzel az eredménnyel a világ
legnagyobb baromfifogyasztó országainak listáján hirtelen igen előkelő
helyet szereztünk magunknak (18. táblázat).

18. táblázat
A világ egyes országai, ahol a legtöbb baromfihúst fogyasztják,

a 2000. év adatainak csökkenő sorrendjében

Országok Kg/fő/év Index Országok
Kg/fő/é

v Index

Kg



1. Hong Kong 85,8 2,48 1. Magyarország 34,4 1,00
2. Antika 56,2 1,63 2. Szlovénia 33,1 0,96
3. Bahama 51,1 1,48 3. E. Arab Emírségek 33,0 0,95
4. Izrael 47,8 1,38 4. Ausztrália 32,5 0,94
5. USA 47,6 1,38 5. Írország 29,4 0,85
6. Barbados 46,9 1,36 6. Új-Zéland 28,8 0,83
7. Szingapúr 45,0 1,30 7. Nagy-Britannia 28,4 0,82
8. Kanada 41,8 1,21 8. Portugália 27,2 0,79
9. Bermuda 41,3 1,20 9. Franciaország 26,2 0,76
10. Taiwan 41,2 1,19 10. Csehország 21,8 0,63
11. Dominika 39,2 1,13 11. Belgium-Luxemburg 19,8 0,57
12. Kuwait 39,0 1,13 12. Olaszország 19,6 0,56
13. Szaúd-Arábia 37,2 1,08 13. Görögország 17,6 0,51
14. Libanon 36,7 1,06 14. Szlovákia 16,7 0,48
15. Malaysia 36,7 1,06 15. Japán 15,4 0,44
Forrás: www.fao.org, 2002

A sertéshús szerepének csökkenésével párhuzamosan a baromfihús tehát
piacvezető helyet szerzett, amelyet évek óta biztosan birtokol. Ebben
szerepet játszott a baromfitermékek kedvező árszínvonala, illetve a
fogyasztói ízlés és -életmód megváltozása, mely előtérbe helyezte a gyors
elkészíthetőség, az egészségesség szerepét az étkezésekben. További
lényeges szempont volt a baromfitermékek kínálatának látványos bővülése,
amelyet a technológiai fejlesztés tett lehetővé, pl. a gyorsfagyasztási
technikák, speciális csomagolási eljárások kifejlesztése, melyek révén
megjelenhettek a mikrohullámú sütésre alkalmas termékcsaládok, a tovább
eltartható, különféle fűszerezésű termékek (SZALAY, 1999). A sikeres
piacnyerésben szerepe volt még a gyorséttermi hálózatok bővülésének, az
éttermi étkezés és a közétkeztetés megerősödésének, valamint a
vöröshúsokat lejárató propaganda-hadjáratnak. Világviszonylatban az sem
jelentéktelen tényező, hogy a baromfihús fogyasztását nem befolyásolják
hátrányosan kulturális, vallási szokások.
Az elsődlegesen feldolgozott áruk piacán a csirke továbbra is őrzi vezető
pozícióját (70% csirke, 20% pulyka, 10% kacsa és liba), míg a
továbbfeldolgozott készítmények között a pulykahús hódít el újabb és újabb
piaci részeket. A baromfiiparnak a közeljövőben is jó kilátásai vannak, amit
kiválóan érzékeltet, hogy csak 2002 első hat hónapjában a baromfivertikum
8%-kal növelte értékesítési volumenét (ÉLELMISZER, 2002). A jövőbeni
tendenciákat a 10. ábra követi nyomon, 1990-től 2005-ig előre tekintve.



10. ábra: A baromfihús fogyasztásának változása az EU-ban és Magyaror-
szágon, 1993-2005 között
Forrás: ECD-GFA, 2001; KSH Statisztikai Évkönyvek 1992-2001

A feldolgozott friss húskészítmények piacát tekintve elmondhatjuk, hogy
2001. júliusa és 2002. júniusa között 6-7%-os mennyiségi csökkenést
realizált a kereskedelem, és napjainkban továbbra is többségben vannak a
vöröshúsból készült termékek (PÉNZES-RÉTI, 2000).

A friss húskészítmények ötödét a párizsik adják, ezek forgalma
csökkent, csakúgy a felvágottaké, a száraz- és félszáraz kolbászoké.
Növekedni tudott viszont a különféle virslik és az előre csomagolt
baromfikészítmények szegmense, ez utóbbinál különösen a sonkaféleségek
kereslete emelkedett. A jövőre nézve úgy véljük, hogy az egy főre jutó
fogyasztás kis mértékben emelkedni fog, ezen belül is különösen a
baromfihús és készítményeinek piaca bővül, illetve az alacsonyabb
zsírtartalmú vöröshúsoké és a halaké, amennyiben megfelelő marketing
támogatást kapnak. Tovább csökken az állati eredetű, és nő a növényi
eredetű zsiradék fogyasztása. Nagyobb lesz az igény a vákuumcsomagolt
szeletelt felvágottak és szalámik iránt, de növekedni fog a sonkaféleségek, a
fűszerezett sonkakülönlegességek és a konyhakész termékek kereslete is.
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2.4. Táplálkozás és egészség

Az előző fejezet adatai megerősítették azt a kijelentést, hogy a jövőben
fontos lenne mind a tej-, mind a húsfogyasztásunk általános szintjét növelni,
különös tekintettel néhány termékféleségre. A továbbiakban azt vizsgáljuk,
hogy a táplálkozástudomány mai állása szerint mely előnyök
sorakoztathatók fel ezen élelmiszerek mellett, amely előnyök a fogyasztás
megemelését szorgalmazzák.

A táplálkozástudományi kutatások a 20. század második felében olyan
sok újszerű eredményt hoztak, amelyhez alig mérhetőek az emberiség
történetének korábbi időszakban felhalmozott megfigyelései. A század
utolsó évtizedeiben pedig újszerű megállapítások egész sora került a
köztudatba, amelyek megalapozzák a táplálkozás élettani hatásaival
kapcsolatos tisztánlátást (SZAKÁLY S., 1998). Mivel a konkrét hatások
elemzése ma már olyan nagyszámú forrásmunkát eredményezett, amely
szinte áttekinthetetlen, a következőkben – a dolgozat irányultságának
megfelelően – főként a tej és a hús táplálkozásélettani megítélését érintő
eredményeket ismertetjük.

2.4.1. Tej és tejtermékek: „Élet, erő, egészség”

Az emberiség 4-8 ezer éve fogyaszt rendszeresen tejet, amióta Kr. e. 4 és 2
ezer között megtörtént a tejelő állatok háziasítása. Ma a világon mintegy 540
milliárd l tejet termelnek évente, vagyis a föld egy lakójára átlagosan 90 l tej
jut. Ez önmagában meglehetősen kis mennyiség, és emellett a területi
különbségek is magasak. Elég utalni a fejlett Nyugat 250-350 l/fő/év összes
tejfogyasztására a számos afrikai és ázsiai ország 20-40 literes
személyenként mennyiségével szemben (FIL-IDF BULLETIN, 1998).
A tej önmagában zsír- és fehérje túlsúlyos, ill. szénhidrát-szegény, de pl. a
kenyér-tej étel már a felnőtteknek is ideális táplálék. Az újabb kutatások
igazolták, hogy a tejben kisebb-nagyobb mennyiségben igen sokféle ún.
bioaktív anyag van, amelyek a tápanyagoknál is értékesebbek,
egészségvédők (SZAKÁLY S., 1998). A biológiailag aktív (röviden:
bioaktív) anyagok hatékonyan hozzájárulnak az emberi szervezet
harmonikus működéséhez, az egészség fenntartásához, ezáltal egy jobb
életminőség eléréséhez. Szerepük van továbbá a különböző táplálkozási
vagy környezeti eredetű betegségek megelőzésében, illetve a már fellépett
számos betegség gyógyításában (SZAKÁLY S., 2001). A tej az ember



számára nélkülözhetetlen fehérjéket, esszenciális aminosavakat, zsírokat,
szénhidrátot, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz. Napi 3 deciliter
tej ivásával szükségletünk 20-60%-át fedezni tudjuk ezekből az anyagokból.
Az antioxidáns vitaminok (E-, A-, C-vitamin, béta-karotin) újabban
megkülönböztetett figyelemben részesülnek, hiszen képesek közömbösíteni
az élő sejteket károsító szabad gyököket (NAGY, 2002). Ezek a vitaminok
egyéb természetes gyökfogó anyagokkal együttesen (bioflavonoidok,
ubikinon, szelén) befolyásolási, megelőzési lehetőséget nyújtanak a szív- és
érrendszeri megbetegedésekben (BARNA, 1996). Az A-vitamin és a béta-
karotin gátolják az érelmeszesedést és lassítják az öregedést.

A tej a legalkalmasabb kalciumforrás, mert a tejben a kalcium
fehérjéhez van kötve, s ebben a formában hasznosítja a legjobban a
szervezet. Ezenkívül a tej számos összetevője – a laktóz, a D-vitamin, a
citromsav – elősegíti a kalcium felszívódását, így a hasznosulása igen
hatékony. A kalciumot még jobban fel tudja használni a szervezet, ha
kazeináttal komplex formában van jelen, mint pl. a sajtok nagy részében
(VARGA, 2000). Az Országos Dietetikai Intézet adataiból kiderül, hogy
kalciumból a magyar lakosság a szükséges mennyiségnek csak 70-80
százalékát veszi magához hagyományos élelmiszerekkel. Kutatási
eredmények alátámasztják azt is, hogy a környezetszennyezés okozta
talajromlás száz év alatt a felére csökkentette a növényekben a kalcium, a
vas, a karotin mennyiségét, 90 %-kal a B-vitamint, miközben a foszfor
mennyisége a duplájára nőtt (NAGY, 2002). A kalcium jelentőségét többek
között SCHAAFSMA, CHARLES és BONE vizsgálatai is alátámasztják, s
egyben rávilágítanak annak az időskori csontritkulás, csonttörés és izületi
bántalmak megelőzésében játszott szerepére.
A tej szénhidrátjai közül a laktóz a legfontosabb, egyrészt élettani hatása
miatt, másrészt a tejtermék gyártása során a hasznos mikororganizmusoknak
is tápanyagforrást jelent. A tejcukor fontos élettani hatása közül néhány:
javítja a kalcium felszívódását; a bélben képződő tejsav gátolja az idegen
mikroflórát; csökkenti a májban a zsírlerakódást; a galaktózból képződő
mukopoliszacharid révén elősegíti az érbelhártya regenerálódását, s ezzel
gátolja az érelmeszesedést.

A táplálkozástudósokat régóta foglalkoztatja a zsíroknak és zsírszerű
anyagoknak az egészségre gyakorolt hatása. Külföldön régebben KÄSTLI,
RICHARDSON, később SHILER és mtsai, újabban FIDELSBERGER,



MALICH, WALKER és WOOD, LEMBKE (1972, 1980), valamint GURR,
hazánkban MÓZSIK (1984), BÍRÓ (1990a,b;1992a,b) és SZAKÁLY S.,
(1986a,b) foglalkoztak mélyebben a témakör elemzésével. Utóbbi szerzők
indították el az ideális zsírösszetételű (HIF) élelmiszerek kidolgozásával
kapcsolatos hazai kutatásokat is. A tejzsírról a legújabb kutatások
megállapították, hogy fontos forrása az ún. konjugált linolénsavnak (CLA),
amely az állatkísérletekben hatékony rákellenes faktornak bizonyult
(VARGA, 2000). A rákellenes hatás meglétét támasztja alá SZAKÁLY S. is
(2000), hiszen ma már tudományosan bizonyított, hogy a hosszú évtizedekig
alaptalanul elítélt vaj (tejzsír) öt igen hatékony rákellenes hatóanyag-
csoportot tartalmaz, emellett közülük néhány gátolja az érelmeszesedést és
erősíti a szervezet immunrendszerét. A rákellenes hatóanyag-csoportok: a
már említett konjugált linolsav-(CLA-) tartalom, a gazdag szfingomielin-
tartalom, a gazdag a vajsav-tartalom, az éterlipidek sokfélesége, az A-
vitamin és béta-karotin. További újonnan feltárt bioaktív és élettanilag
előnyös tejzsír-összetevők: az elenyésző transz-zsírsav-tartalom, valamint az
ideális omega-6(n-6) és omega-3(n-3) zsírsavarány (SZAKÁLY S., 2001).

A tejfehérjéknek régen azt a tulajdonágát emelték ki, hogy esszenciális
aminosavösszetételük révén teljesértékűek és ún. felértékelő (komplettáló)
képességük van. A 20. századvég kutatásai a bioaktív fehérjék egész
arzenálját tárták fel a tejben, s legtöbbjüket ma már ipari szinten állítják elő,
s használják fel  különböző készítményekben, így pl. fogszuvasodás elleni
táplálékkiegészítőként, vagy ún. funkcionális (egészségvédő) élelmiszerek
gyártásához (SZAKÁLY S., 2001).

A tejsavbaktériumos savanyítással készülő ún. fermentált termékek
jótékony hatásairól is érdemes szót ejteni. Ezek a termékek jóval
könnyebben emészthetők, mint a tej, valamint a laktóznál is jobban javítják
a kalcium hasznosulását, ezért a gyerekek és az idősek táplálásában
különösen értékesek (VARGA, 2000). A tejsavbaktériumoknak számos más
előnyös élettani hatásuk ismert (KLUPSCH-RASIC, 1983), így pl.
nélkülözhetetlen szerepet játszanak egyes tumorfajták megelőzésében, s
további hasznos tulajdonságuk, hogy vízben oldható B-vitaminokat,
nikotinsavat, folsavat és biotint termelnek (ROBINSON, 1992). Az ún.
probiotikus tejsavbaktériumok hatékonyan hozzájárulnak az érelmeszesedés
veszélyének csökkentéséhez, a vastagbél-rák megelőzéséhez.



A tejtermékek legkiemelkedőbb egészségügyi jótéteményeit foglalja össze
SZAKÁLY S. (1997c):

Rákellenes, illetve rákmegelőző hatás: a szervezet egészében a fő
védőtényező a tejtermékek ún. biológiailag aktív fehérjéi, a kazein, az
albumin és a globulin származékai. A földön ismert fehérjék közül a
tejfehérje bizonyult a leghatásosabb védőanyagnak. A védőfehérjék hatását
segíti a tejtermékekben lévő szelén és a tejzsír gazdag A- és E-vitamin
tartalma, ill. ún. konjugált linolénsav-tartalma. Ez a tejzsír-alkotórész az
egyik leghatékonyabb rákellenes anyag és csak a tejben található. A
bélrendszerben kifejtett hatásukat tekintve, a savanyú tejtermékek általában,
a bélazonos (ún. probiotikus) törzsekkel készültek méginkább
megakadályozzák a rákkeltő anyagok képződését a bélben. A tej gazdag
kalciumjával együtt semlegesítik a bél nyárkahártyára mérgező epesavakat
és a többszörösen telítetlen zsírsavakat. E hatás egymagában képes a
vastagbélrák gyakoriságát 50-70%-kal csökkenteni.

Az érrendszer karbantartása, az érelmeszesedés megelőzése: a savanyú
tejtermékek általában, a probiotikusak pedig különösen gyorsítják az epe
kiürülését és ezen keresztül hatékonyan csökkentik a vér koleszterin-,
húgysav- és zsírszintjét, így csökkentve az érelmeszesedés veszélyét. E
megállapításokért számos tudós kapott világelismerést. Hazai viszonylatban
a MTKI termékei az irányadóak, ahol az utóbbi években mintegy 20 ilyen
savanyú tejterméket dolgoztak ki és ajánlottak a magyar tejiparnak, pl.:
Mineral-plussz joghurt, Kalci-rudi, ömlesztett Kalci-sajt, és legújabban a
probiotikus vajkrém, a Hunkult.

A csontritkulás megelőzése: a tejtermékek a leggazdagabb Ca-források.
Ennél is nagyobb a jelentősége annak, hogy a bennük lévő Ca könnyen, jól
felszívódik, másrészt ideális bennük (az ömlesztett sajtok és a túrók
kivételével) a Ca-P arány, 1,7:1. Csak a tejtermékek képesek kiegyenlíteni
más élelmiszerek, pl. húsok foszfor-feleslegét.

Az egészséges bélműködés (emésztés) biztosítása, a bélfertőzések
visszaszorítása: ez egyfelől a tejsavbaktériumok révén biztosított. Így
ismételten a savanyú tejtermékek, különösen a probiotikusak néhány hetes
rendszeres fogyasztása tökéletes közérzetet, egy jobb életminőséget biztosít
azáltal, hogy ideálissá teszi a bélműködést, az emésztést,  erősíti a vastagbél
nyálkahártya-védőgátját, kivédi a bélfertőzéseket, csökkenti vagy
megszűnteti a tejcukor-érzékenységet. Másfelől a tejcukor szerepét kell



kiemelni: ezen tejalkotórész származékai a legkiválóbb élelmi rostok,
másfelől a bélazonos tejsavbaktériumok kizárólagos táplálékául szolgálnak.

Egyéb egészségvédő hatások: mint pl. a tejcukor és származékai,
amelyek biokémiai reakcióik révén elősegítik a Ca, Mg, P és más ásványi
anyagok felszívódását. A gazdag Ca-tartalom nagyobb mértékben csökkenti
a vérnyomást, mint amekkora mértékben a konyhasó növeli. A tejben
háromszor több K van, mint Na, ami ugyancsak a vérnyomás csökkenését
segíti elő. A tejfehérje felértékeli, száz fölé emeli a növényi fehérjék
szerényebb biológiai értékét. A tejzsír ideális arányban tartalmaz ún. rövid
szénláncú zsírsavakat, amely a fiatalok felnövekedésének biztosítéka. Ilyen
zsírsavakat a növényi olajok és a margarinok (a kókuszzsír kivételével) nem
tartalmaznak.

Összegzésként megállapíthatjuk: az 1980-as évek jól ismert
reklámszlogenje, miszerint „a tej - élet, erő egészség”, közérthető formában,
a tudományosan megalapozott, lényegi tartalmat hordozza, így napjainkban
legalább annyira megállja a helyét, mint 20 évvel ezelőtt.

2.4.2. A húsok és húskészítmények szerepe az egészséges táplálkozásban
A hús egyik legfontosabb tápanyagforrásunk, tartalmazza az emberi
szervezet fejlődéséhez szükséges összes esszenciális aminosavat, az energiát
szolgáltató zsírokat, esszenciális zsírsavakat, ásványi anyagokat, mint pl. a
vasat jól felszívódó formában, vitaminokat, melyek közül a legfontosabb a
B12 (ENSER, 2001).

Az elmúlt évtizedekben – elsősorban kereskedelmi érdekekre
visszavezethetően, de „egészségügyi köntösben” – a vöröshúsok elleni
tudatos támadásoknak lehettünk tanúi. Ennek következtében jelentős
visszaesés figyelhető meg, elsősorban a marhahúsfogyasztás területén, de a
sertéshúsnál is csökkenés tapasztalható, míg a baromfifogyasztás jelentősen
nőtt. A támadások általában azzal kapcsolatosak, hogy a húsban sok a zsír, a
zsírban sok a koleszterin, a húskészítményekben sok a zsír és a só, sok a
kollagén, a zsír telített zsírsavakból áll (INCZE et. al., 1998). A vöröshúsok
mai előnytelen pozíciója – és ennek a fogyasztásra visszaható minden
negatívuma – nagyrészt a „koleszterin-háborúban” gyökerezik. A
tisztánlátás érdekében célszerűnek tartjuk ezt az évtizedek óta tartó
jelenséget röviden megvizsgálni.



A dietetikusokat és a táplálkozástudósokat  régóta foglalkoztatja az a
kérdés: vajon milyen összefüggés van az étkezés, illetve az étrend
zsiradéktartalma és a vér koleszterinszintje között? Az elmúlt években sok
ezer elmarasztaló cikk jelent meg a koleszterinről az orvosi
szakirodalomban. A kutatók java része ezt a szteroidot kiáltotta ki fő
bűnösnek az érelmeszesedéstől a szívinfarktuson át az agyvérzésig, és jó
néhány más betegség előidézésében is felelősnek tartja. A koleszterinellenes
propaganda hatására világszerte alakultak olyan csoportok és szervezetek,
amelyek a koleszterinmentes életet tűzték ki követendő célul. Holott jól
ismert tény, hogy a koleszterin nélkülözhetetlen az életünkhöz, hiszen
alkotórésze a sejthártyának, a szteroidhormonoknak, és előanyaga az
epesavaknak (PÉCSI, 2000; BÍRÓ, 1999a). Mindemellett belőle készíti a
petefészek a női hormonok egy részét, mint ahogy a here is a
férfihormonokat, a mellékvese a kéreghormonokat és a máj a D-vitamint
(LÉGRÁDY, 1998, 2001).

A szervezetnek feltétlenül szüksége van a koleszterinre, ezért ha az
állati eredetű táplálékkal nem jut hozzá (a növények ugyanis nem
tartalmaznak koleszterint), akkor képes önmaga megtermelni. Az igény
kielégítése után, a fölöslegben maradó koleszterintől az elimináció révén
igyekszik megszabadulni. A felesleg azonban lerakódik az érfalakra,
beivódik az érfal sejtjeibe és érelmeszesedést okoz. Pontosabban: a
szervezet naponta – a testtömegtől függően – 1000-1300 mg koleszterint
szintetizál, ez a mennyiség elegendő a koleszterinigény fedezésére. Emellett
még 300 mg-ot fel tud használni (hatékonyan eliminálni), de ha ennél
nagyobb a koleszterinbevitel, akkor a többletbevitel arányában fokozódik az
érelmeszesedés kialakulásának a veszélye (ZAJKÁS, 2000).

A 20. század végén számos kutatási eredmény bizonyította, hogy a
táplálékkal történő koleszterinbevitel csupán egy kevésbé lényeges tényező
az említett betegségek előidézésében. Ennek okán az ételek
koleszterintartalma a koleszterintszintre hatást gyakorló rizikófaktorok
sorában az utolsó helyre került. Helyét átvették a telített zsírok, amelyek a
támadások kereszttüzébe kerültek. Ezek vérkoleszterin-növelő hatása
kétszerese a koleszterinének. A média azonban a telített zsírok
megítélésében egyoldalú tájékoztatást folytat, amit a margaringyártó cégek
által gerjesztett hamis propaganda is kiegészít. Sokan úgy vélik, az egész
telített zsír-ellenes (úgy is mondhatnánk: állati zsiradék-ellenes) háborút a



margaringyártó cégek idézték elő. Nemzetközi viszonylatban is általános
ugyanis az, hogy a növényolaj-ipari margaringyártó, zöldséget forgalmazó
lobbik húsellenes kampányt folytatnak a saját termékeik jobb eladhatóságát
remélve. A pontos analítikai adatok és új tudományos ismeretek birtokában
a téves eszmék ellen a fejlett országokban sikeresen veszik fel a küzdelmet,
a hazai viszonyok azonban a fogyasztók szakmailag helytálló tájékoztatása
tekintetében elkeserítőek. Hazánkban és külföldön is elterjedtek az olyan
elektronikus, nyomtatott és más médiumokon keresztül közzétett reklámok,
amelyek a fogyasztók megtévesztését eredményezik (INCZE, 1998). Többen
egyenesen azon a véleményen vannak, hogy az étkezés, a vérkoleszterin és a
szívinfarktus közötti kapcsolatra való hivatkozás korunk egyik legnagyobb
tudományos félrevezetése. A klinikai vizsgálatok ugyanis azt bizonyítják: az
állati zsírban gazdag étrend nem okvetlenül növeli a vér koleszterintartalmát
(PÉCSI, 2000), így a különféle húsok ésszerű mennyiségben történő
fogyasztása sem tekinthető az érelmeszesedés kockázatát növelő tényezőnek
(ZAJKÁS, 2000).

A sovány húsok fogyasztása táplálkozásélettani szempontból például
kifejezetten kedvező, hiszen ezek zsírtartalma csekély, koleszterintartalma
mérsékelt, zsírsavösszetétele nem kedvezőtlen. Olajban sütve a sovány húst
még tovább csökken a telített zsírsavak aránya, a többszörösen telítetleneké
pedig közel tízszeresére nő (INCZE – CSAPÓ, 2000). Ezt a megállapítást
támasztja alá ZAJKÁS (1998) is, aki szerint, ha az elfogyasztott húsok és
húskészítmények mennyisége mértékletes, és az ételkészítés, valamint a
kenyérkenés növényi zsiradékkal történik, akkor a kétféle zsírsav
kiegyensúlyozott mértékben kerül a szervezetbe, tehát nem következik be a
szív- és érrendszeri betegségek kockázata.
A leírtak alapján megállapítható, hogy a hús sem egészségtelen élelmiszer,
„egészségtelen élelmiszer ugyanis nincs, csak egészségtelen táplálkozás”
(INCZE, 2000), leszámítva természetesen a patogén baktériumokkal
szennyezett, vagy toxikus anyagokat tartalmazó élelmiszereket.

Mivel a tudományos bizonyítékok ellenére a húsellenes propaganda
nem veszített erejéből, a húsipar folyamatosan igyekszik elvenni a
támadások élét, és mind szélesebb fogyasztói rétegekkel megismertetni a
valós adatokat. Ennek okán egyfelől pontos analítikai vizsgálatokat végeztet,
és az analítikai adatok birtokában bizonyítja a támadások során hirdetett
elméletek valótlanságát, másrészt olyan húskészítmény-választékot



dolgozott ki, amelyek a kívánatos tápanyagokban dúsítottak, a kevésbé
kívánatos tápanyagokkal „szegényített” készítmények. Ennek megfelelően
állnak rendelkezésre csökkentett nátriumtartalmú, csökkentett zsírtartamú,
kalciummal, magnéziummal, és újabban jóddal dúsított húskészítmények. A
jód jelentőségét mutatja, hogy a WHO (Világ Egészségügyi Szervezet)
„Egészséget mindenkinek 2000-re” programjába felvette a jódhiány-
betegségek felszámolását. A világon több országban – köztük
Magyarországon is – szorgalmazzák a jódozott húskészítmények
forgalmazását, amely a húsok jódozott pác-sóval történő előállításával
egyszerűen kivitelezhető. Ezzel a megoldással napi 100 g húskészítmény
elfogyasztásával a napi jódszükséglet (150-300 µg) egyharmadát fedezni
lehet (RÉKASI, 1994).

Az említetteken kívül a húsipar még további korszerű készítményeket
dolgozott ki és forgalmaz, amelyek az egészségesebb táplálkozást
szolgálják. Így pl. a főtt-pácolt húskészítmények (sonkafélék) maximálisan
2-3% zsírtartalommal is gyárthatók és forgalmazhatók, s már a piacon
vannak a „Szívbarát” húskészítmények, a starter kultúrás kolbászok,
bioszalámik, habár ezek a termékek napjainkban csak egy szűkebb
fogyasztói réteg körében keresettek. El kell mondani azt is, hogy bár a
különböző anyagokkal dúsított termékek technológiája rendelkezésre áll,
anyagi okok miatt azonban kevés helyen és ritkán fognak az előállításukba.
A kevés példa közül említhető a Ringa Rt. „Vitál” sonkája és a Pick Rt.
„Eminens” termékcsaládja.
Mintegy összegezve az eddig elmondottakat, a támadások valótlan
állításaival szemben megállapítható:
 Az állati eredetű zsiradékban a koleszterin mennyisége nem nagy;
 a vöröshúsok koleszterintartalma nem különbözik, vagy kisebb például,

mint a bőrös baromfihús esetében;
 az egészséges ember táplálékában jelen kell lennie a koleszterinnek,

mely a sejtek fontos építőanyaga;
 a húsok és húskészítmények igen fontos nyomelemeket tartalmaznak;
 a vasat jól felszívódó szerves kötésben tartalmazzák, a B-vitaminok

jelentős része csak a hússal vehető fel;
 az állati fehérjék az emberi szervezet által elő nem állítható esszenciális

aminosavakat tartalmaznak.



Az elkövetkező évtizedet tekintve elmondhatjuk, hogy a világon a
hústermelés növekedni fog, ezzel egyidejűleg a fejlett országokban
szélesedik a termékválaszték, s egyre több olyan húskészítmény fog
megjelenni, amely az egészséges táplálkozás követelményeinek igyekszik
megfelelni. Nem kell számolni a húsfogyasztás egyetemes mérséklődésével,
valószínű viszont a kisebb zsírtartalmú húsok és húskészítmények iránti
igény általánossá válása. A kielégítő húsellátás mindenkor alapvető
szociális és politikai, gazdaságpolitikai kérdés volt és marad is (BÍRÓ,
2000).

3.   A N Y A G  É S  M Ó D S Z E R

Kutatásunkhoz a marketingkutatás nemzetközileg elismert két módszerét, az
ún. ökoszkópiai, vagy szekunder, valamint az ún. demoszkópiai, vagy primer
módszereket használtuk fel. A szekunder piackutatás a már meglévő
társadalom- és gazdaságstatisztikai adatok rendszerezett gyűjtését,
feldolgozását, elemzését jelenti a kutató sajátos céljainak, szempontjainak
megfelelően (HAJDÚ-LAKNER, 1999). Jelentősége abban áll, hogy
megfelelő kiinduló alapot képez a vizsgálandó terület körvonalazásához, a
döntési probléma meghatározásához.

A primer piackutatás „eredeti” adatfelvételt jelent, mivel közvetlenül,
elsődleges vizsgálatokkal gyűjt információkat a piaci szereplők
magatartásáról, véleményéről.

3.1.   A szekunder kutatás alkalmazott módszerei

Ökoszkópiai vizsgálataink a különböző országok lakosságának egészségi
állapotát és élelmiszerfogyasztását jelző, alapvető adatok megismerésére és
feldolgozására irányultak, középpontba helyezve a tejtermékek és a
húskészítmények fogyasztását, azok egészséges táplálkozásban betöltött
szerepének feltárását. Mindezek mellett a termékminőség kérdésével
foglalkozó külföldi és hazai elméletek megismerését és feldolgozását is célul
tűztük magunk elé.

Az elemzésekhez szükséges adatokat nemzetközi és hazai statisztikák
szolgáltatták, így a FIL-IDF 1950-től napjainkig kiterjedő adatbázisa, a FAO
AGROSTAT, EUROSTAT, WHO HEALTH FOR ALL, a



www.statistics.com, a www.marketingresearch.com, valamint magyar
vonatkozásban az AKII, a KÉKI, a KSH, a TÁRKI, a Tej Terméktanács, a
Hús és Vágóállat Terméktanács, valamint az FVM-AMC kiadványai.
További értékes információkhoz jutottunk az Agrarwirtshcaft, az Acta
Agronomica Hungarica, a Tejgazdaság, a Hús, az Élelmezési Ipar, a
Deutsche Milchwirtschaft, a Skandinavian Dairy Industries, a
Milkwissenschaft, az European Dairy Magazine, a Dairy Industries
International, az Internation Food Engineering, valamint a Gazdálkodás és
az Agro 21 füzetek áttanulmányozásával, különböző hazai és külföldi
konferenciakiadványok, illetve táplálkozással foglalkozó orvosi és dietetikus
szaklapok felhasználásával.

3.2.   A primer kutatás alkalmazott módszerei

A primer piackutatás a modern marketing értelmezése szerint két nagy
csoportra, kvantitatív mennyiségi és kvalitatív minőségi kutatásokra
osztható fel. A kvantitatív kutatás alapvető célja az, hogy a kutatási
kérdésekre minél nagyobb megbízhatósággal legyünk képesek
számszerűsített válaszokat adni. A kvalitatív kutatás ezzel szemben
„feltáró” jellegű kutatás, hiszen a „miértek”-re kíváncsi, a fogyasztó
cselekedetei mögött meghúzódó indítékokat igyekszik megismerni.

A kvalitatív kutatás tíz-tizenöt évvel ezelőtt még csekély presztízzsel
bírt, de ma már megkérdőjelezhetetlen az a megállapítás, miszerint
mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, mi több, a két
módszer kiválóan kiegészíti egymást. A fentiek alapján kísérleti munkánk
során mindkét típusú módszer alkalmazását megalapozottnak tartottuk.

3.2.1.  Kvalitatív módszerek
A minőségi piackutatás módszerei közül az ún. félig strukturált szakértői
mélyinterjú és az ún. fókuszcsoportos interjú képezte a kutatás alapját.
Mindkét eljárást abból a célból alkalmaztuk, hogy a személyes megkérdezés
során felhasznált kérdőív helyes kialakításához szakmai instrukciókat,
ötleteket szerezzünk. A mélyinterjúk esetében lényeges volt a kutatás-
fejlesztési döntéshozók véleményének, a hazai piaci állapotokról alkotott
elképzeléseinek megismerése, hiszen mindezek elengedhetetlenek voltak a
kutatási irányvonalak pontosításához. Éppen ezért a primer kutatás



folyamatában ez utóbbi célkitűzést helyeztük az első helyre, mintegy
kiindulási alapot képezve a további vizsgálatokhoz.

A fókuszcsoportos interjúknál további célunk volt a tej- és húspiacon
megnyilvánuló fogyasztói magatartás megismerése, elsősorban is a
minőséget meghatározó összetevők vonatkozásában, továbbá érintve a
táplálkozás és egészség témakör legfontosabb kérdéseit.

Elsőként tehát a szakértői mélyinterjúkat bonyolítottuk le, amelyek
lényege, hogy a kutató a kutatási célok ismeretéből, saját tapasztalataiból
kiindulva határozza meg a válaszolóval folytatott párbeszéd azon pontjait,
témaköreit, amelyeket mélyebben fel akar tárni, vagy amelyeket figyelmen
kívül akar hagyni (HVG, 1999). Az interjúk során elismert tudományos
szakemberek véleményét ismerhettük meg a tejiparban és a húsiparban
tapasztalható piaci állapotokról, így a gyártmányfejlesztés és a
nagyvállalatok kapcsolatrendszeréről, a legújabb piaci trendekről,
minőségügyi kérdésekről, a termékfejlesztések és a fogyasztói igények
közötti összefüggésekről, a kutatóintézetek helyzetéről, jövőképéről
(INCZE, 2001; SZAKÁLY S., 2001). Az eredmények, a megszerzett
ismeretek jelentős mértékben hozzájárultak a további kutatások
módszertanának megalapozásához.

A fogyasztók attitűdjeinek, vásárlási magatartásának mélyebb
feltárását a fókuszcsoportos interjúk elvégzésével kívántuk biztosítani. A
vizsgálatokat a fővárosban és két vidéki városban – Kaposváron és
Nagykanizsán – végeztük el.

A meghívottak között megközelítőleg azonos arányban voltak jelen nők
és férfiak. Az életkor tekintetében 18 és 65 év közötti fogyasztókat
kerestünk, akik között közép- és felsőfokú végzettségű személyeket egyaránt
kijelöltünk. Az alacsonyabb iskolázottság kizáró ok volt, mivel úgy
gondoltuk, a kijelölt témakörökben értékesebb információkat kaphatunk a
magasan képzett fogyasztóktól, főként az egészség és a táplálkozás
témakörében. A kvantitatív kutatásnál természetesen már mindegyik
fogyasztói szegmensből az alapsokaságnak megfelelően vettünk mintát.

A meghívottak többsége olyan fogyasztó volt, aki a családban vezető
szerepet tölt be a hétköznapi élelmiszervásárlásokban, eképpen befolyással
bír a háztartásban élők étkezési szokásaira. Azok a személyek nem
kerülhettek be a csoportba, akik tej-, vagy húsipari területen dolgoztak, de
értelemszerűen a marketinggel foglalkozók meghívásának lehetőségét is



kizártuk. Azok a személyek, akik saját bevallásuk szerint havonta egyszer,
vagy ritkábban fogyasztottak tejterméket, illetve húskészítményeket, szintén
kiestek a válogatáskor. A teljes szűrőkérdőív a 4. sz. mellékletben
megtalálható.

A fókuszcsoportok Forgatókönyve a kutatás szempontjából
legfontosabb témakörök áttekintését követően került összeállításra, s
alapvetően két nagy kérdésblokkra, ezen belül számos alkérdésre épült. Ezek
a következők voltak:
 A fogyasztási szokások és a vásárlói magatartás vizsgálata:

- A fogyasztás gyakorisága és mennyisége; milyen étkezések
alkalmával fogyasztanak; a legkedveltebb termékek köre; az egyes
termékek kedveltségének okai;

- Milyen üzletben vásárolják a termékeket? Impulzusvásárlás.
Milyen hatással vannak a vásárlási döntésekre az egyes
szempontok (pl. reklám, ár, csomagolás, ízletesség,
egészségesség)? Kifogások a termékekkel szemben. Milyen a
termékek árszínvonala, minősége, csomagolása, kiszerelése,
eltarthatósága? Mit ajánlanak az orvosok, a dietetikusok és a
természetgyógyászok?

 A minőség összetevőinek vizsgálata:
- Hogyan határoznák meg a jó minőségű élelmiszer fogalmát; mit

jelent számukra az a fogalom, hogy egészségvédő élelmiszer; hova
sorolnák az egészséget a társadalmi értékek rangsorában.

- Hogyan, milyen jellemzőkkel képzelik el az ideális élelmiszert?
Tesznek-e valamit azért, hogy egészségesek legyenek? Mit tesznek
az étkezés területén azért, hogy egészségesek legyenek? Tudnak-e
említeni olyan tulajdonságot élelmiszernél, amely miatt
szívesebben vesznek egy bizonyos terméket, vagy egy bizonyos
márkát? És olyan tulajdonságot, amely az egészség védelmét
szolgálja? És olyan tulajdonságot, ami egészségtelen?

- Mennyire egészségesek az egyes termékek? Melyik termékek a
legegészségesebbek és miért? Volt-e már valamiféle problémájuk
adott tej(hús)termék-felhasználása során? Ha igen, milyen jellegű?

Mindezeken kívül a fókuszcsoportban kérdéseket tettünk fel a funkcionális
élelmiszerekkel és a bioélelmiszerekkel kapcsolatban, illetve vizsgáltuk a
fogyasztók médiahasználati szokásait, súlyozva az egyes médiumok



hitelességére, meggyőző erejére. A vizsgálatban két ún. projektív technika is
alkalmazásra került, így az asszociációs teszt és a kártyaválogatás. A teljes,
részletes Forgatókönyv az 5. sz. mellékletként megtekinthető, a vizsgálatok
főbb eredményei pedig az 5. fejezetben kerülnek ismertetetésre.

3.2.2.  Kvantitatív módszerek

Kísérleti munkánk legnagyobb részben a mennyiségi vizsgálaton, azon belül
is a személyes kérdőíves megkérdezésen alapult. Az országos, reprezentatív
megkérdezés előkészítése és lebonyolítása az alábbi mintavételi terv alapján
történt.

A minta nagysága
A mintavétel során 1000 személy kiválasztására került sor. A mintaszámot
elsősorban az indokolta, hogy a különböző háttérváltozók alapján képzett
alcsoportok ebben az esetben már megfelelő méretűek ahhoz, hogy
statisztikailag megbízható eredményeket kapjunk. Másfelől ez az elemszám
mind a nemzetközi, mind a hazai piac- és közvélemény-kutatásban
általánosan elterjedt, és egyben szakmai etalonnak is számít.

A mintába kerülő személyek kiválasztása
Az alapsokaságból vett minta összeállításánál mindenekelőtt a
reprezentativitás biztosítása volt a cél. Egy általunk kidolgozott, többlépcsős
mintavételi eljárás segítségével többszörös reprezentativitást sikerült
biztosítanunk, melynek lépései a következők:

Első lépésként az alapsokaságot az ország hét régiója szerint
felosztottuk. Az aktuális statisztikai évkönyvekből kigyűjtöttük a hét régióra
vonatkozó adatokat, s ezáltal megkaptuk az egyes régiók lakosságának
egymáshoz viszonyított, százalékos arányát. Ezeket az arányszámokat
felhasználva jelöltük ki, hogy az egyes régiókból hány személy kerüljön be a
mintába (pl. Nyugat-Dunántúl lakosságának százalékos aránya a teljes
alapsokasághoz viszonyítva 11%, így a mintában ebből a régióból 110 fő
képviseltette magát).

Második lépésként az egyes régiókon belül kiválasztottunk egy
tesztmegyét, amely megfelelőnek tűnt az adott régió fogyasztóinak
reprezentálására. Ezután került sor a megyén belül a megyeszékhely, majd
véletlenszerűen egy város (10.000 fő feletti) és további öt, kisebb



lélekszámú község kijelölésére. Úgy gondoltuk, hogy a háromféle
településtípus/településméret meghatározásával megfelelően jellemezhetjük
az adott tesztmegyét és annak lakosságának megoszlását, anélkül, hogy
csökkenne a minta megbízhatósága.

A lakosság településméret szerinti megoszlását kellett meghatározni a
harmadik lépésben. Ez esetben megnéztük, hogy az adott tesztmegyében
mennyi a 18 éves és annál idősebb lakosság összlétszáma. Ezt követően
megvizsgáltuk, hogy ebből mennyi a megyeszékhelyen élők aránya, illetve
hányan élnek a megyeszékhelyen kívüli városokban és a 10.000 fő alatti
településeken. Ezzel a módszerrel mindegyik megyére megkaptuk a
településtípusok szerinti részarányokat, s ezt követően számoltuk ki a
teszttelepüléseken felkeresendő személyek létszámát.

Negyedik lépésként a teszttelepülések 18 éves és idősebb lakosságát a
KSH adatai alapján nem, kor és iskolai végzettség szerint tovább
csoportosítottuk, és a kapott részarányok alapján állítottuk össze a
lekérdezendő személyek kvótáját.

A kidolgozott mintavételi eljárással sikerült azt megvalósítani, hogy a
mintasokaság összetétele nem, kor, iskolai végzettség és régió szerint
megegyezik az alapsokaságéval.

A mintavétel módja
Ahhoz, hogy megbízható eredményeket kapjunk, a reprezentativitáson túl
biztosítani kell a véletlenszerű kiválasztás lehetőségét is. Ezt az ún. véletlen
séta („random walking”) módszerét alkalmazva értük el, amelynek fontos
jellemzője, hogy minden egyes személynek azonos esélye van a mintába
való bekerüléshez.

A véletlen séta módszerét kombináltuk a lakásokon történő ún.
születésnapi kulcs módszerével is, így második lépcsőben is biztosítva a
véletlenszerűséget. Az eljárás lényege az, hogy annak a családtagnak kell
kitöltenie a kérdőívet, akinek a születésnapja a legközelebb áll a
megkérdezés napjához. Ez esetben is csak akkor, ha megfelel a kvóta
előírásainak – amennyiben nem felel meg, a kérdezőbiztos új lakáscímet
keres fel.



Az adatgyűjtés
A kutatás lebonyolításához a téma jellegéből adódóan az ún. „face to face
interjúk” módszerét választottuk lakáson történő (in-hall) megkérdezéssel.
A kérdező minden esetben jelen volt a kitöltésnél, ugyanakkor az
interjúalany saját maga is beírhatta a táblázatokba az egyes értékeket, ha
kifejezetten igényelte ezt a lehetőséget. Ez esetben a kérdező koordinátori,
moderátori feladatokat látott el, segítve a kérdések értelmezését, amit az is
könnyített, hogy igyekeztünk a kérdőívet önkitöltő jellegűre elkészíteni. A
terepmunkát a témakörből előzetesen felkészített kérdezőbiztosok végezték,
akiknek a munkáját folyamatosan, szúrópróbaszerűen ellenőriztük.

A valamilyen oknál fogva feldolgozhatatlan kérdőívek helyett
pótkérdőíveket töltettünk ki a megfelelő személyek felkeresésével, ezzel
biztosítva az 1000 db értékelhető kérdőív beérkezését.

Az alkalmazott kérdőív
Az általunk elkészített kérdőív jellemzően zárt kérdésekre épült, ami
jelentős mértékben egyszerűsítette a kérdőívek későbbi kiértékelését.

A kérdések túlnyomó részénél intervallumskála használatát tartottuk
indokoltnak, ezek közül is az ötfokozatú skála mellett döntöttünk, amely a
válaszadó számára könnyen értelmezhető, a kapott értékek pedig jól
szemléltetik a megkérdezettek véleményét. Adott kérdéseknél lehetőséget
biztosítottunk a megkérdezettek egyéni véleményének kifejtésére is.
A kérdőív alapvetően 3 téma köré épült fel, ezek az alábbiak voltak:
 A fogyasztói magatartás vizsgálata, amelynek keretében azt elemeztük,

hogy a megkérdezettek milyen gyakorisággal fogyasztják az egyes
termékeket, illetve milyen az egyes termékek kedveltsége.

 A táplálkozás és az egészség kapcsolatának vizsgálata, ahol arra voltunk
kíváncsiak, hogy a megkérdezettek milyen fontosnak tartják az
egészséget, milyennek ítélik meg a saját egészségi állapotukat, illetve az
egyes tej- és húskészítmények egészségességének mértékét.
Mindezeken kívül egy sor táplálkozási anomália is napirendre került: ez
esetben azt elemeztük, hogy az anomáliák hogyan épültek be a
köztudatba, milyen a fogyasztók elképzelése, információja ezekről.

 A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói értékelése képezte a
harmadik nagyobb kérdéscsoportot, amely vizsgálat során megismertük



az egyes minőségi jellemzők fontosságát, a nekik tulajdonított
jelentőség mértékét tej- és hústermékeknél.

A felsorolt témakörökben beérkező válaszok kiértékelésére, részletes
ismertetésére a „FUNKCIONÁLIS MINŐSÉG FOGYASZTÓI
ÉRTÉKELÉSE TEJ- ÉS HÚSTERMÉKEKNÉL” c. Fejezetben kerül sor.
Az alkalmazott kérdőív a 9. mellékletben megtalálható.

Az adatok feldolgozása
A kutatás során összegyűjtött nagyszámú adat feldolgozása a célnak
leginkább megfelelő számítógépes matematikai-statisztikai programcsomag
segítségével történt, amelyhez szükség volt a válaszok előzetes kódolására
is. Az SPSS for Windows 9.0 szoftver alkalmazásával gyakorisági
eloszlásokat számoltunk, kereszttáblázatok segítségével vizsgáltuk az összes
változó valamennyi háttérváltozóval való kapcsolatát, valamint egyes
változók egymással való összefüggéseit. Az átlagszámítás mellett a Chi-
négyzet próbával szignifikancia-vizsgálatokat végeztünk, használtuk az
egymintás T-próbát, valamint a többváltozós statisztikai elemzésekhez
felhasználtuk az ANOVA, illetve a klaszter- és faktoranalízis által kínált
lehetőségeket is.

A tejtermékek és a húskészítmények fogyasztási gyakoriságának
érzékeltetésére dolgoztuk ki az éves fogyasztási gyakorisági mutatót. Ez az
érték szemléletesen mutatja be, hogy egy évben adott készítményből hány
alkalommal fogyaszt a magyar élelmiszerfogyasztó.

Kiszámításának módja: a „naponta többször” fogyasztók százalékos
értékét 732-vel, a „naponta” fogyasztókét 366-tal, a „hetente 3-4
alkalommal” fogyasztókét 183-mal, a „hetente 1-2 alkalommal”
fogyasztókét 122-vel, a „havonta 1-2 alkalommal” fogyasztókét 24-gyel, a
„ritkábban” fogyasztókét 6-tal, a „nem fogyasztókét (sohasem)” 0-val
szorozzuk, majd ezt követően a szorzatokat összeadjuk.

Ebben a formában a hatrészes gyakorisági skála különböző értékei
egyetlen számban összegezhetők, ezáltal a fogyasztás mértéke érzékletesen
kifejezhető.
4. A  M I N Ő S É G  É R T E L M E Z É S E  A

M A R K E T I N G B E N
A kutatás eredményeinek ismertetése során elsőként a termékminőség
értelmezésével foglalkozunk, mivel a minőség fogalmának tisztázása, a



minőségkoncepciók bemutatása elengedhetetlen a primer vizsgálattal
szerzett adatok kiértékeléséhez, valamint az általunk felállított
minőségmodell teljes megértéséhez. Mivel a termék minősége és az azt
ellenőrző, szabályozó rendszer két különböző dolgot jelent, utóbbi nem
képezi vizsgálódásaink tárgyát. A minőséggel foglalkozó szakirodalmak
áttekintését saját kutatási eredménynek tekintjük, mivel a különböző
minőség-értelmezéseket újszerű rendező elvek alapján összegezzük és új
gondolatokkal egészítjük ki.

4.1. A minőség alapjai
A minőség az egyik leggyakrabban és legtágabb értelemben használt
fogalom. A szónak igen sokféle jelentése van, amelyek a hagyományostól, a
filozófiai értelműtől egészen a stratégiai jellegűig terjedhetnek.

A minőség hagyományos definíciói többnyire kopásállónak, jól
megtervezettnek és tartósnak írják körül a jó minőségű árucikket. Egy másik
meghatározás a kiválóság, az elsőrangúság képzetét sugallja, azt, hogy az
adott termék a lehető legjobb. A minőség fogalma valójában nem azonos
ezekkel, mivel a minőség a használhatóság különböző kifejezéseire szolgál,
ezért ún. relatív fogalom. Így nem csupán a kiváló minőség, hanem pl. az
alacsony minőségi osztályok kifejezésére is szolgál (LEHOTA-
TOMCSÁNYI, 1994).

Ebből a néhány gondolatból is láthatjuk, hogy a fogalom komplex,
összetett tartalmat takar, és az elsőre egyértelműnek tűnő meghatározások is
megtámadhatóak. Egy dologban viszont egyetértenek a minőséggel
foglalkozó szakemberek: napjaink kiélezett versenyhelyzetében a
termékmenedzsereket egyre inkább a minőség stratégiai definíciója
foglalkoztatja: a vevők igényeinek legteljesebb mértékű kielégítése
(TENNER-DETORO, 1997).

Felmerül a kérdés: hogyan jutottak el a minőségkoncepciók a
vevőközpontúságig? Mi változott az elmúlt századévek alatt a minőség
értelmezésében? A következő négy alfejezet erre ad választ, feltárva a
minőség történetét, legismertebb definícióit, valamint a minőség különféle
dimenzióit.



4.1.1. A minőség fogalma
Azokban az ősi időkben, amikor az ember még önmaga fenntartásán kívül
semmi másra nem törekedett, még nem igazán beszélhetünk minőségi
megfontolásokról, legfeljebb csak az ösztönös különbségtétel szintjén.

A minőség az írásos emlékek alapján elsőként az ókori filozófusoknál
jelenik meg, akik a minőséget alapvetően kétféleképpen értelmezik:
általános szemléletben és értékszemléletben. Általános (naturális) filozófiai
értelmezés szerint „a minőség adott dolog minősége, mineműsége, a dolog
azon tulajdonságainak az összessége, amelyek azzá teszik a dolgot, ami”. A
minőség értékszemléletű értelmezése szerint adott dolog minősége a
vizsgáló személy vizsgálati szempontjaiból következő lényeges
tulajdonságainak meghatározott értékei alapján – adott értékrend szerint
súlyozott – értékítélete (FEIGENBAUM, 1983).

ARISZTOTELÉSZ a minőséget még objektívnek tekintette, de
DEMOKRITOSZ már megkülönböztette az objektív (természettudományos)
és szubjektív (tudati) minőséget. LOCKE a primer (objektív, matematikai-
fizikai) és a szekunder (szubjektív, lélektani) minőség fogalmát vezette be.
KANT a primert a priorinak, a szekundert a posteriorinak tekintette, s
feloldotta e kettő közötti merev elhatárolást. Az objektív és szubjektív
tényezők együttes használata, a köztük lévő kapcsolat szoros összhatásának
elismerése igazából majd a termékek piaci értékítéletének modellezésekor
teljesedik ki, hazai vonatkozásban TOMCSÁNYI (1994) munkássága során,
aki áruelemzés néven vezette be a fogalmat.

A filozófia értelmezéssel szemben napjaink minőségkutatói, mint pl.:
DEMING, AGUAYO, CHAFFEE, CROSBY, DOBYNS, CRAWFORD-
MASON, GITLOW, GUASPARI, HUNT, ISHIKAWA, LATZKO-
SAUNDERS, SEYMOUR, TOWNSEND, GEBHARDT, már csak a termék
fogyasztói megítélésében releváns tulajdonságokra koncentrálnak.
Hasonlóan vélekedik a minőségről HAMMOND (1955) is, akinek
definícióját idézve: „A minőséget leginkább úgy lehet meghatározni, hogy
az, amit a közönség a legjobban kedvel és amiért a fogyasztók az átlagos
árnál többet hajlandók fizetni”. KRAMER (1965) a minőséget a termék
különböző részeinek tulajdonságaiként fogja fel, amelyek meghatározzák
kívánatosságát (elfogadhatóságát) a fogyasztó számára.

CROSBY (1979) híres könyvében – „Quality is free – A minőség
ingyen van” a minőséget mint a vevői követelményeknek való megfelelést



definiálja. Ez a definíció már nem hagyományos, hanem inkább stratégiai
jellegű, mivel arra összpontosít, hogy megértse a vevő elvárásainak teljes
körét, miközben a saját szervezetét úgy irányítja, hogy az mindezen
elvárásoknak megfeleljen.

JURAN (1966, 1988) és ROSS szavaival „a minőség jelentése a
felhasználásra való alkalmasság”. JURAN (1989) szintén kimondja, hogy a
minőség költsége, azaz a tökéletlenségek a cég teljes jövedelmének 30
százalékát is elvihetik. A rossz minőség okozta többletköltségek
kiküszöbölésére JURAN a minőséget folyamatosan ellenőrző, hibajavító
csapatok létrehozását javasolta a mindenkori vállalatvezetés részére.

A minőség további meghatározásait tekintve az American Society for
Quality a következőket mondja: „a minőség a terméktulajdonságok és
jellemzők összessége, amelyek képessé teszik azt a nyílt vagy rejtett
fogyasztói szükségletek kielégítésére”. A minőségügy elsőszámú
nemzetközi intézménye, az ISO (International Organization for
Standardization) definíciója szerint: „A minőség a termék vagy szolgáltatás
azon tulajdonságainak és jellemzőinek az összessége, amelyek hatnak arra a
képességre, hogy meghatározott és elvárt követelményeket kielégítsen”.

KRAJEWSKI és RITZMAN (1996) szerint a minőség a fizikai és nem
fizikai jellemzők összhatása, és akkor tekinthető jónak, ha megfelel a vevő
különböző értékelvárásainak. TENNER-DETORO (1997) megfogalmazása
így szól: „a minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folyamán született
termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső
vevőket azzal, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásainak.

TOMCSÁNYI (1994, 1998) szerint a termékmarketingben a minőség:
áruminőség. Szűkebb értelemben az áruminőség „a gyakorlatban viszonylag
könnyen megállapítható objektív terméktulajdonságokkal jellemezhető
haszonhatás”. Tágabb értelemben „az áru hasznosságát meghatározó
tulajdonságok együttes hatásfoka”. A hasznosság mértéke ebben az
értelemben már a fogyasztói értékítélet, aminek mérése rokon NEUMANN
és MORGENSTERN (1944) hasznossági értékelésével, amely olyan skála,
ami a döntéshozó előnyösségi sorrendjének (preferenciájának) kifejezésére
alkalmas (HOCH, 1972). A hasznossági dimenziók között megkülönböztet
valós, képzelt, illetve objektív és szubjektív dimenziókat és ezek
kombinációit. Elmondja továbbá, hogy a minőséget a mennyiség



ellentétpárjaként is értelmezik, hiánya pedig pejoratív jelentésű, vagyis
valami előnyöst és jót fejez ki.

BIACS (1999) meghatározása alapján „piacgazdasági keretek között a
minőség elsősorban értékjelző, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó által
jobbnak talált termékekért többet fizet, míg más termékeket kevesebbre
értékel, így gyengébb minőségűnek ítél.”

„A minőség a termék tulajdonságainak az összességét jelenti” – mondja
PINTÉR (1996). Kijelenti, hogy élelmiszerek esetében a minőség bonyolult,
összetett fogalom, amely magába foglalja a termék higiéniai,
táplálkozásértékbeli, érzékszervi és külső megjelenésével kapcsolatos
tulajdonságait. VERESS (1999) definíciója szerint a minőség a vizsgáló által
fontosnak tartott tulajdonságok értéke alapján meghozott, a vizsgáló
értékrendje szerint súlyozott „értékítélet”. Így tehát a fogyasztói
értékrendből adódik az objektum minősége, és „bár a legtöbb ember
ösztönösen minősít”, van lehetőségünk ezt preferencia vizsgálatokkal
megismerni, és a többség által azonosan megítélt tulajdonságokat
elkülöníteni. További meghatározásokkal él SHEWART, TAYLOR,
FEIGENBAUM, BÁLINT, MOLNÁR I., CSETE-LÁNG, de ezen szerzők
már a minőségirányítás oldaláról közelítik meg a kérdéskört.

4.1.2. A minőség dimenziói
A minőségkoncepciók fejlődésének történetében előkelő helyen szerepel
GARVIN (1988), aki „A minőség menedzselése” című könyvében öt
különböző megközelítésben értelmezi a minőséget:

Transzcendens minőség: A minőséget csak azután érthetjük meg,
miután jónéhány hatás érte, amelyek nyomán kialakulnak jellegzetességei. E
megközelítés alapján a minőséget nem lehet definiálni, azt az ember csak
akkor ismeri fel, ha látja.

Termelés alapú: E megközelítésmód szerint a minőség egy adott termék
vagy szolgáltatás megfelelése előre meghatározott kívánalmaknak vagy
specifikációnak. Ha nem sikerül a kívánalmaknak megfelelni, ez eleve
elhajlást jelent, és mint ilyen a minőség hiányát. A megközelítésmód azt
feltételezi, hogy a specifikáció a vevő kívánalmainak érvényes pótszere, és
ha ezeknek megfelelünk, akkor a vevő elégedett lesz.

Termék alapú: A minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén vagy
hiányán alapszik. Ha valamely tulajdonság kívánatos, akkor e definíció



szerint az illető tulajdonság nagyobb mennyiségű jelenléte esetén a termék
vagy szolgáltatás igen jó minőségű.

Érték alapú: A minőség azt jelenti, hogy meghatározott terméket
ajánlunk a vevőnek elfogadható költséggel vagy áron. Ez a definíció tehát az
érték vagy a jutányos ár fogalmát kapcsolja össze (BROH, 1982).

Felhasználó alapú: A minőség „a néző tekintetében rejlik”. A minőség
meghatározásának egyetlen feltétele, hogy képesek vagyunk-e a vevők
igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni. Ez a definíció
egybehangzik KOTLER (1998) marketingkoncepciójával és minőség-
szemléletével, amelyben a vállalat végső célja a vevő elégedettségének
elérése, a teljes körű minőségmarketing érvényesítése.

A minőségüggyel foglalkozó irodalom másik jelentős alakja
GRUNERT (1996), aki a minőség típusairól beszél, melyek:
a) A termékorientált minőség: amely a konkrét (objektív)

terméktulajdonságok összessége, mint pl. a zsírtartalom, méret, szín stb.
b) A folyamatorientált minőség: előre meghatározott normák teljesítése a

termelési és gyártási, elosztási folyamat során, megfelelve a különféle
minőségügyi szabványok előírásainak.

c) A minőség-ellenőrzés, amely a fenti folyamat keretében a stabil
minőség kialakítására irányul.

d) És végül a felhasználóra orientált minőség, azaz a fogyasztó által
észlelt szubjektív minőség.

Az előbbiekben bemutatott csoportok nagy része a minőséget objektívnek
tekinti, feltételezi, hogy a fogyasztó ismeri a termék tulajdonságait, azokról
tökéletes információval rendelkezik, azok összevetésére és értékelésére
alkalmas, egységes és egyetlen választási kritériumrendszerrel rendelkezik –
azaz racionális döntéseket hoz. A neoklasszikus közgazdaságtan eme
alaptétele a fogyasztói magatartás-kutatások tükrében ma már nem állja meg
a helyét, mivel tudjuk, hogy a vásárlónak nincs elegendő információja a
termékről, tapasztalatai eltérőek, és döntését irracionális tényezők, valamint
egyéb tényezők (pl. fogyasztás helyzete, élelmiszerelkészítés módja,
társadalmi és kulturális feltételek stb.) is befolyásolják. A piacon tehát
fontos az objektív minőség biztosítása, de ez ma már nem elegendő a piaci
sikerhez, ehhez az is szükséges, hogy ismerjük az objektív és a szubjektív
minőséget, és azok kapcsolatát.



A szubjektív (fogyasztói) minőség ún. észlelt minőség, amely eltérhet a
feldolgozóorientált (gyártói) minőségtől, hiszen az észlelési folyamat során
alakul ki, a fogyasztó viszont nem csak a konkrét, hanem az absztrakt
terméktulajdonságokat is észleli, mint pl. a termékhez kötődő szimbólumok,
jelképek. Az észlelt (szubjektív) minőséggel kapcsolatban fontos
megerősítenünk, hogy az nem helyettesíti az objektív minőséget, hanem
kiegészíti azt (LEHOTA, 2001).

Itt kell szólnunk az optimális minőség kérdéséről, ami megítélésünk
szerint négy – ökonómiai, technológiai, táplálkozás-élettani és marketing –
irányultságban egyaránt vizsgálható. Ökonómiai értelemben azt mondhatjuk,
optimális minőségű az a termék, amely esetében a költség/árbevétel görbe a
legnagyobb távolságra található egymástól. Technológiai oldalról az opti-
mális minőség szintjét, jellemzőit egyik részről az élelmiszerbiztonsági,
másik részről a törvényi előírások szabályozzák. Amennyiben a késztermék
megfelel ezen szabályozásoknak, s paramétereiben az előírt a határértékek
között marad, úgy optimális minőségűnek tekinthető.

Táplálkozás-élettani, orvosi szemüvegen keresztül vizsgálódva az
optimális élelmiszerminőség helyett célszerűbb lehet optimális, vagy ideális
táplálkozásról beszélni, amelyeket a különböző táplálkozási ajánlások
fogalmaznak meg. Azonban még a táplálkozás-tudósok, dietetikusok és
orvosok körében sincs egyetértés arról, mi tekinthető egyértelműen
ideálisnak, vagy optimálisnak. Ennek meghatározása amúgy is meglehetősen
nehézkes, elegendő csak az egyénenként eltérő jellemzőkre, így pl. a
genetikai adottságokra, az életkorra, az életvitelre gondolni. Ezekből
következik, hogy optimális minőségű élelmiszer, ami mindenki számára
egyformán optimális lenne, talán nincs is. A marketing-tudomány ezt az
állítást csak megerősíteni képes: mivel a minőséget alapvetően a fogyasztó
szemszögéből vizsgálja, a minőség értelmezése eleve szubjektív. Ahány
ember, annyiféle minőség-értelmezés, és megannyi kívánalom, amely
alapján lehetetlenség általános érvényű, optimális minőségű élelmiszert
alkotni – ez csupán a vevők fejében, mint észlelés és mint elvárás létezik.

VERESS (1999) minőség-koncepciója szerint a minőséget három
dimenzióban lehet értelmezni: fogyasztói, termelői és társadalmi szinten.
Első értelmezésben a minőség a termék fogyasztó szempontjai szerinti
lényeges tulajdonságainak (funkcióinak) észlelt értéke, azaz a fogyasztó
értékítéletében fogalmazódik meg. A minőség a termék hasznosságával



jellemezhető, azaz azzal, hogy mennyire alkalmas a fogyasztó által igényelt
funkciók kielégítésére, beleértve a rejtett (látens) igényeket is.

A termelői minőség – a fentiekkel teljesen megegyezően – értékítéleten
alapul, de a termelő értékelési szempontjai természetesen eltérőek, itt a
hasznosság mellett előtérbe kerül a gazdaságosság, a veszélytelenség is.
Ugyanez vonatkozik a társadalmi szintű minőség-értelmezésre is: a minőség
attól függ, hogy a fogyasztási, igénykielégítési folyamatok a társadalom
számára kellően hasznosak-e, védelmi, különösen életvédelmi, valamint
környezetvédelmi szempontból veszélytelenek-e.

CSETE és LÁNG (1999) a minőséget valamennyi meghatározó
dimenziójában igyekszik megragadni, amikor felállítja minőség-modelljét.
Értelmezésük szerint a minőség összetett, komplex, többtényezős rendszer
biológiai, műszaki, technológiai, közegészségügyi, fogyasztói, piaci,
táplálkozásélettani, környezeti, élelmiszer- és élelmiszerbiztonsági stb.
vonatkozásokkal és bonyolult, soktényezős folyamatokkal. Tömörebb
megfogalmazás szerint: „ a minőség a célnak való megfelelés”.

A minőség dimenziót REKETTYE (1997b) a vevő szemszögéből
vizsgálja, KRAJEWSKI és RITZMAN (1996) munkáját is felhasználva.
Eszerint a termék minőségének öt dimenzióban kell megfelelnie, hogy
elnyerje a fogyasztó kegyeit.

(1) Elsőként meg kell felelnie azoknak a specifikációknak, amelyeket a
gyártó vagy a forgalmazó a reklámokban állít. Ha pl. a Pizza Hut házhoz
szállított áruja hidegen érkezik meg, akkor nem felelt meg az ígért specifikációknak.

(2) A vevő értékelvárásainak való megfelelés azt jelenti, hogy a termék
minőségét azáltal ítélik meg, hogy az mennyire felelt meg a fogyasztó
előzetes elképzeléseinek.

(3) A vevő aszerint is gyakran ítél, hogy a termék mennyire felel meg
annak a használati célnak, amelyre tervezték, illetve amely célból a vevő
megvásárolta azt. A használatnak való megfeleléshez tartoznak még: a
termék külalakja, formája, tartóssága, megbízhatósága, javíthatósága, stb.

(4) A fogyasztó a minőségre következtethet abból is, hogy a termék
milyen mértékű támogatást kap a gyártójától. A hibásan kiállított számla, az
érthetetlen kezelési útmutató, a félrevezető reklám nem a jó minőségre utal.

(5) Végül jelentős az értékítélet meghozatalában a pszichés benyomások
szerepe, mint pl: az imázs, az értékesítési hely atmoszférája, a kiszolgáló
személyzet milyensége.



SZAKÁLY S. (2001) alapvetően két minőség-dimenziót különít el
élelmiszereknél, és ún. garanciális és funkcionális minőségről beszél. A
szerző modelljében felismerhető a LEHOTÁNÁL már említett gyártói és
fogyasztói minőség létezése, azok különbözősége, de a kétféle minőség
szétválasztása más elgondoláson alapul. A garanciális és funkcionális
minőség modelljét az alábbiakban részletesen ismertetjük, mivel a kutatás
egyik fő célkitűzése a hivatkozott modell továbbfejlesztése.

4.1.3.  A minőség két dimenziója: a funkcionális minőség modellje
A termékminőség meghatározásával kapcsolatos vizsgálatokat SZAKÁLY
S. kutatásai (1996, 1997b) indították el, s eredményei később SZAKÁLY Z.
révén kerültek be az élelmiszermarketing vérkeringésébe, a szélesebb körű
szakmai nyilvánosság elé. Ez a modell az ún. korszerű minőség
összetevőiről beszél, s két dimenziót különböztet meg: az alapvető, valamint
az alapvető minőségen túli (továbbiakban: funkcionális) összetevőket. Az
első dimenziót a 19. táblázat illusztrálja.

19. táblázat
Az alapvető minőség összetevői élelmiszereknél

A MINŐSÉG
ÖSSZETEVŐI CSOPORTJA SZEREPE

Fizikai tulajdonságok pl.
hőmérséklet, sűrűség stb.
Kémiai tulajdonságok pl.
energia-, zsír-, fehérje-
tartalom stb.
Mikrobiológiai-higiéniai
tulajdonságok
pl. patogén mikróbák stb.
Érzékszervi tulajdonságok
pl. íz, szín, állomány stb.

ALAPVETŐ
VAGY

BIZTONSÁGI
MINŐSÉG

A TÖRVÉNYES
FORGALMAZHATÓSÁG

ALAPJA

GARANCIA A
FOGYASZTHATÓSÁGI

BIZTONSÁGRA
(FOOD SAFETY)

Forrás: Szakály Z., (1997a) és Szakály S., (2001) nyomán átszerkesztve

Kitűnik a táblázatból, hogy az alapvető minőségbe a termékek fizikai,
kémiai, mikrobiológiai-higiéniai és érzékszervi tulajdonságai tartoznak. A
felsoroltak együttesen az ún. biztonsági minőséget testesítik meg, ami azt
jelenti, hogy garanciát jelentenek a fogyaszthatósági biztonságra. Ezekkel a
minőségi tulajdonságokkal azonban ma már valamennyi élelmiszernek
rendelkeznie kell, hiszen ez a piacra lépés alapvető feltétele. A gyártók tehát



a garanciális minőség biztosításával már nem juthatnak piaci előnyhöz a
versenytársakkal szemben. Piaci előnyre csak olyan élelmiszerrel lehet szert
tenni, amely az alapvető minőségen túl valamilyen, a fogyasztó számára
fontos előnnyel, többletértékkel bír. Ilyen előnyök a használati és a
táplálkozási előnyök, amelyek együttesen a funkcionális minőséget testesítik
meg. Ezeket az előnyöket szemlélteti a 20. táblázat.

20. táblázat
 A funkcionális minőség összetevői élelmiszereknél

A MINŐSÉG
ÖSSZETEVŐI CSOPORTJA SZEREPE

Használati előnyök:
teltebb, jobb íz;
nagyobb élvezeti
érték; hidegen
kenhetőség; hosszabb
eltarthatóság stb.

A FOGYASZTÓK
KOMFORT-

ÉRZETÉNEK,
MEGELÉGEDETTSÉ-

GÉNEK JAVÍTÁSA

Táplálkozási előnyök:
csökkentett energia-,
zsír-, koleszterin-
tartalom; bioaktív
makro- (Ca, Mg) és
mikroelemekben (Se)
dúsítás; Ca:P arány
megőrzése stb.

FUNKCIONÁLIS
MINŐSÉG

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS,
BETEGSÉG-

MEGELŐZÉS

Forrás: Szakály Z., (1998) és Szakály S., (2001) nyomán átszerkesztve

Mint látjuk, használati előny pl.: vajnál a hidegen kenhetőség, kakaós tejnél
az üledékmentesség, tejfölnél a csomómentesség, vagy általában
élelmiszereknél a könnyű felbonthatóság, a visszazárhatóság. Az „előny”
megnevezés nem véletlen: ezek a tulajdonságok piaci előnyhöz juttathatják a
terméket, gondoljunk csak a visszazárható tejes dobozok piaci
megjelenésére, vagy a szeletelt, vákuumcsomagolt szalámik bevezetésére, és
ezek sikeres piaci szereplésére. A használati előnyöket a fogyasztók
viszonylag gyorsan felismerik, tudatosításuk nem igényel különösebb
erőfeszítéseket, de rendszerint gyorsan leutánozhatóak, ezért a versenyelőnyt
hosszú távon kevéssé képesek biztosítani.

Táplálkozási előny pl. a csökkentett energia-, zsír-, só-,
koleszterintartalom, a bioaktív makro- (Ca, Mg) és mikroelemekben (Se)



dúsítás, az élettanilag optimális Ca:P arány megőrzése, a gazdag élőflóra-
tartalom, stb. A táplálkozási előnyök a fogyasztókban nehezebben
tudatosulnak, éppen ezért szükség van a hatékony felvilágosító munkára, a
széles körű reklámozásra. A megfelelő táplálkozási ismeretek átadását
követően számíthatunk arra, hogy a termékek táplálkozási előnyökkel való
felruházása biztos piaci sikerhez vezet. Erre kiváló példát szolgáltatnak az
ún. funkcionális élelmiszerek (Functional Foods), amelyek térhódítása
töretlen, világpiaci részesedésük értéke visszafogott becslések szerint is
legalább 60 milliárd USD, amely érték évente megközelítőleg 20-25%-kal
nő (SZAKÁLY Z., 2002; MENRAD, 2000). Sikereiket a termékekbe foglalt
táplálkozási előnyöknek, az ún. biológiailag aktív (egészségvédő)
élelmiszer-hatóanyagoknak  köszönhetik (SZAKÁLY S., 2001). Fontos
tulajdonságuk, hogy hatóanyagaik révén megelőzik a különböző betegségek
kialakulását, s mindezek mellett kiváló élvezeti értékkel rendelkeznek.

Az előzőek ismeretében hogyan definiálhatjuk akkor a funkcionális
minőséget? SZAKÁLY S. (1996) a minőség dimenzióit értelmező egyik
cikkében kimondja: „ha a termelők versenyelőnyökhöz akarnak jutni, azt
csak olyan terméktulajdonságokkal lehet elérni, amelyek az alapvető
minőségen túl a fogyasztók számára valamilyen további előnyt jelentenek. E
gyártmányjellemzők összességét neveztük el a magunk részéről funkcionális
minőségnek”. SZAKÁLY S. a funkcionális minőséget a funkcionális
élelmiszerekkel (Functional Foods) kapcsolja össze abban az értelemben,
hogy a funkcionális élelmiszerek hordozzák a fent megnevezett táplálkozási
előnyöket. A fogalmat azonban tovább is fejleszti, hiszen míg klasszikus
értelemben a funkcionális szó pusztán fiziológiai/táplálkozási előnyökre
utal, a funkcionális minőségű élelmiszerek a táplálkozási előnyökön túl már
használati előnyöket is tartalmaznak.

A funkcionális minőség-modell összetevőinek részletes felsorolását a
21. táblázat szemlélteti (80. oldal). Mint megállapítható, a modellben a
használati előnyök köre igen széles. A szűk értelemben vett, a használatot
könnyítő, a praktikus felhasználást elősegítő összetevőkön túl ide tartoznak
olyan terméktulajdonságok is, mint az élvezeti érték, a választék, az olcsóbb
ár. A tisztán empatikus összetevők – mint pl. a márkanév, a reklám, a
termékimázs –, viszont nem kerültek be a felsorolásba.

21. táblázat
 A funkcionális minőség összetevői élelmiszereknél/tejtermékeknél



A FUNKCIONÁLIS MINŐSÉGI TULAJDONSÁGOK
CSOPORTJA ÖSSZETEVŐI

1. Használati
érték (előnyök)

 Teltebb, jobb, üdítőbb íz, nagyobb élvezeti érték
 Felfölöződés elmaradása
 Nagyobb viszkozitás, állományszilárdság és

vízkötés (kisebb szinerézis)
 Habarásnál sima állomány
 Jó főzésállóság
 Utósavanyodásra nem hajlamos
 Hosszabb eltarthatóság
 Élőflóra ellenére hosszú eltarthatóság
 A választék és a felhasználási területek

bővíthetősége
 Hidegen kenhető, szobahőn nem olvad
 Kakaóüledék elmaradása
 Azonos alapminőség mellett olcsóbb ár
 Praktikus csomagolás

2. Táplálkozási
érték (előnyök)

 Csökkentett energia-, zsír-, koleszterin-, glikált
fehérje-, cukor- és kakaópor-tartalom

 Jobb tápanyag (zsír, fehérje, ásványi anyag,
vitamin) felszívódás. Fokozott C-vitamin
megőrzés.

 Megnövekedett vízben oldható vitamintartalom
 Tejsav-, élőflóra-, bifidogén anyag-,

antikarcinogén-, metabolit- és bioaktív peptid-
tartalom

 Lassúbb gyomorürülés, elnyújtottabb
cukorfelszívódás

 Enzimatikus helyett korpuszkulásris zsírfelszívódás
 Ca:P arány megőrzése
 Bioaktív makro- (Ca, Mg) és mikroelemekben (Se)

dúsítás, P-tartalom csökkentés
Forrás: Szakály S., (1996)

A fentiek tükrében felmerült a funkcionális minőség-modell módosításának
szükségessége, marketing-irányultságú – és főként emocionális, fogyasztó-
lélektani szempontú – újraértelmezése. A lélektani oldal erősítésének
igényét támasztja alá a következő alfejezet is, amely a minőség
differenciálásának fogalomrendszerét mutatja be.



4.2. A minőség differenciálása
Napjainkban a fokozódó versenyhelyzet olyan követelményeket ró a
vállalatokra, illetve termékeikre, amelyek egymásnak ellent mondva
egyrészről a termékek közötti különbözőségek csökkentésére irányulnak úgy
a minőség, teljesítmény, csomagolás, stb. tekintetében, ugyanakkor
kívánatosnak tartják a termékek differenciálását, amivel a vásárlót
orientálhatják egyik vagy másik termék felé (TOTTH, 1998). TOMCSÁNYI
(1989) szavaival élve, aki az „egyforma, mint két tojás” szállóige marketing
értelmezését írja le: „legyen a tojás más, kívánatosabb valamiben, mint a
konkurencia tojása (egyediség), de mégis – nemcsak az idézett
szólásmondás kedvéért – tojásaink legyenek egyformák méretben,
megbízhatóságban (egyöntetűség).”

A kérdés, ami régtől fogva izgatja a marketing szakembereket, az, hogy
milyen termékösszetevők/jellemzők fejlesztésével érhető el a hatásos
megkülönböztetés?

A kérdés minőségi keretek között történő megválaszolásához
tisztáznunk kell az alábbiakat: milyen összefüggés van a minőség és az
imázs között? Milyen összetevők alkotják az élelmiszerminőséget? Melyek
az ún. kritikus összetevők (tulajdonságok)? Hogyan kapcsolódik
mindezekhez a hasznosság és az érték fogalma? A következőkben ezekre a
kérdésekre keressük a választ, s igyekszünk a fenti fogalmakat a dolgozat
irányultságának legmegfelelőbb rendszerbe foglalni.

4.2.1.  Minőség és imázs
A kapcsolat értelmezéséhez célszerű elsőként az imázs fogalmát tisztázni.
Mi is az imázs? MAGYAR (1990) szerint: az imázs egy elképzelés, egy
vélemény, ami az emberekben objektív vagy szubjektív benyomások alapján
kialakul. Mindaz, amit az emberek gondolnak, éreznek, hisznek és
érzékelnek a termékről.

SZELES (1998) szerint: „Az imázs a szubjektum szűrőjén keresztül
megszűrt, az észlelések során kialakult tudati képek rendszere, amely
magában foglalja (ti. pszichikailag tükrözi) a szubjektum teljes
környezetét… Röviden és tömören fogalmazva tehát, értékítéletek
rendszere.” Az imázs általános képzet – mondja HOSTIE – lélektani
realitás, amelyik egyszerre objektív és szubjektív. Objektív, mert ha nem is
azonos a tárgy érzéki észlelésével, mégis abból táplálkozik, szubjektív



viszont, mert kifejezésre jutnak benne mindazon tudatalatti elemek, amelyek
az észlelésben, a személyben összegződnek. MÓRICZ (1999) szavait
idézve: „Képe, légköre, hírneve, melódiája, szimbóluma valaminek: ez az
imázs. Minden anyagnak, tárgynak, élőlénynek van valami vonzása vagy
taszítása, valami érzelmi képzete, rezonanciája, tehát valamilyen imázsa, de
ez nem külső realitás, az imázs az emberben élő valóság.”

Az imázzsal és mögöttes tartalmának meghatározásával számos szerző
foglalkozott az elmúlt fél évszázadban, mint pl. BOULDING, RAJECKI,
ARMSTRONG, GRUNIG, LIPPMAN, DENIS, ANDERSON, SCHULTZ,
MOSS, SHANTEAU, ROKEACH, FISHBEIN, és TANNENBAUM. A
hivatkozott szerzők közül, akik vizsgálták a termékminőség és az imázs
kapcsolatát, valamennyien egyetértenek abban: a terméktulajdonságok, a
minőség vitathatatlanul összefüggnek az imázzsal. Ennek alátámasztásához
talán elegendő, ha csak néhány, hazai vonatkozásban közismert szerző
legfontosabb megállapításaira utalunk.

TOMCSÁNYI (1988) kimondja: „a termék fogyasztói megítélését –
tágabban értelmezett imázsát – jelentős mértékben a (termék) minősége
határozza meg.” TOTTH (1998) az élelmiszerminőséget az ún.
alaphasznosságot alkotó imázsösszetevők között említi, de ide sorolja még a
minőségen kívül a választékot, az árat, a felhasználhatóság idejét, a
beltartalmi értéket, a vitamin-tartalmat, a beszerezhetőséget, az egészségre
káros, valamint a szintetikus anyagoktól való mentességet, továbbá a
kalóriatartalmat. Az ún. kiegészítő hasznosság csoportjába sorolja a
következőket: divatosság, presztízsérték, forma, csomagolás, grafika,
védjegy, kommunikáció.

SZELES (1998) ide vonatkozó megállapításait idézve: „Empirikusan
alátámasztott, hogy a termék tulajdonságai befolyásolják az imázs alakulását
pozitív, vagy negatív értelemben. Különös jelentőségre tesznek szert az
olyan termék-tulajdonságok, mint a hasznosság, kényelmesség, korszerűség,
(használati) időtartam… külső formai jelek, minőségi jellemzők,
közönségkapcsolatok, reklám, stílus, márka, ár stb. Természetesen ezen
tényezők termékfajtánként eltérőek. Az eltérések teszik lehetővé a
megkülönböztetést és a termékek egyedi arculatát.”

A termék tulajdonságairól, a minőségről és az imázsról KOTLER
(1999) az alábbiakat mondja: „A vevőknek más-más termékjellemző a
fontos, így a minőség általában, pontosítás nélkül nem sokat mond.”



Továbbá: „A jó minőség inkább csak benyomás, imázs, nem pedig
konkrétum.” Elfogadva a fentieket, egyértelmű a minőség kiemelt szerepe,
ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az imázsra kiható egyéb tényezőkről
sem. A termékminőség és az imázs szoros kapcsolatát, valamint a
legjelentősebb imázsalakító tényezőket a 11. ábra szemlélteti, olyan
felosztásban, ahogy azt a szakkönyvek sajnos kevéssé, vagy egyáltalán nem
tárgyalják.

11. ábra:   A termék fogyasztói megítélésének tényezői
Forrás: Strecker-Reichert-Pottenbaum (1976) ny. Tomcsányi, 1989

A vázolt összefüggések alapján, és a későbbi vizsgálatok elméleti
összefüggéseinek megalapozásához, a következőket állapítjuk meg:

A minőséget marketing szempontból – hasonlóan az imázshoz –
egyfajta fogyasztói észlelésként értelmezi a szakirodalom, amely manapság
egyre gyakrabban építkezik szubjektív elemekből, mintsem objektív, valós
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elemekből. Éppen ezért a fogyasztóban a termék tulajdonsága-
iról/jellemzőiről kialakuló észlelést a magunk részéről minőségképnek
neveztük el, és a későbbiekben is ezzel a megnevezéssel hivatkozunk rá. A
minőségkép tehát a termék objektív és szubjektív tulajdonságainak
összessége. Minél differenciáltabb (magasabb fokon feldolgozott, nagyobb
hozzáadott értékű) egy termék, az észlelésre annál nagyobb hatással vannak
a szubjektív elemek, az irracionális képzetek és érzetek.

Az imázs tudatos formálásához, a hatékony differenciáláshoz
elengedhetetlen a minőségképet alkotó tulajdonságok elemzése, és a
tulajdonságok közötti fontossági sorrend megállapítása.  A fontossági
sorrend megmutatja, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek a
fogyasztó számára különös jelentőséggel bírnak. Ezeket a kiemelt
tulajdonságokat SOETERBOEK (1984) és TOMCSÁNYI (1988) nyomán
kritikus terméktulajdonságoknak nevezzük. Ezek azok a tulajdonságok,
amelyek miatt a vásárló az adott terméket választja a versenytárs-
termékekkel szemben. Meghatározásuk azért is fontos, mivel a fogyasztó a
vásárlás során csak néhány tulajdonságra koncentrál, mégpedig általában az
első öt legfontosabb tényezőre, amelyek szerepe szignifikánsan nagyobb,
mint a többi tényezőé (LEHOTA, 2001).

A piacon gyakorlatilag az egyes minőségképek (termék/márkaimázsok)
versenyeznek egymással. Az, hogy a vevő végül melyik termék mellett dönt,
az a termék imázsától, a személy pszichológiai jellemzőitől, valamint a külső
hatásoktól függ. Külső hatások alatt értjük a fogyasztói magatartás
Fejezetben már ismertetett környezeti elemeket, így pl. a marketing
stimulusokat, a vásárlás módját, vagy az időkényszert. A termék imázsára
éppúgy hatással vannak a környezeti elemek, mint magára a fogyasztói
döntésre.

A termék imázsának (minőségképének), közvetve pedig a termék
tulajdonságainak nem kizárólagos, de létfontosságú szerepe van az imázs
milyenségének kialakításában – eképpen pedig a vásárlói döntésekben.

4.2.2.  A minőség összetevői élelmiszereknél
Mint a fentiekben leírtakból megállapíthattuk, a sikeres termékdiffe-
renciáláshoz ismernünk kell az élelmiszerminőségét alkotó összetevők



halmazát, mint az egyetlen olyan tényezőt, amit tudatosan, a saját
elgondolásunkra formálhatunk. A szakirodalom szerint a minőséget alkotó
tulajdonságokat háromféle megközelítésben vizsgálhatjuk:
 az élelmiszerek tulajdonságaiból,
 a termékelőnyökből, illetve
 az élelmiszerek funkcióiból kiindulva.

Esetünkben a funkciókra épülő, ún. „antropocentrikus megközelítést”
tartjuk a legcélravezetőbbnek, így ez kerül bővebb, részletesebb kifejtésre.

Terméktulajdonságok és termékelőnyök
A termék tulajdonságait LEHOTA (2001) az alábbiak szerint csoportosítja:
fizikai, geometriai kiterjedés; alapanyagok és egyéb alkotórészek;
termékszolgáltatások típusa és mérete; a termelési és feldolgozási folyamat
jellemzői; teljesítménymutatók (pl. beltartalmi érték); ár, választék,
kiszerelés/méret; címkézés, márkázás és eredetjelölés; esztétikai jellemzők.

TOMCSÁNYI (1994) a hasznosság, az ár és a költség meghatározó
szerepét emeli ki, amelyeken belül fogyasztói döntéseknél a hasznosság és
az ár összevetése a mérvadó. Meghatározása szerint a termék hasznossága a
termék tulajdonságainak és további lélektani preferencia-tényezőknek a
haszonhatásából tevődik össze.
Minden egyes terméktulajdonságnak van valamilyen haszonhatása (utility
effect): ezek összességéből épül fel a termékhasznosság (product utility). A
haszonhatás-tényezők szubjektívek, mivel a fogyasztók értékítéletében és
preferenciájában nyilvánulnak meg. Értelmezésüket megnehezíti, hogy egy
részük „rejtett” tényező, amelyeket a fogyasztó még nem ismert fel. A
hasznosság értelmezését az is bonyolítja, hogy abba a vásárló képzeletében
élő imázs-összetevők is keverednek, nem beszélve a fogyasztó
fáradozásáról, más áldozatairól.

Könnyíti a helyzetet a már hivatkozott alap és kiegészítő hasznosság
megkülönböztetése (VERSHOFEN, 1940). Az alaphasznosság a termék fő
hasznosítását meghatározó minőségi tulajdonságokkal jellemezhető,
általában mérhető, objektív tárgyi valóság. A kiegészítő hasznosság
ugyanúgy lehet egzaktan mérhető, valós és objektív, de esetében túlsúlyban
vannak az imaginatív elemek, mint pl. az öröm-, a presztízs-, és a kényelmi
tényezők  (TOMCSÁNYI, 1994, 1998). A termék hasznosságáról alkotott
vevői benyomások összessége az elfogadott érték (perceived value)



(NILSON, 1992). A termékmenedzsment feladata a vevők által felismert és
elfogadott érték maximalizálása (REKETTYE, 1997).

Termékdimenzióban gondolkodva az alaphasznosságot (elemi haszon:
amit a fogyasztó valójában megvásárol) az alaptermék  testesíti meg. Azok a
tulajdonságok, amelyeket a vevők a termék megvásárlásakor elvárnak, az
elvárt termék szintjén összegződnek. Minden olyan szolgáltatás,
terméktulajdonság, amely az elvárások felett jelenik meg, és ezáltal
igyekszik adott terméket más versenytársakkal szemben a fogyasztó számára
vonzóbbá tenni, az ún. kiterjesztett (bővített) termék-szintet jelenti. Ezen
felül beszélhetünk még egy ún. potenciális szintről is, amely a termék
jövőbeni kiterjesztésének lehetőségeit jeleníti meg. A fentiek
megfogalmazása KOTLER nevéhez fűződik.

A fogyasztók a marketing szakirodalom megállapítása szerint nem
terméket vagy márkát, hanem az alaphasznosságot vásárolják meg. Úgy is
mondhatnák: lényegi előnyöket, megoldásokat vásárolnak. Azt a terméket
választják, amelyik a számukra előnyösebb. Azonos észlelt alaphasznosság
(pl. táplálkozási érték) mellett gyakran a kiegészítő hasznosság alapján
döntenek (pl. a termék praktikusabb elkészíthetősége, divatossága). Ezt a
megállapítást erősíti, hogy élelmiszerek esetében a kritikus tulajdonságok
ma már egyre ritkábban találhatók az alaphasznosság tényezői között.
A legfontosabb termékelőnyök élelmiszereknél: a gazdaságossági előnyök
(ár, beszerzési költség), a használati előnyök, az érzékszervi előnyök, a
takarékossági előny (idő, energia-ráfordítás), valamint a nem anyagi jellegű
előnyök, mint pl. az egészségesség vagy a fogyasztó számára vonzó imázs.
SZAKÁLY S. (1996) a használati és a táplálkozási előnyöket helyezi
előtérbe, mint arra már utaltunk az előzőekben (24. táblázat).

Az élelmiszer funkciói
A minőséget meghatározó tényezőket több szerző az élelmiszerek
funkcióiból vezeti le. Elsőként érdemes kiemelni SZAKÁLY S. (2001)
történeti áttekintését, amelyből megismerhetjük az élelmiszerek alapvető
funkcióit, illetve a fogyasztó igényeinek és az élelmiszerek funkcióinak
szoros kapcsolatát, és ezek időbeni változását.

Az élelmiszerek minőségét az emberiségnek, az embernek a velük
szemben támasztott igényei alakították. Az emberré válás első évezredeiben
még nem beszélhettünk minőségről, ekkor alapvető követelmény csak az



volt, hogy a beszerzett táplálék ne legyen mérgező. Az első időszak a mai
haszonállatok háziasításával és az egyszerű szántóföldi növénytermesztés
kezdetével zárult. A második időszak a 18. század végéig tartott, ezen
időtartam alatt a lényegi elvárás az élelmiszerek minőségével szemben az
volt, hogy romlás vagy lényegi romlás nélkül minél tovább eltarthatóak
legyenek. A harmadik korszak a 19. század elejétől a 20. század ötvenes
éveinek végéig tartott. A minőség meghatározó tényezője ekkor az ún.
ideális energia- és táplálóanyag-összetétel. Az 1960 és 1990 közötti
negyedik szakaszban előtérbe került az élelmiszerbiztonság kérdése (Food
Safety), az élelmiszerek elfogyasztása által fennálló egészségügyi veszélyek
(fertőzések, mérgezések, stb.) elkerülése, s ez utóbbi célt megvalósító
nemzetközi szabályozások (pl. ISO 9000 Szabványsorozat, Nemzetközi
Élelmiszerkönyv, FAO, WHO és EU Direktívák) világméretű elfogadása és
rendszerük gyakorlati bevezetése.

Az 1990-es évektől számítható mai szakasz az előző korszakok
elvárásait az ún. funkcionális minőségű élelmiszerek egyre nagyobb számú
kifejlesztésével bővítette. Ezek lényege, hogy olyan tömegélelmiszerek
elterjesztését helyezi előtérbe, melyek biológiailag aktív anyagokat
tartalmaznak és képesek az emberi egészség megőrzésére, a betegségek
megelőzésére, sőt, gyógyítására is.

A terméktulajdonságok funkcióként való értelmezése MILES (1973)
nevéhez fűződik, aki elsődleges (alap) és másodlagos funkciókat
különböztet meg élelmiszereknél. Az alapfunkciók – TOMCSÁNYI (1988)
megnevezésével: haszonfunkciók – a következők: táplálkozástani érték,
humánélettani hatás (megszünteti az éhséget); étrendi hatás; élvezeti érték;
alkalmazhatóság sokoldalúsága és helyettesíthetőség; társadalmi megítélés;
lélektani hatások. A fogyasztó ezekkel szembeállítja: a megszerzés
költségeit, az elkészítésének munkaráfordításait, a felhasználás során
realizált veszteségeket, továbbá eltarthatóságát, valamint az egészségre
ártalmas hatások kockázatát.

SÁRKÖZI (1986) az élelmiszerek funkcióit az alábbiakban
rendszerezte, rámutatva, miszerint a funkció nem határozható meg
egyértelműen (22. táblázat). Megtörténhet ugyanis, hogy egy funkciót több
tulajdonság teljesít, illetve egy tulajdonság több funkciót szolgál.

22. táblázat
Az élelmiszerek funkcióinak értelmezése



FUNKCIÓ FUNKCIÓT LEÍRÓ TULAJDONSÁGOK

Élettani Energiaszolgáltatók (szénhidrátok, zsírok), ásványi anyagok,
fehérjék, savak (kémiai tartalmi anyagok)

Étrendi jóllakás, emésztés segítése, étkezési szokást kielégítő,
kiegészítő (pl. fűszer, adalékanyag)

Egészségi megóvó (pl. vitamin), könnyen emészthető, nem hizlaló,
diétás, káros anyagoktól (pl. nitrit) mentes

Élvezeti íz-zamat, illat, konzisztencia, üdítő és bódító hatás
(Lélektanilag mérhető természetes tulajdonságok)

Érvényesülési

fogyasztói presztízs, ajándékozás, örömkeltés, kényelem
(munkamegtakarítás), esztétikai hatások (tetszetősség,
színhatás, díszítés) Társadalom-lélektani, esztétikai jellegű
tulajdonságok.

Eltarthatósági
Tárolható, tartósítható, nem romló, elkészítve eltehető, jól
szállítható, csomagolható, illetve jól csomagolt (Technológiai
és mikrobiológiai tulajdonságok)

Forrás: Sárközi, (1986) nyomán átszerkesztve
Az eddig elmondottakat ötvözi és foglalja újszerű rendszerbe MOLNÁR
(1991), akinek modellje az élelmiszerek funkcióira épít (12. ábra).

12. ábra:   A minőség összetevői: jellemzők, tulajdonságok és értékek
Forrás: Molnár, 1991

Felmerülhet a kérdés: vajon melyik funkciót tartják a fogyasztók a
legfontosabbnak? Egyáltalán, lehet-e fontosságuk szerint sorrendezni a
funkciókat? Erre az országos megkérdezés során kerestük a választ, s  az
eredményéről a későbbiek során adunk számot.
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4.2.3.  A minőség észlelése
A minőség összetevőit a fogyasztók az észlelés során térképezik fel. A
minőség észlelésének folyamatát STEENKAMP (1989) és ANDERSEN
(1994) a következőképpen modelleztek (13. ábra).

                                                                         Új tapasztalatok, stb.

13. ábra:   A minőség észlelésének általános folyamata
Forrás: Steenkamp és Anderson (1994)

A modellben a szerzők egy csoportba sorolták az információgyűjtésre, a
tapasztalatra épülő tulajdonságokat és jellemzőket, illetve külön csoportba
az ún. bizalmi jellemzőket. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos jellemzők
és tulajdonságok csak egy részéről képes információt szerezni az idő- és
költségigényesség miatt. Ezek alapján viszont kialakítja az elvárt, a
tapasztalt és az elvárt bizalmi jellemzőket, amelyek integrálásával
megalkotja az átfogó elvárt minőséget. A felhasználást követően értékel,
ezáltal a tapasztalati minőség formálódik, és ez a következő vásárlásnál már
mint újabb döntési szempont jelenhet meg.
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GRUNERT (1996) élelmiszereknél alkalmazza a „teljes minőség
modelljét”, melynek felépítését a 14. ábra szemlélteti.

14. ábra:    A Grunert-féle teljes minőség-modell élelmiszereknél, 1996
Forrás: Grunert, K. G. (1996)

Mint láthatjuk, GRUNERTNÉL a termékminőségi jellemzők és jelzők
csoportosítása a belső és a külső terméktulajdonságokra terjed ki. A
modellben a fogyasztói érték válik meghatározóvá, hiszen az észlelt minőség
mellett az észlelt költséget is figyelembe veszi (észlelt minőség/észlelt
költség = fogyasztói érték).
Az eddig elmondottak alapján alkottuk meg saját modellünket, amely a
minőségkép és a fogyasztó kapcsolatát ábrázolja, az általunk szükségesnek
tartott összetevők megjelenítése mellett (15. ábra).

Költség-
jelzők

Külső
minőség-jelzők

Belső minőség-
jelzők

Technikai
termék-

specifikáció

Észlelt
költség-
jelzők

Észlelt külső
minőség-jelzők

Észlelt belső
minőségjelzők

Élelmiszer-
előkészítés Érzékszervi

tulajdonságokÉszlelt
költség Elvárt minőség

Vásárlási
szándék

Elvárt vásárlási
motiváció
teljesülése

Tapasztalati
minőség

Tapasztalati
vásárlási

motivációk
teljesülése

Jövőbeni
vásárlások

Vásárlás előtt Vásárlás után



15. ábra:   A minőségkép és a fogyasztó közötti kapcsolat elemei

A kiindulási alapunk az a helyzet, amikor a fogyasztó már a vásárlási
szituációban van, s eldöntötte, hogy vásárolni fog adott terméket (pl.
joghurtot), de még nem határozott arról, hogy az egyes márkák közül
melyiket fogja választani. Itt lehet lényeges szerepe a minőségkép
differenciálásának: a legjobbnak észlelt minőségkép (pontosabban az azt
birtokló márka) nagy eséllyel kerül be a fogyasztó kosarába.

A folyamatnak két pólusa van: a termékek halmaza és a döntés.
Bennünket az érdekel, hogy a fogyasztó miként érzékeli adott termék
minőséget, milyen folyamatokat indukál ez az észlelés, és általában a
minőségnek milyen szerepe van a végső döntés meghozatalában. Kezdjük az
egyszerűbbel, azaz: mit tudunk a termékről? A „csupasz”, emocionális
rárakódásoktól mentes termék alapvetően az objektív terméktulaj-
donságokkal jellemezhető. A funkcionális minőség alapján ezek a
biztonsági, a használati és a táplálkozási összetevők. Mindezeket összefogja
a márka köré kialakított marketing- és reklámstratégia, ami a különbségeket
reklámüzenet formájában igyekszik beleültetni a fogyasztók fejébe. Ezek
együttesen hozzák létre a tervezett minőségképet.
A tervezett minőségkép a vevő fejében több összetevő eredőjeként jelenik
meg. A termék tulajdonságait a fogyasztó először is azok hasznossága
alapján rangsorba állítja: amelyek különösen fontosak a számára, azok a
kritikus tulajdonságok, mint pl. joghurtnál az íz, a frissesség, az
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egészségesség és az ár. Ha ezek kedvezőtlenül alakulnak az adott márkánál,
akkor az nagy eséllyel eleve kiesik a preferencia-listáról.

A hasznosság, a vásárló előzetes ismeretei és személyes tapasztalata
alapján körvonalazódik az adott márka értéke, ami végül létrehozza a márka
észlelt minőségképét, továbbá valamilyen felé irányuló beállítódást. Ez az
észlelés a soktényezős rendszer miatt nem feltétlenül egyezik meg a
tervezett minőségképpel, bár a gyártók legfőbb törekvése kétségtelenül az,
hogy e kettőt összhangba hozzák. Hogy a törekvés sikeres volt-e, vagy sem,
az a vásárlási döntésnél dől el, amikor is a termékek tervezett minőségképe
„csap össze” a fogyasztói észleléssel. S bár lehetséges, hogy a minőségkép
differenciálása nagyon egyedi, a termék észlelése pedig kifejezetten
kedvező, a sikert sohasem lehet biztosra venni. A döntést ugyanis az aktuális
zajszint – különösen is a reklámüzenet torzulása, a versenytárs márkák
reklámtevékenysége, az eladáshelyi környezet – szinte minden esetben
befolyásolja. A bizonytalansági faktor hatása ugyancsak kiemelt
jelentőségű: a fogyasztót sohasem ismerhetjük meg teljesen – lelkiállapot,
jövedelmi helyet, életciklus, szeszély hatására bármikor meghozhat olyan
döntést, amit nem lehet megmagyarázni. Végül az a márka kerül a kosárba,
amely adott helyzetben, adott pillanatban a legelőnyösebb minőségképet
birtokolja a fogyasztó fejében.

A következő fejezetrészekben e fenti gondolatmenetet követve, s ennek
legfontosabb elemeit vizsgálva térünk rá a primer elemzésekre, kísérleti
eredményekkel szolgálva az elméleti modellhez. Elsősorban arra keressük
majd a választ, hogy milyen tulajdonságokkal érhető el, hogy adott márka
észlelt minősége a legkedvezőbb legyen. Annyi már most is kijelenthető: a
termék értékének maximalizálásához folyamatosan figyelemmel kell követni
a fogyasztói magatartás változásait, és különös figyelmet kell szentelni a
kritikus terméktulajdonságoknak, illetve azok reklámozásának.



5. A  F U N K C I O N Á L I S  M I N Ő S É G
F O G Y A S Z T Ó I  É R T É K E L É S E
T E J- É S  H Ú S T E R M É K E K N É L

A hazai tej- és húsfogyasztói magatartást leíró helyzetkép több
vonatkozásban is hiányos. Általánosan elérhető statisztikai adataink
többnyire makroszinten jelenítik meg a fogyasztás adatait, ezért ebben a
formában nem teszik lehetővé adott termék piacának részletes feltárását,
sem pedig a fogyasztói magatartás mélyebb, marketing szempontú
vizsgálatát. A marketing számára igazán jól hasznosítható információkat
csak eseti megbízásra készülő (vállalatok, vagy közösségi marketing
szervezetek által megrendelt) piackutatások tanulmányai tartalmazzák (pl.
BALOGH et al., 1999; KOPINT-DATORG, 1999; AGÁRIPARI
PROGRAMIRODA, 1999; SZOCIO-GRÁF, 1998, SZAKÁLY & Co.,
2000), amelyekbe azonban kevesen nyernek betekintést. Ez utóbbi
tanulmányok másik jellemzője, hogy vagy nagy általánosságban az
élelmiszerfogyasztási szokásokat vizsgálják, vagy pedig adott márka, adott
termékcsoport, illetve adott iparág piacát. A tej- és húsfogyasztói magatartás
együttes vizsgálatára, összevetésére – tudomásunk szerint – hazai
vonatkozásban még nem volt példa.

Nullhipotézisünk a kutatás kezdetén az volt, miszerint a funkcionális
minőség modellje alapvetően a használati és a táplálkozási előnyökre épít,
és a fogyasztók számára ez a két összetevő a leglényegesebb. Ezt a
megállapítást kívántuk alátámasztani, esetlegesen elvetni, mely feladat
megoldásához a marketingkutatás két alapvető módszerét – a kvalitatív és a
kvantitatív kutatást – hívtuk segítségül.

A kvalitatív vizsgálatok során négy mélyinterjút és három
fókuszcsoportos vitát folytattunk le, utóbbiak közül kettőt vidéki városokban
(Kaposvár és Nagykanizsa), egyet pedig a fővárosban. A mélyinterjúkból
átfogó képet kaptunk a két iparág jelenlegi helyzetéről, ami a
gyártmányfejlesztési irányokat, a minőségügyi törekvéseket és a fogyasztói
attitűdöket illeti. Az interjúk teljes anyaga terjedelmi korlátok miatt nem
kerülhetett bele a dolgozatba.



5.1.   A fókuszcsoportos interjúk eredményei
A fókuszcsoportos viták célja az volt, hogy megismerjük a fogyasztók adott
témakörrel kapcsolatos véleményét, s ezáltal ötleteket, információkat
szerezzünk a kérdőívek összeállításához. A következőkben néhány
fontosabb eredmény bemutatására szorítkozunk.

5.1.1. A minőség legfontosabb összetevői tejtermékeknél
A megkérdezettek válaszai alapján a legfontosabb termékösszetevők
sorrendje tejtermékeknél a következő:
 használati előnyök: „ízletesség”; „frissesség”; „hosszabb ideig

eltartható”; „a beltartalmi összetevők pontosan fel vannak tűntetve”;
„olcsó”.

 táplálkozási előnyök: alacsony zsírtartalom; alacsonyabb
koleszterinszint; magas Ca-tartalom; a jó emésztés elősegítése;
vitaminban való gazdagság.

Az egyes összetevők fontosságát termékkategóriák szerint is bírálták a
fogyasztók, amely vizsgálatok további megállapításokat hoztak. Így
elmondhatjuk, hogy a „friss” és „ízletes” jellemzők – a vaj és a vajkrém,
valamint a tejszínféleségek kivételével – minden termékcsoportban az első
két helyet foglalták el. A vajnál és a vajkrémnél a „hidegen is kenhető”
terméktulajdonság és a „frissesség” végzett az első két helyen, míg a tejszín
esetében az „eltarthatóság” és a „frissesség”. Nagyon hasonló eredmények
születtek a sajt és a tejdesszert megítélését tekintve, ahol elsősorban az
élvezeti előnyök kerültek dobogós helyekre, valamint az olcsóság iránti
elvárás. Az eredmények a két termék „ínyencség”-jellegében, azaz a közel
hasonló funkcióban keresendők, a magas ár pedig, mint a fogyasztást
leginkább korlátozó tényező, egyértelműen kedvezőtlen a fogyasztó
számára, ezért jelentkezik az alacsonyabb árfekvés iránti igény.

További említésre méltó eredmény, miszerint az „eltarthatóság” a
tejszínnél (első helyezés) és a fogyasztói tejnél (harmadik helyezés) kiemelt
jelentőségű, amelynek okaként a fogyasztók a romlott készítmények
vásárlásával kapcsolatos negatív tapasztalataikat jelölték meg. Ugyancsak
érdemes megjegyezni, hogy a „csomagolás” a tejdesszertnél bekerült az első
öt legfontosabb tényező közé, tehát a fogyasztók saját bevallása szerint
erőteljes hatással van a vásárlói döntésekre.



A táplálkozási előnyök tekintetében az alacsony zsírtartalom valamennyi
termékcsoportban első helyen szerepelt, a magas Ca-tartalom a fogyasztói
tej és a sajt esetében került előtérbe, míg a vitaminban való dúsítás a
savanyú tejtermék, a vaj és a tejdesszert esetében jelentkezik elvárásként a
fogyasztók részéről. A jobb emésztés elősegítését a fogyasztói tejtől, a
savanyú tejtermékektől és a sajttól várja el a fogyasztó, míg tejdesszertnél,
savanyú tejterméknél és a tejszínnél megjelent az alacsony cukortartalom,
mint újonnan felmerült fogyasztói igény. A vaj esetében a megkérdezettek
fontosnak tartották a növényi zsiradék jelenlétét, ami kiválóan mutatja a
margarinnal szembeni kedvező, és a vajjal szembeni kedvezőtlen
attitűdöket.

5.1.2. A minőség legfontosabb összetevői húskészítményeknél
A húskészítmények esetében az öt legfontosabb összetevő ugyanaz, mint a
tejtermékek esetében, csupán a fontossági sorrend változott meg. Ennek
alapján első helyen áll a „frissesség”, ezt követi az „ízletesség”, majd az
„alacsony árfekvés”, s végül az „eltarthatóság” és a „beltartalmi összetevők
pontos feltűntetése”.

A felsorolt tulajdonságok köre termékcsoportonként sem változik, két
kivételtől eltekintve. Egyik ilyen kivétel, miszerint a „széles ízválaszték”
szárazkolbászok és szalámik, illetve felvágottak esetében bekerült a
legfontosabbak vélt szempontok közé. Figyelemre méltó eredmény az is,
hogy konzerveknél elsősorban a beltartalmi összetevők helyes feltűntetését
várja el a fogyasztó, továbbá fontos lenne számára a visszazárhatóság, a
könnyű nyithatóság, valamint a széles ízválaszték, természetesen az
ízletesség és a kedvező ár megtartása mellett.

Az egészséges táplálkozással összefüggő jellemzők közül (táplálkozási
előnyök) elsősorban az „alacsony zsírtartalom”, az „alacsony sótartalom”, az
„alacsony koleszterinszint”, a „jó emésztés” és a „rákellenes hatás” bír
jelentőséggel a számukra. Rákellenes hatás alatt a tartósítószer-mentességet
értik, valamint a füstölési eljárások elhagyását. Az egyes
termékcsoportokban a kiválasztott szempontok többnyire a fenti sorrendben
kerültek megjelölésre, jelentős különbség csak a konzerveknél adódott, ahol
a „rákellenes hatás” a második helyet foglalja el.



5.1.3. További lényeges megállapítások
A megkérdezett fogyasztók olyan kérdésekben is nyilatkoztak, amelyek
segítik a kutató számára a minőség, az egészséges táplálkozás területén való
tisztánlátást. Az alábbiakban ezeket az eredményeket ismertetjük.

A fogyasztók azt az élelmiszert tekintik kiváló, vagy optimális minő-
ségűnek, amely ízletes, friss, gusztusos, egészséges, nem tartalmaz
tartósítószert, és mindezek mellett vegyszermentes (bio)élelmiszer
(esetükben a „bio” meghatározás a vegyszermentességet jelenti).

A kifejezetten egészségvédő hatású élelmiszerrel szemben elvárásaik,
hogy az bioélelmiszer legyen, ne tartalmazzon tartósítószert, ne legyen
mesterségesen manipulált és ne legyen „túlvitaminozott”. „Ideális
élelmiszernek” a kiváló minőségű és az egészségvédő hatású élelmiszer
„összeházasítását” tekintik.

Válaszaik alapján a legegészségesebb tejtermék a joghurt, a kefir és a
sajt, míg a legegészségesebb húsféleség illetve húskészítmény a baromfihús,
a hal, a sonka, a csirkemell.

Véleményük szerint bizonyítottan egészségvédő hatást lehet elérni
tejtermékeknél a következő termékjellemzőkkel: magas Ca-tartalom,
vitamintartalom, jó bélműködés, alacsony zsírtartalom. Húskészítményeknél
a fehérje-tartalom, a bőr-nélküliség, az alacsony sótartalom, a tartósítószer-
mentesség, az alacsony zsírtartalom, a füstölés elhagyása, az alacsony P-
tartalom, az élelmezési előírásoknak való megfelelés került megnevezésre.

A termékek kipróbálásában fontos szerepet tulajdonítanak a
tudományos szakemberek ajánlásának, az orvosok véleményének.
Vásárlásra ösztönzőnek tartják a terméken elhelyezett ismertető-
reklámcédulákat, valamint az eladáshelyi termékkóstoltatókat és a
védjegyeket.

A bioélelmiszer definícióját az alábbi formában határozták meg:
„vegyszermentes, genetikailag nem módosított, nem tartalmaz sem
hormonkészítményt, sem hozamfokozót, és az állatok takarmányozása
rendszeresen felügyelt.” Határozottan van igényük ilyen termékek
fogyasztására, de az üzletekben nem találkoznak ilyen termékkel, és ha
mégis, akkor a magas ár miatt eltekintenek a vásárlástól. Ha olcsóbb lenne,
biztosan vásárolnának bioélelmiszert, de fontos, hogy ugyanolyan ízletes
legyen, mint a „hagyományos” változat. A fontosabb eredmények a 6-8.
mellékletben táblázatos formában is megtekinthetők.



5.2.   A tej- és húsfogyasztói magatartás, valamint a funkcionális
minőség összetevőinek vizsgálata országos kérdőíves
megkérdezéssel

A kvalitatív vizsgálatokat követően került sor a kvantitatív vizsgálatok
lebonyolítására, melynek keretében ezerfős, országos megkérdezést
végeztünk az ország felnőtt (18 évet betöltött) lakossága körében. A mintába
kerülő személyek kiválogatása egy általunk kidolgozott, az ANYAG ÉS
MÓDSZER c. Fejezetben már ismertetett mintavételi eljárás alapján történt.

Mindezek tükrében az országos kérdőíves felmérés egyik célja az volt,
hogy a gyakorlati piackutatás módszereit alkalmazva megismerje a hazai
tejtermék- és húskészítménypiacon a fogyasztói magatartás alapvető
jellemzőit, és ezen új információkkal kiegészítse, gazdagítsa a már meglévő
tudományos és piaci ismeretanyagot. Másrészről arra a kérdésre kereste a
választ, hogy a fogyasztók milyen jelentőséget tulajdonítanak a használati és
táplálkozási összetevőnek, egyáltalán: milyen minőségi összetevőket
tartanak fontosnak? Az eredmények segítségével kívántuk felülvizsgálni a
funkcionális minőség-modell felépítésének helytállóságát.

A megkérdezésbe vont fogyasztók szegmentumok szerinti megoszlását
a 23. táblázat szemlélteti.

23. táblázat
A minta megoszlása a fontosabb háttérváltozók szerint

A minta megoszlásaMegnevezés
Fő %

Összes megkérdezett szerint
Összesen 1000 100,0

Nemek szerint
Férfi 460 46,0
Nő 540 54,0

Életkor szerint
18-29 év 218 21,8
30-39 év 220 22,0
40-59 év 332 33,2
60 év felett 230 23,0

Iskolai végzettség szerint
Max. 8 általános, vagy szakmunkásképző 623 62,3
Érettségizett 243 24,3
Felsőfokú végzettségű 134 13,4



---

A minta megoszlása a fontosabb háttérváltozók szerint (folytatás)
Településtípus szerint

Főváros 180 18,0
Megyeszékhelyek; városok 611 51,1
Kistelepülések   56 30,9

Régiók szerint
Közép-Magyarország 280 28,0
Nyugat-Dunántúl 110 11,0
Közép-Dunántúl  97   9,7
Dél-Dunántúl 103 10,3
Észak-Magyarország 126 12,6
Észak-Alföld 151 15,1
Dél-Alföld 133 13,3

Családi állapot szerint
Nőtlen, hajadon 166 16,6
Házas 534 53,4
Elvált   67   6,7
Özvegy   83   8,3
Élettárssal él   54   5,4
Nem válaszolt   96   9,6

Háztartás összetétele szerint
Fiatal házas   89   8,6
Fiatal házas gyerekkel   92   9,2
Középkorú házas   47   4,7
Középkorú házas gyerekkel 245 24,5
Idős házas 114 11,4
Özvegy   32   3,2
Egyedülálló   62   6,2
Egyéb 125 12,5
Nem válaszolt 194 19,4

Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem szerint
< 15.000 Ft   49   4,9
15.000 – 25.000 Ft között 236 23,6
26.000 – 40.000 Ft között 351 35,1
41.000 – 60.000 Ft között 212 21,2
61.000 – 80.000 Ft között   81   8,1
> 80.000 Ft  27   2,7
Nem válaszolt  44   4,4

Becsült relatív jövedelem alapján1

Jelentősen az átlag alatt 118 11,8
Valamivel az átlag alatt 261 26,1
Átlagos 465 46,5
Valamivel az átlag felett 111 11,1
Jelentősen az átlag felett  10   1,0

                                                          
1 A saját háztartás besorolása a megkérdezett által, az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem
alapján. Valójában jövedelem-érzet, ami pontosíthatja a háztartás tényleges anyagi helyzetét.



A megkérdezés Budapesten kívül az alábbi nagyobb városokban történt:
Érd, Győr, Debrecen, Szeged, Eger, Kaposvár, Tatabánya, ezen kívül hét,
10.000 fő feletti lélekszámú városban, illetve további, 5000-es lélekszám
alatti kistelepüléseken.

A következőkben a disszertáció eddigi szerkezetét alapul véve
számolunk be a legfontosabb eredményekről. Így elsőként a tej- és
húsfogyasztói magatartás elemzésére kerül sor, majd azt követően
szemléltetjük a táplálkozás-egészség témakörben kapott eredményeket, s
végül az élelmiszerminőséggel kapcsolatos megállapítások következnek.

A háttérváltozók szerinti vizsgálódásnál kizárólag a leglényegesebb
szignifikáns eltérésekről ejtünk szót, és ennek tényét a továbbiakban külön
nem hangsúlyozzuk. A kérdőív és a teljes szignifikancia-táblázat a 9-10.
mellékletben megtalálhatók.

5.2.1. A tej- és hústermékek fogyasztási gyakorisága
A magyar lakosság tej- és húsfogyasztását egy hatrészes gyakorisági skálán
vizsgáltuk, és az így kapott eredményeket a SZAKÁLY Z. (1994) által
kidolgozott és általunk kisebb részben módosított mutató segítségével
jelenítjük meg. E mutató segítségével érzékletesen nyomon követhető, hogy
adott terméket az év 365 napjából hány alkalommal fogyasztunk, illetve
hogy hányadik napon fogyasztunk az egyes termékekből.

A mutató számítása a következő módon történt: a „naponta többször”
fogyasztók százalékos értékét 732-vel, a „naponta” fogyasztókét 366-tal, a
„hetente 3-4 alkalommal” fogyasztókét 183-mal, a „hetente 1-2 alkalommal”
fogyasztókét 122-vel, a „havonta 1-2 alkalommal” fogyasztókét 24-gyel, a
„ritkábban” fogyasztókét 6-tal, a „nem fogyasztókét (sohasem)” 0-val
szoroztuk, és az eredményekből százalékot számoltunk. Ezt követően a
százalékos eredményeket összeadtuk, és az így kapott szám az egy éven
belüli fogyasztási alkalmak számát mutatja. A mutatószám alapján
számított fogyasztási sorrendet először tejtermékeknél vizsgáljuk. Az
eredményeket a 24. táblázat szemlélteti (100. oldal).

A táblázat adatai alapján elmondhatjuk, hogy a magyar lakosság a
tejtermékek közül a folyadéktejet fogyasztja a legnagyobb gyakorisággal,
260 alkalommal évente. Ez annyit jelent, hogy megközelítőleg másfél
naponta kerül a hazai fogyasztó asztalára tej. Majdnem hasonló
gyakorisággal büszkélkedhet a vaj, amelyet a megkérdezettek 213



alkalommal fogyasztanak évente. Ezt követi a sajt (151,1), a tejföl (127,1), a
joghurt (121), a vajkrém (117,3), a kefir (81,6), majd a sort az ízesített
tejféleségek (48,4) és a tejdesszertek (47,7) zárják. Míg a folyadéktej (1,4)
másfél naponta kerül az asztalra, addig a tejdesszert megközelítőleg már
csak hetente (7,6).

24. táblázat
Tejtermékek éves fogyasztási gyakorisága

(n = 1000)
FT V S TF JO VK K ÍT TDVizsgálati

csoport éves fogyasztási gyakoriság, napokban kifejezve
Megkérdezett fogyasztók szerint

Összesen 260,
0

213,
3

151,
1

127,
1

121,
0

117,
3

81,6 48,4 47,7

(Nem szerint)
Férfi 246,1 221,2 153,7 119,4 116,0 112,6 69,9 47,2 47,9
Nő 271,5 207,2 149,0 133,8 135,0 120,3 91,7 50,0 48,0

Kor szerint
18-29 258,3 261,9 171,0 120,0 148,5 128,2 73,3 57,8 79,3
30-39 252,4 234,3 149,4 119,8 118,8 120,2 68,2 37,3 51,0
40-59 270,0 212,1 205,5 126,2 130,6 116,5 95,3 53,0 42,3
< 60 év 254,0 151,9 104,4 142,6 83,9 94,4 83,0 44,0 13,0

Iskolai végzettség szerint
Alsófokú 264,6 219,6 133,5 130,0 106,0 127,0 72,8 57,5 43,9
Középfokú 260,9 205,2 158,2 127,0 147,5 104,4 94,7 36,0 55,8
Felsőfokú 237,5 191,6 212,7 157,8 134,0 93,9 97,3 29,5 51,3

Településtípus szerint
Nagyváros 260,8 210,0 156,2 125,3 123,1 111,8 82,3 40,9 47,3
Város 267,2 236,4 129,7 129,6 113,3 136,4 73,8 62,0 44,0
5.000 fő alatti tel. 221,8 202,0 140,5 147,7 118,3 144,1 101,3 55,2 66,8

Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem alapján
15.000 Ft alatt 253,8 283,0 120,7 150,6 130,0 122,0 117,8 38,5 75,7
16.000-40.000 Ft 258,2 226,2 139,7 134,5 105,8 130,8 77,0 52,5 38,7
41.000-60.000 Ft 258,9 193,6 159,3 118,6 132,7 111,9 85,5 40,2 59,3
61.000-80.000 Ft 254,4 209,6 181,3 99,8 170,5 83,0 80,3 32,4 44,1
81.000  Ft felett 229,0 173,4 222,6 74,4 159,8 74,2 85,4 35,0 96,0

FT = Fogyasztói tej V = Vaj S = Sajt TF = Tejföl JO = Joghurt
VK = Vajkrém K = Kefir ÍT = Ízesített tej TD = Tejdesszert



A háttérváltozók tekintetében a táblázat adatai az alábbi megállapításokat
szolgáltatták:

A nemek szerinti különbségeket vizsgálva két csoport – nevezzük őket a
szemléletesség kedvéért „inkább férfias”, illetve „inkább nőies”
termékeknek – különíthető el. Előbbiek körébe tartozik a vaj és a sajt,
amelyeket jellemzően a férfiak fogyasztanak nagyobb gyakorisággal, míg
utóbbiba az összes többi termék. A nők és a férfiak fogyasztása között
látványos eltérést tapasztalhatunk a joghurt, a kefir, illetve a folyadéktej
esetében, a nők javára. Általában elmondható, miszerint a nők gyakrabban
fogyasztanak tejtermékféleségeket, mint a férfiak.

A kor szerinti fogyasztási eltéréseket tekintve több folyamatnak is tanúi
lehetünk. Így pl. a kor előre haladtával csökken a vaj, a vajkrém és a
tejdesszert, míg növekszik a tejföl fogyasztása. Az utóbbi jelenség
valószínűleg azzal kapcsolatos, hogy a fiatalabb nőknél egyre kevesebb idő
jut az otthoni főzésre, így ez a termék ritkábban kerül a kosarukba.

Fontos kiemelni, hogy a 30-39-éves korosztály fogyasztása a
folyadéktej, az ízesített tej, a sajt, a tejföl, a joghurt, valamint a kefir
esetében rendre az átlagértékek alatt marad. Mivel ez a réteg jellemzően egy
vagy több gyermeket nevel, érdemi hatással van a közeljövő fogyasztójának
ízlésvilágára, fogyasztási szokásaira, egészségügyi státusára. A mögöttes
okok feltárására érdemes a későbbiekben további vizsgálatokat végezni.

A tejtermékek fogyasztása az iskolai végzettség tükrében is eltéréseket
mutat: az iskolázottság növekedésével párhuzamosan mérséklődik a
folyadéktej, a vaj, a vajkrém, valamint az ízesített tej, ugyanakkor növekszik
a sajt és a kefir fogyasztása. Sajtból már több mint 1,5-szer gyakrabban
fogyasztanak a felsőfokú végzettségűek, mint az általános iskolát végzettek.

A településtípusok között kiegyenlített a fogyasztás, vagy legalábbis
számottevő különbségeket nem tapasztaltunk. A tejföl és a vajkrém
fogyasztása viszont egyértelműen magasabb a vidéken élő lakosság körében.
A vajat és a tejfölt a legnagyobb mértékben Hajdú-Bihar megyében
fogyasztják, míg a vajkrémet és a sajtot Komárom megyében, a kefirt Pest-
megyében, a joghurtot Győr-Moson-Sopron megyében. Csongrádban fogy
legkevésbé a joghurt, a vaj, a vajkrém és a tejdesszert.

A jövedelmek alapján a sajt érdemel figyelmet, amelynek fogyasztása
az egy főre jutó nettó jövedelem emelkedésével mind nagyobb gyakoriságot



mutat. A folyamatos növekedés a joghurtnál már nem figyelhető meg,
mégis, a tehetősebb rétegek fogyasztása jellemzően magasabb az átlagosnál.

A lakosság fogyasztási gyakoriság szerinti megoszlását a 16. ábra
szemlélteti, amely az eredmények mélyebb elemzését is lehetővé teszi. Itt
meg kell jegyeznünk, hogy a kérdőíven eredetileg a „naponta többször”, a
„naponta”, a „hetente 3-4 alkalommal” és a „hetente 1-2 alkalommal”
gyakorisági értékek egymástól elkülönítve szerepeltek, de a szemléletesség
kedvéért az értékeket összeadtuk és a következőkben már a „naponta”,
„kétnaponta”, illetve a ”hetente” kategóriákkal dolgozunk.

16. ábra:  A megkérdezett fogyasztók százalékos megoszlása a tejfogyasz-
tás gyakorisága szerint (n = 1000)

A grafikon adataiból kiolvasható néhány fontosabb eredmény, amelyeket a
háttérváltozók szerinti elemzés egyes megállapításaival is kiegészítünk:

A magyar lakosság 58,7%-a napi-kétnapi gyakorisággal fogyaszt
folyadéktejet. A felnőtt lakosságnak ugyanakkor 11,4%-a sohasem iszik
tejet, amely százalékos érték közel azonos a laktózintoleráns fogyasztók
országos arányával. A két értéknek nem feltétlenül van köze egymáshoz,
mindenesetre a szoros hasonlóság figyelmet érdemel.
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Említést érdemel, hogy a fiatal házasok 25,8%-a egyáltalán nem fogyaszt
tejet. A szülők fogyasztási szokásai mellett felcseperedő gyerekek jövőképét
tekintve ezek az eredmények több, mint elgondolkodtatóak.

Az átlagosnál jóval alacsonyabb jövedelmű és jövedelem-érzetű
fogyasztók 68,7%-a naponta vagy kétnaponta fogyaszt folyadéktejet.
Vélhetően ez a réteg nem tudja megfizetni a magasan feldolgozott
tejtermékeket, de nem akar teljesen lemondani a tejféleségek fogyasztásáról,
ezért a fogyasztói tejet beépíti a mindennapi étkezésekbe. A tej tehát, mint
alapvető élelmiszer, fontos szerepet tölt be a jelzett réteg táplálkozásában.

A megkérdezettek 36,8%-a napi rendszerességgel fogyaszt vajat, amely
termék így az előkelő második helyet foglalja el. Az eredmény – akárcsak a
fogyasztási alkalmak magas száma – meglepő, hiszen köztudomású a hazai
vajfogyasztás alacsony szintje (SZAKÁLY S., 1995, 2001), amelyben évek
óta nincs jelentős elmozdulás. Erre vonatkozóan szükségesnek tartunk
közbeszúrni egy később feltett kérdésre vonatkozó eredményt.
Nullhipotézisünk az volt, hogy a fogyasztók egy része nem tud különbséget
tenni vaj és margarin között, a két terméket hasonló imázs alatt értelmezi, és
hasonló célokra használja fel. Élesebben megfogalmazva: úgy véltük, a
hazai fogyasztók egy része azt hiszi a margarinról, hogy az is tejtermék.

Erre a feltevésre kerestük a választ egy „bújtatott állítás” segítségével,
ami így szólt: „a margarin is tejtermék”. A fenti állítás a kérdőív utolsó
harmadában szerepelt, egyéb jellegű állításokkal egyetemben, és a fogyasztó
1-5-ig skálán (iskolai érdemjegyeknek megfelelően) jelezhette, hogy milyen
mértékű az állítással való egyetértése. Az eredményt a 25. táblázat
szemlélteti.

25. táblázat
A megkérdezett fogyasztók egyetértése „a margarin is tejtermék”

állítással, százalékban (n = 992)
Az

egyetértés
foka

Teljes
mértékben

egyetért

Inkább
egyetért

Is-is Inkább
nem ért

egyet

Egyáltalán nem
ért egyet

Összesen 26,2 16,6 18,0 8,0 30,4

Mint a táblázat adatai kiválóan jelzik, a hazai fogyasztók 26,2%-a teljes
mértékben biztos abban, hogy a margarin tejtermék! Ha ehhez hozzátesszük
az inkább egyetértőket (16,6%), akkor az érték meghaladja a 42,0%-ot, és ha
még összevonjuk a bizonytalanok 18%-os arányával, akkor a félrevezetett és



elbizonytalanított vásárlók aránya eléri a 60,8%-ot! A megkérdezetteknek
alig több mint egyharmada tudja csak biztosan, hogy a margarin nem
tejtermék. A tejipar számára létfontosságú mondanivalót hordozó
információ alapján a vajfogyasztás kiugróan magas értéke már nem is
annyira döbbenetes. A táblázat eredményei annál inkább.

A 60 év felettiek fogyasztása jelentős mértékkel elmarad a fiatalabb
csoportok fogyasztásától, s az egyáltalán nem fogyasztók legnagyobb száma
is közülük kerül ki (33,9%). Mint már utaltunk rá az általános
megállapítások között: az iskolai végzettség növekedésével együtt
szignifikánsan csökken a vaj fogyasztása. A felsőfokúak 43,3%-a havonta,
vagy ritkábban fogyaszt vajat (a 43,3%-ból 21,6% egyáltalán nem fogyaszt).

A válaszadók 33,8%-a napi/kétnapi gyakorisággal fogyaszt valamilyen
sajtot, de ez esetben a fogyasztás már inkább a hetente (34,3%) és havonta
(21,3%) kategóriák felé mozdul el. A gyermekes családok, a nagycsaládok
jellemzően gyakrabban fogyasztanak sajtot, mint az egyedülállók, vagy
gyermek nélküli házasok.

A gyermekes családok, valamint a kedvezőbb anyagi helyzetűek
joghurtfogyasztása magasabb az átlagosnál. Előbbi esetben a gyermekek
befolyása a vásárlás gyakoriságára meghatározó lehet, utóbbinál pedig
valószínűsíthető, hogy a viszonylag magas árfekvésű termékeket a nagyobb
jövedelemmel rendelkezők gyakrabban meg tudják vásárolni.

A vajkrém fogyasztásában a felsőfokú végzettségűek a mezőny utolsó
harmadában helyezkednek el: 13,4%-kuk havonta, 49,3%-kuk pedig ennél
ritkábban, vagy sohasem él a vajkrémfogyasztás lehetőségével. Fontos lenne
egy későbbi alkalommal megvizsgálni, hogy a magasan kvalifikált, zömében
értelmiségi réteg miért mutat közönyösséget, esetleg ellenszenvet a
vajkrémekkel szemben.

A kefir, de leginkább az ízesített tej és a tejdesszert fogyasztása
jelentősen elmarad a többi terméktől. Kefir esetében a nem fogyasztók
között kiemelkedő arányban vannak jelen a 18-29 évesek (47,3%), valamint
a 60 év felettiek (38,7%). A kor növekedésével együtt folyamatosan
növekszik azoknak az aránya, akik sohasem tesznek kosarukba ízesített
tejterméket, illetve tejdesszertet. Úgy véljük, a desszertek fogyasztását az
idősebbek kedvezőtlen anyagi helyzetük miatt nem engedhetik meg
maguknak, és ezen termékek imázsa talán távolabb is áll tőlük, mint a



fiatalabb korcsoportok esetében. A kefirt a fiatalok egy számottevő része
valószínűleg a kedvezőtlen, savanykás ízhatás miatt nem fogyasztja.

A hústermékeket tekintve (26. táblázat) az első legfontosabb megállapítás
az, miszerint a felmérésben részt vevők ritkábban fogyasztanak
húskészítményeket, mint tejtermékeket.

26. táblázat
Húskészítmények éves fogyasztási gyakorisága

(n = 1000)
FE KO P M SZ SO VI FF GYKVizsgálati

csoport éves fogyasztási gyakoriság, napokban kifejezve
Megkérdezett fogyasztók szerint

Összesen 148,
7

136,
7

112,
4

70,6 67,4 62,7 55,3 49,3 40,9

(Nem szerint)
Férfi 171,3 163,3 124,7 83,7 93,7 67,8 58,5 60,8 42,5
Nő 129,5 114,0 101,8 59,3 47,5 58,4 52,7 39,7 39,8

Kor szerint
18-29 163,4 154,4 138,5 90,2 44,1 76,9 65,8 69,9 56,0
30-39 169,0 130,6 115,4 67,8 48,9 65,4 65,6 43,2 44,8
40-59 154,6 127,9 105,6 66,8 66,4 61,7 46,0 46,5 39,7
< 60 év 106,2 138,0 94,8 59,8 113,4 47,5 48,7 39,4 25,2

Iskolai végzettség szerint
Alsófokú 145,1 133,8 118,7 77,5 89,9 56,5 54,9 52,7 40,1
Középfokú 166,8 146,9 115,4 67,7 36,3 67,7 61,1 45,7 38,0
Felsőfokú 130,0 127,8 78,5 43,5 26,8 82,4 45,8 39,8 49,7

Településtípus szerint
Nagyváros 148,3 137,6 112,4 72,2 66,9 63,6 56,4 47,0 40,6
Város 150,8 137,9 112,2 72,2 87,3 59,2 55,8 66,0 43,1
5.000 > település 156,8 122,2 116,5 45,5 41,5 53,3 44,2 38,2 35,3

Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem alapján
15.000 Ft alatt 117,4 101,6 154,6 40,8 64,9 45,4 47,0 33,6 32,8
16.000-40.000 Ft 154,5 132,7 118,2 81,5 85,2 53,3 57,2 51,6 42,5
41.000-60.000 Ft 146,0 148,6 111,9 63,9 42,6 73,6 57,7 49,6 36,8
61.000-80.000 Ft 142,4 139,0 82,5 55,6 55,1 80,0 46,3 49,9 51,5
81.000  Ft felett 152,5 118,0 56,9 55,7 28,3 97,8 52,0 43,9 54,8

FE = Felvágott KO = Kolbász, szalámi FF = Főtt-füstölt hús P = Párizsi
M = Májas SZ = Szalonna SO = Sonka GY= Gyorsfagy., konyhakész



A legmagasabb fogyasztási gyakoriságú termékcsoport a felvágottakat
foglalja magában (148 alkalom/év): ezek éves szinten több mint 110
alkalommal ritkábban kerülnek a vizsgálatba bevont személyek asztalára,
mint a fogyasztói tej. Ennek mögöttes okait célszerű a későbbiekben
fókuszcsoportos interjúk segítségével megvizsgálni.

A sorrendet tekintve tehát az első helyet a felvágottak foglalják el, ezek
minden második, harmadik napon a fogyasztók asztalára kerülnek.
Hasonlóan gyakran fogyasztják a szalámi- és kolbászféleségeket (136,7),
illetve valamivel ritkábban a párizsit (112,4). Ezeket követik sorrendben: a
májas, a szalonna, a sonka, a virsli, a füstölt-főtt húsok, illetve a
gyorsfagyasztott, konyhakész termékek. A sor legvégén álló konyhakész
termékek mintegy másfél heti gyakorisággal (8-9 naponta) jelennek meg a
fogyasztók étrendjében.

A táblázatban feltűntetett háttérváltozók szerint az alább felsorolt főbb
megállapításokat tehetjük: az eredmények alapján jól látszik, hogy a férfiak
valamennyi hústermék fogyasztásában élen járnak, kisebb-nagyobb
különbséggel, de rendre megelőzve a női fogyasztókat. Ez a különbség
különösen számottevő a kolbászok, a felvágottak, a párizsi és a szalonna
esetében, és az eltérés minden esetben erősen szignifikáns. Kor tekintetében
is találunk adott korcsoporthoz tartozó jellegzetességeket. Így pl. a 18-29
évesek fogyasztása kiemelkedően magasabb az átlagosnál a kolbászok és
szalámiféleségek, a virsli, a májasok, a füstölt-főtt húsok, a sonka és a
gyorsfagyasztott termékek esetében.Másrészről ők azok, akik a
legkevesebbszer teszik kosarukba a szalonnaféleségeket, amely érzékletesen
utal a fogyasztói magatartásban bekövetkezett változásokra, gondolva itt
főként az egészségtudatosabb táplálkozás elterjedésére, illetve a család
befolyásoló szerepének csökkenésére.

Itt érdemes szólni arról, hogy a 60 év felettiek fogyasztása rendre a
legalacsonyabb minden termékcsoportban, leszámítva a kolbászokat, a
virsliféleségeket, valamint a szalonnaféleségeket. A szalonnák fogyasztása
az idősebb korosztály esetében a legkiemelkedőbb: majdnem minden
harmadik napon az asztalukra kerül ez a termék, s ezzel 2,58-szor
gyakrabban fogyasztják ezt a terméket, mint a legfiatalabb korosztályt tagjai.

Végzettség szerint a hústermékek között elkülöníthető két termékkör,
amelyek fogyasztási gyakorisága a végzettség növekedésével egyértelműen



csökkenő, avagy növekvő tendenciát mutat. Így a végzettség előre
haladtával csökken a párizsi, a májas, a szalonna, illetve a füstölt-főtt húsok
fogyasztása, általában véve azoké, amelyek vélhetően a képzettebb,
értelmiségi réteg körében kedvezőtlen imázzsal bírnak. A magasabb
végzettségűek viszont – vélhetően a jövedelmi helyzet miatt – gyakrabban
keresik a sonkaféleségeket.

A sonka és a virsli az alacsonyabb lélekszámú településeken ritkábban
kerül az asztalokra, míg a felvágottakat tekintve ennek az állításnak az
ellenkezője igaz. Régiók alapján vizsgálódva ez utóbbi termékcsoportot
gyakrabban keresik Komárom megyében, míg a szalonna és a füstölt-főtt
hús különösen Hajdú-Bihar megyében mutat magas fogyasztási értékeket.

A jövedelmeknél arra a jelenségre figyelhetünk fel, miszerint a párizsi
fogyasztása a bevétel növekedésével párhuzamosan csökken, míg a sonka
ezzel ellenkező tendenciát mutat. A szalonnánál jól érzékelhető a
szegényebb rétegek fokozottabb mértékű fogyasztása, de érdekes módon a
60-80-ezer forintos havi nettó jövedelmet felmutatók sem maradnak el
sokkal az átlagtól (vélhetően ez esetben ínyenc, kevésbé egészségtudatos
fogyasztókról van szó). A hústermékek fogyasztását a megkérdezettek
százalékos megoszlása szerint is részletezhetjük, amit a 17. ábra mutat be.
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17. ábra:  A megkérdezett fogyasztók százalékos megoszlása a húsfogyasz-



tás gyakorisága szerint (n = 1000)

Elsőként a tej-, illetve a hústermékekre vonatkozó két ábrát gondolatban
összevetve jól érzékelhető, hogy a napi/kétnapi gyakorisággal hústerméket
fogyasztó szegmens aránya jóval szűkebb (5,7-35,6%), mint tejtermékek
esetében (8-58,7%). Másfelől a hústermékeket teljesen elutasítók aránya a
legtöbb termékféleség esetében ugyancsak kisebb (4,4-19,6%), mint
tejtermékeknél (1,9-51%). Arra következtetünk mindebből, hogy a
húskészítmények ritkábban épülnek be a megkérdezettek étkezéseibe, mint a
tejtermékek, ugyanakkor szélesebb körben fogyasztják őket rendszeresen.
Úgy is mondhatnánk: a tejtermékek inkább tekinthetők alapélelmiszereknek,
mint a hústermékek.

Konkrét termékek vonatkozásában a felvágottakat a válaszadók 35,6%-a
fogyasztja közel napi rendszerességgel. Jelentős még a hetente fogyasztók
(31,1%), valamint a havonta (18,5%) fogyasztók aránya. A fiatalabb rétegek
asztalára egyértelműen gyakrabban kerül ezekből a termékekből; az
idősebbek között magasabb a sohasem fogyasztók részaránya (18,3%).

A szalámikat és kolbászféleségeket a megkérdezettek 32,4%-a
napi/kétnapi gyakorisággal fogyasztja, de ennél nagyobb a hetente (35,5%)
fogyasztók aránya. A szalámiféleségeket elutasítók mindössze a
megkérdezettek 4,4%-át teszik ki, ami a többi termékhez mérten messze a
legkevesebb. A 60 év felettiek között a sohasem fogyasztók aránya ennek az
értéknek a kétszerese. A „párizsi-fogyasztó szegmens” rétegződése
hasonlóan alakul, mint a fenti két termék esetében, azzal a különbséggel,
hogy itt valamelyest csökken a napi-kétnapi (24,4%), illetve a hetente
fogyasztók aránya (30,7%), szélesedik viszont az ennél ritkábban fogyasztók
köre. A további termékek – így a sonka, a májas, a szalonna, a virsli, a
füstölt-főtt hús és a félkész készítmények – fogyasztási szerkezete
jellegzetesen eltér az előzőektől: a hetente, havonta és ritkábban fogyasztók
részaránya jelentős mértékben megnövekszik, míg a naponta-kétnaponta
kategóriába tartozó személyek köre erőteljesen leszűkül (előbbi sok esetben
teljesen el is tűnik, mint pl. azt a füstölt-főtt húsnál tapasztalhatjuk). Konkrét
adatot kiemelve: igen jelentős – több mint 40% – azoknak a fogyasztóknak
az aránya, akik ritkábban, mint havonta, vagy sohasem fogyasztanak füstölt-
főtt húst, szalonnát, illetve gyorsfagyasztott, konyhakész hústermékeket. A



sohasem fogyasztók aránya a konyhakész termékeknél (19,6%), valamint a
szalonnánál a legmagasabb (19,1%).
5.2.2.  A tej- és hústermékek kedveltsége
A következő kérdés az egyes termékek kedveltségének megismerését
célozta. A megkérdezettek az iskolai érdemjegyeknek megfelelően, 1-5-ig
skálán jelölhették meg, hogy mely termékeket milyen mértékben kedvelnek.
A válaszok alapján a következő kedveltségi sorrend alakult ki.

27. táblázat
Az egyes tejtermékek és húskészítmények kedveltsége

a megkérdezettek körében (n = 1000)
Tejtermékek Átlag Szórás Hústermékek Átlag Szórás
1. Sajt 4,21 0,94 1. Sonka 4,00 1,11
2. Tejföl 3,85 1,03 2. Kolbász,

szalámi
3,68 1,09

3. Fogyasztói
tej

3,56 1,39 3. Füstölt-főtt
húsok

3,45 1,33

4. Joghurt 3,55 1,37 4. Virsli 3,29 1,13
5. Vaj 3,36 1,29 5. Felvágott 3,24 1,07
6. Vajkrém 3,24 1,33 6. Májas 3,14 1,22
7. Kefir 3,02 1,50 7. Párizsi 2,98 1,22
8. Tejdesszert 2,98 1,59 8. Gyf.,

konyhakész
2,93 1,25

9. Ízesített tej 2,42 1,37 9. Szalonna 2,93 1,31

A táblázat adatai alapján adja magát a következtetés, miszerint mind a
tejtermékek, mind a hústermékek kedveltsége elmarad az elvárt szinttől. A
legkedveltebb termékek (sajt = 4,21; sonka = 4,0) átlagértéke egyik
termékcsoportban sem éri el a „nagyon kedvelt” kategória alsó határát (4,5).
Amennyiben a „kedvelt” kategória értékeit 3,5 és 4,5 között értelmezzük, a
helyzet akkor sem javul számottevően: láthatjuk, hogy csak a joghurt, a
folyadéktej, a tejföl és a sajt, illetve a kolbászok-szalámik, valamint a sonka
érik el ezt a minősítést. A termékek zöme a „kedvelem is, meg nem is”
megjelölés alá tartozik, 2,42 és 3,45 közötti szélsőértékekkel. A lista
végéhez közeledve az egyre növekvő szórás adatai azt jelzik, hogy a
fogyasztók erősen megosztottak a termékek kedveltségét illetően.

Az átlagértékek mögé tekintve, itt is felállítható a megkérdezettek
százalékos megoszlása, amely lehetőséget ad az egyes szegmensek jobb
elkülönítésére (18. ábra, 110.oldal).



Mint az ábra is jelzi, a fogyasztók egy jelentős hányada (78,9%)
kifejezetten, vagy az átlagosnál jobban kedveli a sajtot. A kedvelők között
túlsúlyban vannak a fiatalok, a felsőfokú végzettségűek, a többgyermekes,
családos válaszadók. Az egyre kedvezőbb anyagi körülmények között élők
felé haladva a sajtokat kifejezetten kedvelők aránya dinamikusan, bárcsak
kis mértékben növekszik. Igazán kiugró kedveltség csak a jóval átlag feletti
jövedelműek esetében figyelhető meg, ennek a rétegnek 70%-a kimondottan
kedveli a sajtféleségeket.

25,5 14,7 15,6 10,5 28,5

31,7 34 ,4 25,1 5 3,6

18 ,5 29,3 22,8 10,3 16,1

21,5 29,5 23,3 12,2 12,9

48,7 30,2 15,7 3,1
1,8

21,4 22,4 18 10,1 26,3

32 25,6 19 8,4 13,4

8,4 17,1 18,9 14,6 37,6

33,9 23,9 19 ,1 8 13,9Fogyasztói tej

Ízes ített tej

Joghurt

Kefír

Sajt

V aj

V ajkrém

Tejföl

Tejdesszert

Kifejezetten kedveli Többnyire kedveli Is-is
Többnyire nem kedveli Egyáltalán nem kedveli

18. ábra:  A megkérdezett fogyasztók százalékos megoszlása az egyes
tejtermékek kedveltsége szerint (n = 1000)

A tejföl kedvelőinek részaránya a mintasokaságban 66,5%, és a kedveltség
mértéke szerint – egy kivételtől eltekintve – nem találunk szignifikáns
eltéréseket. E termék Hajdú-Bihar megyében a legnépszerűbb, de nem
sokkal marad el Somogy és Heves megye sem. A fogyasztói tej a
megkérdezettek 57,8%-ától kapott többnyire (az átlagosnál jobban)
kedvelem, illetve kifejezetten kedvelem besorolást. E termék
vonatkozásában is igaz, miszerint az egyes szegmensek közötti eltérések
inkább a véletlennek köszönhetők, azaz a kedveltség szerinti megoszlás
kiegyenlített.



A joghurtot kedvelők között nagyobb arányban találunk nőket,
fiatalokat, magasabb iskolai végzettségűeket, többgyermekes családtagokat,
jó jövedelmi helyzetűeket, Hajdú-Bihar és Somogy megyei lakosokat. Ezt a
terméket a megkérdezettek 57,6 %-a saját bevallása szerint az átlagosnál
jobban, vagy kifejezetten kedveli.
A vaj esetében a terméket elutasítók között nagyobb súllyal jelenik meg a 40
év felettiek, a középkorú házasok, a magasabb végzettségűek, valamint a
gyermeküket önállóan nevelő szülők csoportja. A vajkrémre ugyanezen
megállapítások igazak, azzal a kiegészítéssel, hogy a falusiak és a Hajdú-
Bihar megyeiek körében ez a termék az átlagosnál jobban kedvelt, az
elutasítók között pedig a középkorú, többgyermekes családok 25%-át is ott
találjuk.

A kefir egyértelműen jobban hódít a nők körében, a magasabban
iskolázottak között, a többgyermekes fiatal házasok, valamint a
nagycsaládosok csoportján belül. A terméket az átlagosnál jobban, vagy
teljesen elutasítók között találjuk az alacsonyabb jövedelműek 35,6%-át,
illetve a 18-29-éves korcsoport 47,7%-át. A kefir az adatok alapján nagyon
népszerű Somogyban és a fővárosban.

A férfiaknál szűkebb a tejdesszertet kedvelők aránya, és kiterjedtebb az
elutasítók aránya, mint a másik nemnél. Hasonlóan fordított tendencia
érvényesül a kor tekintetében: az idősebb rétegeknél fokozottabb
elutasítással találkozunk, míg a fiatalabbak felé haladva jelentősen nő a
terméket kifejezetten kedvelők aránya. A középkorú és idős házasok között
túlsúlyban vannak az elutasítók, míg a fiatal, gyermeket, vagy gyermekeket
nevelő válaszadók többsége kifejezetten kedveli a tejdesszerteket. A
jövedelmek emelkedésével párhuzamosan növekszik a termék elfogadása.
Valamilyen oknál fogva az átlagosnál jobban hódít Hajdú-Biharban,
Somogyban és Heves megyében.

Az ízesített tejnél közel megegyező jelenségekkel találkozunk, nem és
kor tekintetében egyaránt. A 18-29 éves korcsoport 31,2%-a az átlagosnál
jobban kedveli az ízesített készítményeket, 5-9 %-kal megelőzve a további
szegmenseket. A felsőfokú végzettségűek 47,0%-a, az idős házasoknak
54,9%-a egyáltalán nem kedveli ezt a termékféleséget.

A húskészítmények kedveltségét illusztrálja a 19. ábra (112.oldal), amely
alapján megállapíthatjuk, miszerint a megkérdezettek 72,7%-a kedveli, vagy



kifejezetten kedveli a sonkaféleségeket. A kedvelők között túlsúlyban van
az erősebbik nem, valamint a fiatal, egy gyermeket nevelő házaspárok
szegmense. A kolbászok és szalámik esetében 60,7% a terméket az
átlagosnál jobban kedvelők részaránya. Jól érzékelhető a férfiak erősebb
elkötelezettsége a termékcsoport felé, de a kedvelők között magas még a
fiatal, gyermekes házasok, valamint az idős házasok aránya is. A
legnagyobb mértékű kedveltség Csongrád és Hajdú-Bihar megyében
realizálódott.
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19. ábra:  A megkérdezett fogyasztók százalékos megoszlása az egyes
tejtermékek kedveltsége szerint (n = 1000)

A válaszadóknak már csak alig több, mint a fele (53,5%-a) állítja magáról,
hogy az átlagosnál jobban, vagy kifejezetten kedveli a füstölt-főtt húsokat.
A virsli (44,8%), a felvágott (42,8%), a májas (40,2%), párizsi (34,1%) a
gyorsfagyasztott termékek (36,0%) és a szalonna (36,2%) esetében ez az
arány jól láthatóan tovább szűkül. Ez utóbbi három terméknél a nem
kedvelők részaránya eléri a válaszadók egyharmadát.

A füstölt-főtt húsokat nagyobb mértékben preferálják a férfiak, a
felsőfokú végzettségűek, a gyermek nélküli, illetve a gyermeket nevelő
házasok. A virsli kedveltségében élen járnak a nők, a középkorú, gyermeket
nevelő házasok, és az átlag alatti jövedelmi helyzetűek. A felvágottaknál a



férfiak kerülnek előtérbe, valamint a 18-29 év közötti válaszadók, a fiatal
házasok és a középkorú, gyermekes házasok.

A májast az átlagosnál szívesebben fogyasztják a 30-39 évesek: ennek a
csoportnak 46,8%-a tartozik a két legfelső kedveltségi kategóriába. A
magasabb iskolai végzettségűek, a nagyvárosiak, a fiatal házasok, a fiatal
gyermekes házasok szintén kiemelkednek a többi szegmens közül: mindkét
csoportban kimagasló a terméket kedvelők részaránya. Somogyban és
Komárom-Esztergom megyében kedvelik a legnagyobb arányban e
hústerméket. Az elutasítók között főként alacsony jövedelmű fogyasztókat
találunk.

A párizsira vonatkozó eredményeket vizsgálva településnagyság szerint
is szignifikáns különbség mutatkozik: a falusiak között nagyobb a termék
kedveltsége, mint a városiak, megyeszékhelyen, vagy a fővárosban élők
között. Ezt a terméket a fiatal, még gyermek nélküli házasok az átlagot
meghaladó mértékben preferálják (42%-kuk kedveli, vagy kifejezetten
kedveli), de hasonlóképpen magas a kedveltsége a havi nettó 15 ezer forint
alatti jövedelemből élőknél, talán nem véletlenül.

A gyorsfagyasztott, konyhakész készítményeket jobban kedvelik a nők
(nem szignifikáns), a 30-39 évesek, a fiatal, egy gyermeket nevelő házasok,
valamint a Hajdú-Bihar megyében élők.

A kedveltségi sorban utolsó helyet foglal el a szalonna, amely
népszerűbb a férfiak, az idősebbek, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a
kisebb településeken élők, az idősebb házasok, a legalacsonyabb
jövedelműek körében. A 40-59 éveseknek 36,3%-a, illetve a 60 év
felettieknek 50,9%-a közepesnél jobban kedveli ezeket a hústermékeket,
amelyben bizonyára jelentős szerepe van a megszokásnak, az idősebb
generációk mára már sok vonatkozásban elavultnak, egészségtelennek
mondható fogyasztási szokásainak.

Úgy véltük, hasznos lehet az is, ha összevetjük a tej és hústermékek
kedveltségére vonatkozó adatokat. Az összehasonlítás alapján két
lényegesebb következtetést vontunk le. Egyfelől érzékelhető, hogy míg a
tejtermékek többségénél erős női dominancia érvényesült, addig a
hústermékeket inkább a férfiak kedvelik. Ez a tény, vagy inkább sztereotípia
– miszerint a hús férfias, a tejtermék nőies termék – az iparágak
marketingkommunikációjában is fajsúlyosan megjelenik, és nem biztos,
hogy ez a fajta „megkülönböztetés” előnyös.



Másik következtetésünk az, hogy várható módon, a kedveltség
tekintetében nem annyira számít a jövedelmi helyzet: azaz az adott
hústermékeket (mint. pl. a sonka) egyaránt kedvelik a magas, illetve az
alacsony jövedelmű rétegek. Természetesen a kedveltség és a tényleges
fogyasztás között jelentős eltérések vannak, amelyben viszont már lényeges
a közgazdasági tényezők (jövedelmek, árak) szerepe. Ezt bizonyítandó
elkészítettünk egy „pozicionálási térképet”, amely a kedveltségi és
fogyasztási adatok összevetése alapján az egyes termékek egymáshoz
viszonyított helyzetét ábrázolja (20. ábra).

20. ábra: Az egyes termékek észlelési térképe a fogyasztás gyakorisága és a
kedveltség mértéke szerint (n = 1000)

Az illusztráció alapján három, könnyen elkülöníthető csoportot vélünk
felfedezni. A legrosszabb pozícióban lévő csoportba – nevezzük őket
„lemaradóknak” – azok a termékek kerültek be, amelyek erősen
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megosztják a fogyasztókat, hiszen legtöbbjükre a „kedvelem is, meg nem is”
állítás igaz. A szórás miatt közepes, vagy a körüli skálaértéket kaptak, így a
középmezőnyt erősítik. Többségük 45-75 alkalommal kerül éves szinten a
válaszadók asztalára. Ilyen termékek a kefir, a tejdesszert, a
húskészítmények közül a szalonna, a konyhakész termékek, a füstölt-főtt hús,
a virsli és a májas.

A kefirnél a visszafogott mértékű fogyasztás és az alacsony kedveltség
valószínűleg ízlésbeli, nem pedig egészségügyi okokra vezethető vissza. Egy
későbbi kérdés eredményei alapján ugyanis a megkérdezettek tisztában
vannak a termék táplálkozási előnyeivel. Ebből következően jogosnak tűnik
a feltételezés, mely szerint a magyar fogyasztók ízlésvilágától távol áll ez a
tejtermékféleség, ezért többségük elzárkózik a fogyasztásától.

A tejdesszert tekintetében előtérbe kerülhet az ártényező, valamint az
egészségügyi faktorok, úgy mint pl. a magas cukortartalom, mesterséges
színezékek, adalékanyagok. A hústermékeknél szintén a hivatkozott három
tényező – ízlésvilág, árak, egészségesség – szerepe jelentkezik. A szalonna,
a virsli esetében inkább az utóbbi, míg a többi terméknél inkább az első két
szempont lehet mérvadó.

A második – „kérdőjelek” – csoportba tartozó termékek (párizsi,
felvágottak, vajkrém) szintén a kedveltségi skála középső részén
helyezkednek el, ugyanakkor megközelítően kétszer nagyobb gyakorisággal
fogyasztják őket (110-150 alkalom/év), mint a lemaradókat. Azért a
kérdőjelek megnevezés, mivel úgy véljük, a fogyasztói szokások
változásával ennél a három terméknél különösen nagy esély van a jelenlegi
pozíció változására. A jövedelmek gyarapodásával és az egészségtudatosság
térhódításával a párizsi könnyen lecsúszhat a lemaradókhoz, míg a vajkrém
és a felvágottak mind fogyasztási gyakoriság, mind kedveltség tekintetében
kedvezőbb helyekre léphetnek tovább.

A harmadik csoportba tartoznak a „lehetőségek”, azok a termékek,
amelyek fogyasztása ugyan a kérdőjelek szintjén stagnál, de már most is
nagyon népszerűek a fogyasztók körében, s fogyasztásuk növekedését
leginkább csak közgazdasági tényezők hátráltatják. Ezek: a joghurt, a tejföl,
a kolbászok és szalámiféleségek, és a sajt. A tejföl – megítélésünk szerint –
talán kissé kilóg a sorból: helyváltoztatása nagyban függ a főzési szokások
változásától, esetlegesen a frissföl piaci hódításától.



Valódi „nyertesekről” talán nem is beszélhetünk: a termékek közül a
folyadéktej és a vaj fogyasztása ugyan messze meghaladja az előzőekben
tárgyalt termékféleségekét (260, 213), mégis, kedveltségük meg sem közelíti
a skála felső értékeit, s a kedveltségben hosszú távon sem várható érdemi
változás. A sonka a harmadik olyan termék, ami egyik csoportba sem
sorolható be: habár kedveltsége megközelíti a sajt kedveltségét, a fogyasztók
asztalára évente csak 62 alkalommal kerül. Fogyasztásának növekedésére
csak a jövedelmek tartós emelkedése esetén számíthatunk, de ekkor húzó
termékké léphet elő.

Az ábra alapján a legnagyobb „vesztesnek” az ízesített tej tekinthető,
amely mind kedveltségben, mind fogyasztásban jelentősen elmarad a többi
termékféleségtől. A pozíció tartóssága kérdéses ugyan, de megítélésünk
szerint jelentős elmozdulás a közeljövőben kevéssé valószínű. A jelenlegi
rossz szereplést annak tudjuk be, hogy a 18 év alatti fogyasztók nem
szerepeltek a felmérésben: vélhetően nagyobb részarányban találnánk
közöttük kedvelőket, akik a „szavazatukkal” talán jobb pozícióba helyezték
volna a terméket.

5.2.3. Az egészségtudatosság vizsgálata a fogyasztók körben

Az egészség, mint társadalmi érték
Az egészséggel, a tej- és hústermékek egészségességével foglalkozó
kérdések közül elsőként azt vizsgálatuk, hogy az egyes társadalmi értékek
között hol helyezkedik el az egészség, azaz milyen fontossággal bír a
fogyasztók körében. Arra számítottunk, hogy az egészség minden bizonnyal
bekerül az első három legfontosabb tényező közé, s mint azt a 31. táblázat
szemlélteti, az eredmények túl is teljesítették feltevésünket.

28. táblázat
Az egyes társadalmi értékek fontosságának sorrendje (n = 1000)

Társadalmi érték Átlag Szórás
1. Egészség 4,88 0,45
2. Boldog családi élet 4,82 0,52
3. Csendes, nyugodt élet 4,56 0,73
4. Jó emberi kapcsolatok 4,51 0,67
5. Jó társas kapcsolatok 4,43 0,74
6. Önbizalom 4,42 0,80
7. Örömteli, élvezetes élet 4,25 0,86
8. Gazdasági jólét 4,24 0,83



9. Több szabadidő 4,07 1,01
10. Takarékosság 4,02 0,93
11. Kihasználni az élet adta lehetőségeket 3,95 1,00
12. Utazás 3,58 1,13
13. Karrier 3,47 1,13
14. Vallás 2,89 1,31

A megkérdezettek százalékos megoszlását tekintve az egészséget nagyon
fontosnak tartók aránya 91,7%, az átlagosnál fontosabbnak tartók aránya
5,5%, míg a „fontos is, meg nem is”, illetve a „többnyire nem fontos”, vagy
„egyáltalán nem fontos” választ adók együttes aránya mindössze 2,4%. Ez
az eredmény látványosan megerősíti az egészség, mint társadalmi érték
kiemelkedő szerepét.

A háttérváltozók alapján leszögezhetjük, hogy a 18-29 éves
korosztálynál az egészség fontossága – érthető módon – valamivel
alacsonyabb, mint az idősebbeknél. Az egészséget nagyon fontosnak tartók a
legalacsonyabb jövedelmű rétegeknél szerényebb (85,6%), míg az egyéb
jövedelmi kategóriákban közel azonos (93% körüli) részarányban vannak
jelen.

A többi társadalmi érték esetében csak néhány érdekesebb, szignifikáns
eltérést emelünk ki:

A takarékosságot fontosabbnak tartják a nők, mint a férfiak és
jelentősége a kor előre haladtával mindkét nemnél erősödik; a
legalacsonyabb iskolai végzettségűek számára fontosabb, mint a
magasabban iskolázottabbaknak.

A karrier a nőtlenek és az elváltak körében jóval nagyobb fontossággal
bír, mint a házasok, özvegyek és élettársi kapcsolatban élők esetében.

A több szabadidő iránti igény elsősorban a 30-39 évesek körében
jelentkezik (81,4% számára nagyon fontos, illetve fontosabb az átlagosnál),
de csaknem ugyanolyan jelentősége van a 18-29, illetve a 40-59 évesek
körében is (78,4%, illetve 80,7%).

Azok aránya, akik számára a vallás egyáltalán nem, vagy többnyire nem
fontos, a 18-29 évesek körében a legmagasabb (25,7%, illetve 24,8%);  a kor
előre haladtával a vallás jelentősége egyre nő.

Az egészségi állapot
A következő kérdés a saját egészségi állapot megítélésére irányult (32.
táblázat, 128. oldal). A megkérdezettek a jelenlegi egészségi állapotukat 1-



5-ig terjedő intervallumskálán, az iskolai érdemjegyeknek megfelelőn
értékelhették, ahol az 1-es érték a kifejezetten rossz egészségi állapotot
jelölte, míg az 5-ös érték a kifejezett jó egészségi állapotra utalt.

29. táblázat
A fogyasztók megoszlása saját egészségi állapotuk szerint (n = 1000)

SkálaértékekHáttérváltozó
5 4 3 2 1 NV*

Nem:
  Férfi 8,1 34,0 39,4 8,5 2,6 7,4

  Nő 3,2 30,4 45,8 10,6 0,9 9,1
Kor:
  18-29 11,1 39,2 38,2 3,7 0,5 7,4

  30-39 5,9 45,2 39,3 2,7 0,5 6,4
  40-59 4,2 31,0 45,2 8,7 1,8 9,0
  60< 1,3 14,3 47,4 23,0 3,9 10,0
Végzettség:
  alapfokú 3,9 28,0 43,4 13,3 2,4 9,0

  középfokú 7,0 35,8 44,0 4,9 0,4 7,8
  felsőfokú 9,8 44,4 38,3 0,8 0,8 6,0
Jövedelemérzet:
Jóval átlag alatt 5,9 13,6 52,5 17,8 7,6 2,5

Valamivel alatta 3,8 28,7 44,1 13,4 1,9 8,0
Átlagos 5,0 36,7 43,8 5,6 0,6 8,2
Valamivel felette 10,8 45,0 30,6 5,4 - 8,1
Jóval átlag felett 20,0 40,0 30,0 - - 10,0
Összesen 5,0 32,0 43,0 10,0 2,0 8,0

*NV = nem válaszolt

A konkrét számokat kiemelve: a vizsgálatban részt vett fogyasztók 43%-a
tartja az egészségi állapotát átlagosnak, 32%-kuk az átlagosnál jobbnak, 5%-
kuk pedig kifejezetten jónak. Mindössze 10%-kuk mondja azt, hogy
egészsége rosszabb az átlagosnál, illetve 2% állítja azt, hogy kifejezetten
rossz. A megkérdezettek 8%-a nem válaszolt a kérdésre, ők feltehetően ez
utóbbi két kategória valamelyikébe tartoznak, de így sem növekszik
számottevően az egészségi állapotukkal elégedetlenek aránya.

Az eredmények alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a magyar
fogyasztók a vártnál sokkal kedvezőbbnek ítélik meg saját egészségügyi



állapotukat, ellentmondva a valós statisztikai adatoknak. Úgy is
mondhatjuk: a megkérdezettek e tekintetben igen derűlátóak, esetleg
elhallgatják betegségüket, és egészségüket mesterségesen „jó színben”
tűntetik fel. Még ha ez utóbbi lehetőségnek van is valóságalapja, az
eredmények akkor is elgondolkoztatóak, és felvetik annak a lehetőségét,
hogy a magyar fogyasztók többsége azért nem figyel tudatosan saját
táplálkozási szokásaira, mert úgy véli, kedvező egészségi állapota nem
igényli a fokozottabb odafigyelést. Másrészről valószínűsíthető, hogy a
fogyasztók egy jelentős hányadának nincs ismerete a táplálkozás és az
egészségügyi állapot kapcsolatának milyenségéről, annak mögöttes
tényezőiről.

A háttérváltozókat vizsgálva az alábbi, szignifikáns különbségeket mutató
összefüggéseket emeljük ki:

A férfiak kedvezőbbnek ítélik meg egészségi állapotukat, mint a nők.
Ebben esetleg szerepe van annak, hogy az „erősebbik” nem képviselőjeként
sokan elvből nem beszélnek betegségükről, és talán optimistábbak a nőknél.

Az idősebbek egészségi állapota – saját bevallásuk alapján – rosszabb az
átlagosnál, míg a 18-29 évesek korosztálya ennek az ellenkezőjét állítja.

Fontos megfigyelés, hogy az alacsonyabban iskolázottak jóval
kedvezőtlenebbül ítélik meg egészségi állapotukat, mint a felsőfokú
végzettségűek: a végzettség növekedésével arányosan nő a magukat
egészségesnek vallók aránya, és csökken az egészségüket kedvezőtlennek
tartók aránya. Ez a „trend” visszafelé is igaz: az alacsonyabb végzettség felé
haladva egyre nő a rossz egészségi állapotúak aránya, és jelentős mértékben
beszűkül a magukat egészségesnek vallók csoportja.

Ugyanezen változási irányok, elmozdulások figyelhetők meg az egy
főre jutó havi nettó jövedelem és a „jövedelemérzet” alapján is.

A tej- és hústermékek egészségessége
A harmadik kérdés, ami az egészség-táplálkozás blokkhoz csatlakozott, az
egyes tej- és hústermékek egészségességének megítélésére vonatkozott.

Az eredmények vizsgálata után a következő sorrend állítható fel az
egyes termékféleségek között (30. táblázat, 120. oldal):

Ha elsőként a tejtermékeket nézzük, a megkérdezettek a sajtot tartják a
legegészségesebbnek, majd ezt követi a kefir, a joghurt, a fogyasztói tej, a



tejföl, majd a vaj és a vajkrém, végül az ízesített tej, és utolsóként a
tejdesszert. A kialakult sorrend több gondolatot is felvet, ezeket a következő
oladlon ismertetjük.

30. táblázat
A tej és hústermékek egészségességének megítélése a megkérdezettek

véleménye alapján, 1-5-ig intervallumskálán (n = 1000)
Tejtermékek Átlag Szórás Hústermékek Átlag Szórás
1. Sajt 4,06 1,00 1. Sonka 3,51 1,03
2. Kefir 4,05 1,07 2. Felvágott 3,16 1,65
3. Joghurt 4,03 1,05 3. Virsli 3,07 1,01
4. Fogyasztói tej 3,97 1,08 4. Kolbász, szalámi 3,05 0,97
5. Tejföl 3,70 1,00 5. Párizsi 3,00 1,05
6. Vaj 3,38 1,07 6. Májas 2,98 0,97
7. Vajkrém 3,30 1,01 7. Füstölt-főtt hús 2,91 1,04
8. Ízesített tej 3,16 1,01 8. Gyf., konyhakész 2,80 1,06
9. Tejdesszert 3,06 1,12 9. Szalonna 2,42 1,09

Nagyon meglepő, hogy a válaszadók igazán kiemelkedő egészségességet –
átlagérték formájában – egyik tejterméknek sem tulajdonítanak. A
közhiedelem legalábbis indokolta volna, hogy a legegészségesebbnek vélt
termékek megközelítsék az 5-ös skálaértéket, de a sajt is csak mindössze
4,06-os átlagot kapott, ami nem tekinthető jó eredménynek.

Kedvezőnek mondható viszont, hogy a sajt, a kefir és a joghurt vélt és a
tudomány által igazolt egészségtartalma a fogyasztói észlelés alapján közel
azonos, így mindhárom termék megérdemelten kerülhetett dobogós
helyekre. E tekintetben tehát a szakma jól kommunikálta a termékek előnyös
táplálkozási jellemzőit. A vaj és a vajkrém esetében ugyanakkor már a
kedvezőtlen megítélést tapasztalhatjuk, amelyben valószínűleg erőteljes
szerepe van a margarin mesterségesen kialakított, az állati zsiradékok
rovására felülpozicionált imázsának. Érdekes lenne kimutatni, hogy ennél a
kérdésnél a fogyasztók vajon ténylegesen a vajat minősítették-e, vagy itt is a
margarin volt a meghatározó. Amennyiben ez utóbbi feltevés lenne igaz, a
minősítés még érdekesebb színezetet kap, és előtérbe helyezi az ártényező
szerepét. Ez esetben mondhatnánk ugyanis azt, hogy a vásárló sem a
margarint, sem a vajat nem találja egészségesnek, mégis inkább a margarin
mellett dönt, hiszen a vaj ára jóval magasabb.



A hústermékeket tekintve azonnal szemet szúr, hogy a termékcsoport
általános megítélése sokkal kedvezőtlenebb, mint a tejtermékek esetében. A
magyar fogyasztó jóval egészségtelenebbnek tartja a húskészítményeket,
amit érzékletesen mutatnak az alacsonyabb skálaértékek (2,42-3,51). Ez a
tény elgondolkodtató kell legyen a húsipar számára, és egyben sürgető piaci
lépések megtételét vetíti előre. A legegészségesebbnek tartott termék a
sonka, az egyébként igen kedvezőtlen skálaértékkel (3,51), majd ezt követik
a kolbászok és szalámiféleségek, a füstölt-főtt húsok, a virsli, a felvágott, a
májas, a párizsi, a gyorsfagyasztott-konyhakész termékek, s végül a
szalonnaféleségek. Legfontosabb megállapításaink a következők:

Az egyes áruféleségek vélt és tudományosan alátámasztott egészsé-
gessége tekintetében jelentős a fogyasztók tájékozatlansága. Hogy két példát
kiemeljünk: a virsli megelőzi egészségesség tekintetében a párizsit, holott
összetételük, alapanyaguk között alapjában véve nincs számottevő külön-
bség. Másrészről a kommunikációs törekvések szerint kor-szerű, magas
hozzáadott értékű, egészséges irányzatnak hirdetett konyhakész termékeket
a fogyasztók jócskán leminősítették. Az átlagok alapján e termékcsoport
közel azonos megítélés alá esik a szalonnával, ami meglepő eredmény.

A következőkben bemutatjuk a megkérdezettek százalékos megoszlását
ugyanebben a kérdésben, rávilágítva arra a tényre, miszerint az átlagok
mögött jelentős különbségek húzódnak meg, azaz a fogyasztókat nem
célszerű egyetlen, homogén csoportként kezelni. A 21. ábra a tejtermékek
esetében mutatja be a vonatkozó eredményeket.
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21. ábra   A fogyasztók megoszlása a tejtermékek egészségessége alapján

Az ábra jól jeleníti meg, miszerint a fogyasztói tej, a joghurt, a kefir és a sajt
egészségességének megítélése nagyon hasonló. A megkérdezettek 69-75%-a
vallja azt, hogy a fenti termékek kifejezetten, vagy az átlagosnál egészsé-
gesebbek. Nem sokkal elmaradva találjuk a tejfölt, míg a vajat és a vaj-
krémet már csak a vizsgálatban részt vevők 40-45%-a tartja az átlagosnál
egészségesebbnek. Az ízesített tej és a tejdesszert ebben a bontásban is
gyenge eredményt mutat fel: a fogyasztók 35-40%-a bizonytalan, 20-25%-
kuk pedig egészségtelennek vélelmezi őket.

A bizonytalanokat feltétlenül érdemes kiemelni: az ízesített tej,
tejdesszert, tejföl, vaj és vajkrém tekintetében 30-40% azon fogyasztók
aránya, akiket jól felépített marketingkommunikációs munkával meg lehet
győzni egyik vagy másik állásfoglalás helyességéről. Ez a lehetőség a vaj és
a vajkrém esetében igen jelentős vásárlóerőt szabadíthat fel, elsősorban
azokat a fogyasztókat, akiket a margarinipar sikeresen elbizonytalanított a
termékek táplálkozásbiológiai értékének megítélését tekintve.

A hústermékekre vonatkozó eredményeket a 22. ábra szemlélteti.
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22. ábra   A fogyasztók megoszlása a hústermékek vélt egészségessége
alapján

A megoszlások alapján élesen különválik egy olyan fogyasztói szegmens,
amely bizonytalan a hústermékek egészségességét illetően. A bizonytalanok
aránya a legtöbb termék esetében 40-44% között mozog, ami igen jelentős
részarány.

Ha egy képzeletbeli egyenessel különválasztjuk a hústermékeket
kifejezetten egészségesnek, vagy az átlagosnál egészségesebbnek tartó
fogyasztókat, ezek aránya a legtöbb esetben 23-32%. Egy-egy termék
emelkedik ki ebből az „átlagból” pozitív, illetve negatív irányban: a
megkérdezettek 50,4%-a véli egészségesnek a sonkát,  míg csupán 15,4%-
kuk a szalonnát. A szalonna az a termék, amelyet a fogyasztók legtöbbje
(53,6%) egészségtelennek tart.

Összegezve az előzőekben olvasottakat, megállapítjuk, hogy: a
válaszadók túlnyomó többsége legegészségesebb tejterméknek a sajtot, a
joghurtot, illetve a kefirt és a fogyasztói tejet tartja, míg hústermékeknél az
egyetlen jónak mondható pozíciót a sonka foglalja el. Szembetűnő a
különbség a tej-, illetve a hústermékek egészségességének megítélését
tekintve, az előbbiek javára: a legtöbb bizalmat kapott tejtermékféleség a



sajt, amely a fogyasztók 75%-a szerint kifejezetten egészséges, de legalábbis
az átlagosnál egészségesebb. Ezzel szemben a legtöbbek által bizalmat
kapott sonka csupán a fogyasztók 50,4%-át tudhatja maga mögött, nem is
szólva a többi hústermékről, amelyek ennél jóval alacsonyabb
támogatottsággal kénytelenek „megelégedni”.

A háttérváltozók tekintetében elmondhatjuk, hogy: a tejtermékeket az
átlagot meghaladó mértékben találják egészségesnek a 40 év felettiek és az
alapfokú végzettségűek. A joghurtnál a 18-29 évesek szorosan felzárkóznak
az érettebb korosztályok mögé, viszont minden más esetben alacsonyabb
egészségtartalmat tulajdonítanak a termékeknek, mint az előző csoport. A
fiatal, gyermekes házasok hasonlóképpen elutasítóak.

A legtöbb hústermék esetében a 60 év felettiek, az alapfokú iskolát
végzettek, és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők nagyobb arányban
vélik egészségesnek az egyes áruféleségeket, mint a többi szegmensbe
tartozók. Különösen igaz ez a párizsira, a felvágottra, a szalonnára, és a
szalámiféleségekre, ami egyfajta önigazolás is lehet: nincs pénzük a
drágább, jobb minőségű termékekre, ezért felülpozicionálják az általuk
fogyasztott termékeket. A sonka és a gyorsfagyasztott készítmény esetében
már engedékenyebbnek mutatkoznak a közép- és felsőfokú végzettségűek, a
fiatal házasok, akik a tőlük megszokottnál jóval nagyobb bizalmat
szavaznak meg e termékkörnek. Mindezek az eredmények összességében a
hústermékek „öreges”, elavult, egészségtelen imázsát erősítik.

Piaci anomáliák fogyasztói ismertsége és megítélése
Úgy véljük, a táplálkozás és egészség témakörben érdemes kiértékelni a
kérdőív azon részeit, amelyekben a különböző piaci anomáliák ismertségére,
megítélésére kerestük a választ. Mégpedig azért, mivel az anomáliák döntő
többsége táplálkozási, vagy egészségügyi vonatkozású, így az
eredményekből az általános táplálkozási ismeretek milyenségéről bővebb
képet kaphatunk.

A vizsgálatba bevont személyeknek állításokat soroltunk fel, az egyes
állításokkal való egyetértésüket ötfokozatú skálán jelölhették meg, iskolai
érdemjegyeknek megfelelően. Első lépésben az átfogóbb, általánosabb
jellegű kérdésekre beérkezett válaszokat mutatjuk be (31. táblázat).

31. táblázat
A megkérdezettek százalékos megoszlása a táplálkozási ismeretekre



 utaló állításokra adott válaszok alapján (n = 993)
Egyetértés mértéke

Állítás teljes-
mértékben

többnyire is-is többnyire
nem

egyáltalán
nem

„Ha tejet iszom, teszek
valamit azért, hogy
egészségesebb legyek”

30,4 35,9 20,9 6,8 5,1

„A baromfihús fogyasz-
tása segít az egészség
megőrzésében”

43,9 36,0 14,8 3,1 1,5

„A sertéshús fogyasz-tása
segít az egészség
megőrzésében”

2,7 6,8 31,7 29,0 28,4

„A bioélelmiszerek
kifejezetten egészségesek” 41,7 27,8 18,0 8,2 3,5

„A funkcionális élelmiszer
az, amely gyógyhatású
élelmiszer”

5,7 11,9 45,1 13,6 13,1

A válaszok alapján körvonalazódni látszik több olyan megállapítás, ami a
magyar fogyasztók általános táplálkozási ismereteinek kiforratlanságára,
esetlegesen mesterséges torzulására utal. Kedvezőnek mondható, hogy a
megkérdezettek többsége (66,3%) a tejfogyasztást összefüggésbe hozza az
egészséggel, az egészségi állapottal, hiszen azt vallja, hogy a tejivással már
tesz valamit azért, hogy egészséges legyen.

A megkérdezettek 79,9%-a hisz abban, hogy a baromfihús fogyasztása
használ az egészségnek. Sajnálatos módon a fiatal, gyermek nélküli
házasoknál ez az érték megközelíti a 89%-ot. A sertéshús egészségre
gyakorolt hatását a válaszadók 57,4%-a negatívan ítéli meg, és csupán 9,5%
a pozitív véleménnyel rendelkezők aránya. A sertéshúst egészségtelennek
tartó fogyasztók között többségben vannak a nők, a felsőfokú végzettségűek
(akiknek 72,9%-a kedvezőtlen véleménnyel van a sertéshúsról), és a havi 60
ezer, és a feletti jövedelemmel rendelkezők.

 A bioélelmiszerek egészségességét a vizsgálatban részt vevő személyek
69,5%-a elfogadja, míg 11,7%-kuk ennek az ellenkezőjéről van meggyő-
ződve. Az eredmények alapján úgy tűnik, a biolélelmiszerek előnyeiről a
legfiatalabb korosztály van a legkevésbé meggyőződve (18-29 évesek),
akiknek „mindössze” 57,8%-a ismeri el a bioélelmiszerek kedvező hatásait.
Ez az arány a 60 év felettieknél már 80,7%.

A funkcionális élelmiszer fogalma évek óta jelen van a hazai
szakirodalomban, a mindennapi gyakorlatban, és egyre szélesedik a



termékcsoport bolti kínálata is. A gyártók azonban egyáltalán nem, vagy alig
kommunikálják a fogalmat a vásárlók felé, így – várhatóan – meglehetősen
alacsony az ismertsége: a megkérdezettek majdnem fele bizonytalan, illetve
26,7%-kuk egyáltalán nem társítja hozzájuk az egészségességet, az
egészségvédő funkciót – ezzel éppen ellentétes álláspontra helyezkedik. A
fogyasztói alulinformáltság nem járul hozzá e termékkör sikeréhez, ezért
széles körű megismertetése fontos célkitűzés a közeljövőre nézve.

A továbbiakban olyan konkrét, táplálkozási vonzatú piaci anomáliákat
soroltunk fel, amelyek megítélésünk szerint a mai napig tisztázatlanok, és a
fogyasztók felvilágosítása sürgető igényként jelentkezik. Az általunk
kiemelt, legfontosabb állításokat a 32. táblázat tartalmazza (126. oldal).

A táblázat adatait figyelembe véve a lényegesebb megállapítások a
következők:

A megkérdezettek közel egyharmada (30,9%) úgy véli, hogy a reggeli
ital folyadéktejből készülő tejtermék, másik egyharmaduk bizonytalan,
33,2%-uk pedig az ellenkezőjéről van meggyőződve. A kérdésben
tájékozottabbak a nők és a falun élők.

32. táblázat
Egyes piaci anomáliák tudatosulásának mértéke, ismertsége

 a magyar fogyasztók körében (n = 1000)
Egyetértés mértékeÁllítás

teljes-
mértékben

többnyire is-is többnyire
nem

egyáltalán
nem

„A reggeli ital nem tejből készül,
csak tejutánzat”

16,9 16,3 32,4 14,3 16,6

„A joghurt élőflórája egészséges a
szervezetemnek”

50,7 26,9 15,7 2,7 1,6

„A tejtermékekben általában van
tartósítószer”

32,0 26,8 22,6 9,3 7,9

„A tejtermékekben gyakran
mesterséges színezék is van”

20,6 23,9 27,6 14,2 11,7

„Az ömlesztett sajtok egészségesek” 22,6 30,6 31,4 9,4 4,9
„A margarin egészségesebb a vajnál
és a vajkrémnél”

31,1 25,4 25,7 7,8 9,1

A vaj és a vajkrám táplálkozásélet-
tanilag előnyösebb, mint a margarin”

14,9 15,5 29,8 17,5 20,5

„A Kalcium-Foszfor arány általában
kedvező a tejtermékekben”

20,3 31,8 34,7 5,5 2,7

„Tudatosan keresem a Szívbarát
termékeket”

14,7 15,1 28,5 18,4 22,4



„A baromfihús koleszterin-tartalma
alacsony”

43,8 35,5 15,2 2,1 1,8

„A szárnyasok bőrét nem ajánlatos
elfogyasztani, mert egészségtelen”

33,6 18,7 24,6 9,5 12,9

A reggeli ital valójában egy permeátból készülő italféleség, amely így nem
„tisztán” tejtermék, tehát megnevezése – bár marketing szempontból
előnyös – nem tesz eleget a szakmai kívánalmaknak. A fogyasztók
tájékoztatása a tejiparnak nem feltétlenül érdeke, hiszen egyébként
kidobásra kerülő melléktermékből állít elő piacképes, a „tejimázs” miatt jól
fogyó terméket, amelyet relatíve magas haszonkulccsal értékesít (közel
folyadéktej-áron). A tejiparnak előbb-utóbb mégis számot kell adnia az
„eltitkolt” információkról, ha másként nem, a fogyasztóvédelmi mozgalmak
kikényszerítik belőle – ismerve a média hisztériakeltő „lehetőségeit”,
képességeit, jobb lenne ezt nem bevárni, és elébe menni a változásoknak.

Az élőflóra esetében úgy tűnik, a médiumokban unalomig reklámozott
termékösszetevő előnyös pozíciót szerzett a fogyasztók körében: a
válaszadók 77,6%-a elismeri, hogy a szervezet számára igen hasznos, s
mindössze 20%-kuk bizonytalan, vagy elutasító a választ illetően. Az
élőflóra előnyös élettani hatásait jobban ismerik a nők és a 30-59 évesek.
Nem lényegtelen ugyanakkor, hogy előzetes kutatásunkban megállapítottuk,
miszerint a megkérdezettek közel háromnegyede nem tudja megmondani,
mit jelent az „élőflóra” szó valójában (FÁTRAI, 2002).

A vevők nem tájékozottak kielégítő mértékben a tartósítószer és a
mesterséges színezék ügyében sem. A válaszadók 58,8%-a azt hiszi, hogy a
tejtermékekben van tartósítószer, és csak 17,2%-kuk van meggyőződve
ennek az ellenkezőjéről. A mesterséges színezék megítélése valamivel
kedvezőbb, de még ez esetben is 44,5% azok aránya, akik úgy vélik, a
tejtermékekben megtalálhatóak ezek az adalékanyagok. A valóságot
mindkét állítás esetében jobban ismerik a férfiak, és a magasabb
jövedelműek.

A vizsgálatba bevont személyek 53,2%-a egészségesnek találja az
ömlesztett sajtokat, holott tudvalevő, hogy ezek a termékek a foszforsavas
ömlesztősó miatt nem kedveznek a szervezet Ca-P egyensúlyának. Úgy
tűnik, a kérdés elbizonytalanította a megkérdezettek közel egyharmadát
(31,4%), ugyanakkor 14,2% azoknak az aránya, akik az ömlesztett sajtokat
egészségtelennek vélik. A termékeket egészségesnek tartók aránya



magasabb az idősebbeknél, az általános és szakmunkásképzőt végzetteknél,
az alacsonyabb jövedelmű rétegeknél.

A margarin és a vaj/vajkrém táplálkozásélettani összevetése
egyértelműen a margarin győzelmét hozta. A fogyasztók 56,5%-a a
margarint tartja egészségesebbnek, 25,7%-kuk bizonytalan, és mindössze
16,9%-kuk döntött a vaj és a vajkrém javára. A margarint tartják
egészségesebbnek a 40 év felettiek, a nagycsaládosok. Meglepő módon a
leginkább „margarin-ellenesek” a fiatal, gyermeket nevelő házasok, akiknek
28,6%-a a vajat preferálja; a margarint pártolók aránya itt mindössze 31,4%.

A kérdést valamivel később, egyetlen szót felcserélve újra feltettük, és
az eredmény ennek tükrében kissé módosult: a fogyasztók 38%-a továbbra
is kitartott a margarin mellett, szélesebb lett viszont a bizonytalanok köre
(29,8%), ugyanakkor gyarapodott a vajat és vajkrémet egészségesebbnek
vélők aránya (30,4%). Felmerülhet a kérdés: vajon az „egészségesebb” szó
„táplálkozás-élettanilag előnyösebb” megnevezésre való lecserélése okozta a
módosulást, vagy esetleg a „vaj-margarin” szavak sorrendjének
megváltozása. Esetleg mindkettő?

A Ca:P arány vonatkozásában úgy tűnik, a magyar fogyasztók a
vártnál valamivel tájékozatlanabbak: 52,1%-kuk meg van győződve az
állítás helyességéről, ugyanakkor kiugróan magas a bizonytalanok aránya
(34,7%). A magyarországi ízületi bántalmak és főként oszteoporózisos
megbetegedések magas arányát szem előtt tartva, fontos lenne a
fogyasztókban tudatosítani: ahhoz, hogy biztosítsuk szervezetünkben a
helyes Ca:P arányt, gyakrabban kell fogyasztani tejet és tejtermékeket.

A „Szívbarát” hústermékek ismertsége alacsony: a válaszadók 29,8%-a
keresi tudatosan ezeket a termékeket, ugyanakkor nem bizonyított, hogy a
„Szívbarát” megnevezést ténylegesen védjegyként kezelték, vagy csupán
egészségvédő tartalmat társítottak hozzá. Magas a tájékozatlanok (28,5%) és
a közömbösek részaránya (40,8%). A 40 éves kor feletti fogyasztók, az
általános iskolát, vagy szakmunkásképzőt végzettek, a Hajdú-Bihar
megyeiek, a középkorú házasok és az alacsonyabb jövedelműek
tájékozottabbnak, tudatosabbnak tűnnek, mint a többi csoportba tartozók.

A baromfihús alacsony koleszterintartalma, kedvező egészségképe
véleményünk szerint általánosan beépült a magyar fogyasztó termékekről
alkotott attitűdjeibe. Utóbbit már bizonyítottuk a 28. táblázat adataival, most
pedig a koleszterintartalom tekintetében kapunk közel azonos eredményt: a



megkérdezettek 79,3%-a úgy véli, hogy a baromfihúsnak alacsony a
koleszterintartalma, következésképpen, ez is egy előny, ami a baromfi
egészségesebb imázsa mellett szól.

Érdekes volt megvizsgálni azt a kérdést, hogy vajon miként vélekednek
a megkérdezettek a bőrös baromfihúsról? Tudvalevően a bőrben sokszorta
nagyobb a zsírtartalom, mint magában a húsban, és különösen kedvezőtlen a
Ca:P arány, ami 1:16-hoz. A válaszadók 52,3%-a tisztában van a bőr
egészségre kedvezőtlen jellemzőivel, 24,6%-kuk viszont bizonytalan, illetve
nem ért egyet az állítással (22,4%). Úgy véljük, ez esetben is van mit
javítani a tájékozottságon.

Összegezve az elmondottakat, jól érzékelhető, miszerint a fogyasztó
ismereteire nagy hatással vannak a média által kiragadott, közvetített
üzenetek. Azokat a táplálkozási információkat jól ismerik, amelyeket a
média gyakran hangsúlyoz, viszont ezek az adatok sok esetben nem fedik a
teljes igazságot, rosszabb esetben valótlanságot állítanak. Elkerülhetetlen
lenne a fogyasztók objektív tájékoztatása, hogy a részben hiányos, részben
elavult, vagy hibás ismereteket megreformáljuk, a helyes irányba
gazdagítsuk.

5.2.4. A tej és hústermékek minőségére ható tényezők fogyasztói
megítélése

A kérdőív utolsó fejezete a minőséggel, a minőségi tulajdonságokkal
foglalkozott, közülük is kiemelten a használati és táplálkozási összetevők
megítélésével. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy a vevők általában
véve mennyire elégedettek a termékek minőségével. A megkérdezetteknek
ehhez kapcsolódóan két állítást tettünk fel, s egyetértésüket 1-5-ig skálán
jelezhették (33. táblázat). A válaszok természetesen csak egy általános
fogyasztói értékítéletet jelenítenek meg, de a későbbi kérdésekkel lehetőség
nyílik a fogyasztók fejében élő kép további árnyalására is.

33. táblázat
A tejtermékek és húskészítmények általános minőségének

megítélése a megkérdezettek körében (n = 1000)
Egyetértés mértéke

Állítás teljes-
mértékben

több-
nyire

is-is többnyire
nem

egyáltalán
nem

„A tejtermékek minőségével
összességében elégedett vagyok” 17,2 49,7 27,1 3,9 1,6



„A húskészítmények minőségével
összességében elégedett vagyok” 9,2 35,8 41,3 7,9 5,2

Az adatok azt jelzik: a válaszadók csak mérsékelten elégedettek a termékek
általános minőségszintjével. Míg a tejtermékek minőségével 66,9%-kuk
többnyire, vagy teljes mértékben elégedett, addig ez az arány a hústermé-
keknél már csak 45,0%. A bizonytalanok nagy száma is alátámasztja, hogy a
húskészítmények minősége sokkal vegyesebb, úgy is mondhatnánk: sokkal
kedvezőtlenebb képet mutat a vevők fejében. A baromfi- és húsiparnak
különösen sok tennivalója akad, ha ezen az attitűdön változtatni akar.

Érdekes lehet annak a vizsgálata, hogy a vásárlók mely minőségi
paraméterekkel elégedetlenek. Erre vonatkozóan már történtek hazai
kutatások, ezek főként eltarthatósági, az alapanyag változó minőségével
kapcsolatos, illetve érzékszervi problémákat hoztak elő (GALÓ-LAKNER-
SZÉNÁS, 2000). Kutatásunkban tehát nem vizsgáltuk az elégedetlenség
konkrét okait, sokkal inkább a 4. fejezetben már szemléltetett minőség-
modellekre fókuszáltunk, a minőségi összetevők fontosságának megítélését
vizsgálva. Lényeges volt annak megállapítása, hogy a használati, avagy a
táplálkozási előnyök bírnak nagyobb jelentőséggel a fogyasztó számára.
Ennek tükrében tejtermékeknél 33, illetve hústermékeknél 31 minőségi
jellemzőt soroltunk fel a megkérdezettek számára, amelyeket iskolai érdem-
jeggyel kellett osztályozniuk annak megfelelően, hogy az egyes jellemzők
mennyire befolyásolják vásárlási döntésüket. Az eredmények választ adnak
arra a kérdésre, hogy mely minőségi összetevők lényegesebbek a vevők
számára (34. táblázat). A táblázatban a táplálkozási összetevőket dőlt
betűvel szedve tűntettük fel.

34. táblázat
Az egyes használati és táplálkozási összetevők megítélése a fogyasztók

körében, 1-5-ig terjedő intervallumskálán (n = 1000)
Minőségi összetevők
tejtermékeknél

Átlag SzórásMinőségi összetevők
hústermékeknél

Átlag Szórás

Friss 4,77 0,58 Friss 4,80 0,48
Ízletes 4,62 0,66 Ízletes 4,66 0,59
Kiváló minőségű 4,37 0,91 Gusztusos 4,42 0,79
Gusztusos 4,31 0,83 Kiváló minőségű 4,37 0,94
Tiszta, vegyszermentes 4,18 1,13 Hosszan eltartható 4,26 0,93
Hosszan eltartható 4,13 0,99 Tiszta, vegyszermentes 4,21 1,11
Vitaminban gazdag 4,09 1,04 Egészségvédő hatású 4,00 1,08
Egészségvédő hatású 4,07 1,06 Olcsó 3,91 1,10
Olcsó 3,92 1,11 Széles ízválasztékú 3,84 1,07



Ásványi anyagokban dús 3,91 1,14 Összetétel fel van tüntetve 3,81 1,21
Jól emészthető 3,80 1,13 Víztartó 3,79 1,21
Széles ízválasztékú 3,79 1,06 Vitaminban gazdag 3,78 1,24
Víztartó 3,68 1,22 Jól emészthető 3,72 1,16
Összetétel fel van tüntetve 3,67 1,26 Alacsony koleszterin t. 3,70 1,24
Magas Ca-tartalmú 3,66 1,21 Ásványi anyagokban dús 3,68 1,20
Alacsony koleszterin t. 3,60 1,26 Alacsony zsírtartalmú 3,65 1,19
Alacsony zsírtartalmú 3,57 1,23 Hazai alapanyagból készült 3,60 1,23
Visszazárható 3,55 1,27 Védjegyes 3,60 1,23
Védjegyes 3,55 1,25 Akciós 3,52 1,19
Könnyen nyitható 3,55 1,28 Esztétikus csomagolású 3,52 1,08
Akciós 3,52 1,21 Kedvező zsírsav-összetétel 3,47 1,22
Hazai alapanyagból készült 3,51 1,21 Könnyen nyitható 3,46 1,28
Esztétikus csomagolású 3,40 1,08 Visszazárható 3,36 1,30
Kedvező zsírsav-összetétel 3,39 1,22 Több kiszerelése van 3,31 1,17
Alacsony cukor-tartalmú 3,38 1,21 Alacsony sótartalmú 3,27 1,22
Több kiszerelése van 3,27 1,22 Márkás, közismert 3,23 1,16
Márkás, közismert 3,20 1,18 Csökkentett energia-tart. 3,13 1,20
Élőflórás 3,16 1,26 Nem füstölt 3,00 1,28
Alacsony sótartalmú 3,13 1,25 Starter kultúrás 2,64 1,16
Csökkentett energia-tart. 3,10 1,24 Szóját tartalmaz 2,58 1,25
Nem füstölt 2,98 1,34 Jó a reklámja 2,52 1,20
Visszaváltható 2,63 1,33
Jó a reklámja 2,49 1,16

Jól látszik, hogy az első hat legfontosabb tulajdonság mind a tejtermékek,
mind a hústermékek esetében ugyanaz, csupán a sorrend módosul
valamelyest. Ezek: frissesség, ízletesség, kiváló minőség (ami valójában
nem is tulajdonság, de szokásos módon beépítettük a jellemzők közé),
gusztusosság, tisztaság (vegyszermentesség, egészségre ártalmatlan) és
hosszan eltarthatóság.

A különösen fontos kategóriába (4,5-ös érték fölött) sorolható a
frissesség és az ízletesség, ezek mindkét termékcsoportnál elfoglalják az
első két helyet, ebben a sorrendben, közel azonos skála-értékekkel. Ezeket a
jellemzőket a korábbiakban már tárgyalt kritikus tulajdonságokkal
azonosítjuk, melyek kiemelt fontosságúak a marketing számára. A
közepesen fontos (3,5-4,5) intervallumba sorolható a minőségi jellemzők
legnagyobb része, de nem kevés azoknak a tényezőknek a száma sem,
amelyek ennél is lényegtelenebbek a fogyasztók számára, mint pl. a
márkanév, a kiszerelés-nagyság, az élőflóra, a reklám.

Jellemző az a tendencia, ami már megfigyelhető volt a táplálkozási
vonatkozású állításokra adott válaszoknál: a megkérdezettek főként azokat a



jellemzőket értékelik fontosnak, amelyekkel többször találkoznak a
médiumokban, a gyártók hirdetéseiben, különböző ajánlásokban. Az élő-
flóra, a starter kultúra, a füstölés, a zsírsavösszetétel, amelyek jelentőségét
az ipar elmulasztott tudatosítani a fogyasztókban, vagy mint a cukor- és
sótartalom, az energiatartalom, amelyek évek óta nem kapnak elegendő
médiatámogatást (hírverést), sokkal gyengébben szerepeltek.

A kérdés, ami eredetileg izgatott minket, úgy szólt: vajon a használati,
avagy a táplálkozási előnyök fontosabbak a fogyasztó számára? A 37.
táblázat számadatait tekintve az első, és egyben legfontosabb harmadban
(első 11 tulajdonság) a használati jellemzők nagyobb jelentőséggel bírnak,
s helyzeti előnyüket csak a lista középső harmadában veszítik el. A
használati előnyök elsőbbségét látszanak alátámasztani egy későbbi állításra
adott válaszok is, amelyek alapján kijelenthetjük: amennyiben választani
kell ízletesség és egészségesség közt, a fogyasztók egy jelentős része
(54,2%) az előbbi javára dönt (35. táblázat, 132. oldal).

Azok aránya, akik következetesen lemondanak az ízletes ételek
fogyasztásáról, csak hogy egészségesebben étkezzenek, mindössze 4,7%. A
kapott értékeket szemlélve már nem is tűnik annyira elcsépeltnek a régi
keletű mondás: „Egy férfi szívéhez a gyomrán keresztül visz az út”. A
válaszok alapján ez a nőknél sincs teljesen másként.

35. táblázat
A megkérdezettek megoszlása a „Fontosnak tartom, hogy ízletes ételeket

fogyasszak, még ha ez nem is használ az egészségemnek”c. állításra adott
válaszok alapján (n = 1000)

Az egyetértés mértéke
teljes

mértékben
egyetért

inkább
egyetért

is-is inkább nem
ért egyet

egyáltalán nem ért
egyet

Összesen 22,0 32,2 29,1 10,4 4,7

Ezek a gondolatok átvezetnek bennünket a minőség differenciálásának
területére: vajon milyen jellemzőkkel érhető el a sikeres megkülönböztetés,
amelynek végeredménye a termék megvásárlása? Súlyozzunk-e a
reklámüzenetben, a márkaérték kialakítása során a használati előnyökre?
Vagy célszerűbb a táplálkozási előnyökre alapozni? Vagy esetleg más, a
lista szerint kevésbé fontos tényezők is szerepet kaphatnak a sikeres
értékesítés feltételeinek megteremtésében?



5.2.5. A minőség differenciálása tej és hústermékeknél: az öttényezős
minőségmodell

A minőséggel foglalkozó fejezetben már ismertettük a háromtényezős
minőségmodellt, amely Szakály S. és Szakály Z. kutatásain alapul, és a
biztonsági-, használati-, valamint táplálkozási előnyökre, összetevőkre épít.
A modell évekig igen jól használhatónak tűnt, ugyanakkor jelen kutatás
elvégzése során egyre erőteljesebben érlelődött bennünk az elhatározás,
mely szerint érdemes lenne a modellbe további tényezőket beépíteni. A
továbblépést azért tartottuk szükségesnek, mert az eddig alkalmazott
összetevők nem egyeztek meg teljesen az élelmiszerminőséget alkotó
elemekkel, illetve több terméktulajdonság esetében bizonyítást nyert, hogy
azok egyik, eddig használatos összetevőbe sem illeszthetők be megfelelően.

A témát felölelő szakirodalmak mélyebb áttekintését követően,
valamint kvalitatív vizsgálataink (TÓTH-BERKE, 2001; FÁTRAI, 2002) és
a kérdőíves felmérés saját tapasztalatai alapján alkottuk meg az öttényezős
minőségmodellt, amely megőrzi az előző kutatások eredményeit, de ezeket
további elemekkel gazdagítja, tartalmát újraértelmezi. Vizsgálataink alapján
a minőséget meghatározó összetevők a következők: a biztonsági (vagy
másként műszaki/technológiai), a használati, az élvezeti, a táplálkozási,
valamint a szimbolikus termékösszetevők. Mindezek együttesen alkotják a
funkcionális minőséget (23. ábra), mely megnevezés már nem a funkcionális
élelmiszerekkel való kapcsolatra utal, hanem az élelmiszerminőséget alkotó
tulajdonságcsoportok funkcióira. Az általunk definiált minőségmodell két
fontos jellemzője tehát, hogy funkció-alapú, és a minőség összetevőit a
fogyasztó szemszögéből határozza meg.

ÖSSZETEVŐ FUNKCIÓ ÖSSZETEVŐT ALKOTÓ
TERMÉKTULAJDONSÁG

BIZTONSÁGI

Biztonság,
forgalmazhatóság

(törvényi, technológiai
előírásoknak való

megfelelés; garancia a
fogyaszthatósági

biztonságra – Food
Safety)

Fizikai, kémiai, mikrobiológiai-
higiéniai, érzékszervi

tulajdonságok -



HASZNÁLATI

Praktikusság
(időmegtakarítás;

kényelmesebb, jobb
felhasználhatóság)

Pl.: hidegen kenhető;
üledékmentes; főzésálló;

visszazárható; csomómentes;
hosszabb ideig eltartható; ár

ÉLVEZETI

A táplálék
elfogyasztásának (és

vásárlásának) élvezete
(jóllakottság, boldog
kielégültség-érzet)

Pl: különleges/kiváló ízhatás;
gusztusos kinézet;

étvágygerjesztő csomagolás

TÁPLÁLKOZÁSI

Egészségesség, táplálás
(egészség megőrzése;

tápérték)

Pl.: csökkentett zsír-, cukor-, só-
és energiatartalom; megnövelt
fehérje-, ásványianyag- diétás

rost- és vitamin- tartalom;
könnyebb emészthetőség,

frissesség

SZIMBOLIKUS

Önkifejezés,
önmegvalósítás

(önmegnyugtatás;
kényeztetés; jutalmazás)

Pl: vonzó márkaszemélyiség;
jól eltalált márkaértékek,

lélektani ár

⇓                                      ⇓                                         ⇓
MINŐSÉGKÉP (IMÁZS)

23. ábra: A termékminőség értelmezése tej- és húskészítményeknél
Az öttényezős minőségmodellt vizsgálva a következő megállapításokat
tehetjük: a biztonsági (vagy műszaki/technológiai) minőségbe a termékek
fizikai, kémiai, mikrobiológiai-higiéniai és érzékszervi tulajdonságai
tartoznak. A felsoroltak együttesen az ún. biztonsági minőséget testesítik
meg, amely garanciát jelent a fogyaszthatóságra.

Mint azt láthattuk egy előző Fejezetben, az első modell a biztonsági
minőséget „alapvető” minőségként értelmezi, és elkülöníti attól az „alapvető
minőségen túli” összetevőket. MOLNÁR (1991) más álláspontot képvisel, ő
a biztonsági összetevőt már nem a minőség részeként értelmezi, hanem
különállóan, az élelmiszertulajdonságok között. Véleményünk szerint a
biztonsági összetevőket két okból is célszerű a minőség szerves
alkotóelemeként tárgyalni, nem pedig attól elválasztva. Egyfelől – habár
jelentőségük vitathatatlan, s kutatásuk a fogyasztókban megnyilvánuló
„bizalmi válság” (pl. száj-és körömfájás, dioxin, BSE, GMO, adalékanyagok
miatt) tükrében ma is rendkívül időszerű (BÁNÁTI-LAKNER, 2002) –
fontosságuk alapján egyenlő elbírálás alá esnek a többi elemmel. Továbbá
azért sem választhatók el a minőségtől, mert lényeges összetevői a



minőségképnek. Gondoljunk csak a kipattanó élelmiszerbotrányokra (pl.
MERCI csokoládé Salmonella-botrány, romlott SOLE-fogyasztói tejek,
mérgező vegyi anyag-, mosószermaradvány a Coca-Cola üdítőitalban és más
italokban), amelyek hatása a fogyasztói észlelésre, a termékkel szembeni
beállítódásra, s közvetve az észlelt minőségre megkérdőjelezhetetlen.

Használati összetevők alatt a termék konkrét felhasználására
gondolunk: az elfogyasztáshoz szükséges tevékenységekre, pl. a termék
felbontásának módjára, az elkészítésre, a tálalásra. A használati összetevők
funkciója a termék praktikusságának növelése: időmegtakarítás elérése, az
egyszerű és kényelmes használat elősegítése és végül a gazdaságosság. Ez
az értelmezés megtartja tehát az előző modell ide vonatkozó eredményeit, de
erőteljesen leszűkíti a használati előnyök körét. Ide soroltuk az árat is, mint
újabb (költség) megtakarítási formát, ám különleges szerepe miatt – ha
lélektani árról beszélünk – a szimbolikus összetevők közé is besorolható.

Az élvezeti összetevők funkciója az örömszerzés (közvetlenül a táplálék
elfogyasztásával, vagy megvásárlásával), illetve a kielégülés/jóllakottság
elérése. Az élelmiszerek minőségének fontos értékmérője az élvezeti érték,
amelyet a szakirodalom is külön alkotóelemként tárgyal, illetve
hangsúlyozza ennek fontosságát (LEHOTA, 2001; MOLNÁR, 1991). Az is
közismert, miszerint a fejlett országokban az élelmiszer már nem
közvetlenül a létfenntartási szükségletek kielégítésére szolgál, sokkal inkább
élvezetek forrása (GAÁL, 1997). Mindezek tükrében az élvezeti összetevők
elkülönítése feltétlenül indokolt.

Természetesen az előzőekben tárgyalt összetevők is szerezhetnek
örömet a fogyasztónak, elég a gyors elkészíthetőségre, vagy a jó
főzésállósságra gondolni. De előbbiekben az örömszerzési funkció nem
annyira tudatosan működik, sokkal inkább egy folyamat/cselekvés hasznos
eredménye. A használati összetevők funkcionális irányultságúak: azért
fontosak a fogyasztó számára, mert ezek megkönnyítik, praktikusabbá teszik
a termékek elfogyasztását. A táplálkozási összetevők keresése annak
jegyében történik, hogy a fogyasztó tenni akar valamit az egészségéért,
illetve szervezete megfelelő szintű táplálásáért. Ezzel szemben az élvezeti
összetevőket a fogyasztó kifejezetten kedvtelési, örömszerzési célzattal
keresi. A funkció, a tudatosság és a fogyasztó céljai tekintetében tehát
különbséget kell és különbséget is tudunk tenni a három összetevő között.



A táplálkozási összetevők alapvető funkciója a termék tápértékének
megőrzése, és/vagy egészségességének javítása, ezáltal az emberi szervezet
kedvező egészségi állapotának fenntartása. (A táplálkozási összetevők
között is tárgyalhatnánk az élelmiszerbiztonság kérdését, hiszen közvetlen
kapcsolata van az egészségi állapottal, mégis úgy gondoljuk, jellegét
tekintve inkább a műszaki/technológiai csoport elemei közé sorolható.) Az
egészségesség funkciójának betöltéséért az előző modellből már megismert
táplálkozási előnyök (terméktulajdonságok) felelősek.

Végül az ún. szimbolikus összetevőkről is szólnunk kell, amelyek
funkciója az önkifejezés, az önmegnyugtatás, az önmegvalósítás. Ezen
funkciók a Maslow-féle fogyasztói szükséglet-piramis legmagasabb szintjén
találhatók, s olyan, nehezen megfogható empatikus összetevőkből állnak
össze, amelyek már az „érzelemfogyasztás” (szimbólumfogyasztás) körébe
tartoznak (TÖRŐCSIK, 2000). A szimbolikus összetevők keresése a
fogyasztó részéről sokféle céllal történhet, mint pl.: kényeztetés,
megnyugtatás, személyes involvment, státusz szimbolizálása, önimázs
kifejezése. A marketing feladata a termék feltöltése szimbolikus
tartalommal, amelynek eszközei lehetnek: a márkanév, a
marketingkommunikáció stílusa, a reklámüzenet, a termék formavilága, a
márkaértékek, általában véve a marketingmix eszközrendszere.
Véleményünk szerint ezek a tulajdonságok éppúgy a minőség részét
képezik, mint a beltartalmi összetevők, vagy a használati előnyök, hiszen
hatékonyan részt vesznek a fogyasztó által észlelt minőség(kép)
kialakításában. Mi több, szerepük a döntési, márkaválasztási folyamatban
egyre inkább meghatározóvá válik, különösen bonyolult termékek esetén
(LEHOTA, 2001; TOMCSÁNYI, 1988; TÖRŐCSIK, 2000).

A fentiekben ismertetett minőségi összetevők, és az összetevőkbe
foglalt tulajdonságok együttesen alkotják a minőségképet, a termék körül
kialakuló imázst. A minőségkép megnevezést – mint arra már utaltunk
korábban – azért tartjuk megalapozottnak, mert gyakorlatilag a termékek
imázsát alapvetően a minőséget alkotó tulajdonságok határozzák meg.
Továbbá, lényeges szerepe van még a marketing eszközöknek, a piaci
környezetben kapott egyéb impulzusoknak, de ezek már különválaszthatók a
terméktől, s nem a termékhez közvetlenül kapcsolódó tényezők.

A minőségmodell és a minőségkép összefüggéséről: amennyiben
kiemeljük azokat a minőséget alkotó tulajdonságokat, amelyek a fogyasztók



számára a leglényegesebbek, és erre súlyozzuk a kommunikációt, a
termékfejlesztést, hatékonyan növelhetjük termékünk piacképességét. Hogy
melyek ezek a tulajdonságok tej- és hústermékeknél, arra a 37. táblázatban
már választ kaptunk.

Itt viszont újra felvetődik a fejezetrész bevezetésekor feltett kérdés.
Nevezetesen: elegendő-e a frissesség, ízletesség biztosítása, vagy ez ma már
alapvető elvárás a vevő részéről? Illetve, melyek azok a tulajdonságok,
amelyek egyedi differenciálásra, egyedi termékelőnyök megragadására
adnak lehetőséget? Inkább az első tíz tényező közül válogassunk, vagy
nyúljunk a lista utolsó harmadában található tulajdonságok közé, hogy egy
kevésbé fontosnak vélt szempontot emeljünk ki, és próbáljunk elfogadtatni a
fogyasztóval? Egyáltalán: lehet-e fontosságuk szerint sorrendezni az
összetevőket? A probléma körüljárásához igyekeztünk több modellt
felhasználni, így MASLOW, KOTLER, ANDERSON, CLAEYS, és
RATCHFORD eredményeit, azt feltételezve, hogy ezek segíthetnek a
felmerült kérdésekre választ adni. Ezt követően saját kutatási
eredményeinket vettük alapul, a problémakör további részletezése céljából,
mintegy feltöltve az elméleti modelleket gyakorlati, piaci eredményekkel.

5.2.6. A minőségi összetevők lehetséges szerepe a marketing stratégiában
A Maslow-féle motivációs piramis
Vegyük először alapul a Maslow-modellt, amely a marketing tárgykörében a
legszélesebb körben elfogadott motivációs hierarchia-rendszer. Ez a
motivációs elmélet a motivációkat öt csoportba sorolja, mely csoportok
fontosságuk szerint egymásra épülnek. A piramis alkotóelemei felfelé
növekvő sorrendben: (1) fiziológiai szükséglet, (2) biztonsági szükséglet, (3)
szociális szükséglet, (4) elismerés iránti szükséglet, (5) az önmegvalósítás
szükséglete. A kérdés az: vajon erre a mintára elkészíthetjük-e „a minőségi
összetevők piramisát”?

Azt talán még nyugodt szívvel elfogadhatjuk, hogy a vevőnek
elsősorban a saját biztonsága – közvetve az élelmiszer biztonságos
elfogyaszthatósága – a legfontosabb, tehát a „piramis” alapján a biztonsági
(műszaki/technológiai) összetevő helyezkedne el. Még az is elfogadható,
hogy a vevők többsége a biztonság teljesülése után az élvezeti értéket
helyezi előtérbe. Vagy mégsem? Ez a kijelentés már megtámadható, hiszen



gondoljunk csak a diétázókra, az egészségükre megkülönböztetett figyelmet
fordítókra, akik a táplálkozási előnyöket tartják szem előtt, és sokszor
hajlandóak lemondani a nagyobb élvezeti értékről. Megint vannak más
fogyasztók, akiknél a használati előnyök és a táplálkozási előnyök azonos
fontossággal bírnak, míg akadnak olyanok is, akiknél a szimbolikus előnyök
pl. megelőzik a táplálkozási előnyöket. És a sor tovább folytatható. Ebből
következően csak a biztonsági tényezők elsőbbségét fogadjuk el, és nem
teszünk kísérletet a hierarchikus egymásra épülést szimbolizáló piramis
elkészítésére: ez ugyanis esetünkben nem szolgáltat megoldást a problémára.

A Kotler-féle termékmodell
A Philip Kotler (1991) nevéhez fűződő termékhagyma, másként a termék öt
szintjének modellje vajon lehetőséget ad-e a sorrendezésre? Kotler az öt
szintet a vevő használati érték hierarchiájaként tartja számon, és úgy véli, a
vállalatnak a piaci ajánlat kialakításakor mindegyikre figyelmet kell
fordítania. A 36. táblázatban (138. oldal) szemléltetjük a termékmodell
lényegi felépítését, ahol lehetséges, hozzárendelve az egyes szintekhez az
öttényezős minőségmodell összetevőit, konkrét példának pedig a joghurtot
választva.

36. táblázat
Az öttényezős minőségmodell összetevőinek megjelenése,

funkciója a termék öt szintjén, joghurtoknál
Kotler-féle
termékszintek

Adott szint kifejező-
dése joghurtnál

Mi biztosítja a megfelelést a
célkitűzésnek

Elemei haszon Élvezet, egészség Nincs ilyen, mert elméleti szint
Alaptermék Joghurt, mint termék

Elvárt termék

Biztonságosan fogyaszt-
ható, finom, egészséges,
esztétikus, többféle íz

Minőségi összetevők: biztonsági; élve-
zeti; táplálkozási; használati

Bővített termék Márkázott joghurtok

Valamennyi minőségi összetevő jelen-
léte és szinergiája.
Hangsúlyos: a szimbolikus összetevő
A differenciálás „kezdőszintje”, a ver-
seny igazi színtere. Bevethető: a pozi-
cionálás minden eszköze.



Potenciális termék Termék a „tervezőaszta-
lon”

Mi lehet a termék a jövőben?
Fejleszthető: valamennyi minőségi
összetevő, akár együttesen is (azokon
belül pedig egyes tulajdonságok kieme-
lése, újak bevitele)

Mint látható, a minőségi összetevők már a második szinten megjelennek,
egyedül a szimbolikus tartalom nem érhető tetten (bár nem zárható ki
teljesen a jelenléte), ez majd csak a bővített termék szintjén jut lényeges
szerephez. Fontossága azért kerül előtérbe, mivel adott termékkategóriában
egyre nehezebb pusztán a többi összetevő fejlesztésével versenyezni,
ugyanis a termékek (példánkban a joghurtok) minősége között, adott
termékkategórián belül (pl. ivójoghurtok) nincs számottevő különbség.
Ennek oka az, hogy minden termék igyekszik megfelelni a biztonsági
előírásoknak, valamint a vevők elvárásainak, így közel azonos minőségben,
választékban és jellemzőkkel jut a piacra. A használati, táplálkozási
újításokkal kezdetben még sikereket lehet elérni, de amennyiben nem
„világraszóló” újdonságról/fejlesztésről van szó, az újítás hamar
lemásolható, ezáltal pedig elveszíti megkülönböztető jellegét. Éppen ezért a
hatékony differenciálás eszköze az élvezeti érték növelése, vagy a
szimbolikus összetevő (imázs) fejlesztése, egyediesítése lehet. Ezeket jóval
nehezebb leutánozni, gondoljunk csak a Danone „Legyen egészségesebb,
ami finom” szlogenjére, a termékei köré felépített imázs időtállóságára,
illetve a Pick szárazáruk kedveltségére.
Ebből a két példából az is látszik, hogy a szimbolikus tartalmat jellemzően
egy vagy több terméktulajdonság köré építik fel (37. táblázat).

37. táblázat
A minőségi összetevők megjelenítése egyes tej és hústermékeknél

Reklámüzenet (pozicionálás) Márka Felhasznált összetevők
Legyen egészségesebb, ami
finom

Danone Táplálkozási, élvezeti

Egy jóízű mosoly
Az egészség jókedvű ízei

Milli Élvezeti, szimbolikus
táplálkozási, szimbolikus

Mindig. Mindenhol. Müller Használati
A tonhal egyedi íze Rio Mare Élvezeti
Baromfihúsból egészségesen eFeF Táplálkozási
Bízd a szívedre Herz Élvezeti, szimbolikus
Az íz a szenvedélyünk Kométa Élvezeti
Valami finom Vasi hús Élvezeti
Fenséges falatok Kaiser Élvezeti, szimbolikus



Tradíció és minőség Gyulai hús Szimbolikus

A termékszintekben gondolkodva tehát valamennyi összetevő felhasználható
a differenciáláshoz, s az eredmény a kiválasztott jellemző(k) fogyasztói
hasznosságától (értékétől), és a kommunikáció sikerétől függ.

Mindez válasz lenne a feltett kérdésre? Nem, hiszen a probléma jóval
összetettebb. Gondoljunk arra, hogy párizsi, szalonna, vagy sonka esetében
mennyire lenne eltérő a fenti táblázat. Vajon ezen termékeknél is hasonló
súllyal esnek latba az egyes összetevők és az azokat alkotó
terméktulajdonságok? Természetesen nem. Éppen ezért fontos
leszögeznünk, hogy mely állítások alkalmazhatók általánosan a
termékszintek és minőségi alkotók összevetése során, tej- és
hústermékeknél:
 a termék továbbfejlesztésekor valamennyi összetevő alapját képezheti a

tervezésnek: ugyanakkor nehezebb újat felmutatni a biztonsági és
használati összetevő esetében, és megítélésünk szerint jóval könnyebb
dolga van a szakembernek akkor, ha új és újszerű táplálkozási, élvezeti
és szimbolikus összetevőket keres;

 a termék jellegétől függően változik az egyes összetevők fontosságának
a fogyasztói megítélése, éppúgy, mint ahogy a
termékkel/termékcsoporttal szembeni elvárások is változnak: mást vár el
a vásárló a sonkaféleségektől, mást a szalonnától, megint mást a
párizsitól.

 a kritikus terméktulajdonságok (az első öt legfontosabb tulajdonság =
frissesség, ízletesség, gusztusosság, tisztaság, hosszan eltarthatóság)
belefoglalása a termékbe nem elégséges a jó piaci szerepléshez. Ezek a
tulajdonságok ugyanis elvárt tulajdonságok, így csak akkor
különböztetik meg az adott márkát, ha egyikük vagy másikuk hiányzik a
versenytárs termékekből.

 az eredményes megkülönböztetéshez az alábbiak szükségesek: kiváló
alapminőségű termék, a kritikus terméktulajdonságok biztosítása, jól
megválasztott tulajdonságokra (összetevőkre) építő, egyedi pozicionálás
(„Ugyanaz – másként”).

A fenti vizsgálódás tükrében nyilvánvaló, hogy bár el lehet fogadni bizonyos
alapvetéseket, mégis, a termékszintek szerinti vizsgálódás nem alkalmas
arra, hogy sorrendezzük az öt minőségi összetevőt.



Egyéb lehetőségek
Az összetevők más módszerrel történő csoportosítására kínál lehetőséget az
ANDERSON-féle modell (1994), illetve a CLAEYS-féle modell (Claeys et.
al., 1995), majd ezek RATCHFORD (1987) szerinti értelmezése.

Anderson kijelenti, miszerint az élelmiszerek a fogyasztók számára
rendelkezésre álló információk szerint is csoportosíthatók. Ilyen formán az
élelmiszerek tulajdonságait a következő felosztásban tárgyalja:
 információkeresésre épülő tulajdonságok, mint pl. a vitamin és ásványi

anyag tartalom, és az egyéb beltartalmi értékek,
 tapasztalati tulajdonságok, amelyek főként az érzékszervi

tulajdonságok: küllem, íz, frissesség,
 és az ún. bizalmi tulajdonságok, mint pl. az élelmiszer-biztonsági,

higiéniai szabványoknak való megfelelést leíró jellemzők.

A vásárlás előtt már megismerhetők az információkra épülő tulajdonságok, a
vásárlást követően a tapasztalati tulajdonságok, míg a bizalmi jellemzők
rejtve maradnak a fogyasztó előtt. ANDERSON szerint az élelmiszerekben
rendszerint mindhárom tulajdonság jelen van, de egyik vagy másik
túlsúlyban lehet a többivel való összehasonlításban. Úgy véli, a fogyasztó
számára elsősorban a tapasztalati és a bizalmi jellemzők a fontosak. Ezt a
gondolatmenetet követve és az állításokat elfogadva a biztonsági, a
használati és az élvezeti összetevő értékelődik fel, míg a táplálkozási és
szimbolikus a háttérbe szorul.

CLAEYS szintén az információ szerint osztályozza az élelmiszereket,
de esetében az információfeldolgozás módja bír jelentőséggel. Eszerint az
élelmiszerek a gondolkodási (kognitív), illetve az érzelmi (affektíve)
csoportba sorolhatók. Előbbi termékeknél a vásárlási motiváció
kialakításában a hasznosság és a tapasztalat játszik szerepet, és az
információkat a vevő döntően racionális, logikus ismérvek alapján
osztályozza. Lényeges szerepe van a döntésben a teljesítménynek, a
költség/haszon összevetésének.

Az érzelmi alapú termékeknél a vásárlás célja lehet érzelmi szükséglet
kielégítése, érzékszervi örömszerzés, szellemi ösztönzés, társadalmi
elfogadás. Ez esetben előtérbe kerül az információk feldolgozásában az
imázs, központi elemként a szubjektív észlelés, a „láthatatlan”
tulajdonságok. A CLAEYS-i felosztás jól külön választja egymástól az



általunk felhozott összetevőket: az első csoportba tartozik a biztonsági, a
használati és a táplálkozási tényező, míg a másodikba az élvezeti és
szimbolikus összetevők.

Vajon melyik tejkészítmény tartozik előbbi, melyik az utóbbi
csoportba? Megítélésünk szerint inkább az érzelmi termékek közé sorolható
a joghurt, a tejdesszert, míg a másik oldalhoz az összes többi tejtermék-
féleség. Úgy véljük, utóbbiak közül a sajt lehetőségei a legkedvezőbbek
ahhoz, hogy néhány éven belül az érzelmi termékek közé emelkedjen.

Húskészítményeknél a gondolkodási termékek körébe sorolnánk a
párizsit, általában a felvágottakat, a szalonnákat, a májasokat és a füstölt-főtt
húsokat egyaránt, és az érzelmi termék „minősítést” csak a szárazáruknak,
kolbászoknak, illetve a sonkáknak ítélnénk oda. Indoklásunk alapja az, hogy
a húsipar egyedül ez utóbb két termékcsoportban volt képes erőteljes, egyedi
imázst adni egyes márkák mögé, amely imázshoz magas hozzáadott érték és
magas ár párosul. Átmenetet képez a két csoport között a gyorsfagyasztott
félkész- és készételek szegmense, ahol utóbbi törekvések jól érzékelhetőek,
de úgy véljük, a cégek részéről felvállalt kommunikáció csak kevés esetben
alakított ki könnyen beazonosítható és azonosulásra lehetőséget adó imázst a
termékek köré. A sikeres márkaépítésre ugyanis, amely amellett, hogy az
egész termékcsoport imázsát és kelendőségét javíthatja, még érzelmi
megkülönböztetésre is lehetőséget ad, ma még kevés példa akad. Követendő
lehet szárazáruknál a Pick, virsliknél, gyorsfagyasztott-félkész termékeknél
és sonkánál a Sága, szintén gyorsfagyasztott áruknál a Valdor, míg
tejtermékeknél a Danone (joghurt, tejdesszert), a Nutricia (sajt és joghurt), a
Parmalat (fogyasztói tej, ivójoghurt), valamint a Ferrero, tejdesszertek
esetében.

RATCHFORD tovább viszi a fentieket, és a gondolkodási/érzelmi
termékeket egyéb kategóriákba sorolja, mégpedig alacsony és magas
fogyasztói érdekeltségű termékek csoportjába. Ezek a gondolatok már a
„means-end chain” elmélet, azaz az értékelmélet területére vezetnek, amely
esetünkben azzal a tanulsággal szolgál, hogy a fogyasztók különböző
értékeket követnek, és ezekhez az értékekhez más és más termékeket
rendelnek hozzá (NEULINGER, 2001). Úgy is mondhatnánk, a fogyasztó az
általa legfontosabbnak elfogadott érték szerint választ termékeket, így mást
keres a „jó egészség” értéket szem előtt tartó, és megint mást az elsősorban
anyagi jólétre vágyó. Eképpen az is valószínűsíthető, hogy a fogyasztó által



preferált értékrend szerint a minőségi összetevők fontossági sorrendje is
változik. Következésképp: általános, hierarchikus modell megalkotása ez
esetben sem lehetséges, erre kizárólag az értékek szerinti szegmentálást
követően, az egyes szegmensek alapján lehet sort keríteni.

Az összetevők sorrendezésére saját kutatási eredményeink alapján is
kísérletet teszünk. Az 5.2.4.-es fejezetrészben már utaltunk rá, hogy a
megkérdezettek ötfokozatú skálán értékelték a vásárlási döntésükre
befolyást gyakorló tényezőket, amelyek tulajdonképpen a használati és
táplálkozási összetevőket alkotó terméktulajdonságok voltak (37. táblázat).
Itt a táblázat átlagértékei a használati előnyök elsőbbségét hozták. Az
öttényezős minőségmodell bevezetésével feltétlenül indokolt az eredmények
újraértelmezése, hiszen a használati előnyök köre jelentős mértékben
leszűkült, miközben más összetevők is feldolgozásra kerültek.

Az átlagértékeket újra felhasználva, a szemantikus differenciál
mintájára készítettük el a 24. ábrát (143. oldal), amely a fejezet zárásaként
újabb lehetőséget ad az élelmiszerminőséget alkotó öt tényező
fontosságának elbírálására. A skála kialakításánál az origót a 3-as átlagérték
képezte.

+2 +1 0 -1 -2
Friss +o Bizton-
Tiszta, vegyszermentes    +o sági
Hosszan eltartható      +o
Olcsó o+
Víztartó   +o
Visszazárható      o  + Hasz-
Akciós    o+ nálati
Könnyen nyitható      o +
Több kiszerelés    +o
Visszaváltható (tej)      o
Ízletes  +o
Gusztusos  +o
Jól emészthető   o+ Élve-
Széles ízválasztékú   +o zeti
Esztétikus     +  o
Vitaminban gazdag      o    +
Egészségvédő      o+
Ásványi a. dús o  +

Inkább lényeges Inkább lényegtelen



Magas Ca-tartalmú (tej)  o
Alacsony koleszterint.   +o
Alacsony zsírtartalmú    +o Táplál-
Összetétel fel van tünt.    +o kozási
Kedvező zsírsav-összet. +o
Cukorban szegény (tej)   o
Élőflórás/starter kult.     o     +
Alacsony sótartalmú   +o
Csökkentett energia    +o
Nem füstölt +o
Kiváló minőségű +o
Védjegyes    +o
Hazai alapanyag   +o Szimbo-
Márkás, közismert    +o likus
Szóját tartalmaz (hús)  +
Jó a reklámja  +o

24. ábra: Az öttényezős minőségmodell összetevőinek megítélése, szemantikus
                differenciál segítségével (tej = o; hús = +)

Az ábra értékelése alapján a következőket állapítjuk meg:
 A minőségét alkotó tulajdonságok egymáshoz viszonyított értéke,

fogyasztói hasznossága tej- és hústermékeknél közel azonos.
 A legjobb értékeket a biztonsági és élvezeti összetevő tudja felmutatni:

előbbinél a skálaértékek 4, utóbbinál 3,5 felett vannak. Ez azt is
bizonyítja, hogy a fogyasztók alapvetően elvárják a tej- és
húskészítményektől, hogy azok biztonságosan fogyaszthatók,
természetesek, és ízletesek legyenek. Mindez a két összetevő kiemelt
fontosságát húzza alá, olyan értelemben is, hogy e két „funkció”
teljesülése nélkül a többi összetevő értéktelen. Azaz, ha nem ízletes a
termék, a fogyasztók többsége nem fogja megvásárolni, akkor sem, ha
az bizonyítottan egészségvédő, vagy netán olcsóbb a hasonló
termékeknél. A termék megbízhatóságában pedig mindaddig hisz a
fogyasztó, míg negatív tapasztalatot nem szerez annak ellenkezőjéről.
Ez esetben tartósan elfordulhat a terméktől, és bizalmának
megrendülése legrosszabb esetben az egész termékcsoportot
kedvezőtlen színben tűnteti fel.

 A használati, táplálkozási és szimbolikus összetevők, pontosabban azok
alkotóelemei közel azonos szinten fontosak a megkérdezettek számára.
Vannak olyan tulajdonságok, amelyek kiemelkednek az egyes



csoportokból, de az értékek mindhárom esetben hasonló tartományban
szóródnak.

 A használati előnyök közül ma még megkülönböztető hatású lehet a
termék hosszabb eltarthatósági ideje, alacsonyabb ára, a márkához
kötődő promóció, a könnyű nyithatóság, a visszazárhatóság. Hogy ez a
gyakorlatban is így van, azt a gyártók termékújítási törekvései is
alátámasztják, elég csak a Tetra Pack „Hosszanfriss tej” kampányára, a
MiZo újabban már visszazárható tejesdobozaira gondolni (Q-Pack).

 Az átlagosnál nagyobb igény mutatkozik az egészséges, vitaminban és
ásványi anyagokban gazdag, alacsony zsír- és koleszterintartalmú
termékek iránt. Úgy is mondhatnánk, azon termékjellemzők iránt
nagyobb az érdeklődés (és egyben a tájékozottság), amelyek vélt vagy
valós fontosságának kihangsúlyozását a média napirenden tartja. Olyan
jellemzők viszont, amelyek valós tartalom, mélyebb magyarázat nélkül
épültek be a köztudatba (mint pl. az élőflóra), vagy a médiumokban nem
jutottak kiemelt szerephez (pl. HIF, Na), nem vonzzák magukra a
vásárlói figyelmet. Ezek tudatosítása a piaci előnyszerzés, a
termékdifferenciálás egyik hatékony, ámbár költséges eszköze lehet. A
tudatosítás költségterheinek java részét a közösségi marketingnek
kellene viselnie, illetve a média is nagyobb szerepet vállalhatna az
ismeretek átadásában.

 A szimbolikus jellemzők közül a „kiváló minőség” képzete, elvárása
jelenik meg magas értékkel. Egy-egy termékcsoport és adott márka
minőségképe számos hatás eredőjeként alakul ki: a cél az, hogy ez a
minőségkép minél kedvezőbb legyen a fogyasztók fejében.
Termékcsoport szinten a minőségkép formálásában a közösségi
szervezetek (pl. AMC, Terméktanácsok) kisebb-nagyobb sikereket
könyvelhetnek el, de a várt áttörés a tej- és hústermékeknél még várat
magára. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a tejipar kedvezőbb
pozícióban van, ami a termékcsoportok imázsának milyenségét illeti, és
főként az érdemi felvilágosító munka az, ami hiányzik. A húsipar
azonban mindkét területen jelentős hátránnyal indul, amely hátrány
lefaragása csak hosszú évek megfeszített munkájával valósulhat meg. A
közösségi és vállalati szintű összefogás jelentős mértékben lerövidítheti
ezt a folyamatot.



 A védjegyek és márkanevek szerepe, piaci ereje a skálaértékek szerint
kevésbé jelentős, mégsem szabad őket alábecsülni. Ezek a
tulajdonságok nem végeztek rosszabb helyen, mint egyes használati és
táplálkozási előnyök, ami annak fényében, hogy súlyozottan
mélylélektani tényezőkről van szó, inkább bizakodásra ad okot, mint
sem pesszimizmusra. Jól ismert tény, hogy a szimbolikus tartalomnak
sokszorta nagyobb jelentősége van a gépkocsik, az elektronikai cikkek,
élelmiszer vonatkozásában pedig a likőrök, a sör, a csokoládé és a
praliné esetében. Mégis azt valljuk, hogy a tej- és a hústermékek piaci
sikere elképzelhetetlen márkaépítés, jól megtervezett reklámkampányok
nélkül. A jövőben – különösen a húsiparnak – még nagyobb hangsúlyt
kell helyeznie a célcsoportok szájíze szerint megtervezett egyedi
ötletekre, a közösségi akciótervekben pedig a megfelelően tálalt érdemi
tájékoztatásra, a lényegi reklámüzenet kiemelésére, ami az utóbbi
években nem volt tetten érhető. A sokszor ál-kreatív, céltalanul humoros
reklámok helyett előnyt kell élvezzen a tényszerűség, a komoly,
szakértő hangsúly, a fogyasztó érdekeire (egészségére, életminőségére)
való odafigyelés kiemelése.

 Fontos kiemelni, hogy az egyes szocio-demográfiai csoportok között
nem lehet érdemi, jól általánosítható eltéréseket kimutatni, ami a
tulajdonságok véleményezését illeti.

Röviden összegezve a fentieket: piaci előnyszerzésre napjainkban különösen
alkalmasak egyes használati, táplálkozási, valamint szimbolikus összetevők.
A biztonsági összetevő szintjén ma már nem igazán lehetséges a termékeket
hatékonyan differenciálni, mivel ez a szint beépült a fogyasztó általános
elvárásai közé. Csakúgy az élvezeti érték, amely szintén alapvető kritérium
egy tej- vagy húskészítmény esetében. Itt mégis látunk fejlesztési
lehetőséget, elsősorban az ízváltozatok körének szélesítésére gondolva.

A használati/táplálkozási előnyök csoportjában még lehetőség van új,
kevésbé ismert tulajdonságok kiemelésére, amelyek reklámüzenetként
megfogalmazva lehetőséget biztosítanak adott márkatermék versenytársaktól
való megkülönböztetésére. A szimbolikus összetevő fejlesztése mindegyik
termékcsoportban hasznos lehet, de átütő sikerre, jelentősebb
forgalomnövekedésre különösen az érzelmi termékek körében lehet
számítani. E tekintetben fontos célkitűzés, hogy minél több termékcsoportot



bizalmi és érzelmi termékké léptessünk elő, amelyek esetében kedvezőbbek a
marketing lehetőségei. Mivel a tej- és hústermékek túlnyomó többsége
RATCHFORD (1987) szerint is az alacsony fogyasztói érdekeltségű és
alapvetően gondolkodási termékek közé sorolható, és ezen állítással egyet
lehet érteni, a feladat kivitelezése nem egyszerű. A hazai piacon alkalmazott
vállalati márkastratégiák és jelen kutatás eredményeinek tükrében, erre a
„pozícióváltásra” a sajt és a sonka esetében látunk reális esélyt. A joghurtok
és a tejdesszertek, illetve bizonyos szárazáru-márkák vonatkozásában már
kialakultak ezek a bizalmi/érzelmi termékek, de még ezekben a
szegmensekben is látunk továbbfejlődési, kitörési lehetőséget.

5.2.7. A tej- és húsfogyasztók szegmentálása faktor- és klaszteranalízissel

A hatékonyabb tej- és húsipari marketingstratégia megtervezéséhez, a
célzott reklámüzenet finomításához fontosnak tartottuk a megkérdezett
fogyasztók szegmentálását. Bár a kereszttáblás elemzések és T-próbás
vizsgálatok során számos szignifikáns összefüggést találtunk, amelyek
lehetőséget adtak a fogyasztói csoportok hagyományos, demográfiai
ismérvek szerinti elkülönítésére, úgy véltük, a faktor- és klaszteranalízis
kombinált módszerével pontosabb információt kaphatunk az egyes
szegmensekről. E módszer segítségével ugyanis a megkérdezetteket
fogyasztás-lélektani jellemzőik alapján is különböző osztályokba sorolhatjuk
(TAMUS et al. 1998). A faktoranalízis elvégzéséhez az öttényezős
minőségmodell legfontosabb összetevőit válogattuk ki, amelyekről úgy
gondoltuk, megfelelően elkülöníthetik az egyes fogyasztói csoportokat.
Ezeken kívül egyes életmódra vonatkozó állításokat is beépítettünk a
vizsgálatba, ami segítette a klaszterek jellemzőiek árnyalását.

Az alkalmazott 27 változó alapján – varimax rotációt követően – 7
markánsan elkülönülő faktort sikerült kialakítani. A KMO (Kaiser–Meyer–
Olkin mutató) a 7 faktor esetében 68%-os, azaz a faktorok a szórásnégyzet
68%-át magyarázzák, ami jó eredménynek mondható. Az így kapott
faktorokat és faktorsúlyokat, azaz a változók közötti korreláció minimum-
maximum értékeit a 38. táblázat mutatja be.

38. táblázat
Rotált faktor mátrix (n = 953)

FaktorokVáltozók
1 2 3 4 5 6 7



Egészségvédő 0,754 0,144 0,146 0,124 0,104
Tiszta 0,714 0,113 0,106 0,108
Vitamintartalmú 0,704 0,127
Csökk. energiat. 0,558 0,194 0,193 -0,115
Kiv. minőségű 0,486 0,405 0,167
Hazai termék 0,477 0,345 0,218 -0,138
Hosszan eltarth. 0,316 0,103 0,276 0,307
Márkás 0,237 0,657 0,225 -0,175 0,216
Jó a reklámja 0,142 0,655 0,171 -0,108 0,283
Esztétikus 0,355 0,556 0,312 0,133
Akciós 0,104 0,777 0,142
Olcsó 0,695 0,303 -0,187 -0,193
Mindig odafigyel az árra 0,663 0,320
Ízletes 0,184 0,686 0,372
Gusztusos 0,206 0,209 0,658 0,109
Friss 0,209 0,604 0,354 -0,113
Ízletes ételt fogyaszt, még
ha nem is egészséges

-0,268 0,482 -0,181 0,214

Széles ízválasztékú 0,324 0,184 0,409 0,287 0,216
Első között próbál ki
új terméket

0,149 0,194 0,197 0,706 0,150

Inkább márkás termé-
keket vásárol

0,110 0,255 -0,231 0,101 0,625

Hisz a reklámoknak 0,302 0,302 -0,111 0,616
Gyakran jár étterembe -0,274 0,521 -0,199
Szeret otthon főzni 0,127 0,758
Előre eltervezi a vásárlást 0,123 0,351 -0,181 0,575
Fontos a tradíció, a
családi érték

0,208 0,295 0,173

Jól elkülöníthető az első faktor, amely az „egészség” faktor, ahol pl. negatív
faktorsúllyal szerepel az ízletesség és az egészségesség összevetése, utóbbi
javára (azaz a fogyasztó inkább lemond az egészségességről, de ízletes ételt
akar fogyasztani).

A második a külsőségeknek hódoló, a vásárlást önmegvalósításként,
presztízsként megélő fogyasztókat különíti el, ahol a vásárlás során
elsősorban a márkanév, a reklám, a csomagolás dominálnak. A harmadik
egyértelműen az „árfaktor”, míg a negyedik azokat a fogyasztókat jelöli,
akik az élelmiszerfogyasztásban döntően az élvezeti szempontokat – pl.
ízletesség, gusztusosság, ízválaszték – keresik.
Az ötödik faktor a kissé flegmatikus, felszínes fogyasztó képét vetíti elénk,
aki fő jellemzőiben is leginkább csak negatív faktorsúlyokkal írható le,



azokkal a tényezőkkel, amelyek érdektelenek a számára. A hatodik faktor az
„innovátorokat” gyűjti egybe, míg a hetedik esetében az otthonülő, főzni
szerető háziasszony képe körvonalazódik előttünk.

Az együtthatók túlnyomó többsége jóval meghaladja a 0,3 és 0,4 körüli
értékeket, ezáltal a szegmentáláshoz elegendő lett volna a faktoranalízis
elvégzése is (KOMÁROMI, 1997), a pontosítások végett azonban a másik
technikát is alkalmaztuk.

A 7 faktorral elvégzett klaszteranalízis végeredményeként négy
klasztert különítettünk el, amelyekbe 953 fogyasztó sorolható be. A 953
fogyasztót a kezelhetőség miatt 100%-nak vettük, eltekintve azoktól, akik
egyik klaszterbe sem illeszthetők be. Ezek alapján az első (A) klasztert a
megkérdezettek 36,2%-a alkotja, a másodikba (B) a válaszadók 31,9%-a
tartozik, míg a harmadikba és negyedikbe (C és D) 21,5%-kuk, illetve
10,4%-kuk. A szegmensek könnyebb, szemléletesebb elkülönítése végett a
klasztereket fantázianevekkel láttuk el, mely elnevezéseket igyekeztünk
szakirodalmi megfontolások alapján meghatározni. Az egyes csoportok
közötti szignifikáns eltéréseket – az alapvető demográfiai ismérvekre és a
vásárlást befolyásoló terméktulajdonságokra vonatkozóan – ANOVA
módszerrel is megvizsgáltuk (39. táblázat, 149. oldal).

39. táblázat
Az egyes klaszterek jellemzői (n = 953)

Jellemzők A B C D

Nem Inkább nő
(65,6%)

Inkább nő
(63,8 %)

Inkább férfi
(55,2%)

Inkább férfi
(67,7%)

Kor
Középkorú
18-39 (25,2%)
40< (53,3%)

Fiatalabb,
középkorú
18-39 (43,3%)

Fiatalabb
18-29 (28,3%)
30-39 (24%)

Idős
60< (43,4%)

Iskolai
végzettség

Normál eloszlású Normál eloszlású Átlagosnál
magasabb

Átlagosnál
alacsonyabb

Családméret

Fiatal és
középkorú házas
(22,7%); és u.a.
gyerekekkel
(42,5%)

Fiatal és
középkorú házas
(19,6%); u.a.
gyerekkel
(52,8%)

Szingli (11,6%)
Fiatal házas
(11%)
Középkorú házas
gyerekekkel
(22%)

Idős házas és
özvegy (43,5%)
Középkorú házas
gyerekkel (24,4%)
Fiatalok,
gyerekkel (12,8%)

Átlagos (47%), Átlagos (48%), Átlagos (51,2%) Átlag alatti



Bevétel vagy magasabb és   magasabb
(15,2%)

(60,6%)

Legkevésbé
fontos
szempontok

Reklám,
étterembe járás

Ár, akció Karrier,
ízletesség,
márka, minőség

Legfontosabb
szempontok a
vásárlásnál

Minőség, ár,
reklám, márka-
név, gyártó, cso-
magolás, egész-
ség, minőség

Ízletesség, akció,
minőség,
egészség, család,
megszokás

Ízletesség, márka,
minőség

Ár, akció, reklám

Legfontosabb
termék-
tulajdonságok

Emészthetőség,
csökkentett
energia-, -cukor,
eltarthatóság,
ízletesség,
gusztusos,  egész-
ségvédő hatás,
márka, védjegy,

Frissesség, magas
vitamintartalom,
alacsony
koleszterin, tiszta
és vegyszer-
mentes

Ízletesség,
gusztusosság
----

a legkevésbé
fontos: só-, zsír,
és  energia-
tartalom

Olcsóság

Melyik
összetevő
kiemelt?

Valamennyi Biztonsági és
táplálkozási

Élvezeti Használati
(alacsony ár,
akció)

Átlagosnál
gyakrabban
fogyasztják

Tejdesszert,
gyorsfagyasztott
készítmény

Joghurt, kefir,
sajt, vaj

Tejdesszert,
szalámi-kolbász,
sonka

Folyadéktej,
tejföl, párizsi,
májas, szalonna,
főtt-füstölt hús

Kulcsszavak
Jó vétel;
változatosság;
élvezni az életet;
kritikus vásárló

Család,
megszokás,
biztonság;
egészség

Ízletesség Olcsóság

A szegmensek közötti kapcsolat milyenségét az életstílusra vonatkozó
állításokkal való egyetértés alapján is elemeztük, 95%-os konfidencia
intervallum mellett, T-próba segítségével (40. táblázat). Ugyanezen
módszerrel vizsgálatuk, hogy az egyes fogyasztói csoportok között vannak-e
különbségek a minőségi összetevők megítélését tekintve (11. és 12.
melléklet).

40. táblázat
Kombinált faktor és klaszter analízis az életstílus szerint (n = 953)

KlaszterekJellemző

A B C D

Szignifikáns
különbségek a

csoportok
között (95%)

Jobban oda kellene figyelnünk a
környezetünkre

4,70 4,64 4,76 4,21 D-A;B;C
 A-B

Fontosnak tartom, hogy mások mit
gondolnak rólam

3,61 3,08 3,18 3,03 A-B;C;D

Hiszek a családi tradíciókban és értékekben 4,15 3,94 3,93 3,82 A-B;C;D



Általában az elsők között próbálom ki az új
termékeket

3,18 2,41 2,16 2,21 A-B;C;D
B-C

A baráti körömben én vagyok a vezető 2,88 2,22 2,39 2,43 A-B;C;D
Leginkább márkás termékeket vásárolok 3,26 2,33 2,53 2,24 A-B;C;D
Általában nagyon odafigyelek az árakra 4,24 3,74 3,66 4,22 A-B;C

D-C;B
Rendszerint hiszek a reklámoknak 2,73 1,77 1,84 2,17 A-B;C;D

D-B; C
Minden vásárlást gondosan megtervezek 3,60 2,79 2,68 3,87 B-A;D

C-A;D
Szeretem, ha változatos az életem 3,99 3,55 3,47 3,39 A-B;C;D
Rendszeresen sportolok 2,59 2,47 2,21 2,40 C-A
A jobb minőségért hajlandó vagyok többet
fizetni

3,84 3,55 3,60 2,84 A-B;C;D
D-C;B

Szeretek otthon főzni 3,94 3,70 3,48 3,59 C-A
Rendszeresen dohányzom 2,10 2,00 2,34 2,38 -
Nagyon optimista vagyok a jövőt illetően 3,32 2,96 3,01 3,03 A-B; C
A sport egy jó módszer arra, hogy fittek
maradjunk

4,20 4,21 4,02 3,69 D-A;B

Jobban szeretek otthon lenni, mint eljárni
szórakozni

3,63 3,58 3,65 3,84 -

Gyakran járok étterembe 2,01 1,48 1,81 1,94 B-A;C;D
A dohányzás káros az egészségre 4,43 4,59 4,56 4,21 -
Figyelek az étkezési szokásaimra 3,69 3,50 2,95 3,47 C-A;B;D
Fontosnak tartom, hogy ízletes ételeket
fogyasszak, még ha ez nem is használ az
egészségemnek

3,86 2,96 4,09 3,47 B-C;D
A-B;C;D

C-D
A konyhakész, kényelmes termékeket
kedvelem

2,85 2,27 2,36 2,60 B-D;
A-B;C

Az eredmények alapján a klaszterek alapvető jellemzői a következők:

„A” klaszter: Ár- és minőségtudatos, változatosságot kereső
Aránya 36,2% az összes megkérdezett között. E típus jellemzően nő, inkább
középkorú, nettó jövedelmi és vagyoni helyzete átlagos. Főként ide
tartoznak az ún. „átlagfogyasztók”, akik az eredmények szerint elsősorban
az ár és a minőség összevetése alapján vásárolnak. Úgy is jellemezhetnénk
őket, hogy kompromisszumosan igényesek: olcsón, kedvező áron akarnak
kiváló minőséget vásárolni. Az e csoportba tartozó vásárló döntéseire az ár
és minőség mellett nagymértékben befolyással vannak még olyan
terméktulajdonságok is, mint a márka, a reklám, a csomagolás, és nem
mondanak le az olyan előnyökről sem, mint az ízletesség és az
egészségesség. Ők azok, akik szeretnek a modern, sikeres fogyasztó



jelmezében megjelenni, és átlagos jövedelmi helyzetük ellenére is adnak a
külsőségekre, s élnek a szimbólumfogyasztás lehetőségével.

Talán a változatosságra való törekvés, illetve a rendszeres főzéstől való
elszakadás, „pihenés” miatt tapasztalható az, hogy a többi klaszterrel való
összevetésben ők azok, akik a leginkább megvásárolják a gyorsfagyasztott
ételeket. Étterembe is valamivel gyakrabban járnak, mint a másik
szegmensekbe tartozók, pedig anyagi lehetőségeik korlátozottak.

A márkák és a reklámok iránti nyitottság sem véletlen az esetükben: az
életstílusjellemzők alapján vélhetően véleményvezetőkről van szó, akiknek
számít az ön-imázs, szeretnek a társaság középpontjában lenni, divatos
dolgokat vásárolni, új dolgokat elsőként kipróbálni. Teszik ezt úgy is, hogy
anyagi helyzetük átlagosnak mondható. A minőségi összetevők átlagértékei
szinte minden esetben ennél a csoportnál a legmagasabbak, jelezve azt,
miszerint nagyon „igényesnek” akarnak mutatkozni, számukra minden
fontos, elsősorban is az, hogy a pénzükért mindenből a lehető legjobbat
kapják. Ez a kissé „kényszeresen” erős vásárlói öntudat különösen jellemző
erre a klaszterre.  A válaszok alapján úgy is érzik, hogy jól tájékozottak, jól
informáltak, s már figyelmet szentelnek az egészséges táplálkozásnak: ők
azok, akik mindent tudni akarnak az ételről, amit elfogyasztanak (talán
éppen azért, mert csoportelsőként tájékozottnak „kell” lenniük a
csoporttársak előtt). Fontos jellemzőjük még, hogy bizakodóak a jövőt
illetően.

Mivel ez a szegmens a legnagyobb méretű, marketing szempontból nem
lényegtelen, hogy meggyőzhető, reklámüzenetekkel könnyen elérhető
fogyasztókról van szó, akik fogékonynak mutatkoznak az újdonságok iránt.
Esetükben az erős involváltság miatt különösen eredményes lehet a helyes
táplálkozási ismereteket közvetítő kommunikáció (és éppúgy a hamis
propaganda is), illetve az instore marketing, mint a befolyásolás/reaktiválás
eszköze. A márkákkal szemben kedvező a hozzáállásuk, de kapcsolatuk
kevésbé bensőséges, inkább a divat és a szeszély vezérli.

„B klaszter”: „Modern, öntudatos, „új fogyasztó”
A második klaszter az „új típusú”, a nyugat-európai fogyasztóhoz hasonlító
vásárlókat foglalja magába, akik főként a megizmosodó, felső középosztály
tagjai. Aránya 31,9% az összes megkérdezett között, tagjai többségében nők,
18-39 év közöttiek, jellemzően gyermeket nevelők, és az átlagosnál



magasabb jövedelemmel rendelkeznek. Az elmúlt évtized, a rendszerváltás
tényleges „nyerteseinek” is nevezhetjük őket, hiszen vagyoni helyzetük
stabil, családosok, jövőképük kedvezőnek mondható. Közülük a legtöbben
egyértelműen kedvezőbb anyagi helyzetben élnek, mint az „A” klaszter
fogyasztói. Ezt látszik alátámasztani az, hogy számukra kevésbé jelentős
tényező az ár, amit az is mutat, hogy az átlagosnál gyakrabban kerül
asztalukra pl. a sokaknak megfizethetetlen sajt és joghurt.

Fontos számukra a tej- és húskészítmények ízletessége, egészségessége,
ugyanakkor a megszokás, a család kívánsága is lényeges szerepet tölt be
vásárlási döntéseikben. Ez utóbbi oka talán az lehet, hogy nagy számban
találunk közöttük gyermekes családanyákat, háztartásvezetőket.

Az egészséges táplálkozás iránti igényük még inkább hangsúlyos, mint
az előző klaszter esetében, hiszen tudatosan törekednek arra, hogy
egészséges élelmiszer kerüljön a család asztalára. A törekvés ellenére
sajnos ők is leginkább csak azokat a tulajdonságokat vélik fontosnak, amit a
média kiemelten kezel, s mint tudjuk, ezek sokszor nem feltétlenül a
legfontosabbak, esetenként pedig egyenesen tévútra vezetnek.

Ez a csoport összetételében fiatalabb, az ide tartozók nagyon
öntudatosak. Ennek jeleként nem hisznek a reklámoknak, szeretnek a saját
elgondolásuk és a megszokás alapján vásárolni. Kevésbé nyitottak az új
dolgokra, általában a jól bevált termékeket teszik kosarukba. Ennek tudható
be, hogy vásárlásaikat nem tervezik meg előre, szinte rutinszerűen végzik
azt. Érdekes módon étterembe nem szívesen járnak, ami talán annak tudható
be, miszerint sok közöttük a fiatal, kisgyermekes anya, akiknek egyszerűen
nincs ideje, lehetősége hasonló „kikapcsolódásra”.

Mivel jelentős létszámú, nagy vásárlóerejű csoportról van szó, a
jövőben feltétlenül hangsúlyosabbá kell tenni a feléjük irányuló
marketingkommunikációt, mint ahogy táplálkozási ismereteiket is a helyes
irányba kell megváltoztatni. A meggyőzésük komoly próbatétel elé állítja a
tej-és húsipart: a „nyugati típusú” fogyasztóhoz hasonlóan márkahűségük
alacsonyabb az átlagosnál, emellett nehezebben is befolyásolhatók.

„C klaszter”: Jómódú, élvezeteket kereső
A harmadik klaszter a hajszolt életű és ezért folyamatos időhiánnyal küzdő,
jómódban élő fogyasztói réteg képét vetíti elénk. Részaránya 21,5% az
összes megkérdezett között. Tagjai inkább férfiak, többségükben fiatalok,



nagyon kedvező anyagi körülmények között élők, ás a többi csoporthoz
mérten markánsabb részarányban vannak jelen közöttük az egyedülállók
(„szinglik”). Fontos számukra az élet élvezete, amely megnyilvánul
étkezéseikben is: tej- hústermékek esetében elsődleges szempont az élvezeti
érték, a gusztusos kinézet.

Az ízletesség javára hajlandóak lemondani az egészségességről, még
akkor is, ha tudatában vannak annak, hogy étkezési szokásaik esetleg hosszú
távon nem használnak egészségi állapotuknak. Ebben valószínűleg szerepe
van annak, hogy sok közöttük a fiatal, akik természetes módon úgy
vélekednek, hogy „mindent megtehetnek”, és még korai lenne félteni az
egészségüket. Ezt alátámasztja az a tény, miszerint az egészségügyi
kockázatot magukban hordozó szempontok (mint pl. a só-, zsír- és
energiatartalom) a vásárlás során szinte teljesen lényegtelenek a számukra.

Már valamivel lényegesebb szerephez jut esetükben a márka, amellyel
azonosulhatnak, amellyel kifejezhetik személyiségüket, életfelfogásukat.
Kevésbé fontos viszont a „menő”, a közismert (éppen ezért a nekik már
kissé unalmas) termékek vásárlása, hiszen öntudatosak, saját ízlésviláguk,
egyedi ízlésük szerint vásárolnak, és nem akarnak mindenáron megfelelni a
csoport-normáknak. A népszerű, és éppen ezért drágább termékek
megvásárlására egyébként minden lehetőségük adott lenne, hiszen anyagi
lehetőségeik messze meghaladják az átlagfogyasztóét, amit az „ár” és az
„akció”, mint lényeges döntési szempontok elvetése is jelez.
A magas vásárlóerő és a márkák iránti mérsékelt érdeklődés egyértelműen
vonzó célponttá teszi a csoport képviselőit, akiket feltétlenül érdemes lehet
egy-egy gyártónak megszerezni, és saját termékei mellé állítani. A márkák
keresése nagyobb mértékű ugyan az A-szegmensnél, de megítélésünk szerint
ott kevésbé célzatos, kevésbé határozott formában jelentkezik, és inkább a
változatosság iránti törekvés jellemzi. A tej- és hústermékek piacát tekintve
úgy véljük, a mérsékelt érdeklődés már kedvező előjelnek, jó alapnak
tekinthető a vállalati márkastratégia fejlesztéséhez. Az egyes termékmárkák
vonzóvá tétele, belső, szimbolikus tartalommal való feltöltése még így is
igazi kihívás elé állítja a szakterületen dolgozó marketingeseket.

Társadalmi, összjóléti vonatkozásban fontos cél kell legyen ezen
fogyasztói csoport megfelelő táplálkozási ismeretekkel való felvértezése. A
stresszes életmód, a folyamatos időhiány miatti rendszertelen, egészségtelen
étkezés idővel megbosszulja magát, különösen, ha ez az életmód a mozgás,



a sport hiányával társul, mint látjuk azt a 44. táblázat egyik adatsorából. Az
ipar és a marketing szakma felelőssége is, hogy odafigyelést tanúsítsunk a
családalapítás előtt, vagy annak kezdetén álló generáció étkezési
kultúrájának átformálására. Hosszú távon nem csupán a társadalom, de a
piac érdeke is a széles körű, hatékony felvilágosító munka mielőbbi
megkezdését, és hatékony menedzselését kívánja.

„D klaszter”: Csalódott pesszimista
Ha a „B” klaszter tagjait a rendszerváltás nyerteseiként emlegettük, akkor az
ide tartozó fogyasztókat a nem túl előnyös „rendszerváltás vesztesei”
megnevezéssel is illethetjük. Több mint 43%-kuk 60 év feletti, nyugdíjas,
vagy nyugdíjazás előtt álló személy, alacsony jövedelemmel.

Demográfiai jellemzőiket nézve óhatatlanul felmerül bennünk az
idősödő, kispénzű, otthon ülő, megromlott egészségű, introvertált, csalódott
fogyasztó sztereotípiája. Ez igaz lehet erre a szegmensre általánosságban,
viszont az is látható, hogy 17%-kuk 18-29 év közötti(!), 30%-kuk pedig 30-
39 év közötti személy. Valószínűsíthetően a társadalom „lecsúszott”, jövő-
kép nélküli rétegének java része ebbe a szegmensbe sorolható. Számukra
még az olyan létfontosságú élelmiszerek, mint a tej és a hús megvásárlása is
problémát jelent, így kiadásaikat gondosan megtervezik, máról-holnapra
élnek. A klaszteranalízis elvégzése előtt egyébként arra számítottunk, hogy
ez a réteg jóval nagyobb arányt fog képviselni 10,4%-nál. Hogy nem így
történt, véleményünk szerint annak tudható be, miszerint a tej  és
hústermékek olyan alapvető élelmezési cikkek, amelyekre még az átlag
alatti jövedelmű fogyasztó is rendszeresen áldoz, még ha oly` keveset is.

A csoport tagjai számára fontos a reklám, de kizárólag az árak miatt.
Azaz fokozottan figyelik az árengedményeket meghirdető reklámokat, hogy
élhessenek a kedvezménnyel. E tekintetben ők lehetnek a „gazdaságos
élelmiszerek” leggyakoribb vásárlói, akik fontossági sorrendben az árat a
minőségnél is előbbre helyezik. Leggyakrabban a „tömegtermékeket”
vásárolják, így pl. a párizsit, a szalonnát, a májast, a folyadéktejet, a tejfölt,
részben e termékek relatív olcsósága, illetve a „hagyományosnak” nevezhető
étkezési szokásaikhoz, ízlésükhöz való illeszkedés miatt.

A márkázásra építő marketing stratégia kevés sikerrel irányulhat erre a
klaszterre, ugyanakkor az olcsó, alacsonyabb minőségű tömegtermékeknek
biztos vásárlói lesznek a jövőben is. Manapság sok szó esik az idős emberek



célcsoportjának mellőzéséről, a vállalati marketingstratégiából való
kirekesztésükről (TÖRŐCSIK, 2002, Lillafüred). Társadalmi szempontból
óhatatlanul szükséges is a célcsoporttal való fokozott törődés, marketing
megközelítésben viszont mi magunk is csak mérsékelt optimizmussal
tekintünk a szegmens hazai jövője felé. Úgy véljük, a 60 év felettiek igazán
csak akkor kerülhetnek be a tej- és húsipari vállalatok fókuszába,
amennyiben tartósan emelkednek a reáljövedelmek, illetve átrendeződnek a
fogyasztási- és életmódbeli szokások. Ez utóbbihoz – megítélésünk szerint –
generációváltásra van szükség, mivel önmagában a keresetek (nyugdíjak)
emelkedése nem fog arányosan nagyobb keresletet gerjeszteni, főként nem a
magas hozzáadott értékű termékek (mint pl. sajt, joghurt, sonka) iránt. Így az
ilyen irányú, kedvező változás csak a most 30-40 éves generáció
„beérésével” valószínűsíthető, ami majd megteremtheti a sikeres „senior-
marketinghez” szükséges alapvető feltételeket.

A klasztereket ismertető fejezetrész zárásaként még néhány lényeges
gondolatot szeretnénk megfogalmazni. Egyfelől annak megállapítását,
miszerint a többváltozós statisztikai vizsgálatok során a lakóhely, mint
demográfiai ismérv, nem tudott hatékonyan hozzájárulni az egyes
szegmensek elkülönítéséhez. Ez az eredmény azt támasztja alá, miszerint
manapság – a migráció és az urbanizáció hatására – a lakóhely már nem
differenciál olyan mértékben, mint tette azt 10-20 évvel ezelőtt. Nagyon
sokan költöznek a városokból falura, vagy fordítva, illetve sok kistelepülés
összenő a közeli várossal, megyeszékhellyel, amely jelenségek elmossák a
fogyasztói szokásokban megmutatkozó eltéréseket. A közeljövőben a
településtípus, mint szegmentációs ismérv szerepe várhatóan még tovább
fog csökkenni.

Második megállapításunk, hogy az egyes klaszterek között kevés olyan
hasonlóság van, ami lehetővé tenné a közös marketingstratégia kialakítását,
esetleg azonos reklámüzenet megfogalmazását. A piac jelentős részét lefedő
A és B csoport között az egészség és a kiváló minőség iránti igény jelenthet
kiindulási alapot, míg az A és a C klaszter között az ízletesség és a
gusztusosság előtérbe helyezése. A sem mérete, sem profilja alapján nem túl
vonzó D klaszter nagyon egyedi jellemzőkkel bír, talán csak az alacsony ár
preferálását szükséges kiemelni, ami hasonlóságot mutat az A klaszterbe
tartozók igényeivel.



Megjegyzésre érdemes, hogy a tej- és hústermékek piacán az
átlagfogyasztó az eredmények alapján ma már elsősorban a szűk értelemben
vett minőségi összetevők, és nem pedig az ár alapján hozza meg döntését.
Ez három dolgot is fontos megvilágításba helyez: egyrészről azt a tényt,
hogy a hazai élelmiszerfogyasztó ma már sokkal inkább a „nyugati típusú
társára” hasonlít, mintsem 10 évvel ezelőtti önmagára. Másrészről előre
vetíti a még napjainkban is sok vállalat által követett alacsony ár
stratégiájának elvetését, avagy felülbírálásának szükségességét, amelyre a
témakörrel foglalkozó hazai kutatók közül HORVÁTH-LAKNER-
VÍZVÁRI (2002) is felhívják a figyelmet. Harmadsorban pedig felértékeli a
vásárlói magatartás élelmiszerfogyasztásban betöltött szerepét, ezáltal pedig
a fogyasztói attitűdök befolyásolásának, formálásának időszerűségét, s
legfőképpen ennek szükségét.

6.  K Ö V E T K E Z T E T É S E K  É S
J A V A S L A T O K

A többéves szekunder vizsgálatok, valamint a primer kutatások
eredményeinek tükrében a jövőbeni ágazati- és vállalati marketingstratégia
tervezéséhez a következőket szükséges figyelembe venni:

1. A különböző készítmények belföldi fogyasztásának növelése alapvető
feladata és érdeke a tej- és húsiparnak. A jelenlegi fogyasztási szintet
egyik oldalról a közgazdasági tényezők (árak, jövedelmek), másik
oldalról pedig a fogyasztói és vásárlói magatartás befolyásolja. A
közeljövőben várhatóan tovább drágulnak a termékek, így a
fogyasztás mérsékelt növekedésére csak a reáljövedelmek tartós
emelkedése mellett van reális esély. Nagyobb hangsúlyt kell tehát
fektetni a fogyasztói attitűdök megváltoztatására, a termékek bizalmi,



érzelmi összetevőinek fejlesztésére a márkázás, az arculatépítés és a
piacbefolyásolás segítségével. Az Európai Unióban előttünk álló
kihívások súlyozottan előtérbe helyezik a belső fogyasztás
színvonalának emelését, a vevők lojalitásának erősítését. Az
eredményes piaci működést nehezíti viszont a kereskedelem erőteljes
kínálat-torzító szerepe, továbbá az a tény, hogy mindkét
szagágazatban hiányzik a tudatos, hosszú távra szóló marketing
stratégia.

2. A termékfejlesztést a világon mindenütt növekvő termékcsoportokra
helyes koncentrálni, így pl. tejtermékeknél a sajtokra, a funkcionális
és organikus termékekre. A sajtok azért is több figyelmet érdemelnek,
mert pl. 1kg/fő/év fogyasztásnövelés 100 millió kg tejfelesleget
szüntet meg, amellett, hogy többleteladást jelent. Húsoknál
piacbővülés érhető el a szalámi- és sonkaféleségeknél, a kenősárúknál,
főként a kínálat változatosabbá tételével, illetve a natúr, a funkcionális
és a bio-készítmények esetében. Külön figyelmet érdemel a só- és
zsírtartalom csökkentése, a nitrit és foszfát mérséklése, illetve az
ásványi anyagokban, a vitaminokban, az élelmi rostban, az
egészségvédő zsírsavakban és az egyes fehérjékben való dúsítás. A
készételek, a hidegkonyhai készítmények és a pizzák gyártása
meghatározó fejlesztési irányvonal lehet a jövőben. A kutatás és
fejlesztés állami támogatása elengedhetetlen az innovációs folyamatok
felgyorsításához: a húsipari kutatóhelyek különösen hátrányos
helyzetben vannak a felszereltség és a műszerezettség tekintetében.

3. A vállalatok nem ismerték fel az egészséges táplálkozás középpontba
állításának szükségességét. Az egészségügyi, táplálkozási vonat-
kozású világújdonságokat divatirányzatként, trendként használják fel,
ahelyett, hogy ezeket tartósan beépítenék a hazai étkezési kultúrába, a
mindennapok étkezéseibe. Hiányzik a felvilágosító munka, illetve
esetenként tudatos félretájékoztatásról (legalábbis „elhallgatásról”)
beszélhetünk (pl. margarin, reggeli ital). Ennek egyenes
következménye, hogy a fogyasztók körében igen nagy mértékű a
tájékozatlanság, a tudatlanság. Ez a fajta, légbuborékra építkező
marketing bármikor szétpattanhat, összeomolhat. Nem látványosan,
hanem inkább úgy, hogy az ipar kénytelen lesz egy idő után új
reklámüzenetekért nyúlni, s így kihasználatlanul maga mögött hagy



kiváló lehetőségeket (pl. a pre- és probiotikumok kommunikálása).
Rosszabb esetben a fogyasztó-védelem mutat rá a hiányosságokra,
ami igen kedvezőtlen kihatással lehet egész termékvonalakra, akár
egész iparágakra. A vállalatoknak fel kellene végre ismerni, hogy a
fogyasztó objektív felvilágosítása, a közösségi célú kampányok
megfinanszírozása jelentős bevételt termel, elsősorban is a vállalati
imázs tekintetében. A társadalmi célú szponzoráció és mecenatúra
nagyon hiányzik mindkét ágazatból. A helyes ismeretek átadásában az
agrárkormányzat, a szakterület kutatási és oktatási intézményei, az
FVM-AMC és a Terméktanácsok szerepvállalása nem lehet kérdéses.

4. A biztonsági összetevő szintjén ma már nem lehetséges a termékeket
hatékonyan differenciálni, mivel ez a szint beépült a fogyasztó
általános elvárásai közé. Csakúgy a magas élvezeti érték, amely
szintén alapvető kritérium egy tej- vagy húskészítmény
megvásárlásakor. Itt mégis látunk fejlesztési lehetőséget, elsősorban
az ízváltozatok bővítésével, a speciális fűszerezésű és -összetételű
termékek körének szélesítésével.

5. Piaci előnyszerzésre napjainkban különösen alkalmasak egyes
használati, táplálkozási, valamint szimbolikus összetevők.
Bármelyiket is választjuk azonban, érdemes odafigyelni arra, hogy a
kritikus tulajdonságok beépítése nem elégséges a jó piaci
szerepléshez. Ezek a tulajdonságok ma már elvárt tulajdonságok, így
csak akkor van tényleges megkülönböztető erejük, ha egyikük vagy
másikuk hiányzik a versenytárs termékekből, vagy kommunikálása
azok részéről nem megfelelő szintű/színvonalú.

6. A használati előnyök közül ma még megkülönböztető hatású lehet a
termék hosszabb eltarthatósági ideje, olcsóbb ára, a márkához kötődő
promóció, a könnyű nyithatóság, a visszazárhatóság. Hogy ez a
gyakorlatban is így van, azt a gyártók termékújítási törekvései is
alátámasztják, elég csak a Tetra Pack „Hosszanfriss tej” kampányaira,
vagy a MiZo újabban már visszazárható tejesdobozaira gondolni (Q-
Pack).

7. A táplálkozási előnyöket kiemelve: az átlagosnál nagyobb igény
mutatkozik az egészséges, vitaminban és ásványi anyagokban gazdag,
alacsony zsír- és koleszterintartalmú termékek iránt. Úgy is



mondhatnánk, azon termékjellemzők iránt nagyobb az érdeklődés (és
egyben a tájékozottság), amelyek vélt vagy valós fontosságának
kihangsúlyozását a média napirenden tartja. Olyan jellemzők viszont,
amelyek valós tartalom, mélyebb magyarázat nélkül épültek be a
köztudatba (mint pl. az élőflóra), vagy a médiumokban nem jutottak
kiemelt szerephez (pl. HIF, Na), nem vonzzák magukra a vásárlói
figyelmet. Ezek tudatosítása a piaci előnyszerzés, a termék-
differenciálás egyik hatékony, ámbár költséges eszköze lehet.

8. A szimbolikus összetevő fejlesztése mindegyik termékcsoportban
hasznos lehet, de átütő sikerre, jelentősebb forgalomnövekedésre
különösen az érzelmi termékek körében lehet számítani. E tekintetben
fontos célkitűzés, hogy minél több termékcsoportot bizalmi és érzelmi
termékké léptessünk elő, amelyek esetében kedvezőbbek a marketing
lehetőségei. Mivel a tej- és hústermékek túlnyomó többsége
RATCHFORD (1987) szerint is az alacsony fogyasztói érdekeltségű
és alapvetően gondolkodási termékek közé sorolható, és ezen állítással
egyet lehet érteni, a feladat kivitelezése nem egyszerű. A hazai piacon
alkalmazott vállalati márkastratégiák és jelen kutatás eredményeinek
tükrében, erre a „pozícióváltásra” a sajt és a sonka esetében látunk
reális esélyt. A joghurtok és a tejdesszertek, illetve bizonyos
szárazárú-márkák vonatkozásában már kialakultak ezek a típusú
termékek, de még ezekben a szegmensekben is látunk továbbfejlődési,
kitörési lehetőséget.

9. A szimbolikus jellemzők közül a „kiváló minőség” képzete, elvárása
jelenik meg magas értékkel a fogyasztók körében. Egy-egy
termékcsoport és adott márka minőségképe számos hatás eredőjeként
alakul ki. A cél az, hogy ez a minőségkép minél kedvezőbb legyen a
fogyasztók fejében: ez gondos tervezői, gyártói és piaci (marketing)
munkát feltételez. A tejipar kedvezőbb pozícióban van, ami a
termékcsoportok imázsának milyenségét illeti, a húsipar viszont
jelentős hátránnyal indul, amely hátrány lefaragása csak hosszú évek
megfeszített munkájával valósulhat meg. A közösségi és vállalati
szintű összefogás jelentős mértékben lerövidítheti ezt a folyamatot.
Javasolható egy vállalatok közötti pénzügyi alap létrehozása,
amelyből közös reklámkampányok finanszírozhatók. Erre kiváló
példát szolgáltat a Márkás Termékeket Gyártók Egyesülete, amelyek



hasonló országos kampányai évek óta sikeresen szerepelnek. A
vöröshúsok, és általában véve a húskészítmények imázsának
helyreállítása sürgető feladatként jelentkezik: az utóbbi évek
eredményei alátámasztják fontosságukat az egészséges és
kiegyensúlyozott táplálkozásban, a napi étkezésekben, de ez a tudás
mindmáig csak egy szűk szakmai elit birtokában van.

10. A védjegyek és márkanevek szerepe, piaci ereje a skálaértékek szerint
kevésbé jelentős, mégsem szabad őket alábecsülni. Ezek a
tulajdonságok nem végeztek rosszabb helyen, mint egyes használati és
táplálkozási előnyök, ami annak fényében, hogy súlyozottan
mélylélektani tényezőkről van szó, inkább bizakodásra ad okot,
mintsem pesszimizmusra. A tej- és a hústermékek piaci sikere
elképzelhetetlen márkaépítés, jól megtervezett reklámkampányok
nélkül. A márkák szerepe másrészről a kereskedelem nagyfokú
alkuereje miatt is jelentős: a belistázásra, az egyedi árukihelyezések
megvalósítására, a jobb polchelyek megszerzésére kizárólag a
vásárlók által keresett, erős márkáknak van esélye.

11. A Szívbarát védjegy az alacsony ismertség miatt további támogatásra
szorul. Érdemes lehet a bio- és egészségvédő (funkcionális)
termékeknek is közösségi védjegyet terveztetni, és ezeket a
fogyasztókkal megismertetni, de szükség lenne a Kiváló Magyar
Élelmiszer védjegy további népszerűsítésére is. A védjegyek piaci
bevezetésében és menedzselésében aktív szerepet vállalhatnának a
fogyasztóvédelmi szervezetek, vagy azok társintézményei, mint pl. a
TESZT magazin. Hasonló törekvésre már van külföldi példa, ami
aláhúzza: nem csupán a közösségi marketing szervezetek feladata a
fenti tevékenység piacszervezése.

12. Az árak tekintetében hazánkban is „meghonosodott” az a nyugat-
európai trend, miszerint a vevő az ésszerűség határain belül igenis
keresi az olcsóbb termékeket, de a kedvező ár mellett egyúttal kiváló
minőséget akar vásárolni. Az olcsóbb, alacsonyabb minőségű
„tömegtermékeket” legfeljebb a kapacitáskihasználás miatt érdemes
fenntartani (pl. kereskedelmi márkázás céljából). Hosszú távon csak
azok a termékek lesznek sikeresek, amelyek kiváló minőséget
képviselnek, ennek biztosítása viszont feltételezi a magasabb árszintet.



A magasabb árakat a fogyasztó már ma is hajlandó megfizetni, ha
biztos abban, a többletráfordításért többletértéket kap. Ez még inkább
így lesz az elkövetkező években. Célszerű lehet tehát az alacsony ár
stratégiát elvetni, és a legkedvezőbb ár/érték arányt nyújtó
termékekkel piacon maradni. Ez utóbbi lehetőség mellett szól az is,
hogy az indokolatlanul leszorított árak egy egész termékcsoport
minőségképét leronthatják, amit aztán később szinte lehetetlen lesz
visszaállítani. A kereskedelem nyomott áras értékesítése még
folytatható egy ideig, ám a szorító árhurokból márkázott, magas
minőségű termékekkel idő előtt ki lehet kerülni.

13. És végül, itt gondoltunk kiemelni az intervallumskálán háttérbe
szoruló jellemzők közül kettőt, a csomagolást és a reklámot. Úgy
véljük, a hasonló tényezők valós „befolyásolási képessége” nem
mérhető le mennyiségi piackutatási módszerek segítségével, hiszen
fokozottan lélektani indíttatású összetevők, amelyek a vásárlási
szituációban aktivizálódnak. Az impulzusvásárlások magas arányára
és az egyre tetszetősebb, egyre különlegesebb instore marketing
eszközökre gondolva, fontosságuk nem is lehet kétséges.

14. A jövőben – különösen a húsiparnak – még nagyobb hangsúlyt kell
helyeznie a célcsoportok szájíze szerint megtervezett egyedi ötletekre,
a közösségi akciótervekben pedig a megfelelően tálalt érdemi
tájékoztatásra, a lényegi reklámüzenet kiemelésére, ami az utóbbi
években nem volt tetten érhető. A sokszor ál-kreatív, céltalanul
humoros reklámok helyett mindkét iparágnál előnyt kell élvezzen a
tényszerűség, a komoly, szakértő hangsúly, a fogyasztó érdekeire
(egészségére, életminőségére) való odafigyelés.

15. A médiamix kialakításakor el kell szakadni a hagyományosan bevett
módszerektől, amely egyeduralkodó pozíciót biztosít a televíziónak,
mint médiumnak. Az integrált marketingkommunikáció óhatatlanul
hiányzik a tej- és húsipari cégek stratégiájából. E tekintetben úgy
véljük, a vezető húsipari cégek (pl. Pick-csoport, Délhús, Kométa)
sokkal átgondoltabb, jobban vegyített akcióterveket készítenek, mint a
tejiparban működő vállalatok. Utóbbi ágazatban a Danone és a
Nutricia érdemel említést, előbbi következetes márkaépítés és az
ahhoz illeszkedő kiváló kommunikáció miatt, utóbbi pedig a



megszokottól eltérő, egyedi módon összeállított médiamixre való
tekintettel. Az Új-MiZo is erőteljes reklámjelenlétet mutat fel, de
megítélésünk szerint az alkalmazott kreatív stratégia nem minden
vonatkozásban kielégítő. A jövőben érdemes lehet nagyobb
(reklám)teret adni a termékkóstoltatóknak, a bolti reklámeszközöknek
(POP), mely utóbbiak ma már szervesen integrálódtak az imázsépítés
folyamatába.

16. Az eredményes differenciáláshoz összefoglalva az alábbiak
szükségesek: kiváló alapminőségű termék, a kritikus
terméktulajdonságok biztosítása, jól megválasztott termékjellemzőkre
(összetevőkre) építő, egyedi pozicionálás, és annak megfelelő
kommunikálása a csomagolással, a reklámüzenettel, és az ezekhez jól
illeszkedő ATL-BTL tevékenységgel. Avagy ahogy azt a
reklámszakmában már többen, többször megfogalmazták: „Ugyanazt
– másként”. Ez a sikerhez vezető út leegyszerűsített, ám nehezen
megvalósítható receptje.

7.   Ú J  T U D O M Á N Y O S  É S
M Ó D S Z E R T A N I  E R E D M É N Y E K

Ú J  T U D O M Á N Y O S  E R E D M É N Y E K

1. Az imázs (minőségkép) és a fogyasztó kapcsolatának újszerű
ábrázolása vásárlói magatartás-modell formájában, a hasznosság és az
érték súlyozott felhasználásával.

2. A hazai tej- és húsfogyasztói magatartás együttes feltárása majd
összevetése, döntően a minőség és az egészség területére fókuszálva,
ezáltal a három területet szintetizálása. Mindezek keretében
megalkottuk az egyes tej- és hústermékek fogyasztását és kedveltségét
összevető, azt grafikonos formában megjelenítő ún. pozicionálási
térképet.



3. Annak matematikai-statisztikai módszerekkel való kimutatása,
miszerint a tejtermékeket a megkérdezettek gyakrabban fogyasztják,
nagyobb mértékben kedvelik, továbbá egészségesebbnek tartják, mint
a hústermékeket. Az elemzések alapján kialakítottuk a tejtermékek és
a húskészítmények vélt egészségessége alapján felállított rangsort.

4. Több eredménnyel is bebizonyítottuk, hogy a fogyasztók táplálkozási
ismeretei felszínesek, mesterségesen eltorzítottak, sok a megoldatlan
piaci anomália (pl. reggeli tejital, élőflóra, baromfihús-vöröshús).
Ismereteikre alapvető befolyással van a média. Az anomáliák körében
elsőként mutattuk ki statisztikai-matematikai módszerrel, hogy a hazai
fogyasztók egy jelentős része meg van győződve arról, hogy a
margarin tejtermék.

5. A disszertáció mögött álló kutatás-sorozat először vizsgálta meg és
fedte fel a funkcionális minőség paraméterei és a fogyasztói
magatartás közötti kapcsolat lényeges elemeit.

6. A minőséggel kapcsolatos szekunder és primer kutatásokat követően
továbbfejlesztettük a SZAKÁLY S. és SZAKÁLY Z. által megalkotott
„három-tényezős” funkcionális modellt. Ennek eredményeként
definiáltuk az öttényezős minőségmodellt, a modellt értelmeztük,
összetevőit (biztonsági, élvezeti, használati, táplálkozási, szimbolikus)
részletesen megvizsgáltuk. A vásárlási döntést befolyásoló
termékösszetevőket (tulajdonképpen minőségi összetevőket) a
fogyasztók észlelése alapján rangsoroltuk, és meghatároztuk a
marketing számára fontos ún. kritikus tulajdonságokat.

7. A többváltozós matematikai-statisztikai elemzések segítségével
kialakítottunk négy klasztert, amelyek jól reprezentálják a tej- és
hústermékpiacon jelen lévő fogyasztói csoportokat.



7. Ö S S Z E F O G A L Á S

A dolgozat fő célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja a hazai tej- és
húsfogyasztói magatartás jellemzőit, különös tekintettel a funkcionális
minőség összetevőire. A további célok közé tartozott, hogy az eredmények
hozzájáruljanak a funkcionális minőség modelljének felülvizsgálatához,
illetve egyes piaci anomáliák tisztázásához.

A célkitűzésnek megfelelő primer kutatási módszerek kiválasztásánál a
mennyiségi és a minőségi elemzések együttes meglétét, az elemzések
kivitelezhetőségét és jó felhasználhatóságát tartottuk szem előtt. Az
adatgyűjtésnél lényeges szempont volt még a reprezentativitás és a
véletlenszerűség teljesülése. Ennek tükrében – a szekunder adatok
elemzésén kívül – négy szakértői mélyinterjút, három fókuszcsoportos
vizsgálatot, valamint ezerfős, országos kérdőíves megkérdezést
alkalmaztunk.

A kvalitatív kutatás eredményeit a témakör mélyebb megismeréséhez,
továbbá a kérdőív kialakításához használtuk fel, az országos megkérdezés
során begyűjtött adatokat pedig matematikai-statisztikai programmal (SPSS)
kiértékeltük. Ez utóbbi primer vizsgálat eredményei képezték a dolgozat
alapját, amelyek végül lehetőséget biztosítottak az öttényezős funkcionális
minőségmodell létrehozására, és a dolgozatban feltett kérdések
megválaszolására. A legfontosabb eredményeket a következőkben a
dolgozat hármas irányultságának (általános fogyasztási szokások –
táplálkozás és egészség – funkcionális minőség) megfelelően összegezzük.

Fogyasztási szokások
A magyar lakosság tej- és húsfogyasztásának gyakoriságát egy hatrészes
intervallum-skálán elemeztük. Az adatok kiértékelése alapján elmondhatjuk,
hogy a legnagyobb gyakorisággal fogyasztott tejtermék a folyadéktej, ami
évente 260 alkalommal (azaz megközelítőleg másfél naponta) kerül a hazai
fogyasztó asztalára. Közel hasonló eredményt mutat a vaj, de a kiugró
fogyasztási érték mögött a margarinnal való összetévesztés húzódik meg.
Hetente 1-2 alkalommal fogyasztanak a megkérdezettek sajtot, tejfölt,



joghurtot és vajkrémet. Ennél ritkábban, inkább csak kéthetente-havonta
kerül az asztalukra kefir, ízesített tej, valamint tejdesszert.
A leggyakrabban fogyasztott húskészítmények sorrendben a következők:
felvágottak, szalámi- és kolbász-féleségek, párizsi (átlagosan hetente 1-2
alkalommal), majd ezeket követi a májas, a szalonna, a sonka, a virsli, a
füstölt-főtt húsok, illetve a gyorsfagyasztott-konyhakész termékek. A sor
legvégén álló konyhakész termékek már csak havonta néhány alkalommal
(8-9 naponta) jelennek meg a fogyasztók étrendjében. Az eredmények arra
engednek következtetni, hogy a húskészítmények ritkábban épülnek be a
megkérdezettek étkezéseibe, mint a tejtermékek, ugyanakkor szélesebb
körben fogyasztják őket rendszeresen.

A fogyasztási gyakoriságot célszerű volt a kedveltséggel való
összevetésben is megvizsgálni, hogy kimutatható legyen, mely termékeknél
kerülnek előtérbe a közgazdasági tényezők. Az egyes termékek
kedveltségének mértékét 1-5-ig skálán jelölhették meg a válaszadók, az
iskolai érdemjegyeknek megfelelően. A kapott értékek alapján a következő
kedveltségi sorrend alakult ki: tejtermékeknél legkedveltebb a sajt (4,2
skálaérték-átlaggal), majd ezt követi sorrendben a tejföl, a fogyasztói tej, a
joghurt, a vaj, a vajkrém, a kefir, a tejdesszert, és végül az ízesített tej.
Hústermékeknél a sonka végzett az első helyen (4,0 átlagértékkel), majd tőle
nem sokkal elmaradva következnek a szalámi- és kolbászféleségek, továbbá
a füstölt-főtt húsok, a virsliféleségek, a felvágottak, a májasok, a párizsi, a
gyorsfagyasztott-konyhakész termékek és a szalonnaféleségek.

A fentiek ismeretében elkészítettünk egy „pozicionálási térképet”,
amely a kedveltségi és fogyasztási adatok összevetése alapján ábrázolja az
egyes termékek egymáshoz viszonyított helyzetét. Fontos kiemelni, hogy a
tej- és hústermékek kedveltségének mértéke jelentősen elmarad a
várakozásainktól. A legkedveltebb termékek átlagértéke egyik
termékcsoportban sem éri el a „nagyon kedvelt” kategória alsó határát (4,5
skálaérték). Úgy véljük, az eredmények azt bizonyítják, hogy a tej- és
hústermékek alapvetően nem bizalmi és nem érzelmi termékek, így a vevők
involváltsága, érzékenysége is alacsonyabb a vártnál.

Táplálkozás és egészség
Az egészséggel, a tej- és hústermékek egészségességével foglalkozó
kérdések közül azt vizsgálatuk elsőként, hogy az egyes társadalmi értékek



rangsorában hol helyezkedik el az egészség, azaz milyen fontossággal bír a
fogyasztók körében. Az egészség, mint érték, 1-5-ig intervallumskálán 4,88-
as átlagpontszámmal végzett az első helyen. Az egészséget nagyon
fontosnak tartók aránya 91,7%, az átlagosnál fontosabbnak tartók aránya
5,5%, míg a „fontos is, meg nem is”, illetve a „többnyire nem fontos”, vagy
„egyáltalán nem fontos” választ adók együttes aránya mindössze 2,4%.
Mindezek egyöntetűen alátámasztják az egészség, mint társadalmi érték
elsőbbségét.

A megkérdezettek egy másik kérdésben a jelenlegi egészségi
állapotukat szintén 1-5-ig terjedő skálán minősíthették, ahol az 1-es érték a
kifejezetten rossz egészségi állapotot jelölte, míg az 5-ös érték a kifejezett jó
egészségi állapotra utalt. A válaszadók 43%-a átlagosnak tartja a saját
egészségi állapotát, 32%-kuk az átlagosnál jobbnak, 5%-kuk pedig
kifejezetten jónak. Mindössze 10%-kuk mondja azt, hogy egészsége
rosszabb az átlagosnál, illetve 2% állítja azt, hogy kifejezetten rossz. Adja
magát a következtetés, mely szerint a magyar fogyasztók sokkal jobbnak
minősítik saját egészségügyi állapotukat, mint azt a valós statisztikai adatok
indokolnák. Úgy is mondhatjuk, a megkérdezettek e tekintetben igen
derűlátóak, esetleg elhallgatják betegségüket, és egészségüket mesterségesen
„jó színben” tűntetik fel. A leírtak alapján fennáll a veszélye annak, hogy a
magyar fogyasztók többsége azért nem mutat kellő odafigyelést táplálkozási
szokásaira, mivel úgy véli, kedvező egészségi állapota nem igényli ezt.
Másrészről az is valószínűsíthető, hogy jelentős részüknek nincs ismerete a
táplálkozás és az egészségügyi állapot összefüggésének mögöttes
tényezőiről.

Az egyes tej- és hústermékek egészségességének megítélése tekintetében
a fogyasztók első helyre emelték a sajtot, mint legegészségesebb tejterméket
(4,06 skálaértékkel). Ezt követi a kefir, a joghurt, a fogyasztói tej, a tejföl,
majd a vaj és a vajkrém, s végül az ízesített tej, valamint a tejdesszert.
Húskészítményeknél a sonka került vezető pozícióba (3,51), s ezután
következnek sorrendben a kolbászok és szalámiféleségek, a füstölt-főtt
húsok, a virsli, a felvágott, a májas, majd a párizsi, a gyorsfagyasztott-
konyhakész termékek, s végül várható módon a szalonna. Különösen
tejtermékeknél meglepő eredmény, hogy a válaszadók igazán kiemelkedő
(4,5 feletti) egészségességet egyik terméknek sem tulajdonítanak.



Lényeges megállapítás, hogy a tejtermékek „egészségimázsa” jóval
kedvezőbb, mint a húsoké, ami komoly elmaradást feltételez a húsipar
részéről, legalábbis, ami a fogyasztói attitűdök befolyásolását illeti.
Úgy gondoltuk, a táplálkozás és egészség témakörben célszerű kiértékelni a
kérdőív azon részeit, ahol a különböző piaci anomáliák ismertségére,
megítélésére kerestük a választ, mivel az anomáliák döntő többsége
táplálkozási, vagy egészségügyi vonatkozású. A vizsgálatba bevont
személyeknek állításokat soroltunk fel, az egyes állításokkal való
egyetértésüket ötfokozatú skálán jelölhették meg, iskolai érdemjegyeknek
megfelelően. A válaszok alapján egyértelműen körvonalazódik több olyan
megállapítás, amely a magyar fogyasztók általános táplálkozási
ismereteinek kiforratlanságára, torzulására utal.

A minőség és a minőségi összetevők
Kutatásunk további részében a minőséggel, a minőséget alkotó
tulajdonságokkal kapcsolatosan végeztünk elemzéseket, amelyek a dolgozat
alapvető irányultságának megfelelően a funkcionális minőség modelljét
hivatottak felülvizsgálni, értelmezni.

Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók csak mérsékelten
elégedettek a tej- és hústermékek minőségével. A minőségkép kedvezőbb a
tejtermékeknél, a húskészítmények viszont – akárcsak az egészségesség
tekintetében – sokkal gyengébben szerepeltek. A baromfi- és húsiparnak
különösen sok tennivalója akad, ha a kedvezőtlen attitűdön változtatni akar.

Lényeges volt annak vizsgálata, hogy az egyes termékjellemzők milyen
mértékben befolyásolják a vásárlói döntéseket. A legnagyobb skálaértéket
kapott, első hat tulajdonság mind a tejtermékek, mind a hústermékek
esetében ugyanaz, csupán sorrendjük különbözik valamelyest. Ezek:
frissesség, ízletesség, kiváló minőség (ami nem is tulajdonság, de a hasonló
kutatásoknál megszokott módon mi is beépítettük a jellemzők közé),
gusztusosság, tisztaság (vegyszermentes, egészségre ártalmatlan) és hosszan
eltarthatóság. A különösen fontos kategóriába (4,5-ös érték fölött) sorolható
a frissesség és az ízletesség, ezek mindkét termékcsoportnál elfoglalják az
első két pozíciót, közel megegyező skálaértékekkel. Ezeket a jellemzőket a
szakirodalom alapján kritikus tulajdonságoknak neveztük el, mivel kiemelt
fontosságúak a marketing számára.



A kutatási eredmények segítségével újraértelmeztük a funkcionális
minőség modelljét, amelyet kibővítettünk és öttényezős minőségmodellnek
neveztünk el. Alkotóelemei: a biztonsági, a használati, az élvezeti, a
táplálkozási és a szimbolikus összetevő. Az összetevők közötti fontossági
sorrend megismerésére több kísérletet tettünk, elméleti modellek
felhasználásával, illetve a kérdőíves megkérdezés alapján szerzett adatok
kiértékelésével.

Az eredmények azt mutatják, hogy a minőségi összetevőket nem lehet
hierarchikus modellben tárgyalni, de bizonyos végkövetkeztetések általános
érvényűek lehetnek. Ezek közül az egyik legfontosabb, mely szerint a
biztonságosság és az élvezeti érték elsődleges jelentőséggel bír a fogyasztók
számára. A használati, a táplálkozási és a szimbolikus összetevők csak ezek
után következnek, és közel azonos szinten fontosak a megkérdezettek
számára. A biztonsági összetevő szintjén ugyanakkor ma már nem
lehetséges a termékeket hatékonyan differenciálni, mivel ez a szint beépült a
fogyasztó általános elvárásai közé. Csakúgy az élvezeti érték, amely szintén
alapvető kritérium egy tej- vagy húskészítmény esetében. Itt mégis látunk
fejlesztési lehetőséget, elsősorban az ízváltozatok körének szélesítésére,
specialitások piaci bevezetésére gondolva. A használati/táplálkozási előnyök
csoportjában lehetőség van új, kevésbé ismert tulajdonságok kiemelésére,
amelyek reklámüzenetként megfogalmazva lehetőséget biztosítanak adott
márkatermék versenytársaktól való megkülönböztetésére. A szimbolikus
összetevő fejlesztése mindegyik termékcsoportban hasznos lehet, de átütő
sikerre, jelentősebb forgalomnövekedésre különösen az érzelmi termékek
körében lehet számítani.

A faktor- és klaszterelemzés négy fogyasztói csoportot határozott meg a
tej- és hústermékek piacán. A csoportok demográfiai jellemzők és életstílus
tekintetében jól érzékelhető különbségeket mutatnak, és a minőségi
összetevők megítélésében is felfedezhetünk eltérések. Az A csoportba
tartozók elsősorban az ár és a minőség összevetése alapján vásárolnak.
Nagyon kritikusak, mérlegelésükben valamennyi minőségi összetevő fontos
szerepet játszik. A B szegmens tagjai a biztonsági és a táplálkozási
összetevőt helyezik az első helyre, míg a C klaszterbe tartozók alapvetően a
termékek élvezeti értéke alapján döntenek. A D szegmensbe tartozó
fogyasztók vásárlási döntéseit elsősorban a termék ára határozza meg.



S U M M A R Y

The fundamental idea of the dissertation stands product quality in centre.
The reason is primarily that in the mid 90’ies, a model was developed by S.
SZAKÁLY for the market of milk products, which deals with the
components of modern quality and also differentiates the fundamental and
non-fundamental (in the followings: functional) dimensions of quality.
Fundamental quality contains the physical, chemical, microbiological-
hygienic and the organoleptic properties of the product. These parameters
together form the so-called fundamental quality providing a guarantee for
safe consumption. However, today all the foods should bear these
parameters, as they are essential to enter the market. Providing only
guaranteed quality, the producers cannot have market benefits opposed to
their competitors, that is, this level does not differentiate. Market advantage
can only be achieved with a product that has additional quality elements
beyond the fundamental level and that provides added value to the
consumers. Such advantages are the usage and nutritional advantages, which
together form functional quality.

This model had been successfully used without changes for years in
product marketing researches on the Department of Agricultural Economics
and Marketing, University of Kaposvár. Later on, however, it was necessary
to re-define it from marketing – especially emotional and consumer
psychological – aspects. The zero hypothesis was that the model was not
properly usable, because it did not contain quality elements beyond the
safety, usage and nutritional components.

It was also considered that the quality model can be applied
successfully in marketing strategy only if the theoretical observations are
filled with practice.

Thus it was necessary to know the consumers’ opinion primarily to
answer the following questions: What does quality mean for the consumers?
Which components of the product are the most important and which are less
important in making decisions on purchasing? These all led the authors to
conduct a national research series on the behaviour of the consumers, which
is able to provide suitable data for analysis. The surveys were carried out



with a focus on milk and meat products, primarily because of their
peculiarities and role in every-day nutrition.

According to the human specialists, the health of the Hungarian
population is still critical. It is also known that the quality of the nutrition
has an important role in maintaining good health and improving life quality;
and this effect can be greater in the case of foods. However, it can be seen
that the consumption of milk products is far below the physiologically
recommended level and the meat consumption has moved towards poultry.
Besides, there are unsolved anomalies on both markets, not mentioning the
extremely insufficient and sometimes artificially distorted nutritional
information. Consequently from the above mentioned, the recent research
was influenced by nutritional and human health issues as well. Therefore, it
well fits the basic idea of the functional quality model, which emphasises the
marketing priorities of the nutritional  advantages.

From the aspect of the previously mentioned, the main goals of the
research can be defined as the followings:

• Firstly, to reveal the overall characteristics of milk and meat
consumption behaviour in Hungary (completed with certain issues of
nutrition and health),

• Secondly, to review the functional quality model, and within the
consumers’ views on the components of quality of the milk and meat
products.
There were basically four researches conducted within the frame of the

dissertation: professional deep interviews, focus group interviews,
processing of the secondary literature on product quality issues and the
processing of the information of the national personal interview.



K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

Hálával és köszönettel tartozom elsősorban is Dr. Szakály Zoltán egyetemi
docensnek, konzulensemnek, aki a doktori disszertáció elkészítéséhez
számos jótanáccsal, számos szakmai instrukcióval látott el. Ő volt az a
személy, aki minden körülmények között gondot fordított arra, hogy a
kutatások kellő alapozást kapjanak, és ő volt az, aki a legnehezebb
időszakban is képes volt folyamatosan lelkesíteni, motiválni, és helyesen
rávilágítani az aktuális teendőkre. Az ő végtelen precízsége és jótékony
hatású szigora sokat jelentett a számomra.

Köszönet illeti meg Dr. Szakály Sándor címzetes egyetemi tanárt, a
Pécsi Tejgazdasági Kísérleti Intézet igazgatóját, aki óriási türelmével,
évtizedek alatt felhalmozott hihetetlen szakmai tudásával minden esetben a
rendelkezésemre állt, segítve, egyengetve szakmai előmenetelemet. Hasznos
útmutatásai, az általa számomra is hozzáférhetővé vált értékes
szakirodalmak és kiadványok nélkül ez a dolgozat nem készülhetett volna el.

Hálával tartozom még Dr. Lakner Zoltán egyetemi docensnek, aki úgy
vélem, mindvégig megkülönböztetett figyelmet szentelt a kutatási
tevékenységemnek, és értékes javaslataival, buzdító szavaival, őszinte
figyelmességével jelentős mértékben hozzájárult a dolgozat elkészüléséhez.

Természetesen nem feledkezhetem meg feleségemről és szüleimről
sem. A részükről megtapasztalt aggodalmaskodás, a figyelmes szavak, a
támogató észrevételek és ösztönzések sohasem engedték, hogy túl messzire
eltávolodjak a felvállalt kötelezettségektől, és mindez újabb és újabb
energiákat mozgósított bennem a kutatás elvégzéséhez. Támogatásukról,
biztatásukról sohasem fogok megfeledkezni!



I R O D A L O M J E G Y Z É K

1. Agráripari Programiroda Kft.: Húsipari ágazati stratégia. AMC
A011-2 sz. tanulmány, Budapest, 1999.

2. Aguayo, R.: Dr. Deming: the American who taught the Japanese
about quality. Secaucus, New Jersey: Carol Pub Group, 1990.

3. Andersen, E. S.: The Evaulation of Credence Goods. A Transaction
Approach to Product Specification and Quality Control. MAPP
Working Paper No. 21. The Aarhus School of Business, 1994.

4. Anderson, J. R.: Concepts, Propositions and Schemata: What are the
Cognitive Units? In: Cognitive Processes (ed. By J. H. Flowers),
University of Nebraska Press, 121-161 (1981)

5. Armstrong, D. M.: Perception and Belief. In: Perceptual Knowledge,
(ed. By J. Dancy), Oxford, Oxford University Press, 1988.

6. Bakos E.: Személyes adatközlés. Tej Terméktanács, Budapest, 2003.
7. Bálint J.: Minőség – tanuljuk és tanítsuk. Műszaki Könyvkiadó,

Budapest, 1998.
8. Bánáti, D., Lakner, Z: The food safety issue and the consumer

behaviour in a transition economy: a case study of Hungary. Közlésre
elfogadva az Acta Alimentaria Hungarica folyóiratba.

9. Barna J.: A szív- és érrendszeri betegségekből eredő halálozás
elemzése – állati eredetű zsír helyett étolaj? A Hús 6 (1) 27-32 (1996)

10. Bauer A., Berács J.: Marketing. Aula Kiadó, Budapest, 1998.
11. Bauer, R. A.: Consumer Behavior as Risk Taking. In: Hancock, R. S.:

Dynamic Marketing for a changig world. Berlin, 1976.
12. Becker, J.: Grundlagen der Marketing-Konzeption. Marketingziele,

Marketingstrategien, Marketingmix. Verlag Franz Vahlen, München,
1983.

13. Berke Sz., Pintér A., Bertalan P., Szakály Z.: A minőség különböző
dimenziói az élelmiszermarketingben. „10 éves a vállalkozó-
menedzser szak a SZÉF-en.” Kihívások az európai csatlakozás
küszöbén, különös tekintettel a területfejlesztési, közlekedési és
infrastrukturális problémákra. 2001, Szeged, május 18.

14. Berke Sz., Pósa O., Lendvai E., Szakály Z.: Kvalitatív piackutatás
alkalmazása a funkcionális minőség összetevőinek meghatározására.
XXVIII. Óvári Tudományos Napok – Az élelmiszergazdaság
fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Mezőgazdaság-tudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000.



15. Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói
megítélése. PhD Kerekasztal beszélgetés, Kaposvár, október 15.
(2002b)

16. Berke Sz.: The Effect of Functional Quality Elements ont he
Competitiveness of Foods. Universitas Kaposváriensis, Kaposvár,
Acta Scientarium Socialium 11 (2) 79-87 (2002a)

17. Biacs P.: Az élelmiszerek minősége és biztonsága. Agro-21 Füzetek
30. szám, 67-69 (1999)

18. Biacs P.: Egészségvédő élelmiszerek. Élelmezési Ipar 51 (12) 373
(1997)

19. Bíró Gy.: A cukrok és keményítők táplálkozásélettani szempontból.
Élelmezési Ipar 44 (12) 433-435 (1990)

20. Bíró Gy.: A magas színvonalú élelmezés a helyes táplálkozás alapjai:
táplálkozás-epidemológiai áttekintés. Táplálkozás-Allergia-Diéta 2 (6)
13-25 (1997)

21. Bíró Gy.: A nélkülözhetetlen és átkozott koleszterin. Élelmezési Ipar
53 (6) 161-166 (1999)

22. Bíró Gy.: A zsírok táplálkozásélettani szempontból. Élelmezési ipar
44 (11) 393-395 (1990)

23. Bíró Gy.: Az élelmiszerek minőségének összefüggése a táplálkozás
minőségének jellemzőivel. Minőség és Agrárstratégia. Magyar
Tudományos Akadémia, Budapest, 1999.

24. Bíró Gy.: Az első magyarországi reprezentatív táplálkozási vizsgálat
(1985-1988) eredményei. Alapadatok I. OÉTI Tanulmány, Budapest,
1-249. (1992)

25. Bíró Gy.: Bíró Gy.: A hús jelentősége az ember táplálkozásában, a
múlt tényei, a jelenlegi ajánlások és perspektívák. A Hús 10 (1) 10-12
(2000)

26. Bíró Gy.: Koleszterin kalauz. Anonymus Kiadó, Budapest, 1-249-
(1992)

27. Bíró Gy.: Szükséges és várható trendek a magyarországi
táplálkozáspolitikában. Élelmezési Ipar 51 (6) 165-168 (1997)

28. Boulding, K. E.: The Image: Knowledge in Life and Society. Ann
Arbor: University of Michigan Press, 1956.

29. Bourdien, P.: A Social Critique of the Judgment of Taste Ondon.
Routledge, Keagan, 1985.

30. Broh, R. A.:  Managing Quality for Higher Profits. New York,
McGraw-Hill, 1982.



31. Byrne, M.: Fortified future for Functional Foods. Food Engineering
International, 10.

32. Chaffee, E. E.: Managing for the 1990's. In: Larry W. Jones and
Franz A. Nowotny eds. An Agenda for the New Decade. New
Directions in Higher Education, no. 70. San Francisco: Jossey-Bass,
1990.

33. Charles, P., Bone, A.: Importance of calcium in human nutrition-
osteoporosis. Scandinavian Dairy Information 6 (2) 20 (1992)

34. Cox, D. F.: Risk Handling in Consumer Behavior, in: Risk-taking and
Information-handling in Consumer Behavior. Boston, Harvard
University Press, 34-81 (1967)

35. Crosby, P. B.: Quality is free: The Art of Making Quality Certain.
McGraw-Hill, New York, 1979.

36. Crosby, P. B.: Reflections on Quality, McGraw-Hill Book Company,
1995.

37. Cunnigham, M.: The Major Dimensions of Perceived Risk. In:
Risktaking and Information-handling in Consumer Behavior. Ed. Cox,
D. F., Boston, Harvard University Press, 1967.

38. Czauner P: Ismét népszerű a szörp. Minden hatodik pohár szénsavas
üdítő otthon készül. Népszabadság 60 (300) December 4. 15 (2002)

39. Csákvári L.: A fogyasztás növelését szolgálva. Élelmiszer 10 (11-12)
68-71 (2002)

40. Csapó I.: Egészségmegőrző táplálkozás. A Hús 9 (3) 168-169 (1999)
41. Csapó I.: Funkcionális élelmiszerek – új kihívás az

élelmiszervegyészek számára. A Hús 9 (4) 253-255 (1999)
42. Csete L., Láng I.: Minőségi fordulat szükségessége és lehetőségei a

magyarországi agrárágazatokban. Gazdálkodás 43 (1) 1-21 (1999)
43. De Crook, A.: The dairy sector and agricultural policy in Hungary:

Ready for the EU? Wageningen Agricultural University. De partment
of Agricultural Economics. 1995.

44. Deming, W. E.: Out of the crisis. Cambridge, MA: Massachusetts
Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study,
1986.

45. Denis, M.: Image and Cognition, Hemel Hempstead: Harvester
Wheatsheaf, 1991.

46. Dobyns, L., Crawford-Mason, C.: Thinking about quality: progress,
wisdom, and the Deming philosophy. New York: Times
Books/Random House, 1994). xxiv, 280 pp., includes bibliographical
references.



47. ECD (European Comission Directorate)-General for Agriculture:
Prospects for agricultural markets 2001-2008, July 2001.

48. Edwards, C. D.: The Meaning of Quality. In: Quality Progress, Oct.
1968.

49. Élelmiszer: Foodapest Magazin 2002. Hús és húskészítmények – Tej
és tejtermékek. 10 (11-12) 28-79 (2002)

50. Engel, J. F., Blackwell, R. D., Miniard, P. W.: Consumer Behavior.
CBS College Publishing, New York, 1987.

51. Enser M.: Hústermékek az egészséges táplálkozás szolgálatában.
Beszámoló a Hústudomány és Technológia 46. Nemzetközi
Kongresszusáról. Buenos Aires, Argentíne, 2000. augusztus 27 -
szeptember 1. in: A Hús 11 (1) 9-30 (2001)

52. Fábián A.: A húsok és hústermékek mikrobiológiai vizsgálata. A Hús
10 (4) 231-235 (2000)

53. Fátrai P.: A hazai joghurtfogyasztási szokások marketing szempontú
vizsgálata. Diplomadolgozat, Kaposvári Egyetem, Állattudományi
Kar, Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék, 3-64 (2002)

54. Fauconneau, G.: Products for tomorrow. Technique Laitiere
Marketing. 24 (1033) 84-86 (1988)

55. Favre, J. P., Novembre, A.: Color and Communication. Zürich: ABC
Verlag, 1979.

56. Feigenbaum, A.V.: Total Quality Control. McGraw-Hill, New York,
1983.

57. Fenyvessy J., Balogh S., Csanádi J., Gyimes E.: Az egészséges
táplálkozást szolgáló termékek előállításának és fogyasztásának
tendenciái a fejlett országokban és Magyarországon. AMC T05/99
piackutatási és elemzési tanulmány, JATE, Szeged, 1999.

58. Fiedelsberger, H.: Freu dich auf ein Butterbrot. Verlag A. Kirsch,
Wien, 1-96 (1989)

59. FIL-IDF Bulletin: World Dairy Situation 1998. International Dairy
federation, Brussels, 1-52 (1998)

60. FIL-IDF Bulletin: World Dairy Situation 2001. International Dairy
federation, Brussels, 1-56 (2002)

61. Fishbein, M., Ajzen, I.: Beliefs, Attitudes, Intentions and Behaviour.
Reading (Mass.): Addison Wesley, 1975.

62. Gaál B.: Az élelmiszer-fogyasztás tendenciái a fejlett ipari
országokban. Marketing és Menedzsment 31 (3) 48-51 (1997)

63. Gaál, B.: Milyen lesz a XXI. század elejének élelmiszerfogyasztója?
Marketing és Menedzsment 32 (4) 51-55 (1998)



64. Galó M., Lakner Z., Szénás I.: Hétköznapi gondok – távlati tervek.
Stratégiai tervezés a magyar élelmiszergazdaságban. Nyíregyházi
Főiskola, 5-145 (2000)

65. Garvin, D. A. : Managin Quality: The Strategic and Competitive
Edge. New York, Free Press, 1988.

66. Gitlow, H. S.: The Deming guide to quality and competitive position.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987.

67. Goessler, R.: Milchwirtschaft in Osteuropa. Materialen zur
Marktbericchterstattung (Band 18), ZMP, Berlin, 2001.

68. Goldberg, I.: Functional foods – designer foods, pharmafoods,
nutraceuticals. Chapman & Hall, New York, 1998.

69. Grunert, K. G., Baadsgaard, A., Larsen, H. H., Madsen, T. K.:
Market Orientation in Food and Agriculture. Kluwer Academic
Publishers, London, 1996.

70. Grunig, J. E.: Image and substance: from symbolic to behavioral
relationships. Public Relations Review 19 (2) 121-139 (1993)

71. Guaspari, J.: I know it when I see it: a modern fable about quality.
New York: AMACOM, 1985.

72. Gurr, M.: Polyunsaturates. Their role in health and nutrition. The
Butter Council, London, 1-32 (1991)

73. Gutjahr, G.: A piaclélektan kézikönyve – Fogyasztó és termék. Aula
Kiadó, Budapest, 1992.

74. Gyalog V. Á.: Hatásvadászat. Színek, illatok, ízek, hangok a
marketing szolgálatában. Marketing és Menedzsment 33 (2) 59-65
(1999)

75. Hajdu I., Lakner Z.: Az élelmiszeripar gazdaságtana.
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1999.

76. Hofmeister-Tóth Á., Törőcsik M.: Fogyasztói magatartás. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

77. Horváth Á.: A fogyasztói magatartás és az élelmiszerfogyasztás
jellemzői. Doktori (PhD) értekezés, Gödöllői Agrártudományi
Egyetem, 1996.

78. Horváth A.: Fogyasztási szokások 2002. – Gfk. Hungária Kft. IV.
Szakma Napja Konferencia, Lillafüred, 2002. szeptember 27.

79. Horváth Zs., Lakner Z.: A táplálkozási szerkezet és az egészségi
állapot néhány összefüggése. XXVII. Óvári Tudományos Napok - Új
kihívások a mezőgazdaság számára az EU-csatlakozás tükrében,
PATE, Mosonmagyaróvár, 812-817 (1998)



80. Horváth, Zs., Lakner Z., Vízvári B.: Adalékok a húsipari vállalatok
marketing stratégiájának kialakításához I. rész. Kézirat, 2002.

81. Howard – Sheth J. N.:  Marketing Theory Evaluation. John Wiley
and Sons Inc., New York, 1988.

82. Hunt, V. D.: Managing for quality: integrating quality and business
strategy. Homewood IL: Business One Irwin, 1993.

83. Incze K., Csapó I.: Húsok zsír- és koleszterintartalma és zsírsavképe.
A Hús 10 (1) 19-23 (2000)

84. Incze K., Zukál E., Szerdahelyi K., Erdős Z.: Az alapanyag
feldolgozás és a piacra jutás folyamatainak minőségi ugrópontjai a
húsipari termékeknél. Agro 21-Füzetek, 5-31 (1998)

85. Incze K.: Szakmai mélyinterjú. OHKI, Budapest, szeptember 20.
(2001)

86. Ishikawa, K.: What is total quality control? The Japanese way.
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1985.

87. Ivancsóné Horváth Zs.: A magyar élelmiszerfogyasztás főbb
társadalmi - gazdasági - népegészségügyi összefüggései a nemzetközi
összehasonlítás tükrében. P.hD. értekezés, Szent István Egyetem,
Élelmiszertudományi Kar, Budapest, 1-134 (2000)

88. Jacoby, J., Kaplan, L.B.: The Components of Perceived Risk. In:
Proceedings, Third Annual Conference. Ed. M. Venkatesan, Urbana,
IL, Association for Consumer Research, 382-393 (1972)

89. Juran, J. M.: Juran on Leadership for Quality: An Executive
Handbook. Free Press, New York, 1989.

90. Juran, J. M.: Juran`s Quality Control Handbook. Fourth Edition,
McGrawHill, New York, 1988.

91. Juran, J. M.: Minőségtervezés, szabályozás, ellenőrzés. Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1966.

92. Kästli P.: Tejzsír és arteriosklerosis. Tejipar 8 (július-december), 105-
107 (1959)

93. Katona, G.: Psychological Analysis of Economic Behavior. Mc
Graw-Holl, New York, 1962.

94. KÉKI-Magyar WES Titkárság: Országjelentés Magyarországról.
Világélelmezési Csúcstalálkozó, Róma, Olaszország, 1996. november
13-17.

95. Klupsch, H.J.: Man and microflora. S. Afr. Dairy Techn. 5 (17) 153-
156 p. (1983)

96. Kolos K.: A kockázat szerepe a fogyasztók vásárlási döntéseiben.
Marketing és Menedzsment 31 (5) 67-73 (1997)



97. Komáromi N.: A magyar élelmiszerfogyasztók szegmentációja.
Marketing és Menedzsment 31 (2) 71-73 (1997)

98. Kopint-Datorg Rt.: A húsfogyasztás alakulása Magyarországon.
AMC piackutatási tanulmány, Budapest, 1999.

99. Kotler, P.: Kotler on Marketing; How to create, win, and dominate
Markets. The Free Press, New York, 1999.

100. Kotler, P.: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,
1991. és 1998.

101. Kovács F., Selmeci L.: Bevezetés a kereskedelemlélektanba.
Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1973.

102. Kovács L. I.: Eljöhet-e a tejjel-vajjal folyó Kánaán? Mai Piac 9 (9)
27-30 (2002)

103. Krajewski-Rizman: Opreations management. Fourth Edition.
Addison-Wesley, Reading, Mass, 1996.

104. Kutter, S.: Essen der Zukunft: Heilsames Prinzip. Wirtschaftswoche
3/98, 46-50 (1998)

105. L. Le Guern: Védőbeszéd a húskészítmények táplálkozásbiológiai
értéke mellett. A Hús 6 (4) 191-196 (1996)

106. L. Z.: Ertrag mit Functional Food. Lebensmittel Zeitung 23 (20) 56
(1999)

107. Lakner Z., Horváth Á., Tamus A.: A magyar tejvertikum az Európai
Unió kapujában. Vision 2000 konferencia vitaanyaga. 16-24 (1998)

108. Lakner Z., Somogyi S., Horváth Zs.: Az élelmiszerminőség és a
piac. Agro 21 füzetek, 47-64 (1998)

109. Lancester, K. J.: A New Approach to Consumer Theory in „Journal
of Political Economy”, 1966.

110. Latzko, W. J., Saunders, D. M.: Four Days with Dr. Deming: A
Strategy for Modern Methods of Management. Reading,
Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company 1995.

111. Légrády P.: A tojásról A-tól Z-ig. FVM-AMC, Budapest, 16-24
(1998)

112. Légrády P.: Tojás, táplálkozás, egészség. E.P.E. Kft – Maecenas
Kiadó, Budapest, 2001.

113. Lehota J., Lakner Z., Tomcsányi P.: Fogyasztás, marketing és
minőség az agrárgazdaságban. Minőség és agrárstratégia –
Magyarország az ezredfordulón. Szerk: Glatz Ferenc. Magyar
Tudományos Akadémia, Budapest, 59-82 (1999)

114. Lehota J., Tomcsányi P.: Agrármarketing. Mezőgazda Kiadó, 1994.



115. Lehota J.: Élelmiszer-gazdasági marketing. Műszaki Könyvkiadó,
2001.

116. Lembke, A., Frahm, H., Greggersen, H., Lembke, U., Weber, E.:
The biological value of ditary fats in a clinical experiment. Kieler
Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 24 (1) 3-14 (1972)

117. Lembke, A.: On the fat content of consumption milk from the
nutritionist`s view-point. Milchwissenschaft 23 (2) 727-729 (1980)

118. Lippman, W.: Public Opinion. New York, Harcourt, Brace and
World, 1922.

119. Magyar, Kasimir M.: A marketingé a jövő! Hogyan válik
gyakorlattá a marketing-elmélet? LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó
Szolgálat, Budapest, 1990.

120. Majoros, P.: Kutatás-módszertan. Külkereskedelmi Főiskola,
Budapest, 1994.

121. Malich, S.: Gegen die Cholesterinhysterie. Deutsche Milchwirtschaft,
42 (20), 613-614 (1991)

122. Menrad, K.: Markt und Marketing von funktionellen Lebensmitteln.
Agrarwirtschaft 49 (8) 295-302 (2000)

123. Miles, D. M.: Értékelemzés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest, 1973.

124. Molnár I.: A minőség evolúciója. Tejgazdaság 49 (2) 39-41 (1999)
125. Molnár P.: Az élelmiszerminőség meghatározásának újabb

szempontjai. Élelmezési Ipar 45 (10) 379-383 (1991)
126. Móricz É.: Reklámpszichológia. BKÁE Marketing Tanszék,

Budapest, 1999.
127. Moschis, G.: The Role of Family Communication in Consumer

Socialization of Children and Adolescents. Journal of Consumer
Research, March, 1985.

128. Moss, D., MacManus, T., Vercic, D.: Public Relations Research: an
international perspective. Thomson Business Press, International
Thomson Publishing Company, 1997.   

129. Mózsik Gy., Figler M., Kocsis B., Nemessányi Z., Ruzsa Cs.,
Szakály S., Sétáló J.: Effects of unprocessed and heatprocessed
dietary fibers on the gastric emptying and on the absorption of
different foods and drugs from the gastrointestinal tract in healthy
subjects and patients (a review). Exp. Clin. Gastroenterol. 1 (1) 197-
210 (1991)

130. Mózsik Gy., Figler M., Vincze Á., Szakály S., Széles Gy.:
Actualities of the nutritional state of Hungary. Az integrált



élelmiszergazdaság biológiai és gazdasági alapjainak feltárása a Dél-
Dunántúlon, PATE, Kaposvár, 1992, 17-35.

131. Mózsik Gy., Jávor T., Szakály S.: A táplálkozástudomány helyzete
és feladatai Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 1-
818.

132. Mózsik Gy., Szakály S.: Ideális zsír. Magyar Táplálkozástudományi
Társaság XI. Vándorgyűlésének Évkönyve, Szarvas, 164-192 (1984)

133. Mózsik Gy.: Food consumption, change in number of inhabitants,
main diseases and nutritional risk factors and clinical nutritional
research in Hungary. Proceedings of the 10th International Congress
of Agricultural Medicine and Rural Health, Pécs, 1-20 (1988)

134. N.N.: The role of calcium in health. National Dairy Council Digest 55
1 25-32 (1984)

135. Nagy A.: Ételed legyen az orvosságod! Népszabadság, 60 (70)
március 7., 30 (2002)

136. Neulinger Á.: Fogyasztói értékek és vásárlói magatartás. Marketing
és Menedzsment 35 (1) 30-35 (2001)

137. Nilson, T. H.: Value Added Marketing. McGraw-Hill, London, 1992.
138. Orbánné Nagy, M.: A húságazat versenyképessége és piaci kilátásai

a csatlakozás után. A Hús 11 (1) 48-54 (2001)
139. Pais I.: Újabb kutatási eredmények az élelmiszertermékekben

található mikroelemek táplálkozásélettani hatásáról. Élelmezési Ipar
46 (6) 161-165 (1992)

140. Papp J., Lakner Z., Komáromi N., Lehota J.: Food Consumer
Types and Behavior in Hungary: A Survey of Food Consumer`s
Attitudes and Practical Behavior. Acta Alimentaria, 26 (3) 199-217
(1997)

141. Pécsi T.: Koleszterinmítosz. Étrend 1 (1) 4-7 (2000)
142. Pénzes É., Réti A.: Húsfélék és húskészítmények fogyasztásának

várható alakulása Magyarországon. Gazdálkodás 44 (2) 55-59 (2000)
143. Pénzes É.: Húsvásárlói magatartás az ezredfordulón Magyarországon.

Doktori (PhD) értekezés, Mosonmagyaróvár, 1-177 (2002)
144. Pilgrim, F. J.: The Component of Food Acceptance and Their

Measurement. American Journal of Clinical Nutrition, 171-175 (1957)
145. Pintér I.: Az élelmiszeripari termékek minősége és költsége.

Gazdálkodás, 40 (1) 47-56 (1996)
146. Praestegaard, C.: The buying habits year 2000. Danisch Dairy &

Food Industry. (9) 22-23 (1994)



147. Promar International Strategic Management Consultacies
(PISMBC): Új ízlések és étkezési szokások Európában az
ezredforduló után, AMC, 1998.

148. Rajecki, D. W.: Attitudes, Themes and Advances. Sunderland, Mass.:
Sinauer, 1982.

149. Rasic, I.L., Kurmann, J.A.: Bifidobacteria and their role. Birkhauser
Verlag, Stuttgart, 1-223 (1983)

150. Rékasi K.né: A jód mint egyik létfontosságú mikroelem. A Hús 4 (2)
70-71 (1994)

151. Rekettye G.: Értékteremtés a marketingben. Termékek piacvezérelt
tervezése, fejlesztése és menedzselése. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, (1997b)

152. Rekettye: Az árak és a fogyasztói magatartás. Marketing és
Menedzsment 31 (4) 25-31 (1997a)

153. Richardson, T.: The hypocholesterolemic effect of milk. A reviwe.
Journal of Food Protection 41 (3) 226-235 (1978)

154. Rigó J.: A mikro diétás rostok jelentősége táplálkozásunkban.
Táplálkozás-Allergia-Diéta 3 (5-6) 45-48 (1998)

155. Robinson, R.K., Samona, A.: Health aspects of „bifidus” products: a
reviwe. International Journal of Food Sciences and Nutrition 43 (3)
175-180 (1992)

156. Roepken, K. E.: Consumer Trends in the 1980s and Implications for
the Dairy Industry. Food Technology 42 (1) 123-125 p. (1988)

157. Rokeach, M.: Beliefs, Attitudes and Values. San Fransisco: Jossey
Bass, 1969.

158. Ruzsa Cs., Jávor T., Mózsik Gy.: Research of Dietary Fibres.
Orvosi, táplálkozási és ipari tanulmány. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1-190 (1986)

159. Sárközi P.: Értékelemzés az élelmiszer-gazdaságban. Mezőgazdasági
kiadó, Budapest, 1986.

160. Sarudi Cs.: A Dél-dunántúli régió agrár- és vidékfejlesztési
koncepciójának korszerûsítése és fejlesztési prioritásai. A Dél-
Dunántúl agrár- és vidékfejlesztési koncepciója, ill. stratégiai és
operatív programja. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács 5154 sz. pályázata. Témavezetõ: Dr. Széles Gy.,
Kutatási tanulmány. Kézirat. Kaposvár, 45 (1999a).

161. Sarudi Cs.: Az állam szerepe a vidékfejlesztésben. Szerk.:
Sipos A.-Szűcs I., Állami szerepvállalás az agrárszférában.
("Magyarország az ezredfordulón" Stratégiai kutatások a



Magyar Tudományos Akadémián) Agroinform Kiadó, Budapest,
67-81 (1999b)

162. Sarudi Cs.: Harmonized development of the farm economy and
of the countryside. Szerk.: Csapó J., Acta Agraria
Kaposváriensis. Kaposvár, PATE ÁTK, 2 (1) 87-101 (1998)

163. Sarudi I., Lassu Iné, Nagy I., Szakály S.: A hazai tejek, tejporok és
tejfehérje-koncentrátumok szeléntartama. Az integrált
élelmiszergazdaság biológiai és gazdasági alapjainak feltárása a Dél-
Dunántúlon, PATE, Kaposvár, 61-71 (1992)

164. Sarudi I., Lassu Iné, Rumi Gy., Kovách G., Szakály S.: Élesztőben
dúsított „bioszelén” hasznosulása a sertés és az ember szervezetében.
Az integrált élelmiszergazdaság biológiai és gazdasági alapjainak
feltárása a Dél-Dunántúlon, PATE, Kaposvár, 72-77 (1992)

165. Schultz, D. E., Tannenbaum, S. I., Lauterborn, R. F.: Integrated
Marketing Communications, Pulling It Together and Making It Work.
Lincolnwood (III.): NTC Business Books, 1993.

166. Seymour, D. T.: On Q: Causing Quality in Higher Education. New
York: American Council on Education/Macmillan Publishing
Company, 1992.

167. Shanteau, J.: Consumer impression formation: the integration of
verbal and visual information. In: Nonverbal Communication in
Advertising, (ed. By S. Hecker and D. W. Stewart), Lexington, Mass:
D.C. Heath and Company, 1988.

168. Shiler, G.G., Poyarkova, G.S., Levachev, H.H.: Hypothetic ideal fat
in food products for healthy people. XXI. Dairy Congr. 1 (1) 366
(1982)

169. Soeterboek, L.: Predictive Control: A Unified Approach.
International Series in Systems and Control Engineering. Prentice
Hall, 1984.

170. Sorossy R., Hajdu Iné, Lakner Z.: A magyar élelmiszerfogyasztók
és a tej. XXVII. Óvári Tudományos Napok - Új kihívások a
mezőgazdaság számára az EU-csatlakozás tükrében, PATE,
Mosonmagyaróvár, 868-873, 1998.

171. Steenkamp, J. B.: Product Quality: An Investigation into the Concept
and How it is Perceived by Consumers. Assen Maastricht: Van
Gorcum, (1989)

172. Steenkamp, J-B. E. M.: Dinamics in Consumer Behavior with
Respect to Agricultural and Food Products. In Proceeding of the 47 th
Seminar of EAAE. Wageningen, 15-38 (1996)



173. Stepherd, R.: Overview of Factors Influencing Food Choise.
Proceedings of the 12 th British Nutrition Foundation Annual
Conference ed. Margaret Asuwell, London, BNF, 12-30 (1990)

174. Strecker, O., Reichert, J., Pottebaum, P.: Marketing für
Lebensmittel. Grundlagen und praktische Entscheidungshilfen. DLG-
Verlag, Frankfurt am Main, 1976.

175. Szabó M., Szakály S.: A tej termékpálya minőséget meghatározó
ugrópontjai, körülményei és fejlődési irányai, tennivalói. „Agro 21
Füzetek”, 21. szám, 33-51 (1998)

176. Szabó M.: A húsok és húskészítmények élelmiszerbiztonsági
kérdései. Előadás a „A Hús szerepe az egészséges táplálkozásban” c.
konferencián, Budapest, HKI, 2000.

177. Szakály & Co. Piac- és Közvélemény-kutató Intézet: A magyar
lakosság húsfogyasztási, -vásárlási szokásai. AMC tanulmány, 2000.

178. Szakály S. (szerk.): Tejgazdaságtan. Dinasztia-ház Rt., Budapest,
2001.

179. Szakály S., Facskó M., Schrem J., Mészáros M., Bakos B.: A hazai
laktózintolerancia felmérésének eredményei. A táplálkozástudomány
helyzete és feladatai Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest,
103-112 (1983)

180. Szakály S., Keller B., Szily B., Szakály Z., Széles Gy.: A
tejtermékek egyes deklarációs, promóciós és minőségi anomáliái a
jelenlegi időszakban Magyarországon. A Tejgazdaság – Tudomány és
Gyakorlat c. szakmai folyóirat 1997. évi különszáma. Budapest, 134-
141 (1997)

181. Szakály S., Keller B.: Funkcionális minőség és marketing-stratégia
tejtermékeknél. A Tejgazdaság – Tudomány és Gyakorlat c. szakmai
folyóirat 1996. évi különszáma. Budapest, 56 32-39 (1996)

182. Szakály S., Schäffer B., Pallai G.: Kutatások kedvező zsírösszetételű
speciális zsírdús tejtermékek kidolgozására. MTKI Évkönyv, Pécs-
Mosonmagyaróvár, 44-45 (1986)

183. Szakály S., Zsinkó M.: Pro- és prebiotikumot tartalmazó új magyar
tejtermékek funkcionális minősége. A Tejgazdaság – Tudomány és
Gyakorlat c. szakmai folyóirat 1997. évi különszáma. Budapest, 57
149-156 (1997)

184. Szakály S.: A tejtermékek táplálkozási, egészségügyi szerepéről.
Élelmezési Ipar 51 (10) 291-293 (1997)

185. Szakály S.: A vaj a lipid-elmélet szorításában. Tejgazdaság 55 (1) 12-
21 (1995)



186. Szakály S.: Applicability of dietary fibres in the dairy industry.
Research of Dietary Fibres, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, 187-
190.

187. Szakály S.: Egészségünk őrei a tejtermékek. 3-33, FVM-AMC,
Budapest, 2000.

188. Szakály S.: Egy rövid újságcikk széles körű negatív hatásának
margójára. MTKI, Pécs, 2000. október 9., 1-4

189. Szakály S.: Szakmai mélyinterjú. MTKI, Pécs, 2001.
190. Szakály S.: Táplálkozástudományi ismeretek. Magyar Tejgazdasági

Kísérleti Intézet-József Attila Tudományegyetem, Pécs-Szeged, 1998.
191. Szakály Z., Berke Sz., Szakály S., Széles Gy.: Funkcionális

élelmiszerek - új piaci trend és kihívás a tejtermékgyártók számára.
Vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben -
Jubileumi konferencia a GTK megalakulásának 10. évfordulójára.
GATE, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 1997. okt. 9-
10.

192. Szakály Z., Huszka P., Berke Sz.: Vörös húsok fogyasztási és
vásárlási szokásai Magyarországon. Élelmiszermarketing-tudomány,
(1) 4 3-16, 2000.

193. Szakály Z.: A tejgazdasági marketing alapjai. In: Tejgazdaságtan,
szerk. Szakály S., 400-424 (2001)

194. Szakály Z.: Korszerű állati eredetű alapélelmiszerek
piacképességének vizsgálata. Kandidátusi értekezés. Kaposvár, 1994.

195. Szakály Z.: Nutrimarketing int he service of health-protective foods.
Angol nyelvű habilitációs előadás, Kaposvári Egyetem, Állattudomnyi
kar, 2002. május 9.

196. Szakály, Z., Berke, Sz., Molnár, Cs., Máthé, A., Széles, Gy.:
Functional foods in Hungary - a major opportunity for the dairy
industry. 13th International Congress on Agricultural Engineering -
Processing - Vol. 6, Rabat, Morocco, 11-16 (1998)

197. Szakály, Z., Széles, Gy., Berke, Sz., Szily, B., Szakály, S.:
Functional foods in Hungary - a new market in sight. In Proceedings:
XXVII CIOSTA - CIGR V Congress. Kaposvár, Hungary, 1997. aug.
25-27. 156-162.

198. Szalay I.: A baromfiágazat fejlődésének minőségi ugrópontjai.
Minőség és agrárstratégia – Magyarország az ezredfordulón. Szerk:
Glatz Ferenc. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 237-254
(1999)



199. Szarka E.: „Gyógytáplálékok”, a gyógyítás útjai – és ezek
szabályozási problémái. Iparjogvédelmi Szemle, a Szabadalmi
Közlöny és Védjegyértesítő melléklete. 105 (4) 8-16 (2000)

200. Szocio-Gráf Piackutató Kft.: A tejfogyasztási szokások vizsgálata.
AMC tanulmány, 1998.

201. Tenner R.A., DeToro J.I.: Teljes körű minőség-menedzsment.
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.

202. Tietz, B.: Binnenhandelspolitik, 2. Aufgabe, Vahlen Verlag,
München, 1996.

203. Tomcsányi P.: A termékminőség és fogalmainak értelmezése az
agrárgazdaságban. „AGRO 21 Füzetek” 22. szám, 93-111 (1998)

204. Tomcsányi P.: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem,
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest, 2000.

205. Tomcsányi P.: Az élelmiszer-gazdasági marketing alapjai.
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1988.

206. Tomcsányi P.: Piaci áruelemzés és marketing termék-stratégia.
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest, 1994 .

207. Tóth K., Berke Sz.: Fiatalok tejtermékfogyasztásának és
márkapreferenciáinak vizsgálata. Élelmiszermarketing körkép,
Élelmiszermarketing-tudomány 2 (1-2) 9-19 (2001)

208. Totth G.: A piaci hírnév hordozói, a termékismertség és -elismertség
szerepe a versenyképességben. „AGRO 21 Füzetek” 22. szám, 11-17,
(1998)

209. Townsend, P. L., Gebhardt, J. E.: Commit to quality. New York:
Wiley, 1990.

210. Törőcsik M., Varsányi J.: Termékstratégia emocionális és racionális
közelítésben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

211. Törőcsik M.: Empatikus marketing. Bagolyvár Könyvkiadó,
Budapest, 2000.

212. Törőcsik M.: Mit jelent a márka a fogyasztónak? Élelmiszer Szakma
Napja, Lillafüred, 2002. szeptember 27.

213. Trail, B.: Food and Nutritional Policy in EU. Broussel, 1-210 (1992)
214. USDA-FAS: Red meat and poultry:  Per capita consumption, 1995-

2000, by 10 leading countries in 2000. Computed by ERS from data
provided by USDA/Foreign Agricultural Service (FAS), 2001.

215. Varga Zs.: A tej és a tejtermékek szerepe a táplálkozásban. Étrend 1
(1) 15-16, 2000.

216. Veress G.: A minőségügy alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,
1999.



217. Vershofen, W.: Handbuch der Verbrauchforschung. Berlin. Cit. in.
BECKER (1983)

218. Walker, A.F., Wood, C.: Cholesterol. Its role in health and nutrition.
The Butter Council, London, 1-32 (1991)

219. Wheelock, J. C.: Coping with Change in the Food Business. Fodd
Marketing 2 (3) 20-45 (1986)

220. Zajkás G.: A húsok szerepe az egészségmegőrző táplálkozásban. A
Hús 8 (4) 205-206 (1998)

221. Zajkás G.: Idült nem fertőző betegségek és a húsfogyasztás közötti
kapcsolat. A Hús 10 (1) 24-29 (2000)

222. Zajkás G: Az idült nem fertőző betegségek és a húsfogyasztás
kapcsolata, különös tekintettel a szív- és érrendszeri betegségekre és a
rosszindulatú daganatokra. A hús fontossága a teljes értékű
táplálkozásban c. konferencia. Országos Húsipari Kutatóintézet,
Budapest, 1999. október 26.



AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT
PUBLIKÁCIÓK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Idegen nyelvű közlemények

1. Berke, Sz.: The Effect of Functional Quality Elements on the
Competitiveness of Foods. Universitas Kaposváriensis, Kaposvár, Acta
Scientarium Socialium 11 (2) 79-87 (2002)

Magyar nyelvű közlemények

1. Berke Sz., Huszka P., Pósa O. Szakály Z.: Az élelmiszer-
kiskereskedelem helyzete Magyarországon nemzetközi
összehasonlításban. Élelmiszermarketing-tudomány, 1 (3) 2000, 3-17.

2. Szakály Z., Huszka P., Berke Sz..: Vörös húsok fogyasztási és vásárlási
szokásai Magyarországon. Élelmiszermarketing-tudomány, 1 (4) 2000, 3-
16.

3. Berke Sz., Tóth Katalin: Fiatalok tejtermékfogyasztásának- és
márkapreferenciáinak vizsgálata. Élelmiszermarketing-tudomány, 2 (1-4)
2001, 9-18.

4. Szakály Z., Tápler H., Fejes J., Berke Sz.: Sajtok fogyasztásának és
marketingstratégiájának elemzése szekunder piackutatás
alkalmazásával I. Tejgazdaság, 62 (1) 30-39 (2002)

5. Szakály Z., Tápler H., Huszka P., Berke Sz.: Sajtfogyasztási
szokások, preferenciák és attitűdök vizsgálata primer piackutatás
alkalmazásával II. Tejgazdaság, , 62 (1) 40-49 (2002)

Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények

1. Szakály Z., Berke Sz., Szakály S., Széles Gy.: Funkcionális élelmiszerek
- új piaci trend és kihívás a tejtermékgyártók számára. Vállalati
környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben - Jubileumi
konferencia a GTK megalakulásának 10. évfordulójára. GATE,
Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 1997. 137-140.



2. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A tejtermékfogyasztás szerkezeti
változása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. Vállalati
környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben - Jubileumi
konferencia a GTK megalakulásának 10. évfordulójára. GATE,
Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 1997, 131-136.

3. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: Élharcosok és utóvédek avagy TOP
10 - UNTOP 10 - A világ tejtermékfogyasztása számokban.Vállalati
környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben - Jubileumi
konferencia a GTK megalakulásának 10. évfordulójára. GATE,
Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 1997. 121-124.

4. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy., Szily B.: Savóbázisú hagyományos és
különleges üdítő italok, ill. desszertek fogyasztói vizsgálata. IV. Tejipari
Minőségügyi és Technológiai Konferencia. Nyíregyháza-Sóstó, 1997.
nov. 17-18.

5. Szakály, Z., Széles, Gy., Berke, Sz., Szily, B., Szakály, S.: Functional
foods in Hungary - a new market in sight. In Proceedings: XXVII
CIOSTA - CIGR V Congress. Kaposvár, Hungary, 1997. 25-27. 156-
162.

6. Szakály, Z., Berke, Sz., Molnár, Cs., Máthé, A., Széles, Gy.: Functional
foods in Hungary - a major opportunity for the dairy industry. 13th

International Congress on Agricultural Engineering - Processing - Vol.
6, Rabat, Morocco, 1998, 11-16.

7. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: Funkcionális élelmiszerek
Magyarországon - új kihívás a tejtermék gyártók számára. XXVII. Óvári
Tudományos Napok - Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU -
csatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, 746 - 751.

8. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A kiváló minőség nyomában -
védjegyek a magyar élelmiszerpiacon. XXVII. Óvári Tudományos
Napok - Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU-csatlakozás
tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, 752 - 757.

9. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A sajtfogyasztás alakulása
Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. XXVII. Óvári
Tudományos Napok - Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU -
csatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, 758 - 763.



10. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A sajtmárkák ismertsége és
kedveltsége Magyarországon. XXVII. Óvári Tudományos Napok - Új
kihívások a mezőgazdaság számára az EU-csatlakozás tükrében, PATE,
Mosonmagyaróvár, 1998, 764 - 769.

11. Pósa O., Széles Gy., Berke Sz., Sarudi Cs., Szakály Z.: Integrated
quality management in the Hungarian dairy industry. CIOSTA-CIGR V
XXVIII International Congress, Horsens, Denmark, 1999, 314 - 319.

12. Pósa O., Berke Sz., Szakály Z.: Marketing és regionális piacszervezés
kecsketej-alapú termékeknél. VII. Nemzetközi Agrárökonómiai
Tudományos Napok – Régiók vidék- és mezőgazdaság fejlesztése, Szent
István Egyetem, Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar,
Gyöngyös, 2000, 258 – 263.

13. Berke Sz., Pósa O., Lendvai E., Szakály Z.: Kvalitatív piackutatás
alkalmazása a funkcionális minőség összetevőinek meghatározására.
XXVIII. Óvári Tudományos Napok – Az élelmiszergazdaság
fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Mezőgazdaság-tudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000, 16-21.

14. Pósa O., Berke Sz., Huszka P., Szakály Z.: A marketingcsatorna elemei
a kecsketej-termékek esetében. XXVIII. Óvári Tudományos Napok – Az
élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-Magyarországi
Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000, 101-
106.

15. Kokovai I., Pósa O., Berke Sz., Szilvási M., Szakály Z.: A hazai
joghurtpiac ár- és ízválasztékának marketing szempontú megközelítése.
XXVIII. Óvári Tudományos Napok – Az élelmiszergazdaság
fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Mezőgazdaság-tudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000, 189-194.

16. Berke Sz., Szilvási M., Huszka P., Szakály Z.: Marketing gyakorlat a
funkcionális élelmiszerek piacán. XXVIII. Óvári Tudományos Napok –
Az élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-
Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar,
Mosonmagyaróvár, 2000, 152-157.



17. Szigeti O., Szakály S., Berke Sz., Szakály Z.: A magyar élelmiszer-
gazdaság új minőségügyi rendszere. XIII. élelmiszer Minőségellenőrzési
Tudományos Konferencia, Budapest-Székesfehérvár, 2000, 30-32.

Proceedings-ben megjelent absztraktok

1. Szakály, S., Szily, B., Széles, Gy., Berke, Sz., Szakály, Z.: Appearance
anomalies of foods at recent period in Hungary. I. Declaration
anomalies. In Proceedings: XXVII CIOSTA - CIGR V Congress.
Kaposvár, Hungary, 1997, 385.

2. Szakály, S., Szily, B., Széles, Gy., Berke, Sz., Szakály, Z.: Appearance
anomalies of foods at recent period in Hungary. II. Promotion
anomalies. In Proceedings: XXVII CIOSTA - CIGR V Congress.
Kaposvár, Hungary, 1997, 386.

3. Szakály, S., Szily, B., Széles, Gy., Berke, Sz., Szakály, Z.: Appearance
anomalies of foods at recent period in Hungary. III. Product quality
anomalies.  In Proceedings: XXVII CIOSTA - CIGR V Congress.
Kaposvár, Hungary, 1997, 387.

4. Szakály Z., Berke Sz.: Funkcionális élelmiszerek értékesítésének
növelése promóciós eszközökkel. A Dunántúl szerepe, lehetõsége és
feladata az egészségmegõrzés táplálkozási feladatainak
megvalósításában - Regionális Konferencia. POTE, Pécs, 1997. nov. 7-
8.

5. Szakály, S., Berke, Sz., Széles, Gy., Szakály, Z.: A magyar tejgazdaság
minőségügyi helyzete az EU csatlakozás szemszögéből. III. Nemzetközi
Élelmiszertudományi Konferencia. KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar,
Szeged, 1998, 9-10.

6. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: Minőség- és eredetjelző védjegyek
jelentősége a hazai élelmiszerpiacon. Lippay János - Vas Károly
Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem,
Budapest, 1998, 116-117.

7. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A savanyú tejtermékek
fogyasztásának alakulása Magyarországon és a világ fontosabb



régióiban. Lippay János - Vas Károly Tudományos Ülésszak, Kertészeti
és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, 1998, 134-135.

8. Szakály Z., Pósa O., Kokovai I., Berke Sz.: A funkcionális minőség
szerepe állati eredetű élelmiszereknél. IV. Nemzetközi
Élelmiszertudományi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Szegedi
Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged, 2000, 45-46.

9. Berke Sz., Pintér A., Bertalan P., Szakály Z.: A minőség különböző
dimenziói az élelmiszermarketingben. „10 éves a vállalkozó-menedzser
szak a SZÉF-en.” Kihívások az európai csatlakozás küszöbén, különös
tekintettel a területfejlesztési, közlekedési és infrastrukturális
problémákra. Szeged, 2001, 110-111.

10. Szigeti O., Berke Sz., Szente V., Szakály Z.: Kecsketej alapú termékek
fogyasztói vizsgálata csoportos interjúk alkalmazásával. XXIX. Óvári
Tudományos Napok, Agrárökonómia Szekció, Nyugat-Magyarországi
Egyetem, Mosonmagyaróvár, 2002, 209.

11. Berke Sz., Pósa O., Szakály Z.: Használati és táplálkozási előnyök
fogyasztói megítélése tejtermékeknél. XXIX. Óvári Tudományos
Napok, Agrárökonómia Szekció, Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Mosonmagyaróvár, 2002, 126.

ELŐADÁSOK

1. Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek vizsgálata alapvető
állati eredetű élelmiszereknél. Ph.D. Kerekasztal beszélgetés, Kaposvári
Egyetem Állattudományi Kar, Kaposvár, 2002. szeptember 30.



TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. Berke Szilárd

Iskola: 1992-1997 – PANNON Agrártudományi
Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar,
Mosonmagyaróvár

Végzettség: Okleveles agrármérnök

Nyelvismeret:  Német középfok “C”
Angol alapfok “C” (szakmaival bővített)

Előző munkahelyek: 1997-1998 között: Pécsi Milker Kft. (marketing
asszisztens)
2000-2003 között: Kaposvári Egyetem ÁTK,
Ökonómiai és Szervezési Intézet,
Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék
(tanszéki mérnök)

Jelenlegi munkahely: 2003-tól: Kaposvári Egyetem Állattudományi
Kar, Ökonómiai és Szervezési Intézet,
Marketing és Minőségtani Tanszék (egyetemi
tanársegéd)

Tudományos fokozat: Társadalomtudomány, Gazdálkodás- és
szervezéstudomány, PhD, 2003

Kutatási terület: Élelmiszerminőség, fogyasztói (észlelt)
minőség, márkázás

Publikációk száma: Idegen nyelvű könyvrészlet: 1; Magyar nyelvű
könyvrészlet: 1
Idegen nyelvű közlemény: 2; Magyar nyelvű
közlemény: 5
Proceedingsben teljes terj.ben megjelent

közlemények: 23
Proceedingsben megjelent absztraktok: 14
Előadás: 2

Tudományos- és Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete
2003-

szakmai élet: Magyar Reklám Szövetség 2000-
Magyar Reklám Szövetség Internet Tagozata
2000-
MTA Pécsi Agrárökonómiai Szakbizottsága
1999-



Élelmiszermarketing-tudomány c. lektorált
szaklap szerkesztője 2000-
Magyar Marketing Szövetség bejegyzett
szakértője 2004-

Oktatásban eltöltött idő: 7 év

Oktatási gyakorlat: Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola, 1997
KE ÁTK, Ökonómiai és Szervezési Intézet,
Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék 1998-
tól
KE CSVMTKF, Kommunikáció Tanszék 1999-
től
Gábor Dénes Főiskola Kaposvári Tagozata
1999-2002
Szolnoki Főiskola Kaposvári Tagozata 1999-
2001
KE-ÁTK, Továbbképzési és Szaktanácsadási
Központ marketing- és reklámmenedzser OKJ
képzés szakvezető helyettese és a
Marketingkommunikáció tantárgy vezető
oktatója 2000-2003
KE-ÁTK, Továbbképzési és Szaktanácsadási
Központ, mezőgazdasági szakképzés
(takarmányozási szakmérnök), 1999-2001
JPTE Közgazdaságtudományi Kar – Intézményi
kommunikátor OKJ képzés főtantárgy-felelőse
marketingből 2003-



AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT
PUBLIKÁCIÓK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Idegen nyelvű közlemények

2. Berke, Sz.: The Effect of Functional Quality Elements on the
Competitiveness of Foods. Universitas Kaposváriensis, Kaposvár, Acta
Scientarium Socialium 11 (2) 79-87 (2002)

Magyar nyelvű közlemények

6. Berke Sz., Huszka P., Pósa O. Szakály Z.: Az élelmiszer-kiskereskedelem
helyzete Magyarországon nemzetközi összehasonlításban.
Élelmiszermarketing-tudomány, 1 (3) 2000, 3-17.

7. Szakály Z., Huszka P., Berke Sz..: Vörös húsok fogyasztási és vásárlási
szokásai Magyarországon. Élelmiszermarketing-tudomány, 1 (4) 2000, 3-16.

8. Berke Sz., Tóth Katalin: Fiatalok tejtermékfogyasztásának- és
márkapreferenciáinak vizsgálata. Élelmiszermarketing-tudomány, 2 (1-4)
2001, 9-18.

9. Szakály Z., Tápler H., Fejes J., Berke Sz.: Sajtok fogyasztásának és
marketingstratégiájának elemzése szekunder piackutatás
alkalmazásával I. Tejgazdaság, 62 (1) 30-39 (2002)

10. Szakály Z., Tápler H., Huszka P., Berke Sz.: Sajtfogyasztási szokások,
preferenciák és attitűdök vizsgálata primer piackutatás alkalmazásával
II. Tejgazdaság, , 62 (1) 40-49 (2002)

Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények

18. Szakály Z., Berke Sz., Szakály S., Széles Gy.: Funkcionális élelmiszerek -
új piaci trend és kihívás a tejtermékgyártók számára. Vállalati környezet és
alkalmazkodás az élelmiszertermelésben - Jubileumi konferencia a GTK
megalakulásának 10. évfordulójára. GATE, Gazdaság-és
Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 1997. 137-140.

19. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A tejtermékfogyasztás szerkezeti
változása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. Vállalati
környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben - Jubileumi



konferencia a GTK megalakulásának 10. évfordulójára. GATE, Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 1997, 131-136.

20. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: Élharcosok és utóvédek avagy TOP 10 -
UNTOP 10 - A világ tejtermékfogyasztása számokban.Vállalati környezet
és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben - Jubileumi konferencia a GTK
megalakulásának 10. évfordulójára. GATE, Gazdaság-és
Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 1997. 121-124.

21. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy., Szily B.: Savóbázisú hagyományos és
különleges üdítő italok, ill. desszertek fogyasztói vizsgálata. IV. Tejipari
Minőségügyi és Technológiai Konferencia. Nyíregyháza-Sóstó, 1997. nov.
17-18.

22. Szakály, Z., Széles, Gy., Berke, Sz., Szily, B., Szakály, S.: Functional foods
in Hungary - a new market in sight. In Proceedings: XXVII CIOSTA -
CIGR V Congress. Kaposvár, Hungary, 1997. 25-27. 156-162.

23. Szakály, Z., Berke, Sz., Molnár, Cs., Máthé, A., Széles, Gy.: Functional
foods in Hungary - a major opportunity for the dairy industry. 13th

International Congress on Agricultural Engineering - Processing - Vol. 6,
Rabat, Morocco, 1998, 11-16.

24. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: Funkcionális élelmiszerek
Magyarországon - új kihívás a tejtermék gyártók számára. XXVII. Óvári
Tudományos Napok - Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU -
csatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, 746 - 751.

25. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A kiváló minőség nyomában - védjegyek
a magyar élelmiszerpiacon. XXVII. Óvári Tudományos Napok - Új
kihívások a mezőgazdaság számára az EU-csatlakozás tükrében, PATE,
Mosonmagyaróvár, 1998, 752 - 757.

26. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A sajtfogyasztás alakulása
Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. XXVII. Óvári
Tudományos Napok - Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU -
csatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, 758 - 763.

27. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A sajtmárkák ismertsége és kedveltsége
Magyarországon. XXVII. Óvári Tudományos Napok - Új kihívások a
mezőgazdaság számára az EU-csatlakozás tükrében, PATE,
Mosonmagyaróvár, 1998, 764 - 769.



28. Pósa O., Széles Gy., Berke Sz., Sarudi Cs., Szakály Z.: Integrated quality
management in the Hungarian dairy industry. CIOSTA-CIGR V XXVIII
International Congress, Horsens, Denmark, 1999, 314 - 319.

29. Pósa O., Berke Sz., Szakály Z.: Marketing és regionális piacszervezés
kecsketej-alapú termékeknél. VII. Nemzetközi Agrárökonómiai
Tudományos Napok – Régiók vidék- és mezőgazdaság fejlesztése, Szent
István Egyetem, Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös,
2000, 258 – 263.

30. Berke Sz., Pósa O., Lendvai E., Szakály Z.: Kvalitatív piackutatás
alkalmazása a funkcionális minőség összetevőinek meghatározására.
XXVIII. Óvári Tudományos Napok – Az élelmiszergazdaság fejlesztésének
lehetőségei, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság-tudományi
Kar, Mosonmagyaróvár, 2000, 16-21.

31. Pósa O., Berke Sz., Huszka P., Szakály Z.: A marketingcsatorna elemei a
kecsketej-termékek esetében. XXVIII. Óvári Tudományos Napok – Az
élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-Magyarországi
Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000, 101-
106.

32. Kokovai I., Pósa O., Berke Sz., Szilvási M., Szakály Z.: A hazai joghurtpiac
ár- és ízválasztékának marketing szempontú megközelítése. XXVIII. Óvári
Tudományos Napok – Az élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei,
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság-tudományi Kar,
Mosonmagyaróvár, 2000, 189-194.

33. Berke Sz., Szilvási M., Huszka P., Szakály Z.: Marketing gyakorlat a
funkcionális élelmiszerek piacán. XXVIII. Óvári Tudományos Napok – Az
élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-Magyarországi
Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000, 152-
157.

34. Szigeti O., Szakály S., Berke Sz., Szakály Z.: A magyar élelmiszer-
gazdaság új minőségügyi rendszere. XIII. élelmiszer Minőségellenőrzési
Tudományos Konferencia, Budapest-Székesfehérvár, 2000, 30-32.

Proceedings-ben megjelent absztraktok

12. Szakály, S., Szily, B., Széles, Gy., Berke, Sz., Szakály, Z.: Appearance
anomalies of foods at recent period in Hungary. I. Declaration anomalies. In



Proceedings: XXVII CIOSTA - CIGR V Congress. Kaposvár, Hungary,
1997, 385.

13. Szakály, S., Szily, B., Széles, Gy., Berke, Sz., Szakály, Z.: Appearance
anomalies of foods at recent period in Hungary. II. Promotion anomalies. In
Proceedings: XXVII CIOSTA - CIGR V Congress. Kaposvár, Hungary,
1997, 386.

14. Szakály, S., Szily, B., Széles, Gy., Berke, Sz., Szakály, Z.: Appearance
anomalies of foods at recent period in Hungary. III. Product quality
anomalies.  In Proceedings: XXVII CIOSTA - CIGR V Congress.
Kaposvár, Hungary, 1997, 387.

15. Szakály Z., Berke Sz.: Funkcionális élelmiszerek értékesítésének növelése
promóciós eszközökkel. A Dunántúl szerepe, lehetõsége és feladata az
egészségmegõrzés táplálkozási feladatainak megvalósításában - Regionális
Konferencia. POTE, Pécs, 1997. nov. 7-8.

16. Szakály, S., Berke, Sz., Széles, Gy., Szakály, Z.: A magyar tejgazdaság
minőségügyi helyzete az EU csatlakozás szemszögéből. III. Nemzetközi
Élelmiszertudományi Konferencia. KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar,
Szeged, 1998, 9-10.

17. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: Minőség- és eredetjelző védjegyek
jelentősége a hazai élelmiszerpiacon. Lippay János - Vas Károly
Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest,
1998, 116-117.

18. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A savanyú tejtermékek fogyasztásának
alakulása Magyarországon és a világ fontosabb régióiban. Lippay János -
Vas Károly Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem,
Budapest, 1998, 134-135.

19. Szakály Z., Pósa O., Kokovai I., Berke Sz.: A funkcionális minőség szerepe
állati eredetű élelmiszereknél. IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi
Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai
Kar, Szeged, 2000, 45-46.

20. Berke Sz., Pintér A., Bertalan P., Szakály Z.: A minőség különböző
dimenziói az élelmiszermarketingben. „10 éves a vállalkozó-menedzser
szak a SZÉF-en.” Kihívások az európai csatlakozás küszöbén, különös
tekintettel a területfejlesztési, közlekedési és infrastrukturális problémákra.
Szeged, 2001, 110-111.



21. Szigeti O., Berke Sz., Szente V., Szakály Z.: Kecsketej alapú termékek
fogyasztói vizsgálata csoportos interjúk alkalmazásával. XXIX. Óvári
Tudományos Napok, Agrárökonómia Szekció, Nyugat-Magyarországi
Egyetem, Mosonmagyaróvár, 2002, 209.

22. Berke Sz., Pósa O., Szakály Z.: Használati és táplálkozási előnyök
fogyasztói megítélése tejtermékeknél. XXIX. Óvári Tudományos Napok,
Agrárökonómia Szekció, Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Mosonmagyaróvár, 2002, 126.

ELŐADÁSOK

2. Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek vizsgálata alapvető állati
eredetű élelmiszereknél. Ph.D. Kerekasztal beszélgetés, Kaposvári Egyetem
Állattudományi Kar, Kaposvár, 2002. szeptember 30.



BERKE SZILÁRD
TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZA

Berke Szilárd 1974. február 4-én született Nagykanizsán. Középfokú

tanulmányait 1992-ben fejezte be a nagykanizsai gróf Battyhány Lajos

Gimnáziumban. Innét Mosonmagyaróvárra, a PANNON Agrártudományi

Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karára nyert felvételt, ahol 1997-ben

megszerezte az agrármérnöki diplomát.

1997. őszén már a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán, az

Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszéken demonstrátor, ahol segédkezik a

tanszéken folyó tudományos kutatómunkában, valamint az Élelmiszer-

gazdasági marketing c. tantárgy oktatásában.

1998-ban felvétel nyer „Az állati eredetű termékelőállítás, -fejlesztés

és -fogyasztás ökonómiája” c. doktori programra, ahol nappali tagozatos

doktoranduszként az élelmiszer-marketing, azon belül a termékminőség

területén folytat vizsgálatokat. Emellett kutatási területéhez tartozik még a

márkázás, a reklámozás és a webmarketing.

A doktori képzés ideje alatt részt vesz a jelentősebb szakmai

rendezvényeken, hazai– és külföldi konferenciákon, illetve

szimpóziumokon. Kutatási eredményeit 42 publikáció fémjelezi, amely

kellően alátámasztja munkájának folytatólagosságát, szakmai elhivatottságát

és -felkészültségét. Több OTKA pályázat társszerzője, de ezen felül aktívan

részt vállal a tanszék egyéb jellegű projectjeiben is. Széleskörű oktatói

tevékenységet folytat.

Tudományos előmenetelét szolgálja, hogy 2000-től az

Élelmiszermarketing-tudomány c. szaklap szerkesztőségének alapító tagja.

1998-tól kezdődően tagja több más szakmai szervezetnek, így a MTA Pécsi

Agrárökonómia Bizottságának, a Magyar Reklám Szövetségnek és a Magyar



Reklámszövetség Internet Tagozatának, továbbá a Marketing Oktatók

Klubjának, ezen keresztül pedig a Magyar Marketing Szövetségnek.

A jelölt 2001-ig bezáróan a doktori képzés keretén belül valamennyi

tantárgyból sikeres vizsgát tett, az előírt kreditpontokat abszolválta, az

Abszolutoriumot „summa cum laude” minősítéssel megszerezte. 2002-ben

több predoktori pályázaton eredményesen szerepelt.

Beszél németül és angolul, előbbi nyelvből C-típusú középfokú,

utóbbiból C-típusú alapfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik.

Számítógépes ismeretei a Windows és Office operációs rendszeren kívül

kiterjednek az internetre, illetve több más multimédiás, irodai és statisztikai

szoftverre is.

Berke Szilárd jelenleg a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán

az Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszéken dolgozik, ahol tanszéki

mérnök. Kaposváron él, nős, kislánya márciusban volt egy éves. Idén ősszel

várja második gyermeke megszületését.
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1. melléklet

1. ábra   A vásárlói magatartást pszichésen befolyásoló tényezők
Forrás: Kovács F., Selmeci L. (1973)
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2. melléklet

2. ábra   A Howard-Sheth-féle vásárlói döntési modell
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3. melléklet

3. ábra   A Stepherd-féle élelmiszer-fogyasztói és -vásárlói magatartási modell
Forrás: Stepherd, R. (1990)
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4. melléklet

SZŰRŐKÉRDŐÍV CSOPORTSZERVEZÉSHEZ

1. Dolgozik-e Ön vagy családja az alábbi területek egyikén?
• Marketing, reklám, PR igen - nem
• Piackutatás igen - nem
• Tejipar, húsipar igen - nem
• Egészségügy igen - nem
HA BÁRMELYIK KATEGÓRIÁRA IGENNEL FELEL, AKKOR NEM LEHET
BESZERVEZNI A CSOPORTBA!

2.   Részt vett-e Ön az elmúlt 6 hónapban valamilyen piackutatáson?
• Nem - UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE!
• Igen
Ha igen, mi volt ennek a piackutatásnak a témája?
- Tej/húskészítményekhez, vagy egészségvédelemhez kapcsolódó téma
KÖSZÖNJE MEG, NE SZERVEZZE BE A CSOPORTBA!

Milyen típusú kutatás volt ez?
- Fókuszcsoportos beszélgetés
KÖSZÖNJE MEG, NE SZERVEZZE BE A CSOPORTBA!

3.    Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
• Alapfokú végzettség (8 általános) - KÖSZÖNJE MEG, NE SZERVEZZE BE A

CSOPORTBA!
• Középfokú végzettség
• Felsőfokú végzettség

4.    Milyen gyakran vásárol (és fogyaszt) tejterméket?
• Mindennap
• Hetente többször
• Általában kéthetente
• Havonta egyszer - KÖSZÖNJE MEG, NE SZERVEZZE BE A CSOPORTBA!
• Ritkán, csak alkalomszerűen - KÖSZÖNJE MEG, NE SZERVEZZE BE A

CSOPORTBA!

5.    Milyen gyakran vásárol (és fogyaszt) húskészítményt?
• Mindennap
• Hetente többször
• Általában kéthetente
• Havonta egyszer - NE SZERVEZZE BE A CSOPORTBA!
• Ritkán, csak alkalomszerűen - NE SZERVEZZE BE A CSOPORTBA!

5. melléklet
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A FÓKUSZCSOPORT-VIZSGÁLAT FORGATÓKÖNYVE

A vizsgálat célja:
A funkcionális minőség összetevőinek vizsgálata

tej - és húskészítményeknél

1. Bevezetés, a moderátor bemutatkozása
Köszönetnyilvánítás a részvételért, bemutatkozás, az összejövetel céljának
ismertetése. FONTOS KIEMELNI AZ ŐSZINTE VÁLASZOKAT ÉS AZOK
FONTOSSÁGÁT. El kell dönteni, hogy a tegeződő, vagy a magázódó megoldást
választja-e a csoport.

2. A csoport bemutatkozása
A csoportban résztvevők rövid bemutatkozása. Hány évesek vagytok? Mivel
foglalkoztok? Mivel töltitek a szabadidőtöket? Bármi érdekesség, amit el akartok
mondani magatokról, szívesen meghallgatjuk. FONTOS MOTIVÁLNI A
NEHEZEN OLDÓDÓ CSOPORT-TAGOKAT IS!

3. Asszociációs játék (hangulatlazítás és fókuszálás)
Köszönöm a bemutatkozást! Először bemelegítésképpen egy asszociációs játékot
szeretnék játszani veletek. Mondok egy szót és azt kérem, hogy különösebb
gondolkozás nélkül mondjátok el azt, ami először a szó hallatán az eszetekbe jut. Ez
lehet egy kifejezés, egy szó, vagy bármi más, ami hirtelen eszetekbe jut. A játék
során sorban haladunk, kezdjük xy-nál!

tejtermék - baromfihús - koleszterin - kalcium - magas zsírtartalom - vitaminozott -
minőség - margarin - praktikus csomagolás - csontritkulás

4. A fogyasztói szokások és a vásárlási magatartás vizsgálata
A következőkben a tejtermékek, majd a húsféleségek vásárlásával kapcsolatosan
kérdezlek benneteket.
Tejtermékek
 Milyen gyakran vásároltok tejtermékeket? (pl. naponta, hetente?) Milyen

mennyiségben? Milyen termékeket fogyasztotok a leggyakrabban? Miért pont
ezeket a termékeket fogyasztjátok? (Előnyök?)

 Milyen gyakran fogyasztjátok ezeket a termékeket? Melyik étkezésnél
fogyasztjátok ezeket és milyen típusú ételként? (snack, desszert?)

 Milyen üzletben vásároljátok ezeket a termékeket? (tej-diszkont, sarki üzlet,
stb). Hirtelen döntés alapján is vásároltok tejtermékeket? (impulzus) Ha igen,
milyen terméket? Milyen hatással van a vásárlási döntésetekre a reklám? Az ár?
A csomagolás? Az ízletesség? Az egészségesség? Van-e olyan termékféleség,
amit azért nem vásároltok, mert valami kifogásotok van vele szemben (pl.
nehezen használható, nem praktikus a csomagolása, egészségtelen stb.)?
Milyen a termékek árszínvonala? Minősége? Csomagolása? Kiszerelése?
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Eltarthatósága? Az orvosok, a dietetikusok ajánlják a tejtermékek fogyasztását?
És a természetgyógyászok?

Húskészítmények
 Milyen húsféleséget vásároltok a leggyakrabban? (százalékos megoszlás)

Milyen gyakran vásároltok húskészítményeket? (pl. naponta, hetente?) Milyen
mennyiségben? Milyen termékeket fogyasztotok a leggyakrabban? Miért pont
ezeket a termékeket fogyasztjátok? (Előnyök, megszokás?)

 Milyen gyakran fogyasztjátok ezeket a termékeket? (naponta 1x, 3x stb.)
Melyik étkezésnél fogyasztjátok ezeket és milyen típusú ételként? (főétel,
ínyencség?)

 Milyen üzletben vásároljátok ezeket a termékeket? (hús-szakbolt, sarki üzlet,
stb). Hirtelen döntés alapján is vásároltok húskészítményeket? (impulzus) Ha
igen, milyen terméket? Milyen hatással van a vásárlási döntésetekre a reklám?
Az ár? A csomagolás? Az ízletesség? Az egészségesség? Van-e olyan
termékféleség, amit azért nem vásároltok, mert valami kifogásotok van vele
szemben (pl. nehezen használható, nem praktikus a csomagolása, egészségtelen
stb.)? Milyen a termékek árszínvonala? Minősége? Csomagolása? Kiszerelése?
Eltarthatósága? Az orvosok, a dietetikusok ajánlják a húsféleségek
fogyasztását? És a természetgyógyászok?

5. A minőség összetevőinek (használati előnyök, táplálkozási előnyök)
vizsgálata
 Hogyan határoznátok meg a jó minőségű élelmiszer fogalmát? Mit jelent

számotokra az a fogalom, hogy egészségvédő élelmiszer? Hova sorolnátok az
egészséget a társadalmi értékek sorában (piramis)? Hogy képzelitek el az
ideális élelmiszert? Tesztek valamit azért, hogy egészségesek legyetek?
(alkohol, sport stb) Mit tesztek az étkezés területén azért, hogy egészségesek
legyetek? Tudtok említeni olyan használati tulajdonságot élelmiszernél, amely
miatt szívesebben veszitek pl. egy bizonyos gyártó termékeit, vagy egy
bizonyos márkát? És olyan tulajdonságokat, amelyek az egészség védelmét
szolgálják?

Tejtermékek:
 Mi a véleményetek: egészségesek a tejtermékek? Ha igen, miért? Ha nem,

miért nem? Melyik termékek a legegészségesebbek és miért? Tudnátok-e
mondani olyan tulajdonságot tejtermékeknél, amely az egészség védelmét
szolgálja? És olyan tulajdonságot, ami egészségtelen? És olyan használati
tulajdonságot, amely miatt szívesebben vesztek egy bizonyos terméket?  (ami
pl. segíti a praktikusabb felhasználást). Volt-e már valamiféle problémátok
adott tejtermék-felhasználása során? Ha igen, milyen jellegű?

Húskészítmények:
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 Mi a véleményetek: egészségesek a húsféleségek? Melyik húsféleséget tartjátok
egészségesebbnek és miért? Tudnátok-e mondani olyan tulajdonságot
húskészítménynél, amely az egészség védelmét szolgálja? És olyan
tulajdonságot, ami egészségtelen? És olyan használati tulajdonságot, amely
miatt szívesebben vesztek egy bizonyos terméket? (pl. ami segíti a praktikusabb
felhasználást). Volt-e már valamiféle problémátok adott húskészítmény-
felhasználása során? Ha igen, milyen jellegű?

Kártyajáték
"A" Lapok: (használat)
olcsó - könnyen nyitható - tetszetős csomagolás - a beltartalmi összetevők pontosan
fel vannak tűntetve - több kiszerelési változat - széles ízválaszték - üledékmentes -
hidegen is kenhető - ízletes - visszazárható - nem vízeresztő - nem olvad
szobahőmérsékleten - szomjoltó - hosszabb ideig eltartható - dobozos csomagolású
- üvegbe/palackba töltött - visszaváltható - ismert márkanév - szebb csomagolás
(design)

"B" Lapok: (táplálkozás)
jó emésztés - alacsonyabb vérnyomás - jó közérzet - alacsonyabb koleszterinszint -
rákellenes hatás - vitamindús - magas Ca-tartalom - alacsony zsírtartalom - alacsony
sótartalom - alacsony cukortartalom - megelőzi a csontritkulást - megelőzi a
vesekőképződést - allergiamentes -  növényi zsírokat tartalmaz - nem füstölt

"Tejtermék" lapok:
Folyadéktej-féleségek - Savanyú tejtermékek - Sajtféleségek - Vaj és vajkrém -
Tejszínféleségek - Tejdesszertek

"Húskészítmény" lapok:
Felvágott-féleségek - szalonnák - szárazkolbászok és szalámik - sonkák -
főzőkolbászok és hurkák - disznósajt - kenős készítmények - konzerv-féleségek

Feladatok:
Tejtermékek és húskészítmények (külön vizsgálandó)
1. Tegyétek külön az 5 számotokra legfontosabb "A" kártyalapot (használati

tulajdonságot)! Helyezzétek őket fontossági sorrendbe!
2. Tegyétek külön az 5 legkevésbé fontos "A" lapot (tulajdonságot)! Tudtok-e

említeni még más előnyöket?
3. Tegyétek külön az 5 számotokra legfontosabb "B" kártyalapot (táplálkozási

tulajdonságot)! Helyezzétek őket fontossági sorrendbe!
4. Tegyétek külön az 5 legkevésbé fontos "B" lapot (tulajdonságot)! Tudtok-e

említeni még más előnyöket?
Ideális termék
5. A kérdés itt valójában az, hogy általában mit tartatok fontosnak egy xy

terméknél? Mit vártok el egy "ideális" terméktől? Ezzel kapcsolatosan
megkérnélek benneteket arra, hogy töltsétek ki a következő tesztlapokat. Az
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"A" tesztlapot a tejtermékekre, a "B" tesztlapot a húskészítményekre
vonatkozóan! Minden termékcsoporthoz a számotokra legfontosabb három
tulajdonságot írjátok oda! (amit a leginkább elvártok az adott termékektől)

6. Fogyasztói elvárások
A felsorolt előnyök léteznek egyáltalán a mindennapi vásárlás során? Van-e
közöttük olyan, ami még hiányzik a piacon, de szükségetek lenne rá? Tudtok-e
mondani olyan terméket a piacon, ami használati és táplálkozási előnyöket egyaránt
hordoz? A gyakorlatban találkoztok az ideális termékkel? Ha igen melyik termék
az?

Hallottatok-e már a funkcionális élelmiszerekről? Megvásárolnátok ezt? Ha igen,
milyen termék formájában? Jó lenne ötvözni a használati és táplálkozási előnyöket
(FMÉ)? Ha ötvöznétek, akkor melyek lennének a legfontosabb előnyei a tej/hús
készítményeknek? MINDENKI mondjon példát az ideális FMÉ legfontosabb
tulajdonságaira! (tej és hús)! Melyik fontosabb a számotokra: a használati, vagy a
táplálkozási előny? Többet fizetnétek egy ilyen termékért? Hány százalékkal
fizetnétek érte többet? Hol a határ? Milyen hatásra vásárolnátok meg? (reklám,
orvos, ismerős?) Kik lennének (sorrendben) a leghitelesebb népszerűsítők (orvos,
milyen médiák)? Kinek az ajánlására hallgatnátok inkább? Ha egy védjegy
tanusítaná, hogy a termék funkcionális minőségű, jobban megvásárolnátok?
Szükség van egyáltalán valamiféle védjegyre?

Tudjátok-e, hogy mitől bio egy hús, vagy egy tej? Vásároltok ilyen élelmiszereket?
Ha nem, miért nem? Mikor vásárolnátok ezeket gyakrabban?

Végezetül meg tudnátok-e fogalmazni, hogy mitől versenyképes ma egy élelmiszer
(tej, hús)? (hordozza ezeket az előnyöket, imázs, gyártó) Mennyire lenne fontos a
gyártó, a márkanév? Ha ugyanolyan ár mellett X termék jobb, de Y ismertebb,
melyiket választaná? Az imázs, a márkanév fontosabb-e, mint az előnyök megléte?

6. melléklet
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A legfontosabb (elvárt) használati és táplálkozási előnyök
tejtermékeknél és húskészítményeknél (az említések száma szerinti sorrendben)

HASZNÁLATI ELŐNYÖK
Tejtermékek Húskészítmények

1 Ízletes 1. Friss
2 Friss 2. Ízletes
3 Hosszabb ideig eltartható 3. Olcsó
4 „Beltartalom”(összetevők pontos feltűntetése) 4. Hosszabb ideig eltartható
5 Olcsó 5. „Beltartalom”

TÁPLÁLKOZÁSI ELŐNYÖK
Tejtermékek Húskészítmények

1 Alacsony zsírtartalom 1. Alacsony zsírtartalom
2 Alacsonyabb koleszterinszint 2. Alacsonyabb koleszterinszint
3 Magas Ca-tartalom 3. Jó emésztés
4 Jó emésztés 4. Alacsony sótartalom
5 Vitamindús 5. Alacsonyabb vérnyomás

7. melléklet
A legfontosabb (elvárt) használati előnyök tejtermék-csoportonként

TEJTERMÉK-CSOPORTOK
Folyadéktej Savanyú

tejtermékek
Sajtféleségek Vaj és

vajkrém
Tejszínféleségek Tejdesszertek

Friss Friss Ízletes Hidegen is
kenhető

„Eltartható” Ízletes

Ízletes Ízletes Friss Friss Friss Friss
„Eltartható” Beltartalom Olcsó „Nem olvad” Ízletes Olcsó

Olcsó „Eltartható” Széles
ízválaszték

Ízletes Olcsó Széles
ízválaszték

Üledékmentes Olcsó/széles
ízválaszték

Hidegen is
kenhető

„Eltartható”/
„Beltartalom

Beltartalom Csomagolás

A legfontosabb (elvárt) táplálkozási előnyök tejtermék-csoportonként
TEJTERMÉK-CSOPORTOK

Folyadéktej Savanyú
tejtermékek

Sajtféleségek Vaj és
vajkrém

Tejszínféleségek Tejdesszertek

Alacsony
zsírtartalom

Alacsony
zsírtartalom

Alacsony
zsírtartalom

Alacsony
zsírtartalom

Alacsony
zsírtartalom

Alacsony
cukortartalom

Jó emésztés Vitamindús Magas Ca-
tartalom

Alacsony
sótartalom

Alacsony
cukortartalom

Vitamindús

Magas Ca-
tartalom

Alacsony
cukortartalom

Alacsony
koleszterinsz.

Vitamindús Rákellenes hatás Alacsony
zsírtartalom

Jó közérzet Magas Ca-
tartalom

Jó emésztés Alacsony
koleszterinsz.

Alacsony
koleszterin

Magas Ca-
tartalom

Vitamindús/
allergiament

Jó emésztés Alacsony
sótartalom

Növényi zsírt
t.

Növényi zsírt t. Jó közérzet

8. melléklet
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A legfontosabb (elvárt) használati előnyök húskészítmény-kategóriánként1

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK

Felv-
ágottak

Szalonnák Sz.kolbász/
szalámi

Sonkák Kolbászok
és hurkák

Disznósajt Kenősáruk Konzervek

Friss Friss Széles
ízválaszték

Ízletes Ízletes Friss Friss Beltartalom

Ízletes Ízletes Ízletes Friss Friss Olcsó Ízletes Visszazár-
ható

Olcsó Olcsó Olcsó Olcsó Olcsó Beltartalom „Eltartható
”

Ízletes

Beltarta-
lom

„Eltartható Beltarta-
lom

„Eltartha-
tó”

- Ízletes Szebb
csomagolás

Nyithatósá
g

Széles
ízválaszték

- „Eltartható - - - Beltartalom Olcsó/sz.
íz.

A legfontosabb (elvárt) táplálkozási előnyök húskészítmény-kategóriánként1

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK

Felvá-
gottak

Szalonnák Sz.kolbász/
szalámi

Sonkák Kolbászok
és hurkák

Disznósajt Kenősáruk Konzervek

Alacsony
zsírtarta-
lom

Alacsony
sótartalom

Alacsony
zsírtart.

Alacsony
zsírtart.

A.zsírtarta-
lom

Alacsony
zsírtart.

Alacsony
zsírtart.

Alacsony
zsírtart.

Alacsony
sótartalom

Alacsony
zsírtarta-
lom

Alacsony
sótartalom

Alacsony
sótartalom

Alacsony
sótartalom

Alacsony
sótartalom

Alacsony
sótartalom

„Rákelle-
nes”

Alacsony
koleszterin

Nem füstölt Alacsony
koleszterin

Nem füstölt „Rákelle-
nes”

Alacsony
koleszterin

Jó emésztés Alacsony
sótartalom

„Rákelle-
nes”

Jó emésztés - „Rákellene
s”

Jó emésztés Jó emésztés „Rákelle-
nes”

Alacsony
koleszterin

Jó emésztés - - Alacsonyk
oleszterin

Alacsonyk
oleszterin

- - -

1 A készítmény-kategóriák nem feltétlenül felelnek meg az iparban használatosakkal. A jelenlegi
változat alkalmazása mellet főként annak tudatában döntöttünk, hogy a fogyasztó előtt a gyártói
nomenklatúra valószínűleg kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert, ezért jobban boldogulhat a
hétköznapi szóhasználattal.

9. melléklet
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KÉRDŐÍV

1. Milyen gyakran fogyasztja Ön az alábbi tejtermékeket, illetve
húskészítményeket? Kérjük, írja be a megfelelő válasz számát, illetve
rövidítést (NF, NV, NT) a táblázat soraiba!

6 = Naponta többször 5 = Naponta 4 = Hetente 3-4 alkalommal
3 = Hetente 1-2
alkalommal

2 = Havonta 1-2
alkalommal

1 = Ritkábban, mint havonta

NF = Nem fogyasztom NV = Nem válaszolok NT = Nem tudom
Tejtermékek Gyakoriság Húskészítmények Gyakoriság
Fogyasztói tejek Parizer, párizsi
Ízesített tejek Egyéb felvágottak
Joghurtok Kolbászok, szalámik
Kefir (Kenő)májasok
Sajtok Szalonnaféleségek
Vaj Virslifélék
Vajkrém Sonkaféleségek
Tejföl Füstölt-főtt húsok
Tejdesszertek Gyorsfagyasztott, konyhakész

termékek
Ízesített tej=pl.: kakaós, karamellás tej; Tejdesszert=pl.: Túró Rudi, Puding, Túrókrém,
Kinder Pingui

2. Mennyire kedveli Ön az alábbi tejtermékeket, illetve húskészítményeket?
Kérjük, írja be a megfelelő válasz számát (1-5) a táblázat soraiba!

Egyáltalán nem kedvelem       1  –  2  – 3  –  4  –  5       Kifejezetten kedvelem

Tejtermékek Kedveltség Húskészítmények Kedveltség
Fogyasztói tejek Parizer, párizsi
Ízesített tejek Egyéb felvágottak
Joghurtok Kolbászok, szalámik
Kefir (Kenő)májasok
Sajtok Szalonnaféleségek
Vaj Virslifélék
Vajkrém Sonkaféleségek
Tejföl Füstölt-főtt húsok
Tejdesszertek Gyorsfagyasztott, konyhakész

termékek
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3. Ön mennyire tartja fontosnak az alábbi jellemzőket tejtermékek esetében?
Kérjük, az egyes jellemzők fontosságát jelezze az iskolai osztályzatoknak
megfelelően! A válaszának megfelelő számot írja be!

Egyáltalán nem fontos       1  –  2  – 3  –  4  –  5       Nagyon fontos

Jellemző Érdemjegy Jellemző Érdemjegy
vitaminokban gazdag visszazárható
csökkentett
koleszterin-tartalmú

hosszabb ideig eltartható

elősegíti a jó emésztést a termék összetevőit pontosan
feltüntetik

kedvező zsírsav-
összetételű

esztétikus, szép csomagolású

csökkentett só (Na)
tartalmú

ízletes

alacsony zsírtartalmú friss
csökkentett
energiatartalmú

széles ízválasztéka van

tiszta, vegyszermentes
termék

egészségvédő hatása van

alacsony
cukortartalmú

több kiszerelési változata van

élőflórát tartalmaz visszaváltható csomagolású
nem füstölt akciós
magas kalcium-
tartalmú

védjeggyel van ellátva

növényi zsiradékot
nem tartalmaz

márkás, közismert

ásványi anyagokban
gazdag

gusztusos

kiváló minőségű hazai alapanyagból készült
olcsó jó a reklámja
könnyen nyitható
Egyéb(kérjük, írja be):

4. Ön mennyire tartja fontosnak az alábbi jellemzőket húskészítmények
esetében? Kérjük, az egyes jellemzők fontosságát jelezze az iskolai
osztályzatoknak megfelelően! A válaszának megfelelő számot írja be!
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Egyáltalán nem fontos       1  –  2  – 3  –  4  –  5       Nagyon fontos

Jellemző Érdemjegy Jellemző Érdemjegy
vitaminokban gazdag visszazárható
csökkentett
koleszterin-tartalmú

hosszabb ideig eltartható

elősegíti a jó
emésztést

a termék összetevőit pontosan
feltüntetik

kedvező zsírsav-
összetételű

esztétikus, szép csomagolású

csökkentett só (Na)
tartalmú

ízletes

alacsony zsírtartalmú friss
csökkentett
energiatartalmú

széles ízválasztéka van

tiszta,
vegyszermentes
termék

egészségvédő hatása van

starter kultúrát
tartalmaz

több kiszerelési változata van

nem füstölt nem enged vizet magából
szóját tartalmaz akciós
ásványi anyagokban
gazdag

védjeggyel van ellátva

kiváló minőségű márkás, közismert
olcsó gusztusos
jó a reklámja hazai alapanyagból készült
Egyéb(kérjük, írja be):

5. Melyek fontosabbak Önnek: a használati, vagy a táplálkozási előnyök?
Használati előny pl.: a frissesség, a hosszabb ideig való eltarthatóság, az
ízletesség. Táplálkozási előny pl.: az alacsony zsír-, só- és cukortartalom, az
élőflóra, a magas kalcium-tartalom. Kérjük, a válaszának megfelelő számot
karikázza be!

1=A használati előnyök 2=A táplálkozási előnyök 3=Mindkettő egyaránt fontos

4=Egyik sem fontos NT=Nem tudom eldönteni

6. Ön mennyire tartja egészségesnek az alábbi termékeket? Kérjük, válaszát
jelezze iskolai érdemjeggyel!

Kifejezetten egészségtelen       1  –  2  – 3  –  4  –  5       Kifejezetten egészséges
Tejtermékek Érdemjegy Húskészítmények Érdemjegy
Fogyasztói tejek Parizer, párizsi
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Ízesített tejek Egyéb felvágottak
Joghurtok Kolbászok, szalámik
Kefir (Kenő)májasok
Sajtok Szalonnaféleségek
Vaj Virslifélék
Vajkrém Sonkaféleségek
Tejföl Füstölt-főtt húsok
Tejdesszertek Gyorsfagyasztott, konyhakész

termékek

7. Mennyire fontosak az Ön számára az alábbi társadalmi értékek? Kérjük,
fontosságuknak megfelelően osztályozza iskolai érdemjeggyel az egyes
értékeket!

Egyáltalán nem fontos       1  –  2  – 3  –  4  –  5       Nagyon fontos

Érték Érdemjegy Érték Érdemjegy
boldog családi élet kihasználni az élet adta

lehetőségeket
csendes, nyugodt élet egészség
gazdasági jólét örömteli, élvezetes élet
jó emberi kapcsolatok takarékosság
jó társas kapcsolatok több szabadidő
önbizalom utazás
karrier vallás

8. Ön milyennek ítéli meg a saját egészségi állapotát? Kérjük, a válaszának
megfelelő számot karikázza be!

   1 = Kifejezetten rossz   2 = Többnyire rossz  3 = Átlagos
   4 = Jó   5 = Kifejezetten jó

9.  Kérjük, értékelje az iskolai osztályzatoknak megfelelően, hogy melyik állítással
milyen mértékben ért egyet!

Egyáltalán nem értek egyet   1  –  2  – 3  –  4  –  5   Teljes mértékben egyetértek

Állítás Az egyetértés
foka
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1. A tejkészítmények minőségével összességében elégedett vagyok.
2. Ha tejet iszom, teszek valamit azért, hogy egészségesebb legyek.
3. Olcsóbb árak mellett sem vásárolnék több tejféleséget.
4. A reggeli ital nem tejből készül, csak tejutánzat.
5. A 0,1%-os zsírtartalmú tej kifejezetten egészséges.
6. A tejtermékekben általában van tartósítószer.
7. A tejtermékekben gyakran mesterséges színezék is van.
8. Az ömlesztett sajtok egészségesek.
9. A margarin is tejtermék.
10. A margarin egészségesebb a vajnál és a vajkrémnél is.
11. A joghurt élőflórája egészséges a szervezetemnek.
12. A Kaukázusi kefir egészségesebb, mint a hagyományos kefir.
13. A magas árak miatt a sajtfogyasztás ma már szinte luxus.
14. A kalcium:foszfor arány általában kedvező a tejtermékekben.
15. A tejtermékek a többi élelmiszerhez viszonyítva drágák.
16. A vaj és a vajkrém táplálkozás-élettanilag előnyösebb, mint a

margarin.
17. A húskészítmények minőségével rendszerint elégedett vagyok.
18. A baromfihús fogyasztása segít az egészség megőrzésében.
19. A baromfihús koleszterin-tartalma alacsony.
20. Olcsóbb árak mellett sem vásárolnék több húsféleséget.
21. A baromfihúst túl drágának tartom.
22. Tudatosan keresem a „Szívbarát” élelmiszereket.
23. A bioélelmiszerek kifejezetten egészségesek.
24. Szívesen fogyasztok gyorsfagyasztott, konyhakész termékeket.
25. A szárnyasok bőrét nem ajánlatos elfogyasztani, mert

egészségtelen.
26. A szárnyasok bőrét rendszerint elfogyasztom.
27. A húsféleségekben magas a Na (só)-tartalom.
28. A sertéshúsban kedvező a zsírsav-összetétel.
29. A növényi zsiradék egészséges.
30. A füstölt hús rákkeltő hatású.
31. A sertéshús fogyasztása segít az egészség megőrzésében.
32. Az ún. funkcionális élelmiszer az, amely gyógyhatású élelmiszer.
33. Szívesen vásárolom az előrecsomagolt húskészítményeket.

HÁTTÉRVÁLTOZÓK

1.  Az Ön családi állapota (Kérjük, karikázza be a válaszának megfelelő számot!):
1 = Nőtlen, hajadon 2 = Házas  3 = Elvált
4 = Özvegy 5 = Élettárssal él  6 = Nem nyilatkozom
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2.  Kérjük sorolja fel azokat,  akikkel egy háztartásban él!
Neme Kora Iskolai végzettsége

A
válaszadó

1.  férfi
2.  nő

1. max. 8 általános         3. érettségi
2. szakmunkásképző      4. befejezett felsőfokú

1.  férfi
2.  nő

1. max. 8 általános         3. érettségi
2. szakmunkásképző      4. befejezett felsőfokú

1.  férfi
2.  nő

1. max. 8 általános         3. érettségi
2. szakmunkásképző      4. befejezett felsőfokú

1.  férfi
2.  nő

1. max. 8 általános         3. érettségi
2. szakmunkásképző      4. befejezett felsőfokú

1.  férfi
2.  nő

1. max. 8 általános         3. érettségi
2. szakmunkásképző      4. befejezett felsőfokú

1.  férfi
2.  nő

1. max. 8 általános         3. érettségi
2. szakmunkásképző      4. befejezett felsőfokú

3.  Körülbelül mennyi az Ön háztartásában az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem!

1. 15.000 Ft alatt van 2. 15.000 - 25.000 Ft 3. 25.000 - 40.000 Ft
4. 40.000 - 60.000 Ft 5. 60.000 - 80.000 Ft 6. 80.000 Ft-nál több

4.  Ön hova sorolja a saját háztartását az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem
szempontjából?

1. Jelentősen az átlag alatt 2. Valamivel az átlag alatt 3. Átlagos
4. Valamivel az átlag felett 5. Jóval az átlag felett

5. Kérjük, értékelje az iskolai osztályzatoknak megfelelően, hogy melyik
állítással milyen mértékben ért egyet! A válaszának megfelelő számot írja be!

Egyáltalán nem értek egyet    1  –  2  – 3  –  4  –  5   Teljes mértékben egyetértek
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Állítás Az egyetértés
foka

1. Jobban oda kellene figyelni a környezetünkre.
2. Fontosnak tartom, hogy mások mit gondolnak rólam.
3. Hiszek a családi tradíciókban és értékekben.
4. Általában az elsők között próbálom ki az új termékeket.
5. A baráti körömben én vagyok a vezető.
6. Leginkább márkás, jól ismert termékeket vásárolok.
7. Általában nagyon odafigyelek az árakra.
8. Rendszerint hiszek a reklámoknak.
9. Minden vásárlást gondosan megtervezek.
10. Szeretem, ha változatos az életem.
11. Rendszeresen sportolok.
12. A jobb minőségért hajlandó vagyok többet fizetni.
13. Szeretek otthon főzni.
14. Rendszeresen dohányzom.
15. Nagyon optimista vagyok a jövőt illetően.
16. A sport egy jó módszer arra, hogy fittek maradjunk.
17. Jobban szeretek otthon lenni, mint eljárni szórakozni.
18. Gyakran járok étterembe.
19. A dohányzás káros az egészségre.
20. Figyelek az étkezési szokásaimra.
21. Fontosnak tartom, hogy ízletes ételeket fogyasszak, még ha ez

nem is használ az egészségemnek.
22. A konyhakész, kényelmes termékeket kedvelem.

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE KUTATÓMUNKÁNKAT!

10/a. melléklet

Szignifikáns különbségek a hagyományos háttérváltozók szerint,
a kérdőíven szereplő kérdések sorrendjében

(1-2. kérdés: fogyasztási gyakoriság-kedveltség)
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Kérdés
száma

nem kor iskola régió település
mérete

családi
állapot

család
összetétele

jövede
-lem

jövedelmi
helyzet

1/fo. tej ++ + ++ ++ +
1/í. tej ++ + +++ ++ + ++
1/jogh. ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++
1/kefir ++ +++ ++ +++ ++
1/sajt + +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++
1/vaj +++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++
1/vajkr. +++ +++ +++ ++ +++ ++ +
1/tejföl ++ + + + +++ ++ +++
1/tejd. + +++ + ++ +++ +++ +++ +++
1/pariz. + +++ ++ + +++ +++ ++
1/felv. +++ +++ + + + +++ +++ + +
1/szalám +++ ++ +++ +++ +++ +++
1/májas ++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++
1/szalon +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++
1/virsli +++ ++ ++ +++ +++
1/sonka +++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++
1/füst.f. +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
1/gyorsf ++ +++ +++ +++ ++ +++
2/kedvte + ++ ++ +++
2/í.tej +++ + +++ + +++ +++
2/jogh. +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++
2/kefir ++ +++ + +++ +++ +++ ++
2/k.sajt +++ +++ ++ +++ ++ ++
2/vaj +++ +++ +++ ++ +++
2/vajkr. ++ +++ +++ +++ +++ + +++
2/tejföl +++
2/dessz. +++ ++ + +++ +++ ++
2/kedvp. + +++ ++
2/felv. +++ +++ ++ +++ +++ + +++
2/szalám +++ +++ +++ ++ +++
2/májas +++ +++ + +++ +++ ++ +++
2/szalon ++ +++ ++ + ++ +++ +++
2/virsli +++ +++ ++ +++ +++
2/sonka +++ +++ +++ +++
2/füstf ++ +++ ++ +++ +++ +++
2/gyorsf +++ ++ +++ +++ +++

    + = p ≤ 0,05
  ++ = p ≤ 0,01
+++ = p ≤ 0,001

10/b. melléklet

Szignifikáns különbségek a hagyományos háttérváltozók szerint,
a kérdőíven szereplő kérdések sorrendjében

(3. kérdés: minőségi összetevők tejtermékeknél)
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Kérdés
száma

nem kor iskola régió település
mérete

családi
állapot

család
összetétele

jövede
-lem

jövedelmi
helyzet

3/vitam. ++ +++
koleszt. ++ ++ + +++
emészt. +++ ++
zsírösaz. ++ +
sótart + + ++
cs. zsír +++ + ++ + +++
cs. ener +++ + + + +
tiszta + ++ + + +++
a. cukor +++ +++ + ++ +++
élőflóra +++ +++ +++ +++ + +
füstölt ++ ++ + + ++ +
Ca +++ + ++ + ++ +++
növ. zsír + ++ ++ ++
ásv. a. ++ + ++ + ++ ++ +
minőség ++ +++ ++ +++ ++ +++
olcsó ++ +++ +++ +++ + +++ +++
nyithat +++ +++ + +++ ++
visszaz ++ + + +
eltarthat ++ + +++ +++ +++ +++
összetev +++ +++ ++ ++ +++ ++ ++
esztétik + ++ +++ +++
ízletes ++ +++ + +++ +++ +++
friss +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++
széles íz + +++ ++ +++ + + +++ + +
egészsv +++ +++ +++ ++ + +++ +
kiszerel + ++
visszavá + +++ + ++
vizet + ++ + + +++
akciós ++ ++ ++ ++ + ++ ++ +++
védjegy ++ +++ ++ + +++ ++ ++
márkás ++ ++ ++ ++ +
gusztus +++ + ++ +++ ++
hazai ++ ++ + +++ + +++
reklám +++ ++ + +++

    + = p ≤ 0,05
  ++ = p ≤ 0,01
+++ = p ≤ 0,001

10/c. melléklet

Szignifikáns különbségek a hagyományos háttérváltozók szerint,
a kérdőíven szereplő kérdések sorrendjében

(4. kérdés: minőségi összetevők hústermékeknél)
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Kérdés
száma

nem kor iskola régió település
mérete

családi
állapot

család
összetétele

jövede
-lem

jövedelmi
helyzet

4/vitam. ++ +++ +++ ++ ++ ++ +
koleszt. + +++ +++ ++ + +
emészt. + +++ +++ + ++ + +
zsírösaz. ++ + ++ + ++
sótart + +
cs. zsír +++ + ++ ++ + + ++ +
cs. ener +++ + + +
tiszta + + + ++ ++ ++
a. cukor +++ ++ +++ + + +++ ++ +
starter ++ ++ ++ ++ +++ + +++ ++
füstölt ++ + ++ +++ +++ + +++ +
Ca ++ ++ ++ ++ + + +
szója + ++
ásv. a. ++ +++ +++ + +++ +++ +
minőség ++ +++ + + +++ + ++
olcsó +++ +++ ++ + +++ +++ +++
nyithat + +++ ++ + +++ ++ +++
visszaz +++ ++ + + ++
eltarthat ++ ++ ++ ++ ++ ++
összetev ++ +++ ++ +++ + +
esztétik ++ +++ + +++ +++
ízletes + +
friss ++ +++ + ++
széles íz + +++ +++ ++
egészsv ++ ++ ++ +++ + + ++ +++ ++
kiszerel ++ +++ +++ +++ ++
visszavá + ++ + + ++ ++ +++
vizet + + +++ +++ +++ +++
akciós + ++ + ++ + ++ +++
védjegy ++ + ++ +++ +++ +++
márkás + + + +++ + ++
gusztus +++ +++ +++ + ++ +++
hazai ++ ++ ++ ++ +++
reklám ++ ++ + + +++

    + = p ≤ 0,05
  ++ = p ≤ 0,01
+++ = p ≤ 0,001

10/d. melléklet

Szignifikáns különbségek a hagyományos háttérváltozók szerint,
a kérdőíven szereplő kérdések sorrendjében

(5-8. kérdések)
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Kérdés
száma

nem kor iskola régió település
mérete

családi
állapot

család
összetétele

jövede
-lem

jövedelmi
helyzet

5funkció ++ ++ ++ +++ ++
6tejegé. +++ +++ ++ +++ +++ ++
ízestej ++ +++ +++ + +++ ++ +
joghurt ++ + ++ + +++ ++ +
kefir +++ +++ ++ +++ +++
sajt +++ +++ + ++ +++ +
vaj +++ +++ + +++ +++
vajkrém + +++ +++ ++ + + ++ +
tejföl ++ +++ ++ + +++
tejdeszz ++ +++ + +++ +++
parizer +++ +++ + +++ ++ +++ +++
felvág. +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++
szalámi +++ ++ +++ +++ +++
májas +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++
szalonna +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
virsli + +++ +++ + ++ +++ +++ +++ ++
sonka + +++ ++ +++ +++ ++ +++
füstöltf +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +
gyorsf +++ + ++ ++ +++ ++ ++
7boldog +++ + ++ ++ +++ +++ +++ +++
csendes + +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++
gazdjól + ++ +++ +++ +++ +++
jókapcs + ++ + + ++ +++
jótársas ++ ++ +++ +++ ++ +++
önbiz +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++
karrier +++ + +++ +++ +++ +++ +++
kihaszn +++ +++ +++ +++ + +++
egészség ++ +++ +++ +++ + +++
öröm +++ ++ +++ +++ ++ +++
takarék ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
szabadiő +++ + ++ +++ +++ + +++
utazás +++ ++ ++ +++ +++ + +++
vallás + +++ + +++ +++ +++ +++
8eüállap ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

    + = p ≤ 0,05
  ++ = p ≤ 0,01
+++ = p ≤ 0,001

10/e. melléklet

Szignifikáns különbségek a hagyományos háttérváltozók szerint,
a kérdőíven szereplő kérdések sorrendjében

(9. kérdés)
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Kérdés
száma

nem kor iskola régió település
mérete

családi
állapot

család
összetétele

jövede
-lem

jövedelmi
helyzet

tejmin + ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++
tejiszom ++ ++ + + + +
olcsóbb +++ ++ ++ +
reggeliit +++ ++ + ++ ++ + ++
zsír + ++ +++ ++
tartósító ++ + ++ + +
színezék ++ +++ +++
ömleszts +++ +++ ++ + ++ +
margar ++ + +++ +++ ++ + ++ ++
mar/vaj + +++ + +
joghurt ++ + + +++ + +
kaukáz +++ +++ ++ ++ + ++ +++
sajtluxus +++ + +++ ++ ++ +++
Ca:P ++ ++ + +++
tejdrága + +++ +++ ++ +++
vaj + +++ ++ +++ +++
húsmin + ++ +++ ++
baromfi ++ + ++ +++ ++
barkole +++ + ++ +++ ++
olcsó ++ +
bardrága ++ +++ + + +
szívbar + + + + +++ + +
bio +++ ++ ++ + +
gyorsf +++ + + + ++
bőr ++ ++ + ++ ++ +
bőrfogy ++ + ++ ++ ++ + +++
só + ++ ++ + ++ +
sertés ++ ++ ++ +++ ++ +++
növzsir +++ ++ + +++ ++ ++ +++
füstölt + ++ +++ ++ + + ++
sertegé + ++ +++ + ++ ++ ++ ++ +++
funkció +++ ++ + +++ + + +
előrecso ++ ++ + +++ +++

    + = p ≤ 0,05
  ++ = p ≤ 0,01
+++ = p ≤ 0,001

11. melléklet
Kombinált faktor és klaszter analízis a fontosabb minőségi összetevők

megítélése szerint, tejtermékeknél (n = 953)
Jellemző Klaszterek Szignifikáns

különbségek a
csoportok között

(95%)
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A B C D
Friss 4,93 4,88 4,91 3,59 B-A;D/A-D/D-C

Tiszta, vegyszermentes termék 4,59 4,67 3,15 3,27 B-C;D/A-C;D

Hosszabb ideig eltartható 4,44 4,17 3,89 3,47 B-A;C;D/A-C;D/ D-C

Olcsó 4,18 3,79 3,66 3,90 A-C;D

Nem enged vizet magából 4,10 3,71 3,37 2,55 B-A;C;D/A-C;D/ D-C

Visszazárható 4,04 3,48 2,97 2,94 B-A;C;D/A-C;D

Akciós 3,86 3,41 3,20 3,28 B-A;C/A-C;D

Könnyen nyitható 4,10 3,30 3,07 3,17 B-A;C/A-C;D

Több kiszerelési változata van 3,67 3,21 2,93 2,43 B-A;C;D/A-C;D/ D-C

Visszaváltható csomagolású 2,95 2,53 2,09 2,55 B-A;C/A-C;D/D-C

Ízletes 4,80 4,64 4,79 3,52 B-A;C;D/A-D/D-C

Gusztusos 4,60 4,16 4,43 3,50 B-A;C;D/A-C;D/ D-C

Jól emészthető 4,22 4,00 3,00 3,06 B-A;C;D/A-C;D

Széles ízválasztéka van 4,25 3,82 3,47 2,56 B-A;C;D/A-C;D/ D-C

Esztétikus, szép csomagolású 3,97 3,19 2,99 2,73 B-A;C;D/A-C;D/ D-C

Vitaminban gazdag 4,43 4,52 3,28 3,22 B-C;D/A-C;D

Egészségvédő hatása van 4,53 4,42 3,09 3,20 B-A;C;D/A-C;D

Ásványi anyagokban gazdag 4,27 4,27 3,11 3,14 B-C;D/A-C;D

Alacsony koleszterin-tartalmú 3,89 3,94 2,71 3,11 B-C;D/A-C;D/D-C

Alacsony zsírtartalmú 3,86 3,96 2,67 2,96 B-C;D/A-C;D/D-C

Összetevőket pontosan feltüntetik 4,14 3,91 2,88 2,68 B-A;C;D/A-C;D

Kedvező zsírsav-összetételű (HIF) 3,72 3,71 2,48 2,76 B-C;D/A-C;D/D-C

Alacsony cukortartalmú 3,78 3,69 2,41 2,62 B-C;D/A-C;D

Élőflórát tartalmaz 3,54 3,42 2,28 2,58 B-C;D/A-C;D/D-C

Alacsony só (Na) tartalmú 3,49 3,30 2,26 2,73 B-A;C;D/A-C;D/D-C

Csökkentett energiatartalmú 3,44 3,32 2,18 2,75 B-C;D/A-C;D/D-C

Nem füstölt 3,42 2,90 2,35 2,58 B-A;C;D/A-C;D

Magas Ca-tartalmú 4,00 3,98 2,91 2,76 B-C;D/A-C;D

Kiváló minőségű 4,65 4,55 4,09 3,43 B-A;C;D/A-C;D/ D-C

Védjegyes 4,13 3,59 2,80 2,83 B-A;C;D/A-C;D

Hazai alapanyagból készült 4,00 3,52 2,75 3,01 B-A;C;D/A-C;D

Márkás, közismert 3,92 2,75 3,05 2,66 A-C;D

Jó a reklámja 3,13 2,00 2,01 2,45 B-A;D/A-C;D/D-C

12. melléklet
Kombinált faktor és klaszter analízis a fontosabb minőségi összetevők

megítélése szerint, hústermékeknél (n = 953)
Jellemző Klaszterek Szignifikáns

különbségek a
csoportok között

(95%)
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A B C D
Friss 4,91 4,88 4,88 4,11 D-A;C/B-D

Tiszta, vegyszermentes termék 4,59 4,60 3,28 3,54 A-C;D/B-C;D

Hosszabb ideig eltartható 4,44 4,30 4,16 3,51 A-B;C;D/D-C/B-D

Olcsó 4,24 3,66 3,69 4,02 A-B;C;D/D-C/B-D

Nem enged vizet magából 4,22 3,85 3,44 2,74 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Visszazárható 3,82 3,19 2,93 2,92 A-B;C;D/B-C;D

Akciós 3,82 3,41 3,22 3,33 A-B;C;D/B-C

Könnyen nyitható 3,99 3,27 3,02 2,98 A-B;C;D/B-C;D

Több kiszerelési változata van 3,72 3,31 2,90 2,67 A-B;C;D/B-C;D

Ízletes 4,77 4,70 4,72 4,01 D-A;C;A-B/B-D

Gusztusos 4,67 4,37 4,41 3,69 A-B;C;D/D-C/B-D

Jól emészthető 4,19 3,85 2,84 3,36 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Széles ízválasztéka van 4,23 3,77 3,55 3,08 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Esztétikus, szép csomagolású 3,97 3,33 3,21 2,87 A-B;C;D/D-C/B-D

Vitaminban gazdag 4,25 4,00 2,88 3,15 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Egészségvédő hatása van 4,44 4,33 3,10 3,26 A-B;C;D/B-C;D

Ásványi anyagokban gazdag 4,13 3,99 2,86 2,72 A-C;D/B-C;D/B-D

Alacsony koleszterin-tartalmú 4,08 3,93 2,82 3,29 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Alacsony zsírtartalmú 4,03 3,98 2,80 2,94 A-C;D/B-C;D

Összetevőket pontosan feltüntetik 4,16 4,01 3,15 3,12 A-B;C;D/B-C;D

Kedvező zsírsav-összetételű (HIF) 3,93 3,72 2,52 2,78 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Starter kultúrát tartalmaz 2,99 2,81 1,91 2,24 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Alacsony só (Na) tartalmú 3,68 3,41 2,54 2,63 A-B;C;D/B-C;D

Csökkentett energiatartalmú 3,50 3,22 2,36 2,84 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Nem füstölt 3,41 2,93 2,35 2,89 A-B;C;D/D-C/B-C

Szóját tartalmaz 2,83 2,69 2,06 2,36 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Kiváló minőségű 4,69 4,56 4,18 3,22 A-B;C;D/D-C/B-C;D

Védjegyes 4,12 3,70 2,88 2,78 A-B;C;D/B-C;D

Hazai alapanyagból készült 4,06 3,63 2,88 3,10 A-B;C;D/B-C;D

Márkás, közismert 3,83 2,91 3,06 2,80 A-B;C;D/B-C

Jó a reklámja 3,15 2,02 2,04 2,47 A-B;C;D/D-C/B-D


