
1. BEVEZETÉS 
A világon napjainkban fellelhető mintegy 8600 madárfaj közül csupán 

egy tucatra tehető azoknak a száma, amelyeket háziasított szárnyasoknak, 

baromfiknak nevezünk. Mégis ezek a háziszárnyasok a világ háziállat-

állományának a legnépesebb csoportját adják, ugyanis az ENSZ 

mezőgazdasági szervezetének (FAO) felmérése szerint 1972-ben az 

összes háziállat 62%-át a baromfik tették ki (LÁZÁR, 2004). 

 A világ baromfitartásában évek óta óriási mértékű fellendülés 

tapasztalható, a baromfifajok termékei egyre fontosabb szerepet töltenek  

be a Föld lakóinak élelmezésében. A fehérjében gazdag, zsírban szegény 

szárnyasokból egyre többet eszünk, az összes húsfogyasztáshoz 

viszonyítva kétévenként 1%-kal többet.  

 Magyarországon a 60-as években kezdődött el a hagyományos 

baromfitenyésztés fejlesztése, a nemzetközi együttműködésbe való 

bekapcsolódás. A korszerű vágó-feldolgozó technológia átvételével a 

magyar baromfiipar meghatározó tényezővé vált mind a hazai, mind a 

nemzetközi piacokon (www.jomagyarbaromfi.hu (a)). 

 A baromfifogyasztás előretörése az elmúlt 6-8 évben kezdődött 

Magyarországon, amelynek oka nemcsak a sertéshús árnövekedésében 

keresendő, hanem a fogyasztóközönség táplálkozási szokásainak 

átalakulásában is. Az elérhetőbb ár mellett a baromfihúsról köztudott, 

hogy egészséges, könnyen emészthető húsféleség (TÓTH, 2002).  

 Az ágazat jövedelmezősége szempontjából nélkülözhetetlen hazai 

és export piacteremtés és -biztosítás a feldolgozott termékkör jelentős 

bővítésének irányába hatott. A kereskedelemben a feldolgozott termékek 

gazdag választéka található, melyekkel a gyártó a vásárlói igények 

sokszínűségéhez is igyekezett igazodni. Megtalálható közöttük a friss, 

azonnal fogyasztható, a rövidebb vagy hosszabb ideig tárolható, a 

http://www.jomagyarbaromfi.hu/
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különösebb kezelést, hűtést nem igénylő és az igen egyszerű 

konyhatechnikai művelettel - sütés, főzés, melegítés – pár perc alatt a 

tányérra varázsolható termék is (www.ofe.hu). 

 „Elérkezett az a pillanat, amikor senki sem nélkülözheti a 

közép-hosszú távú előrejelzéseket a baromfi szektorban.” (FÓRIÁN, 

2001) Az elmúlt években bekövetkező, több okra visszavezethető, 

jelentős túltermelés nagy gondot jelent a vállalatok számára. 

Napjainkban a baromfiipari vállalatok csak úgy használhatják ki a 

potenciális piaci lehetőségeiket, ha minden szempontból megfelelnek a 

változó fogyasztói igényeknek. Az értékesítés növeléséhez a 

gyártóknak ismerniük kell a hazai lakosság fogyasztási és vásárlási 

szokásait, meg kell határozniuk a különböző termékek célcsoportjait, 

alkalmazkodniuk kell a legújabb táplálkozási igényekhez, trendekhez.  

 Az élelmiszeripari üzemek egy része még ma is úgy gondolja, 

ha elegendő pénzt költenek marketingre, gyorsan meg is térül a 

befektetésük. A vezetők azt hiszik, a marketing azonos az 

értékesítéssel, úgy látják, fontosabb egy új vevő megszerzése, mint a 

régi megtartása. Ahelyett, hogy a vevő valóságos igényeinek 

kielégítésére koncentrálnának, a termékeladást állítják a vállalati 

stratégia középpontjába (SZAKÁLY, 2001).  

 Az AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (1985) 

megfogalmazása szerint a marketing nem más, mint egy folyamat, 

amely a termék / ötlet / szolgáltatás elgondolásának, árképzésének, 

eladás-ösztönzésének és elosztásának a tervezését és teljesítését 

foglalja magában.  

 Napjainkban azonban a marketing nemcsak egy adott vállalat 

előbbiekben felsorolt tevékenységeit foglalja magába, hanem a 

konkurencia-elemzést, és -kutatást is. A gyártók fő célja egyfelől a saját 

http://www.ofe.hu/
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vevőkör megtartása, másfelől a konkurens cégek vásárlóinak elhódítása 

(www.fn.hu). 

 Míg PETER-OLSON (1987) a környezet, a viselkedés és az 

észlelés hármas egységének középpontjába állítja a marketing-

stratégiát, KOTLER (1991) a következőképpen definiálta: „A 

marketing-stratégia meghatározza azokat az átfogó elveket, amelyekre 

alapozva az üzletág teljesíteni kívánja célpiaci marketing-elképzeléseit. 

Alapvető döntéseket foglal magába, amelyek a marketing kiadásaira, 

eszközrendszerére (marketingmix) és forrásainak szétosztásaira 

vonatkozik”. 

 A marketingstratégia jellemzője a hosszú távú szemlélet, a 

versenytársak figyelése és az ő lépéseikre adott válaszok kidolgozása. 

A stratégiai marketing-tervezés főbb eszközei a piackutatás, a 

termékszerkezet elemzése (az un. BCG-mátrix), a vállalkozás (vagy a 

vállalkozás és konkurensei) gyenge és erős pontjainak összehasonlítása 

(az un. SWOT-analízis), valamint termék-élet-görbék elemzése 

(web.axelero.hu).  

 Más oldalról megközelítve, a marketingstratégia három fő 

lépésből áll: piacszegmentáció (segmentation), célpiacválasztás 

(targeting), pozicionálás (positioning). Ezek alapján a vállalatok 

számára lehetőség nyílik az eredményesen kiszolgálható, előnyös 

csoportokkal foglalkozni (gaia.jpte.hu).  

 Az elmúlt években a marketingszemlélet jelentős változásokon 

ment keresztül, teljes mértékben vevőorientálttá vált. Ez azt jelenti, 

hogy a szervezet döntéseit (pl. technológiai, piacfejlesztési, pénzügyi, 

értékesítési, stb.) a meglévő, sőt, a potenciális vevő kívánságai, 

elvárásai szerint alakítja (PÁLINKÁS, 2001). 

http://www.fn.hu/
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 A fentieket támasztja alá Magyarország legismertebb 

baromfiipari vállalatának, a SáGa Foods Rt.-nek a filozófiája: 

„minőség, innováció, marketing” (www.saga.hu). 
 

  

2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI, 

FELÉPÍTÉSE 
A doktori disszertáció összeállításához három fő célkitűzést határoztunk 

meg: 

1. A vonatkozó hazai és külföldi szakirodalom feldolgozása, a 

szekunder adatok feltárása; 

2. Különböző primer kutatási módszerekkel történő fogyasztói és 

vásárlói magatartás elemzése; 

3. Javaslattétel a baromfi ágazat számára történő marketingstratégia 

kialakításához. 

A célok elérésének érdekében az alábbi feladatokat tűztük ki magunk elé: 

 A szekunder információk összegzése a baromfihús termelése, 

feldolgozása, fogyasztása szempontjából; 

 Szakértői mélyinterjúk (10 db) lebonyolítása a fontosabb hazai 

baromfiipari vállalatok vezetőivel; 

 Fogyasztói fókuszcsoportos vizsgálatok (6 db) elvégzése;  

 1000 fős, országos, reprezentatív kérdőíves felmérés elkészítése, 

adatainak feldolgozása (144.000 adat); 

 A fenti kutatások eredményeként a marketingstratégia elemeinek 

kidolgozása. 

A dolgozat felépítése és szerkesztése megfelel a Kaposvári Egyetem 

„Doktori Képzés és Fokozatszerzés Ügyrendje” kiadványában leírtaknak. 

Az egyes fejezetek felépítése a következőképpen alakul:  

http://www.saga.hu/
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 A Disszertáció célkitűzéseiben bemutatjuk a kutatás fő célját, a 

megvalósítandó feladatokat. 

 Az Irodalmi áttekintésben a témával kapcsolatos legfontosabb 

hazai és külföldi szakirodalmakat dolgozzuk fel. A hivatkozások 

jelölése az általános kutatás-módszertani előírásoknak 

megfelelően történik. Az internetes hivatkozások esetén a 

szövegben csak a honlap főoldalára, míg az irodalomjegyzékben a 

pontos címre utalunk. 

 Az Anyag és módszer fejezetben rövid leírást adunk a három 

marketing-vizsgálati módszerről, valamint az adatok 

feldolgozásáról. 

 Az Eredmények fejezetben elemezzük a szekunder és primer 

kutatásból nyert adatokat, miközben igyekszünk a legfontosabb, a 

legtöbb információt adó adatokat kiemelni, az áttekinthetőséget és 

a megértést táblázatokkal, diagramokkal segíteni. 

 A Következtetések és javaslatok című részben az előzőekben 

leírtak alapján ajánlást teszünk a továbbfeldolgozott baromfiipari 

termékek piacán követendő marketing-stratégiára, valamint annak 

leglényegesebb tényezőire. 

 Az Új tudományos eredményekben azokat az új módszertani 

elemeket és kutatási eredményeinket tesszük közzé, amelyek - 

véleményünk szerint – újdonsággal szolgálnak a témával 

kapcsolatosan. 

 Az Összefoglalásban a dolgozat rövid, tömör összegzése 

olvasható magyar és angol nyelven egyaránt. 

 A disszertáció tartalmaz még Köszönetnyilvánítást, Irodalom- 

Ábra- és Publikációs jegyzéket, rövid Szakmai önéletrajzot, 

valamint számozott Mellékleteket. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
Ebben a fejezetben négy fő témakör kerül elemzésre:  

 Az élelmiszer-fogyasztói magatartás; 

 A hazai élelmiszer- azon belül a baromfihús, illetve a 

baromfihúsból készült továbbfeldolgozott termék-fogyasztás; 

 A nemzetközi baromfihús-fogyasztás főbb jellemzői; 

 A baromfihús táplálkozásban betöltött szerepe; 

 A marketingkutatások elmélete. 

 

3.1. Az élelmiszer-fogyasztói magatartás vizsgálata 

Az élelmiszerpiacon az elmúlt években bekövetkezett, s a közeljövőben 

beteljesülő változások GAÁL (1998b) szerint az alábbiakra vezethetők 

vissza: öregedő népesség, az egyfős háztartások számának növekedése, 

az egészséggel való több törődés, változó foglalkoztatási struktúra, gyors 

technológiai fejlődés, nemzetközi utazások bővülése, a média erősödő 

szerepe.  

 A fejlett piacgazdaságú országokban élő, magas életszínvonallal 

rendelkező lakosok élelmiszerfogyasztási szokásait három fő tényező 

határozza meg: a minőség,- az egészség- és a környezettudatosság 

(HORVÁTH et al., 1997). A belföldi élelmiszerfogyasztásra ható 

összetevőket a HAJDU és LAKNER (1999) által kidolgozott modellen 

szemléltetjük (1. ábra) 
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1. ábra A belföldi élelmiszerfogyasztást befolyásoló tényezők és az 

arra ható kormányzati intézkedések rendszere 
   Forrás: Hajdu – Lakner (1999) 

 

A modellt alapul véve, a négy fő paramétert elemezve, az alábbi 

megállapításokat tehetjük: 

 Az élelmiszer-keresletet befolyásoló szubjektív tényezők közül a 

reáljövedelem és eloszlása a következő képet mutatja: 1998-ig a 

lakosság reáljövedelmének csökkenését tapasztalhattuk, a 

kilencvenes évek közepére az emberek jövedelme és fogyasztása 
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visszaesett a nyolcvanas éveket jellemző szintre (LAKNER-

HORVÁTH, 1998a). Az ezredforduló előtt a reáljövedelmek 

egyre nagyobb mértékben növekedtek, majd 2003-ban egy 

megtorpanás következett be. A fogyasztás mértéke 2002-ig nőtt, 

majd csökkenő tendenciát vett fel (KSH, 2004). 

 Az élelmiszerek kínálati viszonyaival kapcsolatosan két lényeges 

változást tapasztalhattunk. Egyrészt a nyolcvanas évek második 

feléig a hazai piac élelmiszerrel történő megfelelő ellátása csak 

másodrendű fontossággal bírt, napjainkban azonban egyre élesebb 

versenyhelyzet alakul ki a belső piacok megszerzéséért. Másrészt 

a privatizáció hatására jelentősen bővült a választék – ami sokszor 

az import áruknak köszönhető (LAKNER-HAJDU, 1998b). 

 Az élelmiszer-kereslet mennyiségét és minőségét meghatározó 

objektív és szubjektív összetevői közül az egészségi állapotot 

emeljük ki, azon belül is az elhízást, mint fontos kockázati faktort 

(ez az a tényező ugyanis, amelyet igazából senki nem tart 

betegségnek, mégis, a legtöbb probléma okozója). A BMI alapján 

a magyar férfiak 58%, a nők 62%-a tekinthető enyhén vagy 

súlyosan elhízottnak (CSAPÓ, 1999). 

 Az élelmiszer-fogyasztást befolyásoló tényezőkkel kapcsolatosan 

STEENKAMP (1995) öt trendet jósolt meg (élményvásárlás, 

időkényszer, a piac fokozódó fragmentálódása, az egészségöügyi, 

valamint az összjóléti szempontok felértékelődése), amely 

szerinte az elkövetkező 5-10 évben bekövetkezik a fejlett 

piacgazdasággal rendelkező országokban. Ez alapján LEHOTA-

LAKNER-TOMCSÁNYI (1999) arra a következtetésre jutott, 

hogy az élelmiszerfogyasztást és -keresletet a  mennyiség helyett 
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egyre inkább a minőségi szempontok és a fogyasztási szerkezet 

vezérli. 

  

 3.1.1.  Az élelmiszerfogyasztói magatartás fogalma 

A fogyasztói magatartás kutatásának fő feladata, hogy megismerje, 

feltárja a magatartás mögött húzódó okokat, és azokra megfelelő 

magyarázatot találjon. Ezen motívumok nélkül ugyanis szinte lehetetlen 

felmérni a marketingeszközök és -környezet hatását a fogyasztói 

döntésekre (HORVÁTH, 1996). Az első elméletek még az I. Világháború 

előtt keletkeztek. A vizsgálódások arra irányultak, hogy a fogyasztó 

miként osztja szét korlátozottan rendelkezésre álló jövedelmét korlátlan 

igényei, szükségletei kielégítésére. A modell alapja a „homo 

oeconomicus” volt, aki értelemtől vezérelve cselekszik (GUTJHAR, 

1992). Hasonló alapokra, a teljesen racionálisan viselkedő egyénre 

építette fel modelljét LANCESTER (1966) a mikroökonómiai elméletek 

közül kiemelkedő „háztartási elmélet”-ében. Véleménye szerint az ember 

pusztán gazdasági döntések alapján arra keresi a választ, mely termékből 

mennyit kell vásárolnia háztartása fenntartásához, adott körülmények 

között, a hasznosság maximalizálása mellett. A modell használhatósága 

azonban hamar megdőlt, felmerültek ugyanis olyan problémák, 

amelyekre nem tudott magyarázatot adni, pl. miért választotta a 

fogyasztó két termék közül a drágábbat. Szükség volt egy újfajta modell 

megalkotására. KOTLER 1967-ben dolgozta ki elméletét, munkájában 

élesen elkülönítve egymástól a termelés-, az értékesítés- és a 

fogyasztóorientált marketinget.  

 A marketing tehát egyfelől részben elveti a csak racionálisan 

gondolkodó egyén alapötletét, másfelől a fogyasztót, mint individuumot 

kezeli, akinek döntéseit megmagyarázhatatlan irracionális tényezők is 
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befolyásolják. Így - a fogyasztói viselkedés kutatásában - egyre nagyobb 

szerephez jutottak a szociológiai és pszichológiai tényezők (KATONA, 

1962).  Napjainkban a marketingtudomány egyre inkább „homo 

empaticus”-ról beszél, aki érthető (funkcionális) és érthetetlen 

(szimbolikus) fogyasztással rendelkezik. Ez a személy már nemcsak azért 

vásárol meg egy terméket, mert szüksége van rá, hanem mert az „segít 

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”. Mindkét kijelentés azt 

igazolja, hogy a fogyasztó döntéseinél elsősorban a pszichológiai, 

lélektani tényezők dominálnak.  

 Kijelenthető, hogy a marketinges szakemberek számára 

nélkülözhetetlenek a pszichológiai ismeretek. „A marketing feladata, 

hogy beleélje magát a vásárló helyzetébe.” (MAGYAR,  1990.)  

 Az eddig összefoglaltaknak megfelelően a fogyasztói magatartás 

definícióját LEHOTA-TOMCSÁNYI (1994) a következőképpen 

fogalmazta meg: „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”. 

 

 3.1.2. A vásárlói és fogyasztói magatartás általános modellje 

A fogyasztói magatartás magyarázására többféle modell született, melyek 

a vásárlási döntési folyamatot állítják a középpontjukba. A legkorábbi az 

ún. Pilgrim-modell (PILGRIM, 1957), mely a 2. ábrán látható. A modell 

szerint az élelmiszer kiválasztását elsősorban az észlelés határozza meg, 
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amely három tényezőnek - az élelmiszer tulajdonságainak, az érzékszervi 

tulajdonságoknak és a környezeti hatásoknak - a függvénye.  

 

 
2. ábra A Pilgrim-féle élelmiszer-fogyasztói magatartás modell 

   Forrás: Pilgrim (1957) 

  

 Bár a marketingben a vásárló és a fogyasztó személye általában 

elkülönül, mivel nem feltétlenül az a személy fogyasztja el az adott 

terméket, aki megvásárolja, mégis, gyakran a két kategória 

elválaszthatatlan egymástól, miként az ENGEL et al. (1987) által 

kidolgozott - bonyolult vásárlási magatartást bemutató - modellben is (3. 

ábra).  
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3. ábra A teljes Engel – Blackwell – Miniard modell bonyolult 

vásárlási magatartás esetén 
      Forrás.: Engel-Blackwell-Miniard (1987) 

  

 A szerzők kifejtik, hogy a modell nem alkalmazható valamennyi 

vásárlási magatartás esetén, például akkor sem, ha a vásárlást nem kíséri 

fokozott fogyasztói érdeklődés, illetve ha a márkák között nincsenek 

jelentős különbségek. Ebben az esetben az egyszerű vásárlási magatartás 

érvényesül, melynek folyamatát Engel et al (1987) munkája alapján a 4. 

ábrán mutatjuk be. 
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4. ábra Az Engel – Blackwell – Miniard modell egyszerű vásárlási 

magatartás esetén 
   Forrás.: Engel-Blackwell-Miniard (1987) 

 

 KOTLER (1998) szintén kidolgozott egy általános, ún. „inger-

modellt”, melyben kiemeli, hogy a vásárlót folyamatos ingerek érik, 

amelyek – a személyes jellemzők mellett – meghatározzák a vásárlói 

döntést. A marketinges szakembereknek pedig az a feladata, hogy 

megismerjék, megértsék mi játszódik le a „vevő fekete dobozában” a 

külső ingerek megjelenése és a vásárlói döntés meghozatala között. Ez az 

elmélet TOMCSÁNYI (1988) szerint közel áll a valósághoz, de a 

tényezők komplex hatása miatt a piaci elemzésekhez, illetve a gazdasági 

számításokhoz nem használható. 

 Újfajta megközelítésként foghatók fel a termékcsoporthoz köthető 

modellek, amelyek azt állítják, hogy a különböző termékcsoportokhoz 

kapcsolódó fogyasztói magatartás jelentősen eltérhet az átlagostól. Ezek 

az eltérések jelentkezhetnek az érzékszervi érzékelésben és észlelésben, a 

szükségletek alapvető jellegében, vagy a környezeti kultúrában 

(LEHOTA, 2001). 
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3.2. A hazai élelmiszerfogyasztás legfontosabb jellemzői 

A magyar konyha országunk egyik fő erőssége. A világon szinte 

mindenhol ismertek vagyunk ízletes ételeinkről. Az is köztudott, hogy a 

kimondottan magyaros ételek nem egészséges voltukról híresek, s hosszú 

távon fogyasztva, a táplálkozással összefüggő betegségek kialakításában 

jelentős szerepet játszhatnak. A felmérések azt mutatják, hogy a hazai 

lakosság a szükségesnél több tápanyagot juttat a szervezetébe, különösen 

igaz ez az állati eredetű fehérjékre, zsírokra és a koleszterinre. (GAÁL, 

1998a). HORVÁTH et al. (2001) közel 20 év viszonylatában mutatja be a 

hazai tápanyagfogyasztást az 1. táblázatban, mely szerint a zsír esetében 

1,44-1,56-szoros a fogyasztásunk.  

1. táblázat 
 Az optimális és a tényleges tápanyagfogyasztás összehasonlítása 

 
Meg-

nevezés 
Optimális 1980 1990 1992 1997 2000 

Fehérje (g) 70-90 104,0 104,7 101,4 85,7 96,6
Zsír (g) 80-90 130,8 152,5 146,9 133,9 147,8

Szénhidrát 
(g) 350-500 409,3 401,0 394,8 351,7 367,9

Energia (kJ) 9000-
12000 13486 14164 13796 12323 13270

Forrás: Horváth et al., 2001;  KSH, 2003 

 Hasonló megállapításokra jutott BIACS et al. (1998) is: bár a 

korábbi évekhez képest mérséklődött a tápanyagfogyasztás, mégis egyre 

határozottabban jelentkeznek a táplálkozás kockázati tényezői és hatásai. 

A probléma természetesen összetett, a kialakult helyzetért nemcsak a 

táplálkozási szokásaink a felelősek, de a magas halálozási arányszám, a 

szív- és érrendszeri panaszok, a rákos megbetegedések, és az elhízás 

javarészt a helytelen étkezési szokásoknak köszönhető (HORVÁTH, 

1997).  A fogyasztók csupán 1/6 része, főleg a nők tartoznak azok közé, 
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akik kiemelt figyelmet szentelnek az egészséges táplálkozásnak 

(KOZÁK, 1999a). 

 A fogyasztói trendek jól nyomon követhetők az elmúlt évtizedek 

étkezési szokásaiban. Az ötvenes évek étkezését a szűk választék és 

kínálat jellemezte. A hatvanas évek az íz nélküli, gyors- és fagyasztott 

ételek korszaka volt. A hetvenes évek vége felé kezdett kialakulni a 

nemzetközi jelleg, míg a nyolcvanas évek közepétől fordulóponthoz 

értünk: megszűnt a tömegtermelés-karakter, szerephez jutottak a 

gyorséttermek és a bisztrók (KOZÁK, 1999b). A GfK felmérése szerint a 

rendszerváltás óta többé-kevésbé ugyanolyan rendszerességgel étkezünk, 

bár a lakosság 1/5-e szinte soha nem fogyaszt meleg ételt. Egy átlagos 

hétköznapon a válaszadók fele három alkalommal étkezik, míg 1/5-e 

kettő, illetve négy esetben (KOZÁK, 1999a).  

 A hazai élelmiszerfogyasztás fontosságát a háztartások 

költségvetése igen jól jellemzi. Amíg a fejlett nyugat-európai 

országokban a családok átlagosan kiadásaik egy hatodánál kisebb részt 

fordítanak ennivalóra, addig nálunk kétszer akkora hányadot, közel 

egyharmadot. Ennek oka egyrészt az alacsony jövedelmi szintben rejlik, 

másrészt az az oka, hogy Magyarországon a lakosság jelentős része az 

étkezésben éli meg a fogyasztói kiteljesedést, ugyanis sokan 

legkönnyebben az élelmiszerekhez tudnak hozzájutni a fogyasztási 

cikkek közül. Például egy viszonylag drágább gyümölcslé vagy sajt 

megvásárlását inkább megengedheti magának egy család, mint egy közös 

külföldi nyaralást (GfK, 2003).  

 A lakosság élelmiszerre fordított kiadásainak összegét, illetve a 

jövedelem részarányát jelentősen befolyásolja az illető gazdasági jóléte. 

A háztartások decilisek szerinti besorolásának vizsgálatakor kitűnik, 

hogy az adott háztartásban minél alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem, 
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annál kevesebb összeget fordítanak élelmiszerre, de ez a kevesebb összeg 

is magasabb százalékot képvisel, mint a jobb anyagi körülmények között 

élők nagyobb kiadása (5. ábra). 
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Forrás: KSH, 2003. 

5. ábra Az egy főre jutó élelmiszerkiadások 
 – háztartási decilisek szerint (Ft, %) 

  

 A háztartásokat típusok szerint csoportosítva, újabb 

eredményekhez jutunk. A legtöbb élelmiszerre jutó kiadással (forintban) 

az egyfős háztartások rendelkeznek, azon belül is a 30-64 év közöttiek 

(218.930 Ft/fő/év). Házaspárok esetén a gyerekek számának 

növekedésével fokozatosan csökken a kiadott összeg: 3 vagy több 

gyermek esetén évente már csak 113.989 Ft/fő. A százalékos részesedést 

tekintve viszont ők állnak a második helyen (32,4 %), míg az első helyen 

a 64 év feletti egyedülállók (33,6 %). A leírtakat a 6. ábrán szemléltetjük. 
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Forrás: KSH, 2003. 

6. ábra Az egy főre jutó élelmiszerkiadások 
 – háztartási típusok szerint (Ft, %) 

  

 Az élelmiszerfogyasztást befolyásoló tényezőkkel több szakember 

is foglalkozott, a teljesség igénye nélkül ismertetünk néhányat. 

 LEHOTA (2001) az alábbiak szerint csoportosította őket: 

biológiai, közgazdasági és demográfiai, pszichológiai, társadalmi és 

szociológiai, kulturális és antropológiai tényezők. 

 HOFMEISTER-TÖRŐCSIK (1996) a fogyasztói magatartás 

megértéséhez az egyes emberek viselkedésének tanulmányozását 

javasolják. Munkájukban a percepció, a tanulás, a motiváció, az attitűd és 

a kultúra befolyásoló szerepét elemzik. 

 VÉGH (2004) két csoportba sorolja a paramétereket: gazdasági és 

szociológiai. Az elsőből a reálkereset fontosságát emeli ki, amely 

csökkenése általában a fogyasztás csökkenésével jár - hazánkban 

azonban - az élelmiszerek esetén ez a megállapítás nem bizonyult 

igaznak. Bár a kilencvenes évek közepétől kissé mérséklődött a 

húsfogyasztásunk, de számottevőbb a szerkezeti átalakulás: a baromfihús 



 18
 
felé történő eltolódás. A szociológiai faktorok közül az egészséges ételek 

fogyasztására való törekvés a jelentős, ami szintén a baromfihús-

fogyasztás növekedését eredményezte.  

 A gazdasági paraméterek között meg kell említeni a vásárlóerőt 

is. 2001-ben az EU 15 lakosainak átlagos vásárlóerejét tekintve hazánk 

annak 53 %-ával rendelkezett. A nemrég csatlakozó országok közül 

Szlovénia és Csehország előzött meg minket (KOZÁK, 2004). A GfK 

vizsgálta azt is, hogy a közép- és kelet-európai régiókban egymáshoz 

viszonyítva hogyan alakul a vásárlóerő-index. Itt 100 százaléknak a 

közép-kelet-európai átlagot vették. A 300 régió közül Budapest a 13. lett, 

256 %-kal. Az euróban kifejezett vásárlóerő az európai listát vezető 

svájciaknál 2001-ben 25.603 euró volt fejenként, ehhez képest 

Magyarország mutatója 3.213 (www.sulinet.hu). 

 A fogyasztói szokások vizsgálatánál nem szabad megfeledkezni a 

mind hangsúlyosabb élelmiszerbiztonságról sem. LAKNER et al. (2003) 

kérdőíves felmérése azt mutatja, hogy a hazai lakosok számottevő része 

alapvető jelentőséget tulajdonít az élelmiszer-biztonságnak, ugyanakkor, 

sajnálatos módon, egyre nehezebben ismeri ki magát az 

információáradatban. Elmondható, hogy ma már nem az ár az elsődleges 

szempont a vásárláskor: a vevők hajlandók többet fizetni a 

biztonságosabb, jobb minőségű élelmiszerekért. 

 A fogyasztás elemzése mellett a vásárlási szokásokat is 

megemlítjük néhány gondolat erejéig. A kiskereskedelem szerkezete 

gyökeres változásokon keresztül ment át az elmúlt évtizedben. 

Nagyszámú vállalkozás jött létre, amelyekben jelentős szerepe volt a 

külföldi tőkének. Gyors koncentrációs folyamat valósult meg, 1999-ben 

az öt legnagyobb kiskereskedő piacrészesedése 40%-ot tett ki (AC 

Nielsen, 2001). A GfK Piackutató intézet 2005-re már 56%-ra 

http://www.sulinet.hu/
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prognosztizálja ezt az adatot. Ennek ellenére valószínűleg nem fog 

számottevően csökkenni a kisméretű boltok száma, ugyanis a hazai 

lakosok a nagyobb bevásárlásaikat a hipermarketekben végzik, a napi 

élelmiszerekért viszont továbbra is a kis boltokat keresik fel (TARALIK, 

2003) 

 

3.2.1. A baromfihús-fogyasztás mennyiségi mutatói 

A baromfihús - a különböző húsféleségek fogyasztását vizsgálva -  a 

világon az első helyen áll, s előre láthatóan az elkövetkező 10 évben is 

képes lesz megtartani ezt a pozíciót (WAGENHOFFER, 2003).  

 Hazánkban, 2000-ben, 34,4 kg/fő volt az éves fogyasztott 

mennyiség, ez volt az eddigi legmagasabb érték, 2001-ben már egy kis 

csökkenés következett be, de még így is  a világranglista 26. helyén 

állunk, Európából egyedül Szlovénia előz meg minket (2. táblázat).  

1990 óta, 10 év alatt, a hazai baromfihús-fogyasztás a 

másfélszeresére nőtt (22,8 kg-ról 34,4-re), s így a sertéshúst megelőzve, 

az első helyre került (KSH, 2003). Ebből a mennyiségből csak 2,5 kg 

import áru (BALOGH, 2003). Az egy főre jutó fogyasztásban 

megelőzzük az Európai Uniót: az EU lakossága átlagosan 18,8 kg 

baromfihúst eszik meg évente (www.jomagyarbaromfi.hu (b)). A 7. 

ábrán az uniós és a hazai fogyasztás eddigi és jövőbeni tendenciája 

látható. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jomagyarbaromfi.hu/
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2. táblázat  
A legtöbb baromfihúst fogyasztó országok – csökkenő sorrendben 

(2001.) 

Sorrend Ország Fogyasztás 
kg/fő/év 

1.* Egyesült Arab Emirátus 63,3 
2. Antigua és Barbuda 54,8 
3. Kuwait 54,3 
4. Saint Lucia 53,8 
5. Holland Antillák 51,4 
6. Saint Kitts és Nevis 50,2 
7. Brunei Darussalam 50,0 
8. Barbados 47,8 
9. USA 47,8 
10. Dominikai Köztársaság 47,7 
11. Izrael 46,7 
12. Jamaika 43,2 
13. Bahama-szigetek 43,1 
14. Francia Polinézia 42,1 
15. Saint Vincent/Grenadines 39,7 
16. Kanada 36,4 
17. Ciprus 35,6 
18. Bermuda 34,9 
19. Malajzia 34,9 
20. Szaúd Arábia 34,7 
21. Grenada 34,5 
22. Szlovénia 33,2 
23. Ausztrália 33,1 
24. Suriname-i Köztársaság 32,2 
25. New Caledonia 31,5 
26. Magyarország 31,3 

        Forrás: www.fao.org

                                                 
* BERKE (2003) vizsgálatai szerint Hong-Kongban 2000-ben 85,8 kg/fő volt az éves 
fogyasztás, azonban a FAO adatbázisában nem találtunk erre vonatkozó adatot. 

http://www.fao.org/
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Forrás: ECD-GFA, 2001 

7. ábra A baromfihús fogyasztásának változása az EU-ban és 
Magyarországon 1990-2005 között 

  

3.2.2. A hazai baromfihús-fogyasztás és -kereslet főbb jellemzői 

Az AMC megbízásából készített felmérés (GfK, 2002.) szerint az elmúlt 

években csökkent a baromfitartással foglalkozók száma: míg 1997-ben a 

megkérdezettek 35 %-a, 2002-ben már csak 29 %-a tartott otthon 

szárnyast. A baromfit nevelő háztartások ¾ része vágja le és dolgozza fel 

állatait. A teljes éves fogyasztást 2002-ben a háztartások 11 %-ánál 

fedezte az otthon tartott állatok feldolgozásából származó hús, 5 évvel 

korábban ez az arány még 17 % volt (3. táblázat). 
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3. táblázat  
Saját készítésű baromfitermékek aránya az éves fogyasztásban (%) 

Állítás 1997 2002 
Az elfogyasztott teljes mennyiséget vásároljuk 49 59
Elenyésző részét 6 6
Kb. egynegyedét 5 5
Kb. felét 9 8
Kb. háromnegyedét 10 9
A teljes fogyasztásunkat 17 11
Forrás: Modus (1997); GfK (2002) 

  

 Egy másfajta megközelítésben vizsgálva a tényeket, a friss és 

fagyasztott baromfihúst, illetve a belőle készített különböző termékeket 

soha nem-fogyasztókat mutatja be a 4. táblázat. Öt év alatt látványos, 10 

- 31 %-os csökkenés következett be ezen a téren. Érdemes kiemelni a 

mélyhűtött és a konzerv készételeket: míg 1997-ben a lakosság 90, illetve 

94 %-a nem fogyasztotta ezen gyártmányokat, 5 év múlva már csak 71, 

és 84 % (GfK, 2002). Ennek oka - véleményünk szerint - nemcsak a 

fogyasztói szokások változásában rejlik, hanem a készítmények 

választékának bővülésében is. Szintén látványos a felvágottak piacán 

végbemenő változás: 5 év alatt 31 %-kal nőtt a fogyasztók száma, ez 

egyértelműen a választékbővülésnek köszönhető. 
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4. táblázat  

Baromfitermékek otthoni fogyasztása – az adott termékkategóriát soha 
nem fogyasztók aránya (%) 

Termékkategória 1997 2002 
Friss egész / bontott baromfi 23 14 
Friss darabolt baromfi 35 15 
Friss baromfiaprólék 43 29 
Friss baromfibelsőség 55 36 
Mélyhűtött egész / bontott baromfi 66 55 
Mélyhűtött darabolt baromfi 63 52 
Mélyhűtött baromfi aprólék 71 62 
Mélyhűtött baromfi belsőség 78 68 
Mélyhűtött félkész baromfi húsétel 85 69 
Mélyhűtött kész baromfi húsétel 90 71 
Konzerv kész baromfi húsétel 94 84 
Kimért baromfi felvágottak 61 30 
Előrecsomagolt baromfi felvágottak 81 53 
Baromfi füstölt húskészítmények 90 73 
Baromfi húskonzerv 84 70 
Baromfi májkonzerv 61 46 

 Forrás: Modus (1997); GfK (2002) 

  

 A baromfihús-fogyasztás ugrásszerű növekedését támasztja alá a 

GfK Hungária piackutató (GfK, 2003a) több éve tartó felmérése is, mely 

szerint a burgonyával, a hagyományos főzött levessel és a gyümölccsel 

együtt a szárnyas vezeti 46 étel és ital kedveltségi listáját (5. táblázat).  

5. táblázat  
 Néhány élelmiszer kedveltsége a hazai lakosság körében (%) 

Élelmiszer 1989 1997 1999 2003 
Burgonya 89 91 93 95 
Gyümölcs Nincs adat 91 93 95 
Hagyományos 
leves  82 91 93 94 

Baromfihús 89 91 93 94 
Sertéshús 78 78 78 81 
Forrás: GfK, 2003. 

http://www.gfk.hu/
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 A baromfifélék heti fogyasztási gyakorisága is nőtt: 1989-ben 2,3 

alkalommal, 2003-ban 2,4 esetben került az asztalra baromfihúsból 

készített étel. Érdemes kiemelni a 15-19 éves korosztályt, akik különösen 

szívesen fogyasztják a baromfihúst és a töltelékes árukat – a párizsitól a 

gépsonkáig (GfK, 2004). A 15-29 év közötti fiatalok körében végzett 

kutatás (GfK, 2003b) pedig arról tanúskodik, hogy bár az általuk 

leginkább favorizált húsáru a darabolt csirkemell és -comb, mégis, 

leggyakrabban a különböző felvágottakat, szalámikat fogyasztják – nem 

feltétlenül baromfihúsból. A 10 legkedveltebb meleg étel között a rántott 

csirke a 3. a sült csirke az 5., a csirkepörkölt a 8., a csirkeleves a 9., a 

grill csirke pedig a 10. helyen szerepel.  

 A Kopint-Datorg Rt. (1999) a baromfihús iránti 

keresletnövekedés lehetséges okait vizsgálta. A megkérdezettek (325 fő) 

jelentős arányban az alacsonyabb árat és a szárnyasok egészségesebb 

voltát jelölték meg, a nagy választék és a divat fontosságára a válaszadók 

közepes, illetve ennél alacsonyabb minősítést adtak (6. táblázat). 

6. táblázat  

A baromfihús iránti keresletnövekedés tényezői (%) 

Értékítélet Olcsóság Egészségesség Divat Nagy 
választék 

Nagyon 
fontos 61,5 28,9 9,2 6,1

Fontos 19,7 40,6 7,6 14,5
Közepes 6,5 16,0 19,9 37,0
Mérsékelt 5,8 6,1 35,0 21,2
Nem fontos 6,5 8,4 28,3 21,2

Forrás: Kopint Datorg, 1999. 

 SZALAY (1999) megállapításai összecsengenek az előző 

véleményekkel: a kedvező árszínvonal, a fogyasztói életmódváltás, a 



 25
 
kínálat látványos bővülése, a speciális csomagolási technikák 

kifejlesztése mind-mind a baromfihús-fogyasztás növekedésének 

kedveztek.  

 A fogyasztás mellett a kereslet is rendkívüli módon átalakult: 

 Egyrészt a fagyasztott termékek helyett az előhűtötteket kedvelik 

a fogyasztók, másrészt nem az egész testeket, hanem a különböző 

testrészeket (mell, comb, szárny) részesítik előnyben (NYÁRS–

PAPP, 2002).  

 Igény alakult ki a szép és kulturált csomagolásra, de a 

csomagolóeszközök magas ára miatt a hagyományos fóliás-tálcás 

csomagolás áll még ma is az első helyen (TÓTH, 2002). 

 Az elsődlegesen feldolgozott szárnyas helyett egyre inkább a 

konyhakész, tetszetős csomagolású, egységnyi tömegére vetítve 

nagyobb haszonnal rendelkező készítmények, vagyis a töltelékes 

áruk és a gyorsfagyasztott, panírozott termékek felé nőtt meg a 

kereslet (SZALAI, 1999a.).  

 A feldolgozott friss húskészítmények piacán - annak ellenére, hogy 

2001 júliusa és 2002 júniusa között 6-7 %-os csökkenést prognosztizáltak 

(PÉNZES-RÉTI, 2000) -, az AC Nielsen (2003a) felmérése szerint a 

2002. július-augusztus és a 2003. május-június közötti kumulált évben 

több mint 23 %-ot tettek ki a baromfi termékek. Ezzel részesedésük, ha 

minimálisan is, de emelkedett az azt megelőző azonos kumulált évhez 

képest. Érdekes összehasonlítani, hogy ugyanekkor az eladások több 

mint 75 %-át a sertéshús alapú készítmények adták, a marhahúsból 

készült termékek mindössze a mennyiségi piac 1 %-át jelentették. A 

sonkák piacán is hasonló változások mutatkoztak, bár még mindig a 

korábban egyeduralmat élvező sertéshúsból készült gyártmányok túlsúlya 
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a jellemző, a baromfisonkák választéka 1996-99 között 

megháromszorozódott, 1998-ban a forgalom megduplázódott (SZALAI, 

1999b).   

 Az utóbbi évek legnagyobb sikerének számítanak az úgynevezett 

kényelmi élelmiszerek (convenience food), ezek közül is a baromfihúsból 

készült panírozott kész-, illetve félkész termékek. A két csoport közötti 

különbség, hogy míg az utóbbi tálalása előtt szükség van valamilyen 

konyhatechnológiai műveletre (általában sütés), addig a késztermékeket 

csak melegíteni kell (ZSARNÓCZAY, 2001). A termékcsoport forgalma 

1999-ben - a piac 40%-os bővülése miatt - a hatmilliárd forintot 

ostromolta. Ha az eladások értékét nézzük, a drágább pulyka nagyobb 

részarányt mutatott: átlagosan 53 % volt, szemben a csirke 34 

százalékával. A csomagolást vizsgálva kitűnik, hogy a fogyasztók 

előnyben részesítik a „családi” kiszerelést, az egy kilós változatot, amely 

gazdaságosabb a kisebb tömegűnél. A vizsgált időszak alatt az eladások 

háromnegyedét adta ez a kiszerelés (SZALAI, 2000). 2003-ban is a 

pulykából készült termékek dominanciája volt jellemző, de növekedett a 

csirkehús alapú áruféleségek aránya is: utóbbiak adták a mennyiségi 

eladások harmadát, s ez értékben közel 28 %-os részesedést jelentett. 

Meglepő az áruházláncok sajátmárkáinak meghatározó részesedése: az 

eladott mélyhűtött baromfi termékek ötöde volt sajátmárka, s ez 

forintosítva a piac közel 18 százalékát jelentette 2002-ben (AC Nielsen, 

2003b).  

 

 3.3. A nemzetközi baromfihús-fogyasztás néhány ismérve 

A következőkben a különböző országok baromfihús-fogyasztással 

kapcsolatos szokásait, kutatásait, eredményeit kívánjuk összefoglalni.  
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 GILES (2004), a Promal International igazgatójának véleménye 

szerint az élelmiszer szerepe megváltozott, hosszú évek során az 

egyszerű „üzemanyag” szintről eljutott addig, hogy ma már szociális és 

interaktív jelentőséggel bír. RICE (2003) aannggooll marketing menedzser 

(RTS Associates, UK) a jövőre nézve a következőket írta le: a 

baromfihúsnak különösen fontos szerepe lesz, egyrészt az alacsony 

zsírtartalmú, „light” húsok iránti igény és a vörös húsok elutasítása miatt, 

másrészt igen jó alapanyaga lesz a panírozott, formázott, marinált 

termékeknek, amelyek a jövő snackjeit képviselik.  

 ÍÍrroorrsszzáággbbaann  a TRA felmérése alapján elmondható, hogy a 

lakosság a baromfihúst ízletesebbnek, egészségesebbnek és olcsóbbnak 

tartja, mint a sertéshúst, amit viszont biztonságosabbnak gondol 

(McCARTHY et al., 2003). Pedig a legtöbb baromfiipari termék 

nagyvállalatoknál készül, amelyek a lehető legmagasabb szinten 

ellenőrzik a készítményeket. A nyomonkövethetőség ma már alapvető 

része a menedzsmentnek és az audit rendszernek, amit állandóan 

fejleszteni kell a fogyasztók biztonsága érdekében (FALLON, 2001).  

 BBeellggiiuummbbaann egy 1999-es vizsgálat azt mutatta, hogy a fogyasztók 

számára a jövőre nézve az egyes húsféleségek fogyasztásánál 

kulcsfontosságú szempont az állatokkal való bánásmód, és a megfelelő 

feldolgozási technológia. Ez különösen igaz a baromfiipari termékekre 

nézve, ugyanis a kutatás idején a három fő vágóállat közül a baromfi-

tartást értékelték a legkevésbé állatbarátnak (VERBEKE-VIAENE, 

1999). 

 NNéémmeettoorrsszzáággbbaann 1991-től 2002-ig a baromfihús-fogyasztás, 12,2 

kg-ról 17,9 kg/fő-re változott. Emellett a pulykahús felhasználása 

megduplázódott, 2010-re már 9,0 kg-os fogyasztást jósolnak (KOVÁCS, 

2003c). A kényelmi élelmiszerek kedveltségét elemezve, megállapították, 



 28
 
hogy minden 5. fogyasztó rokonszenvezik ezekkel a termékekkel. Az 

átalakuló táplálkozási magatartásuk 3 fő, újnak nevezhető irányzata is ezt 

igazolja: az egészségtudatosság, az élvezet-orientáció és a kényelmesség 

jellemzi a németeket (KOVÁCS, 2003a). A baromfifeldolgozó vállalatok 

igyekeznek olyan termékeket gyártani, amelyek megfelelnek az új 

fogyasztási trendeknek, a legmagasabb minőségi követelményeknek és a 

legújabb technológiának (RISTIC, 2001). 

 OOllaasszzoorrsszzáággbbaann  a csirke és a pulyka a két legfontosabb terméke a 

baromfiiparnak, a csirkehús mennyisége  a baromfihús 75%-át 

reprezentálja. Jelentős fejlesztés ment végbe egyrészt a termékek körében 

- nyers baromfihús helyett (fél)késztermékeket kínálnak a vásárlóknak, 

másrészt a minőségi előírásokban - prémium minőségi termékek 

előírásait határozták meg, harmadrészt a csomagolás területén - 

módosított atmoszférájú és vákuumcsomagolású termékek jelentek meg a 

piacon (AMENDOLA-MOSCONI, 2001). 

  KKíínnaa az USA után a világon a második a baromfihús-termelésben. 

A baromfiiparban lezajlott nagymértékű fejlesztések az alábbi 

szempontok figyelembevételével történtek: belföldi baromfihús-

fogyasztás és -termelés, baromfihús export és import alakulása, 

marketingszemlélet-váltás, más ázsiai országok gazdasági problémái 

(ANON, 1998).  

 Az AAmmeerriikkaaii EEggyyeessüülltt  ÁÁllllaammookk mezőgazdaságának fő ágazata a 

hús-termelés. Az átlagos éves húsfogyasztás 124 kg, ebből 48 kg a 

baromfi (PIMENTHEL, 2004). Nemzeti eledelnek tekinthető a 

hamburger, ami hagyományosan marhahúsból készül. Louisiana 

Államban a lakosság aggodalma a zsír- és a koleszterin-fogyasztás miatt 

kezdi őket elriasztani ettől a húsféleségtől, és új, alternatív megoldást 

próbálnak keresni.  Erre kínál lehetőséget a pulykahús, mely kiválóan 
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helyettesíthetné a jelenleg használatos marhahúst. Az e-mailen kiküldött 

és beérkezett kérdőíves adatok azt mutatják, hogy az emberek nagyfokú 

hajlandóságot mutatnak az új ízek kipróbálására (SCHUPP et al., 2002).  

 BBrraazzíílliiáábbaann két fő vállalat dolgozza fel a baromfik 25%-át, 

ugyanakkor a feldolgozott termékek piacán már 70%-ot képviselnek. Az 

éves exportjukat 30 %-kal növelik, Perdix márkanév alatt hozzák 

forgalomba a különböző termékeiket, főleg a Közel-Keleten (KOVÁCS, 

2003b) 

 Az agrárországok jelentős többsége felismerte, hogy a világ 

mezőgazdasági – s így a baromfiipari - piacainak kritikus helyzete ellen 

csak támogatással lehet fellépni. Állami irányítással olyan 

marketingszervezetek alakultak ki, amelyek a piacgazdaság igényeihez 

alkalmazkodva közösségi marketing tevékenységet fejtenek ki, anélkül, 

hogy az egyes vállalatok érdekeit sértenék. A legjelentősebb közösségi 

marketing tevékenységet folytató államok a következők: USA, Japán, 

Franciaország, Nagy-Britannia, Ausztria, Németország (GAÁL, 2004.).  

  

3.4. A baromfihús táplálkozásban betöltött szerepe 

A táplálkozási ajánlások célja, hogy a lakosság számára útmutatást 

adjanak a helyes (egészségmegőrző, betegségmegelőző) étrend 

összeállításához. Ezeket az ajánlásokat mértékadó tudományos 

szervezetek, testületek szakemberei állítják össze. A fejlett országok 

javaslatainak közös jellemzője, hogy fontosnak tartják a húsfogyasztást, 

napi 100-300 g sovány húst, baromfit, illetve halat ajánlanak. Hazánkban, 

1987-ben, az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottsága dolgozta 

ki a javaslatokat. A mennyiségre vonatkozóan konkrét adatok ugyan nem 

szerepelnek, de hangsúlyozzák a változatos nyersanyagból, sokféle 

módon elkészített ételekből álló étrend kialakítását. Az ajánlás emellett 
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kitér a sovány húsfélék mértékletes fogyasztására, és a zsíros húsok 

elkerülésére (BIRÓ, 2000).  

 A hús, illetve a baromfihús az egyik legfontosabb 

fehérjeforrásunk: a szárnyasok fehérjetartalma 20,9-24,7 % között 

mozog, megelőzve a sertés-, a marha- és a halhúsokat is (7. táblázat).  

7. táblázat 

 Az egyes húsféleségek átlagos fehérjetartalma 

Élelmi anyag Fehérjetartalom 
(g/100g) 

Baromfihús 20,9-24,7 
Sertéshús 16,0-21,0 
Marhahús 17,0-21,0 
Halhús 15,0-21,5 

  Forrás: Biró – Lindner , 1998. 

 

A fehér hús fogyasztása nemcsak rendkívül egészséges, de a 

szervezet számára nélkülözhetetlen anyagok forrása is állítja TERNÁK 

(2004). A baromfifélék sokkal emészthetőbbek, mint a vöröshúsok, 

természetesen csak akkor, ha például a csirkemellet vagy a -combot nem 

a bőrével együtt fogyasztjuk (KRASZNAI, 2003.). Ez azért lényeges, 

mert a baromfifélék zsírraktárai a bőr alatti kötőszövetben, valamint a 

hasüregben találhatók meg, így könnyen eltávolíthatók. A zsírtartalom 

nagymértékben függ a baromfi fajtól - alacsony zsírtartalommal csak az 

úgynevezett sovány baromfik rendelkeznek: csirke, tyúk, kakas, pulyka, 

a vízibaromfik esetében (liba, kacsa) már magasabb értékkel kell 

számolnunk. Emellett az egyes fajok esetén a testtáj is befolyásoló 

jelleggel bír (JANKÓ, 1991). A fentieket mutatja meg példákon keresztül 

a 8. táblázat. 
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8. táblázat  

Az egyes húsféleségek átlagos zsírtartalma 

Élelmi anyag Zsírtartalom 
(g/100g) 

Csirkemell 1,0
Csirkecomb 5,2
Tyúkhús 6,5
Sertéscomb 8,1
Marhahús, hátszín 17,8
Sertéslapocka 23,9
Libahús, hízott 35,0

  Forrás: Biró – Lindner, 2001 

  

 A baromfihúsoknak további nagy előnye, hogy bizonyos jó 

tulajdonságaikat a konyhatechnikai elkészítésük során megtartják. Sütés 

közben jelentős mennyiségű vizet veszítenek, így tápanyag-tartalmuk 

koncentrálódik. Zsírtartalmuk elegendő ahhoz, hogy más zsírok és olajok 

hozzáadása nélkül, önmagukban süthetők legyenek - jó példa erre a 

grillcsirke -, de a kész hús zsír- és energiatartalma még mindig 

lényegesen alacsonyabb, mint más, nem szárnyas húsoké 

(www.jomagyarbaromfi.hu (c)). Fontos tudni azonban, hogy magas 

hőmérsékleten (pl. sütéskor, főzéskor) az aminosavak egy része a 

szervezet számára nem hasznosítható vegyületekké alakul át (HAJÓSI – 

ZAJKÁS, 2000).  

 A zsírtartalom mellett a koleszterin is központi problémává vált 

napjainkban. A különböző hírek gyakran ellentmondanak egymásnak, a 

fogyasztók számára jelenleg az a fontos, minél kevesebb koleszterint 

tartalmazzon az általa elfogyasztani kívánt étel. A szárnyasok szerencsére 

most is megfelelnek a kívánalomnak, ezt láthatjuk a 9. táblázatban.  

 

http://www.jomagyarbaromfi.hu/
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9. táblázat  

Az egyes húsféleségek átlagos koleszterintartalma 

Élelmi anyag Koleszterintartalom 
(mg/100g) 

Baromfihús 38 
Sertéshús, sovány 68 
Marhahús 75 

  Forrás: www.amc.hu

  

 A koleszterinszint növekedéséért, valamint az érelmeszesedésért 

elsősorban a telített zsírsavak a felelősek. Ezzel szemben egyes 

telítetlenek segítenek a „jó” HDL koleszterinszint növelésében. A 

baromfihús mindkét esetben előnyös helyzetben van a többi 

húsféleséghez képest, ugyanis a telítettből kevesebbet, a telítetlenből 

pedig többet tartalmaz, mint pl. a sertéshús (M&H, 2003). A telítetlen 

zsírsavak fontosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy több országban, 

köztük Spanyolországban is, kísérletek történtek a csirkecomb és -mell 

többszörösen telítetlen zsírsav-tartalmának növelésére, s ezáltal az 

egészséges táplálkozás elősegítésére (CORTINAS et al., 2004). 

 A fő összetevők mellett érdemes megvizsgálnunk a baromfihús 

vitaminjait is (10. táblázat), azzal a megjegyzéssel, hogy a vitaminokhoz 

nyilvánvalóan nem a baromfihúsból, hanem a növényi eredetű 

tápanyagokból igyekszünk hozzájutni. 100 g baromfihúsban átlagosan 10 

µg A, 150 µg B1, 200 µg B2, 0,5 mg B6, 0,1 mg E vitamin fordul elő. A 

makro- és mikroelemek közül a magnézium, a kálium, a kalcium, a réz, 

és a cink érdemel említést (BIRÓ-LINDNER, 2001). 

 

 

http://www.amc.hu/
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10. táblázat  

Az egyes húsfélék fontosabb vitamin- és ásványianyag-összetétele 

Vitaminok (µg /100 g) Húsfélék A B1 B2 B6 E 
Baromfihús 10 150 200 500 100
Sertéshús - 750 300 350 -
Marhahús 12 150 200 120 1100
 Makro- és mikroelemek (mg / 100 g) 
 Ca K Mg Cu Zn 
Csirkemell 5 400 30 0,02 1,43
Sertéshús 10,9 442 29 - -
Marhahús 10 381 36 0,09 3,1

     Forrás: Biró – Lindner, 2001 

 

3.5. Marketingkutatási módszerek  

A marketing információk kétféle forrásból származhatnak: primer, és 

szekunder kutatásokból. Az ökoszkópikus (szekunder) piackutatás a már 

meglévő adatok összegyűjtését, rendszerezését, feldolgozását jelenti – a 

kutató egyéni céljainak megfelelően. Ezen adatok összessége képezi a 

további vizsgálódások hátterét. A demoszkopikus (terepi vagy primer) 

kutatás közvetlenül gyűjt információkat a piaci szereplők magatartásáról, 

véleményéről (HAJDUNÉ – LAKNER, 1999). A primer és a szekunder 

adatgyűjtés közti különbséget a 11. táblázat mutatja be. 

11. táblázat  

A primer és szekunder adatgyűjtés összehasonlítása 

Az adatgyűjtés… Primer adatok Szekunder adatok 
célja adott probléma más probléma 
folyamata nagyon összetett gyors és könnyű 
költsége magas viszonylag alacsony 
időtartama hosszú rövid 

   Forrás: Malhotra, 2001 
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 A sszzeekkuunnddeerr  aaddaattookk csoportosítása MALHOTRA (2001) szerint a 

következő: vállalaton belüli (felhasználásra kész, illetve további 

feldolgozást igénylő) és kívüli (nyomtatott, számítógépen lévő, valamint 

szindikált) adatok. A szekunder piackutatással nyert adatoknak 

megvannak a maguk előnyei és hátrányai egyaránt. Ezeket HOFFMANN 

et al. (2001) a következőkben foglalta össze: 

+ más cég gyűjtötte (aki a kutatónál esetleg nagyobb 

szakértelemmel rendelkezik); 

+ gyors elemzésre van lehetőség; 

+ kedvező költséggel állíthatók elő; 

+ lehetőség van időbeni összehasonlításra; 

- más cég gyűjtötte (tehát nem tudjuk, mennyire hiteles, 

megbízható); 

- más célból, korábban gyűjtötték; 

- fogyasztók más csoportjából gyűjtötték; 

- nem összehasonlíthatók (más-más mértékegység); 

- nem áll rendelkezésre elegendő adat. 

 A pprriimmeerr  aaddaattggyyűűjjttééss két fő módon valósítható meg: kvalitatív 

(minőségi) és kvantitatív (mennyiségi) módszerekkel. Az első egy 

strukturálatlan, feltáró eljárás, mely kisszámú, nem reprezentatív mintán 

alapul, a kapott eredmények tájékoztató jellegűek, és általában további 

kutatások követik. A másik metódus - ezzel szemben - nagyszámú, 

reprezentatív mintára épül, következtető eredményt szolgáltat, melyet 

döntéshozatalhoz használnak fel (MALHOTRA, 2001).  

 A két módszer fontos különbsége, hogy míg a kvantitatív kutatás 

mindig kizárólag az egyén önálló véleményére épít, addig a kvalitatív 

módszereknél lehetőség nyílik a környezeti hatások 
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(tömegkommunikáció, rokonok, ismerősök, kortársak véleménye) 

figyelembe vételére is (HOFFMANN et al., 2001).  

 SCIPIONE (1994) a mélyinterjúkat és a fókuszcsoport-

megkérdezéseket sorolja a kvalitatív kutatási módszerek közé.  

 A mmééllyyiinntteerrjjúú a marketingkutatás egyik gyakran alkalmazott 

módszere. Ez egy olyan kvalitatív technika, melynek során a 

beszélgetésre vállalkozó alanyokkal egyéni interjúkat folytatunk le. Az 

egyéni mélyinterjú akkor nagyon hasznos, ha az egyének saját 

szemléletéből, gondolkodásmódjából, élettörténetéből, logikájából eredő, 

lehető legmélyebb szintű értékelésre vagyunk kíváncsiak 

(www.szondaipsos.hu). Szintén előnyös az alkalmazásuk az alábbi 

esetekben: bizalmas, zavarba ejtő vagy érzékeny téma, szakértők 

megkérdezése, versenytársakkal készített interjúk. A beszélgetés során az 

interjúkészítő egy vázlatot próbál követni, de a kérdések sorrendjét és 

megfogalmazását a válaszadó befolyásolja (MALHOTRA, 2001.). 

 AA  ffóókkuusszzccssooppoorrttookk 8-12, valamilyen szempont alapján egymáshoz 

hasonló fogyasztóból állnak, akik egy képzett moderátor vezetésével egy 

vagy több témáról beszélgetnek. A foglalkozásokat általában videó- vagy 

magnófelvétellel rögzítik, ami lehetővé teszi a beszélgetés pontos 

nyomon követését (SCIPIONE, 1994). A fókuszcsoport alkalmazási 

területei lehetnek pl.: adott termékkel kapcsolatos preferenciák, 

megnyilvánulások észlelése, új elképzelésekkel kapcsolatos benyomások 

megismerése, új ötletek felszínre hozatala, fogyasztói ötletek 

összegyűjtése reklámok, hirdetések elkészítése előtt, termék árával 

kapcsolatos benyomások rögzítése (www.nrc.hu). 

 A fókuszcsoportok előnyeit és hátrányait MALHOTRA (2001) 

tíz, illetve öt pontban foglalta össze. Ezek közül ismertetünk néhány 

fontosabbat: 

http://www.szondaipsos.hu/
http://www.nrc.hu/
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+ Szinergia: egy csoport együttes megkérdezése által szélesebb 

körű információhoz juthatunk, mintha külön-külön kérdeztük 

volna meg őket; 

+ Hólabdahatás: az egyik résztvevő válasza a másik résztvevőben is 

új gondolatokat ébreszt; 

+ Ösztönzés: a kezdeti visszafogottság után a válaszadók egyre 

jobban belelendülnek a beszélgetésbe; 

+ Spontaneitás: mivel a csoporttagoknak nem konkrét kérdésekre 

kell válaszolniuk, saját gondolataikat szabadon kifejezhetik; 

+ Gyorsaság: egy időben több személy megkérdezése folyik. 

- Nem megfelelő alkalmazás: a fókuszcsoportból származó adatok 

félrevezetők lehetnek, ha nem feltáró, hanem következtető 

eredményként kezelik; 

- Interjúvezetés: a beszélgetés lebonyolítása nagy feladat, sok apró 

részletre kell ügyelni; 

- Rendezetlenség: a válaszok kódolása, rendszerezése nehéz. 

 Mind a mélyinterjúk, mind a fókuszcsoportos megkérdezések 

estén alkalmazható az ún. pprroojjeekkttíívv  tteecchhnniikkaa: „az a törekvés, hogy olyan 

tulajdonságokkal vagy jelentésekkel ruházzunk fel tárgyakat vagy 

eseményeket, amelyeket tudattalan vágyainkból, kívánságainkból és 

érzéseinkből származtatunk”. Megkülönböztetünk asszociációs, 

kiegészítő, konstrukciós, önkifejezési, választási-elrendezési technikákat. 

Az asszociációs technikával képet kaphatunk egy adott gyártónak, 

terméknek, márkának az imázsáról (GORDON-LANGMAID, 1997). 

 A kvalitatív kutatással kapott eredmények és megállapítások tehát 

nem általánosíthatók az alapsokaságra, hanem egyfelől segítik a téma 

mélységi feltárását, másfelől megalapozzák a későbbi, kvantitatv 

felméréseket. A kvantitatív vizsgálatok választ adnak arra a kérdésre, 
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hogy a célcsoport reprezentatív mintáján hogyan alakulnának a feltárt 

jelenségek arányai.  A kutatók több módszer közül választhatnak: 

 önkitöltő kérdőív, 

 postai önkitöltő kérdőív, 

 csoportos önkitöltő kérdőív, 

 személyes, a válaszadó otthonában készített interjú, 

 munkahelyen készített személyes interjú, 

 bevásárló helyi megszólításos kikérdezés, 

 telefonos interjúkészítés, 

 telefonos-postai-telefonos interjúkészítés. 

 A személyes (szóbeli) megkérdezés a legrugalmasabb módszer, 

mert több kérdés tehető fel valamint egyéb megfigyelések is végezhetők, 

viszont igen sok adminisztrációt és ellenőrzést igényel. A tervezett 

interjúnál véletlen módszerrel választják ki a válaszadókat, vagy 

otthonukban felkeresve teszik fel a kérdéseket. Az ad hoc interjúk 

készítésekor általában a vásárlás helyszínén vagy az utcán állítják meg 

egy rövid interjúra az embereket. Ilyen esetekben számolni kell azzal, 

hogy a beszélgetés csak igen rövid lehet (SCIPIONE, 1994). 

 KOTLER (1991) meghatározása szerint a kérdőív (ütemterv, 

interjúadatlap, mérőeszköz) „egy előre meghatározott kérdések 

formalizált halmaza a válaszadóktól történő információgyűjtés céljából”. 

Az alkalmazását megelőzően figyelmesen kell kialakítani, szerkeszteni, 

tesztelni és ellenőrizni. Fontos, hogy gondosan határozzuk meg a 

kérdéseket, azok formáját, szövegezését és sorrendjét.  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 
Munkánk során a marketingkutatás két alapvető módszerét, a szekunder 

és a primer adatgyűjtést alkalmaztuk.  

 

4.1. A szekunder kutatás alkalmazott módszerei 

Az ökoszkópikus adatgyűjtés esetében a hazai és nemzetközi 

élelmiszertermelési és -fogyasztási adatokat gyűjtöttük össze, valamint 

elemeztük, különös hangsúlyt helyezve a baromfihúsra és az abból 

készített termékekre. Az ehhez szükséges adatokat a hazai és nemzetközi 

statisztikai adtabázisok szolgáltatták: a FAO AGROSTAT, az ECD-

GFA, a KSH, az AKII a Baromfi Termék Tanács, valamint az FVM- 

AMC kiadványok. Ezen kívül megvizsgáltuk a fontosabb piackutató 

intézetek (GfK, AC Nielsen, Kopint Datorg) jelentéseit is. 

 A statisztikai adtatok vizsgálatán kívül a témával kapcsolatos 

hazai és nemzetközi szakfolyóiratok, konferencia-összefoglalók és egyéb 

kiadványok tanulmányozása és feldolgozása is megtörtént. 

 

4.2. A primer kutatás alkalmazott módszerei 

Mind a kvalitatív, mind a kvantitatív módszert igen jelentősnek és 

fontosnak tartjuk, így a kísérleti munkánk során egyaránt alkalmaztuk 

őket. A kvalitatív eljárások közül a mélyinterjút, valamint a 

fókuszcsoportos vizsgálatot, míg a kvantitatív technikák esetében a 

kérdőíves megkérdezést választottuk. 

 

4.2.1. Kvalitatív módszerek 

A szakmai mélyinterjúkat a továbbfeldolgozott termékeket (is) gyártó 

baromfiipari vállalatok vezetőivel készítettük el, egy előre megírt vázlat 



 39
 
alapján. Az interjúalanyok neve, beosztása, munkahelye, valamint a 

kérdéssor az 1-2. számú mellékletben olvasható. Az interjúkról 

hangfelvétel készült, melyeket később írásban rögzítettünk. 

 A fókuszcsoportos vizsgálatot 6 alkalommal végeztük el, 3 

különböző helyszínen: Budapesten, Kaposváron és Szegeden. A három 

város az ország három eltérő területét képviseli, ezért esett rájuk a 

választás. Minden településen 8-8 fős, egy fiatalokból álló és egy vegyes 

korú, 30 – 65 év közötti fogyasztói csoportot hívtunk össze (a vizsgált 

személyek adatai a 3. számú mellékletben találhatók). A beszélgetések 

egy előre összeállított forgatókönyv, az úgynevezett moderator guide 

szerint zajlottak (mely a 4. számú mellékletben található meg). A 

könnyebb értékelhetőség kedvéért hangfelvételt készítettünk, és írásban 

is rögzítettük az elhangzottakat, majd e két segédanyagból jegyzőkönyvet 

szerkesztettünk. 

 

4.2.2. Kvantitatív módszerek 

Ezen eljárások közül a személyes kérdőíves megkérdezést alkalmaztuk. 

Munkánk során 1000 fős reprezentatív felmérés volt a cél. 

Az alapsokaságból vett minta összeállításának alapja a Központi 

Statisztikai Hivatal legutolsó, 2001-es népszámlálási adatai voltak. A 

kiválasztás a BERKE (2003) által kidolgozott többlépcsős mintavételi 

eljárás továbbfejlesztésével történt: 

 Az ország lakosságát a hét régió szerint osztottuk fel; 

 Az egyes régiók népességi adatai alapján meghatároztuk, hogy az 

1000 főből hány fogyasztóval kell abban az adott régióban a 

kérdőívet kitöltetni; 
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 Minden régióban kiválasztottunk egy megyét, majd az aktuális 

KSH kiadványok segítségével kiszámoltuk a megyeszékhelyen, a 

városokban és a falvakban élők számát, illetve arányát; 

 Emellett megvizsgáltuk a fenti három településtípus lakosainak 

nem, kor és iskolai végzettség szerinti megoszlását; 

 Végezetül kialakítottuk az egyes régiók kvótarendszerét, és ennek 

megfelelően felosztottuk a kérdőíveket. 

(A fent leírtaknak megfelelő pontos adatok az 5. számú mellékletben 

találhatók meg.) 

 A megbízható eredmények alapja – a reprezentativitás mellett – a 

mintavétel módja. Ehhez az úgynevezett „véletlen séta” (random 

walking) módszerét alkalmaztuk. A kérdezőbiztosok a kiválasztott 

nagyobb településeken a HOFFMANN et al. (2001) által is javasolt 

szisztéma szerint keresték fel a válaszadókat: egy meghatározott helyről 

kiindulva, minden második ház első emeleti lakójához csöngettek be. 

Falvakban ez az eljárás természetesen nem volt megvalósítható, segítőim 

ott minden második házat keresték fel. 

 Az adatgyűjtés során a „face-to-face” módszert alkalmaztuk, 

melynek során a kérdezőbiztos az illető személy lakásán (in hall) töltette 

ki a kérdőívet. A munkát kiképzett kérdezőbiztosok végezték el, akiket 

szúrópróbaszerűen ellenőriztünk.  

 Az alkalmazott kérdőív - a könnyebb feldolgozhatóság érdekében 

- döntően zárt kérdéseket tartalmaz, melyek túlnyomó részénél 

intervallumskála segítségével válaszolhattak a megkérdezettek. A skálák 

legtöbbször ötfokozatúak, hiszen az iskolai osztályzatoknak megfelelően 

ezt tudják a válaszadók legjobban értelmezni, illetve használni. Néhány 

esetben hetes skálát alkalmaztunk, pl. amikor a fogyasztási gyakoriságot 

vizsgáltuk, az 5 fokozat nem lett volna elegendő. A zárt kérdések mellett, 
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bizonyos esetekben, nyitott kérdéseket tettünk fel. A kérdőív, mely a 6. 

számú mellékletben található, a következő 5 területet érinti: 

1. A baromfihúsból készült továbbfeldolgozott termékek fogyasztási 

szokásai; 

2. Ezen gyártmányokkal kapcsolatos vásárlási szokások; 

3. Image-vizsgálat;  

4. Háttérváltozók; 

5. Életstílus-elemzés. 

Az adatok feldolgozása: 

 A beérkezett kérdőívek válaszait kódoltuk, majd a kapott 

értékeket az SPSS 12.0 for Windows  matematikai-statisztikai 

program adattáblázatában rögzítettük; 

 A kiértékelés szintén ennek a programnak a segítségével történt: 

gyakorisági vizsgálatokat, átlagszámítást, t-próbát, szignifikancia-

elemzést, valamint faktor- és klaszter-analízist végeztünk; 

 Az eredmények könnyebb értékelhetősége, áttekinthetősége 

érdekében Microsoft Excel program segítségével grafikonokat, 

diagramokat készítettünk. 

 A fenti statisztikai módszerek közül – kevésbé ismert volta miatt - 

a ffaakkttoorraannaallíízziisstt mutatjuk be röviden. Az elemzéssel a megkérdezetteket 

fogyasztás-lélektani jellemzőik alapján sorolhatjuk különböző 

osztályokba. Az analízis elvégzéséhez a kérdőív legvégén található, 

életmódra vonatkozó állításokat vettük figyelembe. Az eljárással 

ffaakkttoorrookkaatt: „olyan elméleti változók, amelyek a valós változókkal szoros 

korrelációs kapcsolatban vannak, egymástól csaknem függetlenek és 

számuk a vizsgált mintákhoz képest minimális” és hozzájuk tartozó 

ffaakkttoorrssúúllyyookkaatt: a faktorok konkrét változókkal való kapcsolatát kifejező 

számérték (FALUS-OLLÉ, 2000) kaptunk.  
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 A ggyyaakkoorriissáággookk  vizsgálatánál - a szokásos megoszlásokon túl - a 

SZAKÁLY (1994) által kidolgozott „fogyasztási gyakorisági mutatót” 

továbbfejlesztve, az alábbi módon számoltuk ki a továbbfeldolgozott 

baromfiipari termékekkel kapcsolatos fogyasztási és vásárlási 

gyakoriságokat.  

 Elsőként meghatároztuk a szorzószámokat. Az év napjainak 

számát 365-nek tekintve a válasz-kategóriákhoz a 12. táblázatban 

látható értékeket rendeltük. (Példa a számolásra: a „hetente 3-4 

alkalommal” esetén a 365-öt elosztottuk 7-tel, ezzel megkaptuk a 

heti egyszeri fogyasztás mértékét, majd szoroztuk 3,5-del, ami a 3 

és a 4 számtani átlaga.) 

 A személyek számát, akik az adott válasz-kategóriát jelölték meg, 

megszoroztuk a hozzátartozó szorzószámmal, majd a kapott 

összeget osztottuk 1000-rel, illetve a vásárlási gyakoriság 

számítása esetén 754-gyel (a tényleges vásárlók számával), a 

vásárolt mennyiség kiszámítása esetén pedig az egyszeri 

alkalommal vásárolt mennyiséget megszoroztuk az átlagos éves 

vásárlási gyakorisággal.  
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12.  táblázat  

Fogyasztási gyakorisági mutatók kiszámítása 

Válasz-kategória Számolás menete Szorzószám 
Naponta többször 2365∗   730,0

Naponta 7
7

365
∗  365,0

Hetente 3-4 
alkalommal 5,3

7
365

∗  182,5

Hetente 1-2 
alkalommal 5,1

7
365

∗  78,2

Havonta 1-2 
alkalommal 

5,112 ∗  18,0

Ritkábban, mint 
havonta 2

12  6,0

Soha - 0,0
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5. EREDMÉNYEK 
5.1. A szekunder adatgyűjtés eredményei 

Eredményeink ismertetése során először a már meglévő adatok 

feldolgozásával, illetve összefoglalásával foglalkozunk, mivel ezek 

ismerete megalapozza a primer vizsgálati eredményeket. 

 

 5.1.1. Baromfihús-termelés  

A baromfiipar helyzetét többféle mérőszámmal lehet jellemezni. Ezek 

közül mutatunk be néhányat, rövidebb-hosszabb idősorok keretében. 

 A magyarországi baromfiállomány-mérete a ’90-es években – a 

többi állatfajhoz hasonlóan – ugrásszerűen, majdnem a felére lecsökkent. 

Ezt követően kismértékű ingadozást mutatott, majd az 1999-es év 

mélypontja után növekedni kezdett, végül a 2002-es évben ismét 

visszaesés mutatkozott (13. táblázat).  

13. táblázat  
A baromfiállomány alakulása Magyarországon  

1980-2002 között (1000 db) 
Év Tyúkféle Pulyka Liba Kacsa Összesen 

1980 61347 969 922 1734 65042 
1990 44948 1520 1858 1685 50011 
1995 31596 1665 1111 1287 35659 
1996 27827 1986 1089 1533 32435 
1997 30983 1993 1136 1533 35665 
1998 30557* 1986 1074 2378 35995 
1999 25890* 1859 1226 2269 31244 
2000 30716* 3350 1470 1480 37016 
2001 34343* 3924 2175 2837 43279 
2002 32206* 3251 2009 3443 40909 

Forrás: KSH, 2003.  * Gyöngyös nélkül. 

 

 Az állomány döntő hányadát a tyúkfélék teszik ki, ami fokozatos, 

de biztos csökkenést mutat. A pulyka részesedése 2000-ben hirtelen 
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megugrott, majd 2002-ben kicsit csökkent, a liba mennyisége 20 év alatt 

2,2-szeresére, részesedése 3,5-szeresére változott, a  kacsák száma és 

aránya hasonlóképpen alakult (14. táblázat).  

14. táblázat  
A baromfiállomány összetételének alakulása Magyarországon 1980-

2002 között (%) 
Év Tyúkféle Pulyka Liba Kacsa Összesen 

1980 94,3 1,7 1,4 2,6 100 
1990 89,9 3,0 3,7 3,4 100 
1995 88,5 4,8 3,1 3,6 100 
2000 82,9 9,0 4,0 4,1 100 
2001 79,4 9,1 5,0 6,5 100 
2002 78,8 7,9 4,9 8,4 100 

Forrás. KSH, 2003.; saját számítás 

 

 A baromfikra vonatkozó állatitermék-mérleg szintén 

felvilágosítást ad az ágazat helyzetéről (8. ábra). A grafikon alapján 

megállapíthatjuk, hogy a kivitel bizonyult a legstabilabbnak: 119,3 – 

132,6 ezer tonna között alakult. A belföldi felhasználás már kismértékű 

ingadozást mutat, bár az 1999-es megtorpanást leszámítva fokozatosan 

nő. Hasonló kijelentés érvényes a termelésre is: a ’99-es mélypontot 

kivéve növekvő tendenciát olvashatunk le a görbéről (364,3-466,4 ezer 

tonna).  
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Forrás: KSH, 2002. 

8. ábra A hazai baromfitermék – mérleg 1996-2001 között 

 

A vágóállatok és állati termékek termelése már nemcsak a hűtött és a 

fagyasztott egész, illetve darabolt testek előállításának volumenét tükrözi, 

hanem a továbbfeldolgozott készítményekét is (15. táblázat). A korábbi 

adatsorokhoz hasonlóan itt is 1999-ben figyelhetünk meg csökkenést. 

15. táblázat  
Vágóállatok és állati termékek termelése 1990-2002 között 

 

Év Termelés 
(ezer tonna)

1990 592
1995 510
1998 581
1999 514
2000 616
2001 622
2002 690

        Forrás: KSH, 2003. 

 Az egyes fajokat külön-külön megvizsgálva a 16. táblázat adatai 

számolnak be az 1997-2002 évek változásairól. 1999-ben a tyúkfélék 

termelése jelentősen csökkent, 2000. óta egy nem számottevő, de 
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fokozatos csökkenés tapasztalható. A pulykánál monoton növekvő a 

termelés, a kacsa esetében 1998-ban volt egy kismértékű visszaesés, 

egyébként növekvő tendenciát mutat, a liba termelése ciklikus. 

16. táblázat  

Vágóállat-termelés az egyes baromfifajok esetén (tonna) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Tyúkféle 233277 396857 315098 364501 362056 361088
Pulyka 84798 90126 91834 130814 149696 152506
Kacsa 44359 42358 48692 57055 59808 87878
Liba 54412 51424 57628 63157 56135 57417

  Forrás: KSH, 2003. 

 

 5.1.2.Baromfihús-feldolgozás  

A baromfihús-feldolgozás volumen-indexe is alátámasztja az előbb 

megfogalmazottakat: 1993-tól 1995-ig nőtt a feldolgozás volumene, majd 

kismértékű csökkenés következett be. 1998-ban ismét nőtt a feldolgozás, 

majd a következő évben egy súlyos, túltermelési-válság alakult ki (17. 

táblázat).  

17. táblázat 

 A baromfihús-feldolgozás alakulása (1994-2002) 

Év 
A termelés 

volumenindexe 
(előző év = 100 %) 

A termelés 
volumenindexe 
(1993 = 100 %) 

1994 120,8 120,8
1995 115,4 139,4
1996 96,8 134,9
1997 95,9 129,4
1998 115,0 148,8
1999 90,6 134,8
2000 97,4 131,3
2001 105,8 138,9
2002 110,9 154,1

 Forrás: AKII, 2003.; saját számítás 
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 A különböző baromfiipari továbbfeldolgozott termékek belföldi 

értékesítését mutatja be a 18. táblázat. Ezen összesített adatok egyrészt a 

Baromfi Termék Tanács tagjaitól származnak, akik a termelés kb. 85-

90%-át adják, másrészt figyelembe kell venni a húsipari cégek 

baromfihúsból készült termékeit is, így a Hússzövetség értékesítési 

adataival is számolnunk kellett. Ez utóbbi esetben két termékcsoport 

piaci jelenléte számottevő: a vörösáruké és a sonkaféléké 

(VÁGÓÁLLAT ÉS HÚS T., 2003). A BTT adatait átszámítottuk 100%-

ra, majd hozzáadva a húsipari vállalatok értékesítési adatait, megkaptuk 

az összes, Magyarországon eladott mennyiséget. Ezt a számot elosztottuk 

a hazai lakosok számával (az egyszerűség kedvéért 10 millióval), így 

megkaptuk az éves, egy főre jutó fogyasztást a különböző gyártmányok 

esetén.           18. táblázat 

 Az egyes baromfiipari termékcsoportok éves belföldi értékesítése és 
fogyasztása 2003-ban  

Termékek 

Belföldi 
értékesítés 

(1) 
(tonna) 

Belföldi 
értékesítés 

(2) 
(tonna) 

Összesen
(tonna) 

Fogyasztás
(kg/fő/év) 

Vörösáruk 24978,6 2135 29.889,0 2,90
Felvágottak 4528,4 - 5.031,6 0,50

Májasok 951,2 - 1.056,9 0,16
Aszpikos 
termékek Nincs adat - - -

Sonkák 3631,4 70 4.104,9 0,41
Pácolt-

füstölt-főtt 
termékek 

1110,7 
-

1.234,1 0,12

Kolbászok 1231,9 - 1.368,8 0,14
Konzervek 819,0 - 910,0 0,09

Gyors-
fagyasztott 
termékek 

17402,3 
-

19.335,9 1,93

 Forrás: (1) Baromfi Termék Tanács; (2) Hússzövetség; saját számítás 
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 A 9. ábrán a Baromfi Termék Tanács adatai alapján készített 

grafikon látható, amely 1996-2003 között szemlélteti a 

továbbfeldolgozott termékek értékesítését. Összességében növekvő 

tendenciát tapasztalhatunk. 
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 Forrás: Baromfi Termék Tanács 

9. ábra A baromfiipari termékek éves értékesítése 1996-2003.*

 
5.1.3.  Baromfifélék árának vizsgálata 

A magyar broiler jelenlegi (2004. 28. hét) piaci ára – 186,32 Ft / kg 

élőtömeg - a közép-kelet-európai országokban tapasztalható árakhoz 

hasonló (19. táblázat). Kivételt képez Bulgária, Lettország és Románia 

(www.akii.hu (b)). 

                                                 
* A kapott adatok csak 2001-től válnak szét belföldi és export értékesítésre 

http://www.akii.hu/
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19. táblázat 

 A broiler csirke felvásárlási ára hazánkban és néhány szomszédos 
országban (2004. július) 

Ország megnevezése Broiler ára 
(Ft / kg élősúly) 

Bulgária 393,10
Cseh Köztársaság 176,44
Észtország 173,10
Lengyelország 185,49
Lettország 328,20
Magyarország 186,32
Szlovákia 181,84
Románia 612,30

    Forrás: AKII , 2004. 
 

A különböző baromfifajok felvásárlási ára az alábbiak szerint alakult 

1997-2002 között (10. ábra).   
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 Forrás: KSH, 2003. 

10. ábra A különböző baromfifajok felvásárlási ára  
(Ft / kg élőtömeg) 

 Mind a négy fő vágóbaromfi-fajnál a ciklikusság a jellemző, 

jelentős emelkedés a libánál tapasztalható, hat év alatt 1,3-szeresére nőtt 

az ára. 2001-ről 2002-re mind a broiler csirkéért, mind a vágókacsáért 

fizetett összeg csökkent. 
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 1990-2002 között az eladási ár a 11. ábrán lévő diagram szerint 

változott. A sertéscombbal összehasonlítva láthatjuk, hogy a csirke ára 

minden esetben alatta marad, méghozzá nem is arányosan. 

Természetesen az alacsonyabb árban az is közrejátszik, hogy a 

sertéscombot csont nélkül árusítják, tehát teljes egészében fogyasztható, 

míg a bontott csirke esetében átlagosan 2 : 1 a hús-csont arány, tehát az 

1/3 része ehetetlen (FENYVESSY-JANKÓ, 2003). 
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Forrás: KSH, 2003. 

11. ábra A bontott csirke és a sertéscomb eladási árának változása 
1990-2002 között 

 A legfrissebb előrejelzések alapján - a Baromfi Termék Tanács 

igazgatójának megítélése szerint - a sertéshús árának emelkedésével 

párhuzamosan emelkedni fog a baromfi ára is, 10-20 %-os drágulás 

várható (LÉVAI, 2004). 
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5.2. A primer adatgyűjtés eredményei 

5.2.1.  A szakmai mélyinterjúk eredményei 

Ebben az alfejezetben a baromfiipari vállalatok vezetőivel készített 

beszélgetések lényegét foglaljuk össze – a kérdések sorrendjében. 

 Több szakértő „tragikusnak”, „katasztrofálisnak”, „válságosnak” 

ítélte meg a helyzetet*. Ennek legfőbb oka az a túltermelés, amit közvetve 

a pár éve címlapokra kerülő BSE-kór, valamint a sertés száj- és 

körömfájás idézett elő. Emiatt ugyanis 2000. második felétől kezdve a 

nyugat-európaiak fogyasztása eltolódott a baromfihús felé, s ez az állapot 

kb. 1 -1,5 évig tartott. Akkor kezdett helyreállni a korábbi rend, az 

emberek visszatértek a sertés- és főleg a marhahúshoz. Emiatt a 

baromfiipari vállalataink uniós exportja jelentősen lecsökkent, a termelés 

volumene azonban ugyanakkora maradt, a felesleget belföldön kellett 

értékesíteni.  Ezt az állapotot tovább súlyosbította a multinacionális 

áruházláncok árletörő szerepe. A túlkínálat miatt ők voltak/vannak 

előnyben, s mivel nagy mennyiséget rendelnek meg a vállalatoktól, azok 

kénytelenek ragaszkodni hozzájuk, és elfogadni a kiszabott feltételeiket.

 A megkérdezettek ezen kívül arról is beszámoltak, hogy az 

üzemek teljesítménye alacsonyabb a 12-14 évvel ezelőttinél, bár a 

termékszerkezetük sokkal korszerűbb. Átalakultak a baromfiüzemek 

tulajdonosi struktúrái: nagyobb együttműködő szervezetek jöttek létre 

(Hajdú-Bét, Bábolna, Carnex-csoport), ilyen módon ezek a nagyobb 

csoportok egymás versenytársainak tekinthetők.  

 Volt néhány optimistább interjúalany is, akik szerint az Európai 

Unióhoz való csatlakozásunk megoldja a fő problémát, miszerint túl sok 

a baromfifeldolgozó vállalat a magyar lakossághoz, illetve a baromfi-

 
* Az interjúk 2002. nyarán készültek. 
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fogyasztásunkhoz képest. Elmondásuk alapján a csatlakozás után a nem 

megfelelő színvonalú, technológiájú, s főleg a nem kielégítő higiéniával 

rendelkező vállalatok meg fognak szűnni.*  

 A baromfiipari szakemberek pozitívan értékelték a feldolgozó 

vállalatok technológiai fejlettségét, minőségbiztosítási rendszerét, 

termékeik minőségét. Fontosnak tartanák azonban az állami támogatást a 

baromfitermelő telephelyeken, mivel azok színvonala, felszereltsége, 

higiéniája messze elmarad az uniós követelményektől. 

 A helyzet javítására több lehetőséget is láttak a vezetők: a 

Baromfi Termék Tanács bevezette az Egészséges Magyar Baromfi 

védjegyet, ami segítséget ad a hazai vásárlóknak ahhoz, hogy a méltán jó 

hírű és jó minőségű magyar termékeket vásárolják a bizonytalan eredetű, 

időnként botrányokkal fűszerezett import áru helyett.  Másik 

megoldásként többen a teljes összefogás megvalósítását említették: 

csökkenne a kiszolgáltatottság az áruházláncokkal szemben.  

 A saját vállalatuk piaci pozíciójának erősítésére az alábbiakat 

sorolták fel interjúalanyaim: új, egyedi termékek bevezetése, eddig el 

nem ért piaci szegmensek meghódítása, a belső költségek lefaragása. 

 Az uniós piacon a jó pozíciónkat olyan hungarikumokkal tudnánk 

megtartani, amelyekkel mindenképpen versenyelőnyünk van. Ilyen lehet, 

pl. a hús-, a zabos és a hízott liba. 

 A marketingstratégia az elmúlt 10 évben kezdett fontossá válni 

ebben a szektorban. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a 80-as évek végéig 

a keleti piacok százezer tonnás nagyságrendben vitték el tőlünk a 

baromfit, de ez a mennyiség egyben tömegtermék-igényű minőségi 

színvonalat is jelentett. Ebből a nagy mennyiségből könnyen ki lehetett 

 
* A gyakorlat igazolta az előrejelzést. 
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válogatni a minőségi termékeket. E tendencia a 90-es évek elején 

megszűnt, erőteljesen elindult az élelmiszer-biztonsági és a 

minőségirányítási rendszerek alkalmazása, először csak a feldolgozó, 

mára már azonban a termelő üzemekben is. 

 A megkérdezettek egybehangzóan állították, hogy főleg a 

továbbfeldolgozott termékeknél lehet alkalmazni a marketing 

eszközrendszerét.  Több vállaltnál az egységes, új arculat, a modern, szép 

csomagolás, a vevők teljes körű kiszolgálása jelenti a főbb változásokat e 

téren. 

 Válaszadóink a következők szerint jellemezték a fogyasztói 

magatartások főbb változásait: 

 Kialakult egy réteg, amelyik egészség-tudatosabbá vált, jobban 

odafigyel a minőségre; 

 A vásárlások színhelye átkerült az áruházláncokba; 

 A háziasszonyok egyre kevesebb időt kívánnak a konyhában 

tölteni; 

 Jelentősen nőtt a kereslet a továbbfeldolgozott és a csomagolt 

termékek iránt; 

 A fogyasztók a fagyasztott termékek helyett az előhűtötteket, az 

egész baromfi helyett a daraboltat igénylik; 

 A külföldi utazásoknak, illetve az áruházláncok kínálatának 

köszönhetően a vásárlókban is felmerül az igény az újabb, 

magasabb hozzáadott értéket képviselő termékek iránt. 

  A szakemberek valamennyien egyetértettek a továbbfeldolgozott 

baromfiipari termékek jelentőségének növekedésében. Korábban csak a 

húsipari termékek „másolása” történt, míg napjainkban a vállalatok 

olyan termékcsoportokat is kifejlesztettek, amelyek csak a baromfiiparra 

jellemzők.  A felgyorsult életvitel is ezeknek a termékeknek kedvez, s 
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felnőtt egy korosztály, amelyik szívesen fogadja az újdonságokat, nem 

ragaszkodik az otthoni ízekhez. A másik oldalról nézve bizonyos szinten 

rá is kényszerülnek a feldolgozók ezen termékek előállítására: az utóbbi 

időben ugyanis a vásárlók a baromfi főtermékeit (mell, comb) részesítik 

előnyben, így a vállalatoknál nagy mennyiségű, úgynevezett párhuzamos 

termék (farhát, szárny) marad, ezeket pedig a továbbfeldolgozott 

termékek gyártásánál tudják a legjobban hasznosítani (szeparált hús 

formájában).  

 A fogyasztók ár- és minőségérzékeny voltával kapcsolatosan 

mindenki úgy fogalmazott, hogy napjainkra kialakult egy 

egészségtudatos, jó anyagi körülmények között élő, főként fiatal 

városiakból álló réteg, akik teljes mértékben minőségorientáltak. 

Sajnálatos módon azonban ez csak igen kis százaléka a magyar 

lakosságnak, a többség még mindig kénytelen az ár alapján választani a 

termékek közül. Többen úgy vélték, hogy nem két, hanem három 

csoportot érdemes megkülönböztetni: a középsőbe tartoznak azok a 

vásárlók, akik már odafigyelnek a minőségre is, de akciókkal még 

jelentősen befolyásolhatók. 

 Bár a következő három kérdés a konkrét vállalattal kapcsolatos, a 

szakemberek azonban hasonlóan számoltak be az üzemük elmúlt 10 

évéről. Általában kisebb-nagyobb hullámvölgyek után jobb időszakok 

következtek be. Az eseményekhez ki-ki a lehetőségeinek és a 

rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságának megfelelően 

alkalmazkodott: 

 Erősödött a továbbfeldolgozott termékek gyártása; 

 Termékszerkezet-, esetleg arculatváltást hajtottak végre; 

 A nyugat-európai piacok mellett javult a környező államokkal 

való kapcsolatuk; 
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 Megszűnt a gyáraknál történő értékesítés, key-account 

menedzsereket foglalkoztatnak, kiépült a vevőszolgálat.  

 Megkértük a vállalatok vezetőit, hogy – tetszőleges szempontok 

alapján – csoportosítsák a baromfi-feldolgozó üzemeket. Szinte mindenki 

az alábbi két csoportosítási szempontot  említette: 

a) Integrációk alapján: 

 Bábolna Rt. (Békéscsaba, Győr, Kecskemét); 

 Hajdú-Bét Rt. (Debrecen, Kisvárda, Mezőkovácsháza, 

Törökszentmiklós, Zagyvarékas); 

 Carnex-csoport (Hungerit, Kiskunhalas, Merian, Zalabaromfi). 

b) Vállalatok nagysága alapján: 

 A termelés 70-80%-át adók (Bábolna, Hajdú-Bét, Hungerit, 

Merian, SáGa, Zalabaromfi – ezt a hatot mindenki említette); 

 Közepes méretű vállalatok (eFeF, Her-Csi-Hús, Kiskunhalasi 

feldolgozó); 

 Kis méretű, de legális vágóüzemek; 

 Félig-meddig illegálisan működő „zugvágók”, amelyek minimális 

higiéniai feltételekkel dolgoznak, rossz minőségű, de igen olcsó 

termékeket állítanak elő, s ezáltal befolyásolják, letörik az árakat. 

 Az interjúk során az alkalmazott marketingeszközök, -módszerek 

igen széles skáláját ismerhettük meg. Felhasználásukat döntően a vállalat 

gazdasági helyzete, az erre szánt összeg határozza meg. A kisebb 

vállalatok vezetői a csomagolás újítását, szépítését, modernizálását 

tartják legfontosabbnak. Véleményük szerint ez az, amivel fel tudják 

kelteni a vásárlók figyelmét: „nem otthon, a televízió előtt, a reklám 

hatására fogja valaki eldönteni, hogy melyik terméket választja, hanem a 

boltban, a felvágottas, illetve a mélyhűtő pultnál születik meg a döntés”. 

Többen említették a szaksajtóban megjelent reklámanyagokat, a 
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kóstoltatást, a szórólapokat, esetleg a regionális rádióban, tv-ben való 

szereplést. Abban mindannyian egyetértettek, hogy az országos 

nézettségű televíziós reklám a leghatékonyabb eszköz, de ez csak 

bizonyos feltételek mellett igaz. Ismerni kell a célcsoport által kedvelt tv-

csatornát és műsort, megfelelően kell kiválasztani a reklámfilm 

vetítésének időpontját, ezen kívül lényeges a reklámfilm kellő számú 

sugárzása is. A magas költségek miatt a vállalatok közül kevesen tudnak 

élni ezzel a kommunikációs lehetőséggel. Szintén hatékony eszköz lehet 

a fogyasztókkal való kapcsolattartás – pl. nyereményjátékok segítségével. 

Gyakori a szponzorálás, a város helyi sportcsapatát veszi „szárnyai alá” 

egy-egy vállalat, ami azért is jó ötlet, mivel mind a baromfihús, mind a 

sport az egészséges életmódhoz kapcsolódik. 

 Végezetül arról faggattuk interjúalanyainkat, mit várnak el a 

kereskedők egy új termék megjelenése esetén. Kétféle válasz született: 

voltak, akik a különböző – áruházláncok által „kínált” - kondíciókat 

sorolták fel, míg mások az új termék tulajdonságaira gondoltak – az 

elhangzottakat a 20. táblázatban foglaljuk össze. Az áruházláncok 

kondíciói közül egyedül a nagy mennyiségű áru értékesítését említették 

pozitívumként. 

20. táblázat  

A kereskedők elvárásai – a szakértők véleménye szerint 

Kondíciók Tulajdonságok 

Belistázási pénz Szép csomagolás 

Polcpénz Jó minőség 

Akciós pénz Alacsony ár 

Hűség-bónusz Hosszú eltarthatóság 
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5.2.2.  A fókuszcsoportos vizsgálatok eredményei 

A hat alkalommal végzett fogyasztói fókuszcsoportos vizsgálatok 

legfontosabb eredményeit, megállapításait az alábbiakban foglaljuk 

össze. 

 Elsőként a húsféleségekkel kapcsolatos szokásokról kérdeztük a 

résztvevőket. Mind a hat csoport tagjai fontosnak tartják a 

húsfogyasztást, heti 2-3 alkalommal kerül az asztalra tőkehúsból készített 

étel - általában hétvégén -, a továbbfeldolgozott termékek naponta-

kétnaponta szerepelnek az étkezésben.  A húsfogyasztás kisebb-nagyobb 

mértékben minden válaszadónál eltolódott a fehérhúsok irányába. Ennek 

okai között az egészséges táplálkozásra való törekvést, a könnyebb 

emészthetőséget és az alacsonyabb árat nevezték meg.  A családban élők 

egyetértettek abban, hogy a többi családtagnak jelentős befolyásoló 

szerepe van: kisgyerek születése, nagyobbak elköltözése, szülők 

betegsége egyaránt befolyásolja az étkezési szokásokat.  

 A továbbfeldolgozott termékek témakörben elhangzott 

válaszokból kiderült, hogy a férfiak jobban szeretik a sertéshúsból 

gyártott készítményeket, azon belül is a szárazárukat, míg a nők a 

baromfihúsból készült soványabb sonkákat preferálják. A gyakran 

fogyasztott termék általában nem esik egybe a kedvenccel, mivel 

ezeknek magas az áruk, így a beszélgetőtársaink ritkán engedhetik meg 

maguknak. Emiatt sokszor az alacsonyabb árkategóriájú vörösáru 

(párizsi, virsli) kerül a tányérjukra. 

 A vásárlási szokások és motivációk témakörnél a következő 

egységes válaszok születtek. A csoporttagok havonta 2-3 alkalommal 

végeznek bevásárlást valamelyik szupermarketben, általában ekkor 

nagyobb mennyiségű nyers húst vásárolnak. A továbbfeldolgozott 
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termékeket gyakrabban kell beszerezni, a szokásokban itt már eltérések 

mutatkoztak. Vásárlásnál mindenki számára a minőség és a frissesség az 

elsődleges szempont, csak ezt követi az ár. A gyártókat nem tartják 

fontosnak, sokszor nem is ismerik őket, hiszen a többség a pult mögött 

kapható árukat veszi meg, amelyek közül a külső megjelenés alapján 

választanak. A vásárlási döntések általában már előre megszületnek, a 

magasabb jövedelemmel rendelkezők engedhetik meg maguknak, hogy 

impulzív döntéseket is hozzanak.  

 A negyedik témakör kérdéseinek segítségével a baromfihúsból 

készül termékek minőségével és árával kapcsolatos véleményeket 

ismertük meg. A megkérdezettek szerint a baromfihúsból készült 

termékek egészségesebbek és olcsóbbak a sertés- és a marhahúsból 

készülteknél. Előnyként sorolták fel a termékek kímélő voltát, az 

alacsony sótartalmát, és az ízletességét, hátránynak a gyengébb 

fűszerezést említették. A minőséggel kapcsolatosan már eltérőek voltak a 

vélemények: néhány csoporttagnak nem volt különösebb kifogása, 

csupán a vörösárukban előforduló csontszilánkok okoznak számukra 

gondot, míg mások azon a véleményen voltak, hogy sokat romlott a 

készítmények minősége, méghozzá a termék-összetétel megváltoztatása 

miatt. A résztvevők ugyanakkor egyetértettek abban, hogy az elmúlt 10 

évben igen nagy fejlődésen ment keresztül a baromfiipar, ami különösen 

a választékban mutatkozik meg. Áremelés esetén eltérő döntések 

születtek: általában 10%-os növekedést még elfogadhatónak találtak, de 

az idősebbek inkább helyettesítő terméket keresnének. 

 A termékszerkezet- és választék-elemzés kapcsán egy feladatlapot 

kellett a résztvevőknek kitölteniük, amelyen a különböző baromfi-

készítmények minőségét, árát és választékát kellett osztályozni 1-5-ig. A 

minőség esetében a sonkafélék kapták a legmagasabb átlagpontszámot, 
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míg az utolsó helyen a szárazáruk végeztek. Ezt szinte mindenki azzal 

indokolta, hogy baromfihúsból nem lehet jó szalámit, illetve kolbászt 

készíteni, az ízük eltér a megszokottól, az állományuk túl puha. Még 

azok közül is sokan a hagyományos szárazárukat fogyasztják, akik lelkes 

hívei a baromfihúsnak. A termékek árai összességében alacsonyabb 

osztályzatot kaptak, mint a minőségük, és a köztük lévő különbség sem 

volt jelentős. A legkevesebb átlagpontot két kategória érte el: az előre 

csomagolt és az előkészített termékek. Az előre csomagolt termékeket 

még viszonylag kevesen vásárolják, nem mérik fel az előnyét, a többség 

úgy gondolja, csak a csomagolást fizettetik meg velük. Az előkészített 

termékek alacsony pontszámát azzal magyarázták, hogy igaz, elvileg 

megkönnyíti a háziasszonyok dolgát, de mindenki jobban szereti a 

pácolást és a fűszerezést maga elkészíteni, így nem éri meg ezeket 

vásárolni, és az ára nincs arányban a hasznával. A konyhakész 

termékeket azonban- főleg a fiatalok - előszeretettel fogyasztják, a 

csoporttagok úgy vélték, a magasabb ár mellett nagyobb a haszon is. A 

választékra adott osztályzatok az alábbiak szerint alakultak: a panírozott 

termékek szerepelnek a legmagasabb pontszámmal, míg a szárazáruk újra 

a legutolsó helyre kerültek.  

 A vállalatok ismertségével és imázsával kapcsolatosan a 

következő feladatokat kapták a résztvevők: először spontán kellet 

baromfiipari vállalatot felsorolniuk, majd a kiosztott kártyákra írt 

gyártókat kellett tetszés szerint csoportosítaniuk. Mind a hat esetben a 

Bábolna Baromfi név lett a legszimpatikusabb. Bár a csoporttagok közül 

szinte senki nem tartja fontosnak a vállalatokat a vásárláskor, amit 

bizonyított, hogy alig tudtak önállóan megnevezni baromfifeldolgozó 

üzemeket, mégis, a feladat elvégzése során néha értetlenül fogadtak egy-
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egy nevet, s eleve nem találták vásárlásra-csábítónak (pl. eFeF, 

ConAvis). 

 A megkérdezettek a projektív (asszociációs) technikákat (35. 

oldal) több-kevesebb sikerrel tudták csak megoldani. A márkaszemély 

típusoknál a többség a következő leírást adta a tipikus bbaarroommffiihhúúss--

ffooggyyaasszzttóórróóll: egészséges, fiatalos, intelligens, sportos nő, aki átlagos 

körülmények között él, csinosan öltözik, elégedett önmagával. A 

sseerrttéésshhúúss--ffooggyyaasszzttóó: jó kedélyű, középkorú férfi, pocakos, jobb 

körülmények között él, inkább fizikai munkát végez, mint szellemit. 

 A szerepjáték  során a csoporttagoknak páronként egy-egy dialógust 

kellett eljátszaniuk, melyben egyikük megrögzött sertéshús-fogyasztót 

alakított, a társának pedig meg kellett őt győznie arról, hogy térjen át a 

baromfihús fogyasztására. A játék folyamán a következő lehetőségek 

hangzottak el: 

 Az illetővel az egészségi állapotáról, az esetleges betegségeiről, 

az ezzel járó következményekről kellene beszélgetni, valamint az 

egészséges táplálkozással járó előnyöket ismertetni; 

 Otthon újfajta ételt kell kínálni, amibe sertéshús helyett 

baromfihúst tesz a háziasszony, s csak akkor kell ezt 

megmondani, ha az illetőnek ízlett; 

 A gyártóknak olyan termékeket kellene kifejleszteniük, amelyek 

ízesítésben, fűszerezésben a sertéshúsból készültekre 

hasonlítanak. 
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5.2.3. A kérdőíves megkérdezés eredményei 

A kvantitatív vizsgálatok után az 1000 fős, országos, reprezentatív 

felmérés eredményeit összegezzük. A megkérdezettek megoszlását a 21. 

táblázatban tüntettük fel. 

21. táblázat   
A vizsgálatba bevont személyek megoszlása 

 a fontosabb háttérváltozók szerint 
 

Háttérváltozó Fő % 
Nemek szerint 

Férfi 490 49,0
Nő 510 51,0
Családi állapot szerint 

Nőtlen / hajadon 209 20,9
Házas / élettárssal él 624 62,4

Elvált 81 8,1
Özvegy 86 8,6

Életkor szerint 
16-29 év 262 26,2
30-39 év 158 15,8
40-59 év 349 34,9

60 év felett 231 23,1
Iskolai végzettség szerint 

Alapfokú* 652 65,2
Középfokú 259 25,9
Felsőfokú 89 8,9

Gazdasági aktivitás szerint 
Aktív szellemi 194 19,4
Aktív fizikai 368 36,8
Nyugdíjas 232 23,2

Egyéb 206 20,6
Egy főre eső havi nettó átlagjövedelem szerint 

15000 Ft alatt 15 1,5
15000-25000 Ft között 143 14,3
25000-40000 Ft között 301 30,1
40000-60000 Ft között 304 30,4
60000-80000 Ft között 149 14,9

80000 Ft felett 88 8,8

                                                 
* Maximum 8 általános vagy szakmunkásképző  
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21. táblázat (folyt.)  

A vizsgálatba bevont személyek megoszlása 
a fontosabb háttérváltozók szerint 

 
Háttérváltozó Fő % 

Jövedelem-érzet szerint*

Jelentősen az átlag alatt 108 10,8
Valamivel az átlag alatt 272 27,2

Átlagos 499 49,9
Valamivel az átlag felett 105 10,5

Jóval az átlag felett 16 1,6
Régió szerint 

Közép-Magyarország 279 27,9
Közép-Dunántúl 110 11,0
Nyugat-Dunántúl 98 9,8
Dél-Dunántúl 97 9,7
Észak- Magyarország  127 12,7
Észak-Alföld 154 15,4
Dél-Alföld 135 13,5

Településtípus szerint 
Főváros 171 17,1

Megyeszékhely 167 16,7
Város 344 34,4
Falu 318 31,8

  

 A következőkben az alábbi módon foglaljuk össze a vizsgálat 

eredményeit: fogyasztási, vásárlási szokások, image-vizsgálat és 

életstílus-elemzés; az egyes csoportokon belül az adott kérdésnél először 

az összes megkérdezett válaszát elemezzük, majd szignifikancia 

vizsgálatot végzünk, s a lényegesebb elemeket kiemeljük.  

                                                 
* Jövedelem-érzeten a megkérdezett személy saját, illetve családja gazdasági helyzetéről 
alkotott véleményét értjük. 
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5.2.3.1. Baromfihúsból készült termékek fogyasztásával kapcsolatos 

        szokások bemutatása 

A húsok, húskészítmények egyik legáltalánosabb csoportosítási módja a 

fehér- (baromfi, hal), illetve vöröshúsok (sertés- és marhahús) szerint 

történő osztályozás. Elsőként azt kérdeztük meg, milyen arányban 

fogyasztják a válaszadók a vörös-, illetve a baromfihúsból készült 

gyártmányokat. A válaszok a 12. ábrán láthatók. 
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12. ábra   A megkérdezettek megoszlása a  vörös- és fehérhúsból 
készült termékek  fogyasztásának arányában (n= 1000) 

  

 Megállapítottuk, hogy az összes válaszadó 21%-a fele-fele 

arányban fogyasztja a kétféle húskészítményt, 45,6 % kisebb-nagyobb 

mértékben előnyben részesíti a szárnyasokból gyártott árukat, a maradék 

33,4% pedig inkább a vöröshúsból készült gyártmányokat eszi többször. 

Ezt a tényt a válaszadók korán kívül minden háttérváltozó szignifikánsan 

befolyásolja: a nők, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a 
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nettó 60000-80000 Ft közötti jövedelemmel rendelkezők, ugyanakkor a 

jóval az átlag feletti jövedelem-érzetűek, a fővárosiak, illetve az Észak-

Alföldön élők fogyasztják legnagyobb arányban a baromfihúsból 

készített továbbfeldolgozott termékeket (7./1 számú melléklet). 

 A húsfajták fogyasztási gyakorisága is az előző választ támasztja 

alá. A megkérdezetteknek egy hétfokozatú skálán kellett megjelölniük, 

hogy milyen rendszerességgel kerül a tányérjukra az adott húsféleség. A 

fogyasztási gyakorisági mutatók segítségével (43. o.) az alábbi 

eredményhez jutottunk (22. táblázat): A kérdőívkitöltők leggyakrabban 

baromfihúst fogyasztanak (évente 138,6 alkalommal), amitől csak kis 

mértékben marad el a sertéshúsfogyasztás (átlagosan 128,0 esetben). A 

másik három húsféle mutatója messze elmarad tőlük (24,1; 13,7; illetve 

1,5 az éves átlag).  

22. táblázat   
Az egyes húsok átlagos évi fogyasztási gyakorisága  

(n= 1000) 
Húsfajta 

megnevezése 
Fogyasztási 
gyakoriság 

(alkalom / fő / év)
Baromfi 138,6
Sertés 128,0
Marha 24,1
Hal 13,7
Vad 1,5

 

 Csak a baromfihús-fogyasztás gyakoriságát vizsgálva – az 

előzőhöz hasonlóan - az alábbi tényezők bizonyultak szignifikáns 

hatásúnak: nem, iskolai végzettség, jövedelem-észlelés, régió (7./2 számú 

melléklet). Eszerint baromfihúst leggyakrabban – az előző válaszhoz 

hasonlóan - a nők, a felsőfokú végzettségűek, a legalább átlagos 

jövedelem-érzettel rendelkezők és az észak-alföldiek fogyasztanak. 
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 A következőkben annak okát kívántuk feltárni, hogy a fogyasztók 

miért kedvelik a baromfihúst. Erre a kérdésre csak annak kellett 

válaszolnia, aki leggyakrabban a baromfihúst fogyasztja. A válaszok 

megoszlása a 13. ábrán látható. 

45,4%

13,6%

33,5%

2,2% 5,3%

Egészségesnek tartja Olcsónak tartja
Jobban szereti Mások is ezt fogyasztják gyakrabban
Többféle módon elkészíthető

 
13. ábra A baromfihús-kedveltség okai (n = 487) 

 A válaszadók majdnem fele a szárnyasokat az egészséges voltuk 

miatt fogyasztja gyakrabban, több, mint 1/3-a pedig jobban szereti, mint 

a többi húsfajtát. Említésre méltó még az „olcsónak tartja” választ jelölők 

száma is (13,6%), bár, az előző kettőhöz képest jóval kevesebben 

vannak. A megoszlásokat szignifikánsan vizsgálva megállapítottuk, hogy 

a nem, a családi állapot és a településtípus nincs hatással a válaszok 

megoszlására (7./3 számú melléklet). Miután a kérdőív-kitöltők nagy 

része az „egészségesnek tartja” választ jelölte meg, így a különböző 

háttérváltozók esetén is ezek az elsődleges válaszok, a kérdés csupán az, 

hány százalékkal szerepelnek. A táblázatból kiderül: a kor és az iskolai 

végzettség növekedésével párhuzamosan nő azok száma, akik 

egészségesnek tartják a szárnyasokat. Az átlagjövedelemnél már nem 
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állapíthatunk meg ilyen összefüggést, a jövedelemérzetnél viszont igen, 

minél jobb anyagi körülmények között élőnek tartja magát valaki, annál 

inkább azért fogyasztja a baromfihúst, mert egészségesnek találja. 

(Véleményünk szerint e két adatsor között az eltérést az okozza, hogy a 

jövedelmét nem mindenki vallja be, az emberek a jövedelem-érzetre 

nagyobb valószínűséggel adnak valósághű választ.) Végül a régió szerinti 

megoszlás az alábbi képet mutatja: Közép-Dunántúlon főleg az olcsósága 

miatt, Közép-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon, Észak-

Magyarországon és a Dél-Alföldön az egészséges volta miatt kedvelik a 

baromfikat, a Dél-Dunántúlon és az Észak-Alföldön pedig egyszerűen 

jobban szeretik. 

 A fogyasztási szokásokat napszakonként elemezve, a gyakorisági 

mutatókkal számolva, a következő eredményhez jutottunk: a vizsgált 

személyek reggelire átlagosan 54,4-szer fogyasztanak baromfihúst, 

illetve belőle készült terméket (fő/év), ebédre már jóval többször, 94,9 

alkalommal, míg vacsoránál évente  74,5–szer kerül a tányérukra ez az 

élelmiszer. A szignifikáns eltéréseket - és csak azokat emeljük ki - a 

következőképpen jellemezhetjük (zárójelben a kérdőív skálájának 

átlagpontszámai láthatók, 6: naponta….1: soha). 

 A nők gyakrabban fogyasztanak baromfiterméket reggelire (2,9) 

és ebédre (4,08) mint a férfiak (2,6; 3,9); 

 A különböző családi állapotúak sorrendje a vacsorát illetően: 

nőtlen/hajadon (3,7), házas / élettárssal élő (3,7) özvegy (3,4) 

elvált (3,2); 

 Az életkor előrehaladtával csökken a szárnyas-terméket 

reggelizők és vacsorázók száma; 

 Az átlagos körülmények között élők fogyasztanak a legtöbbször 

reggelire (2,9) és ebédre (4,1) baromfit, legritkábban reggelire a 
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jóval az átlag felett élők (2,4), ebédre a valamivel az átlag alatt 

élők (3,9), 

 A legtöbb esetben reggelire (3,2) és vacsorára (3,9) a közép-

dunántúliak esznek baromfit, a legkevesebbszer reggelire (2,3) a 

dél-alföldiek, vacsorára (3,3) a nyugat-dunántúliak. 

 A Magyar Élelmiszerkönyv 9 különböző termékcsoportot határoz 

meg a baromfiipari termékekre (MÉK, 2002). E besorolás szerint 

vizsgáltuk tovább az egyes készítmények fogyasztását, illetve 

kedveltségét. A kérdőívben a hivatalos megnevezés helyett a válaszadók 

számára ismertebb jelöléseket alkalmaztunk (pl. mozaikos készítmények 

helyett felvágottak). Elsőként a különböző áruk fogyasztását elemeztük, 

az Anyag és módszer alfejezetben leírtak szerint (43. oldal), a kapott 

eredmények a 14. ábrán láthatók. 
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14. ábra  A különböző termékek fogyasztási gyakorisága (n= 1000) 

  

 A diagram alapján 3 csoport különíthető el: A kérdőívet kitöltők 

legtöbbször vörösárut (párizsi, virsli) és felvágottakat fogyasztanak, 

évente 105-95 alkalommal. A második csoportba a sonkák, a májas 
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készítmények és a gyorsfagyasztott termékek tartoznak, ezek egy évben 

57-47 alkalommal kerülnek az asztalra. A harmadik csoport termékei 

ennél jóval kevesebb esetben, 26-12-szer, ide tartoznak a pácolt-füstölt-

főtt készítmények, a konzervek, a kolbászok és az aszpikos termékek. A 

szignifikancia vizsgálatot csak a leggyakrabban fogyasztott terméken, a 

vvöörröössáárruunn végeztük el. Az eredményeket a 7./4 mellékletben levő 

táblázatban gyűjtöttük össze, mely alapján megállapítottuk, hogy: 

 Párizsit és virslit leggyakrabban a hölgyek* (3,8), a 15.000 és 

25.000 Ft nettó jövedelemmel rendelkezők (4,1), a valamivel az 

átlag alatt élők (3,8) a közép-dunántúliak (3,9) és a városiak (3,9) 

fogyasztanak; 

 Míg legkevesebbszer a férfiak (3,6), a 80.000 Ft feletti 

jövedelemmel rendelkezők( 3,3), a jelentősen az átlag felett élők 

(3,7), a dél-alföldiek(3,5) és a fővárosban élők (3,5) esznek. 

A fentiek jól tükrözik ezen gyártmányok alacsony árát, valamint a 

férfiak ízlését.  

 Ugyanezen áruk kedveltségét vizsgálva a következő eredményhez 

jutottunk: A válaszadóknak az iskolai osztályzatoknak megfelelően, 1-5-

ig terjedő skálán kellett megjelölniük, mennyire fogyasztják szívesen az 

adott készítményt (1 = egyáltalán nem szívesen…5 = nagyon szívesen). 

A sonkák kapták a legmagasabb pontszámot (3,67), a vörösáruk, a 

felvágottak, és a fagyasztott termékek közel azonos átlagot értek el (3,38; 

3,35; 3,34) a májasok kicsit alacsonyabb átlagértéket szereztek (3,08). A 

legkevésbé kedvelt élelmiszerek pedig megegyeznek a legritkábban 

fogyasztottakkal (23. táblázat).
 

* Az egyes csoportok után zárójelben az 1-7-es skálán elért átlagpontszámot 

tüntettük fel, ahol 7 = naponta többször… 1 = soha 
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        23. táblázat 

A baromfiipari gyártmányok kedveltsége (n = 1000) 

Termék megnevezése Kedveltségi fok 
(átlagérték) 

Szórás 

Sonkák 3,67 1,406475 
Vörösáruk 3,38 1,239537 
Felvágottak 3,35 1,292058 
Fagyasztott termékek 3,34 1,392583 
Májasok 3,08 1,356355 
Pácolt-füstölt-főtt termékek 2,98 1,482257 
Kolbászok 2,55 1,459099 
Konzervek 2,30 1,274863 
Aszpikos termékek 2,05 1,395164 

 

 A fenti két kérdés válaszainak összesítése alapján elkészítettük az 

észlelési térképet (15. ábra). 
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A koordináta-rendszerben jól elkülönülnek az 

egyedben lévő termékek: az I. negyedben a többször fo
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termékek és májasok), míg a III.-ban a kevésbé kedvelt, ritkán 

fogyasztott áruk találhatók (pácolt-füstölt-főtt termékek, kolbászok, 

konzervek és aszpikos termékek). 

 Ismét megvizsgáltuk a szignifikáns eltéréseket, most a 

legkedveltebb gyártmányt, a ssoonnkkáátt  vettük nagyító alá. Az egyes 

háttérváltozók hatását mutatja a 7./5 melléklet, mely alapján elmondható: 

a legkevésbé a nyugat-dunántúliak és a városiak, a legjobban a dél-

alföldiek és a fővárosiak kedvelik ezt a fajta terméket. Az életkor 

csökkenésével, az iskolai végzettség növekedésével, valamint az 

életkörülmények javulásával nő a sonka kedveltsége. Úgy gondoljuk, 

hogy ez utóbbiak esetében a válaszadók nemcsak a termék kedveltségére 

gondoltak a megfelelő válasz bekarikázásakor, hanem az is eszükbe 

juthatott, mennyire van lehetőségük ezen ínyencség fogyasztására.  

 24. táblázat 

 A gyártó céget megnevezők és meg nem nevezők százalékos megoszlása 
(n = 1000) 

Termékcsoport 
Meg tudott 

nevezni 
gyártót (%)

Nem tudott 
megnevezni 
gyártót (%) 

Vörösáru 26,9 73,1
Felvágott 11,6 88,4
Májas 11,2 88,8
Aszpikos 4,2 95,8
Sonka 12,5 87,5
Pácolt termék 4,6 95,4
Kolbász 3,0 97,0
Konzerv 8,1 91,9
Fagyasztott t. 29,2 70,8

 

 Még az előző kérdésekhez kapcsolódik a vállalatokra vonatkozó 

feladat: a válaszadóknak fel kellett tüntetniük, hogy adott készítmény 

esetén melyik gyártót kedvelik a leginkább. A megkérdezettek csupán 
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3,0-29,2 %-a tudott az egyes termékcsoportoknál gyártó céget 

megnevezni. Legmagasabb arányban a gyorsfagyasztott termékek 

(29,2%) és a vörösáruk (26,9 %) esetében (24. táblázat). 

Ezt a két gyártmánycsoportot vettük figyelembe a további elemzéshez 

(16. ábra). Mindkét készítménynél a SáGa Foods Rt. lett a legtöbbször 

említett vállalat (vörösáru: 45,0%, fagyasztott termékek: 43,8%), 

másodikként a párizsi és a virsli esetében az Orsi márkanév (Merian Rt. – 

24,9%), a konyhakész termékeknél pedig a Valdor (Hajdú-Bét Rt., 

24,3%) lett a második. A Hungerit közel azonos százalékot kapott (9,7% 

és 8,9%), a vörösáruknál kissé előtérbe került, míg a Bábolnánál fordított 

lett a helyzet (7,4 %, 13,5 %). 
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16. ábra A legkedveltebb vállalatok a vörösáruk és a fagyasztott 
termékek esetén (n = 269; n = 292) 

 
 A fogyasztási szokásokat vizsgálva utolsóként tettük fel azt a 

kérdést, amely a vásárlási szokásokkal is összefüggésben áll: a felsorolt 

tényezők mennyire befolyásolják a válaszadót a baromfi gyártmányok 

kiválasztásában. A hatás mértékét az iskolai osztályzatoknak megfelelő 

ötös skálán kellett megjelölni (1 = egyáltalán nem befolyásolja…5 = 
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nagymértékben befolyásolja). A kapott értékeket átlagoltuk, melyek a 25. 

táblázatban láthatóak. Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy a mai 

fogyasztók számára a termék állandó minősége, az íz, a higiénia és a 

külső megjelenés dominál leginkább a választásnál; mindhárom 

paraméter 4,00 feletti átlagértékkel rendelkezik. A felsorolás másik 

végére, kevesebb, mint 3,00 átlagpontszámmal, a reklámozottság, a 

gyártó cég, a termék márkája és ismertsége került.  

 
  25. táblázat  

A termékkiválasztást befolyásoló tényezők hatásának mértéke – a 
megkérdezettek véleménye alapján (n = 1000) 

 
Tényező Átlagérték Szórás 

Állandó minőség 4,35 0,960837 
Termékhez kötődő ízek 4,32 1,065070 
Higiéniai szempontok 4,20 1,060436 
Külső megjelenés 4,05 1,094348 
A termék ára 3,87 1,176955 
Család minden tagja szereti 3,74 1,349862 
Megszokás 3,38 1,200963 
Elérhetőség 3,03 1,325016 
Csomagolás 3,03 1,251376 
Ismertség 2,94 1,312387 
A termék márkája 2,78 1,327066 
Gyártó cég neve 2,66 1,339713 
Reklámozottság 2,17 1,153714 

 

 A szignifikánsan befolyásoló háttérváltozókat összefoglaló 

táblázat a 7./6 számú mellékletben található. Az összes változó 

ismertetése igen hosszadalmas lenne, ezért - mivel a válaszok alapján a 

legmagasabb átlagértéket az „állandó minőség” kapta, a legtöbbször 

szignifikánsan befolyásolt tényező pedig az „egész család szereti” lett - 
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ezt a két tényezőt emeljük ki. (A háttérváltozó után zárójelben az 

átlagértéket jelenítjük meg.) 

 Az áállllaannddóó  mmiinnőősséégg  a 30-39 év közöttiek (4,6), a felsőfokú 

végzettségűek (4,5), a 80e Ft feletti nettó átlagos jövedelemmel 

rendelkezők (4,8), a nyugat-dunántúliak (4,5), valamint a közép-

magyarországiak (4,5) és a fővárosiak számára a legfontosabb. 

Ezzel szemben a 60 éven felüliek (4,1), a maximum 8 osztályt 

végzettek (4,3), a 15.000-25.000 Ft kötött keresők (4,3), a dél-

dunántúliak (4,1) és a falvakban élők azok, akik számára a 

legkevésbé jelentős tényező. 

 Az, hogy a ccssaallááddttaaggookk  mmiinnddeeggyyiikkee  sszzeerreessssee  aazz  aaddootttt  tteerrmméékkeett a 

nők (3,9), a házas- vagy élettárssal élők (4,0), a 40-59 év 

közöttiek (4,00), a 15e-25e Ft havi nettó jövedelemmel 

rendelkezők (4,1), a jelentősen az átlag alatt élők (4,0) és a 

falvakban lakók (4,0) számára tűnik igazán fontosnak. Ennek 

megfelelően a férfiak (3,57) a nőtlenek, illetve hajadonok (3,20), 

a 16-29 év közöttiek (3,5), a 80e Ft feletti jövedelműek (3,2), a 

valamivel az átlag felett élők (3,4) és a megyeszékhelyeken lakók 

(3,5) számára nem a család a fő szempont.  

 A fentiek magyarázatára az alábbiak tűnnek valószínűnek: a 

minőség elsősorban a jobb anyagi körülmények között élők számára 

fontos, hiszen ők azok, akiknek elsősorban nem az árral kell 

foglalkozniuk. A rosszabb körülmények között élők esetében 

nyilvánvalóan lényeges elem a minőség, de elsősorban a termék árát kell 

szem előtt tartaniuk. A család fontossága részben természetes (nők, 

házasok), azonban érdekes megfigyelni a jövedelmi viszonyokat: az 

alacsonyabb keresetűek jobban odafigyelnek a családtagokra. Ez az 

összefüggés azzal is magyarázható, hogy kevesebb pénzből nem 



 75
 
engedhetik meg, hogy a család minden egyes tagjának külön-külön az 

ízlése szerint vásároljanak.   

 

5.2.3.2. Baromfihúsból készült termékek vásárlásával kapcsolatos  

    szokások bemutatása 

A kérdőív második részében vásárlási szokásokkal kapcsolatos 

kérdéseket tettünk fel, melyek válaszait az alábbiakban foglaljuk össze. 

 Elsőként azt vizsgáltuk, vásárolnak-e a megkérdezettek 

baromfihúsból készült termékeket. A 17. ábrán látható, hogy a 

kérdőívkitöltők kicsivel több, mint ¾-e valamilyen rendszerességgel vesz 

baromfihúsból készült árut, míg a 24,6 %-uk soha nem tesz ilyet. Ők 

főként az alábbi csoportokból kerülnek ki (7./7 számú melléklet): férfiak 

(38,3%), egyedülállók (35,4%), 16-29 év közöttiek (32,2%), maximum 8 

osztályt végzettek (32,1%), dél-dunántúliak (41,8%).  

75,4%

24,6%

Igen Nem
 

17. ábra A válaszadók megoszlása a baromfiipari termékek vásárlása 
alapján (n = 1000) 
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 A „nem vásárlást” magyarázhatja egyrészt az a tény, hogy a 16-29 

év közöttiek közül sokan még középiskolások (tehát maximum 8 

osztállyal rendelkeznek), és a szüleikkel laknak, akik bevásárolnak 

helyettük; másrészt az egyedülállókról is még sok esetben a szülő 

gondoskodik. A párok esetében inkább a hölgyek szerzik be a napi 

élelmiszereket.  

 A továbbiakban az előző fejezetben megismert termékcsoportok 

részletes vásárlási szokásait vizsgáltuk meg. Elemeztük a vásárlás 

gyakoriságát, az egyszeri alkalommal megvett átlagos mennyiséget, a 

kedvenc üzlettípust, az előnyben részesített csomagolási módot, valamint 

a helyettesítés lehetőségét. 

 A gyakoriság kutatásánál* az Anyag és módszer alfejezetben leírt 

gyakorisági mutatók szerint számoltunk (43.o.). A kapott eredményeket a 

26. táblázatban rögzítettük.  

26. táblázat 

 Az egyes termékek vásárlási gyakorisága (n = 754) 

Termék megnevezése Vásárlási 
gyakoriság 

(alkalom / fő /év) 
Vörösáru 71
Felvágott 68
Sonka 40
Májas 37
Fagyasztott termék 29
Kolbász 17
Pácolt-füstölt-főtt t. 16
Konzerv 14
Aszpikos termék 9

 

                                                 
* A következőkben leírt számítások és adatok kizárólag a válaszadók által megadott 
értékek alapján készültek! A statisztikai adatoktól való jelentős eltérés a kérdőívkitöltők 
téves adatszolgáltatásából következik 
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 Az adatok, illetve a kialakult sorrend nagyfokú hasonlóságot 

mutat a fogyasztási szokásoknál tapasztaltakkal. A baromfiterméket 

vásárlók leggyakrabban a vörösárukat és a felvágottakat veszik meg (71, 

illetve 68 alkalommal), majd a májasok és a sonkák következnek (évente 

40 illetve 37 esetben). A konyhakész termékek átlagosan 29-szer 

kerülnek a vásárlók kosarába, s igen ritkán, évente 17-9 esetben veszik 

csak meg a baromfikolbászokat, a pácolt-füstölt-főtt termékeket, a 

konzerveket és az aszpikos termékeket. Az eredményeket - véleményünk 

szerint az alábbi tényezők befolyásolják: 

 A fogyasztási gyakoriság (minél többször fogyasztunk valamit, 

annál többször kell beszerezni az árut); 

 Az eltarthatóság (a töltelékes áruknál jóval rövidebb, mint a 

szárazáruk, a fagyasztott termékek, illetve a konzervek esetén); 

 A kiszerelés nagysága (a konyhakész termékek fogyasztási 

gyakorisága ugyan jóval nagyobb, mint a vásárlási, de egy zacskó 

termék több alkalomra is elegendő lehet). 

 A vásárlásra szignifikánsan ható háttérváltozókat a 7./8 

mellékletben összesítettük. Miután a fogyasztás és a vásárlás között már 

felfedeztünk némi összefüggést, úgy gondoltuk, most az eddigiektől 

eltérően, nem egy adott terméket emelünk ki, hanem egy háttérváltozót, a 

rrééggiióótt. Egyrészt ez az a tényező, amelyik valamennyi gyártmányra 

szignifikáns hatást gyakorol, másrészt érdekes képet kaphatunk az 

országról. A 27. táblázatban a különböző készítményeket legtöbbször, 

illetve legritkábban vásárló régióban élő fogyasztók szerepelnek, 

valamint az az átlagérték, amit a válaszadók 1-6-ig terjedő skálán* 

megjelölt értékeiből számítottunk ki. 

 
* 6 = naponta…1 = soha 
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27. táblázat   
Az adott termékek vásárlási gyakorisága – régiók szerint (n=754) 

 
Leggyakrabban vásárló 

régió 
Legritkábban vásárló 

régió 
Termék 

neve átlaga neve átlaga 
Vörösáru Közép-D.túl 3,45 Dél-Alföld 2,96
Felvágott Közép-D.túl 3,83 Dél-Alföld 2,93

Májas Nyugat- D.túl 3,14 Dél-Alföld 2,54
Aszpikos t. Közép-D.túl 1,89 Dél-Alföld 1,44

Sonka Közép-D.túl 3,31 Dél-D.túl 2,25
Pácolt-f.f.t. Közép-D.túl 2,57 Dél-D.túl 1,73

Kolbász Közép-D.túl 2,82 Észak–Mo. 1,63
Konzerv Észak-Alföld 2,35 Közép-Mo. 1,68

Fagyasztott t Közép-D.túl 2,94 Észak-Mo. 2,34
 

 Az átlagértékek azt mutatják, általában a dunántúliak vásárolnak 

többször, hét termékcsoport esetében is ők vezetik a rangsort, míg a 

kevesebbszer vásárolók jobban megoszlanak. A dél-alföldiek általában 

ritkábban szerzik be a gyártmányokat, mint a többi régió lakosai, 

ugyanakkor a konzervek esetében vezető szerepet játszanak.  
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18. ábra  Átlagosan vásárolt mennyiségek a különböző 

termékcsoportok esetén (n = 754) 
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 A gyakoriság mellett az sem elhanyagolható tényező, hogy az 

adott áruból, egy-egy alkalommal, átlagosan hány dkg kerül megvételre. 

A válaszadók által megadott mennyiségeket átlagoltuk, s az így kapott 

értékeket a 18. ábrán szemléltettük.   

A diagramról leolvasható, hogy kiugróan a legnagyobb mennyiségben 

(110,2 dkg / alkalom) a fagyasztott termékek kerülnek a vásárlók 

kosarába - ennek oka egyértelműen a kiszerelés nagysága, illetve a 

felhasználás formája (általában nagy mennyiségben, főételként kerül 

elfogyasztásra). A kolbászok, a pácolt készítmények és a konzervek most 

meglepően magas átlagot értek el (kb. 40 dkg), ennek is az egységnyi 

tömegben látjuk a magyarázatát (a pácolt termékek előre csomagoltak, 

nem lehet kis mennyiséget kérni, kolbászból pedig – a szeletelttől 

eltekintve – általában egy párat szoktak vásárolni, míg a konzervek 

esetén az egy alkalommal több doboz megvétele a jellemző).  

A vörösáruk és a sonkák közel azonos értékkel szerepelnek (30 dkg), a 

májasokból és a felvágottakból 25 dkg (ennyi egy kis rúd májas tömege) 

kerül a kosárba, míg a legutolsó helyre ismét az aszpikos termékek 

kerültek: 21,9 dkg-mal. 

 A fenti két adatsort összevetve kiszámítottuk az évente átlagosan 

vásárolt mennyiségeket (a 43. oldalon leírtak alapján), melyeket a 28. 

táblázatban összegeztünk. Az így kapott eredmények már jól 

összehasonlíthatók egymással: a különböző gyártmányoknál jelentős 

eltéréseket találunk.  
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        28. táblázat 

 Az egyes termékekből vásárolt éves mennyiség (n = 754) 
 

Termék megnevezése Mennyiség  
(kg / fő / év 

Fagyasztott termék 31,79
Vörösáru 24,49
Felvágott 17,41
Sonka 12,05
Májas 9,22
Kolbász 6,96
Pácolt-füstölt-főtt termék 6,45
Konzerv 5,29
Aszpikos termék 1,90

 

 A táblázat adatainak segítségével kiszámoltuk az átlagos éves 

fogyasztás mennyiségét. A számolás menete a következő volt: 

 Abból indultunk ki, hogy a megkérdezett 1000 emberből 754 

vásárol, az őáltaluk átlagosan megvett éves mennyiség, pl. a 

fagyasztott termékek esetében 31,79 kg/fő, azaz  754-en 

754*31,79 = 23.969,66 kg-nyi készítményt vesznek meg. 

 Ezt a mennyiséget mind az 1000 ember fogyasztásába bele kell 

számolni, illetve nemcsak az övékébe, hiszen mi csak a 14 éven 

felülieket kérdeztük meg. 

 A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján a lakosság 16,71%-a 

15 éven aluli, vagyis 1.694.936 tizenöt éven aluli és 8.503.379 

ennél idősebb lakos élt hazánkban. Eszerint 1000 megkérdezettre 

jut 199 nem megkérdezett (feltételezzük, hogy ők nem vásárolnak 

baromfiipari terméket). 

 A 23.969,66 kg panírozott árut tehát 1199 fogyasztóra kell 

értelmezni, így az egy főre jutó éves fogyasztás: 19,99 kg/fő/év. 
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 A többi termékcsoportnál kapott vásárolt mennyiségeket is 

hasonlóképpen számítva az alábbi eredményekhez jutottunk (29. 

táblázat). 

29. táblázat   

Az egyes baromfiipari termékek egy főre jutó átlagos fogyasztása   
- a megkérdezettek válaszai (a), - a statisztikai adatok (b) alapján 

 

Termék megnevezése 
(a) 

Fogyasztás 
(kg/fő/év) 

(b) 
Fogyasztás 
(kg/fő/év) 

Fagyasztott termék 19,99 1,9
Vörösáru 15,40 2,9
Felvágott 10,95 0,5
Sonka 7,58 0,4
Májas 5,80 1,6
Kolbász 4,38 0,14
Pácolt-füstölt-főtt termék 4,06 0,12
Konzerv 3,33 0,09
Aszpikos termék 1,19 nincs adat

 

 A két oszlop adatait összehasonlítva két dolgot állapíthatunk meg: 

 A válaszadók által megadott adatok nagymértékben 

túlszárnyalják a tényeket, egyrészt azért, mert nem különítik el a 

baromfi- és a húsipari termékeket, másrészt a kérdésekre 

válaszolva az átlagosan megadott mennyiségeknél „túlzásba 

estek”; 

 Nemcsak az adatok nem fedik a valóságot, hanem a kialakult 

fogyasztási sorrend sem tükrözi a tényeket. 

 A következő kérdés a leggyakoribb vásárlási helyszínre 

vonatkozik. A megkérdezetteknek a felsorolt üzlettípusok közül kellett 

kiválasztani azt, ahol az adott gyártmányt a legtöbbször veszik meg. A 

válaszadók közül csak azokat ábrázoltuk a diagramon (19. ábra), akik 
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ténylegesen megvásárolják a készítményt, emiatt a mintaszám (n) értéke 

változó (kiestek azok a kérdőívkitöltők, akik az előző kérdésnél a „soha” 

választ jelölték be). A diagram alapján az alábbi megállapításokat 

tehetjük: 

 A kkiissbboollttookknnaakk a vörösáruk, a felvágottak és a májasok esetén 

van jelentőségük, a válaszadók ¼-e veszi meg ott ezeket a 

készítményeket. Ennek okát a vásárlás gyakoriságában látjuk, 

hiszen ezek a leggyakrabban beszerzett termékek, s mivel a 

kisboltok szinte minden utcában, háztömbben megtalálhatók, nem 

kell értük messzire menni; 

 Majdnem minden esetben a hhiippeerrmmaarrkkeetteekk (pl. Tesco, Cora) 

vonzzák a legtöbb vásárlót, különösen igaz ez az aszpikos, a 

pácolt-füstölt-főtt és a fagyasztott termékek esetében. Ez – 

véleményünk szerint – az üzlettípus nagy választékából adódik, 

valamint abból, hogy ezeket az árukat viszonylag ritkábban 

vásárolják; 

 Szintén nagy vásárlóerővel rendelkeznek az üüzzlleettlláánnccookk  ––  

bbeesszzeerrzzééssii  ttáárrssuulláássookk (pl. Coop, Reál, CBA). Ezek a boltok 

általában a lakóhelyhez közel vannak, és a kisboltoknál nagyobb 

választékkal rendelkeznek; 

 Az éélleellmmiisszzeerrddiisszzkkoonnttookknnaakk (pl. Plus, Penny) a konzervek és a 

fagyasztott készítmények esetében van nagyobb jelentőségük,  

(17%), de itt is csak a harmadik helyre szorultak vissza; 

 A nnaaggyyoobbbb  éélleellmmiisszzeerrbboollttookknnaakk  --  sszzuuppeerrmmaarrkkeetteekknneekk (pl. Match) 

és a hhúúss  sszzaakkbboollttookknnaakk van a legkisebb szerepük, ez utóbbiban 

főleg a kolbászokat és a pácolt készítményeket keresik a vevők. 
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19. ábra A különböző termékek vásárlási színhelyei  

a vásárlók megoszlása alapján (n = 284 – 691) 
 

 Elvégeztük a különböző üzlettípusoknál a szignifikancia-

vizsgálatot, az összefoglaló adatokat a 7./9 melléklet tartalmazza. Az 

elemzés alapján kijelenthetjük, hogy a háttérváltozók igen 

nagymértékben befolyásolják a vásárlás helyszínét. Kiemeltük a 

legfontosabb háttérváltozókat, s így az alábbi általános megállapításokat 

tehetjük: 

 A 16-29, valamint a 30-39 évesek a hipermarketeket, a 40-59 

évesek az üzletláncokat, a 60 év felettiek a kis 

élelmiszerboltokat részesítik előnyben; 

 Az alacsonyabb végzettségűek a kisboltokat, és az 

üzletláncokat, a magasabb végzettségűek a hipermarketeket 

kedvelik; 

 Az alacsonyabb jövedelműek a kisebb, a magas jövedelműek 

a nagyobb üzleteket keresik fel gyakrabban (ennek 
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magyarázata abban rejlik, hogy az alacsony jövedelműek az 

olcsóbb árfekvésű termékeket vásárolják, amelyek - mint az 

előbb megállapítottuk - a kisebb boltokban kerülnek 

beszerzésre); 

 Régió szerint a következő megoszlásokat tapasztaltuk: a 

hipermarketeket a közép-magyarországi és a dél-dunántúli 

lakosok, az üzletláncokat a dél-alföldiek és az észak-

magyarországiak, a kisebb élelmiszerboltokat pedig a Közép-

Dunántúlon, a  Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön élők 

kedvelik a legjobban; 

 Végezetül településtípusok szerint vizsgálódva 

megállapítottuk, hogy a fővárosiak és a megyeszékhelyen 

lakók a hipermarketekben, a városiak az üzletláncokban, a 

falusiak a kisebb boltokban szerzik be a szükséges 

baromfiipari gyártmányokat. 

 

 Az elmúlt években, évtizedben nagy változást tapasztalhattunk az 

élelmiszerek csomagolása terén. A csomagolóeszközök egyrészt az 

esztétikusabb megjelenést segítik elő, másrészt bizonyos csomagolási 

technikákkal többszörösére növelhető a szeletelt baromfihús-

készítmények minőségmegőrzési ideje. Fontosnak tartottuk 

megvizsgálni, vajon az általunk megkérdezettek mennyire igénylik az 

előrecsomagolt árukat. A válaszok kiértékelésénél a pácolt-füstölt-főtt 

termékeket, a konzerveket és a fagyasztott termékeket nem vettük 

figyelembe, mivel csak csomagoltan lehet őket kapni (bár, a fagyasztott 

termékek esetében van rá lehetőség, hogy pl. piaccsarnokban 

darabonként vásároljuk meg). A kapott eredmények a 20. ábrán láthatók. 
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A diagramon – az előzőhöz hasonlóan - csak a konkrét terméket vásárlók 

válaszait ábrázoltuk. 
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20. ábra A  csomagolási módok kedveltsége az egyes termékeknél 

 (n = 284 – 691) 
 

 Vizsgálatunk alanyai a legtöbb esetben az eladó által becsomagolt 

gyártmányokat kedvelik, különösen a felvágottaknál (60,43 %) és az 

aszpikos termékeknél (57,84 %). Az előre csomagolt áruk előnyben 

részesítése - a májasokat kivéve - sehol nem haladta meg a 30%-ot. A 

májasok esetében, s ezt az egyszeri vásárláskor megvett mennyiség is 

mutatja, valószínűleg a kisméretű, rudas kiszerelést kedvelik a vásárlók. 

Azok száma, akiknek lényegtelen a csomagolás módja, 20-25 % között 

mozog, ettől a kolbászoknál láthatunk eltérést – véleményünk szerint 

ennél a terméknél mindkét kiszerelési formát kedvelik a megkérdezettek. 

 A szignifikancia vizsgálat alapján a 7./10 mellékletben leírt 

összefüggéseket tapasztaltuk. Különösen jelentős szignifikáns hatást a 

párizsinál és a virslinél, illetve a régió háttérváltozó esetében 



 86
 
tapasztaltunk. A vvöörröössáárruukk csomagolásával kapcsolatban a következőket 

mondhatjuk el (a részletes adatok a 7./11a-b mellékletben láthatók): 

 Az eellaaddóó  áállttaall  bbeeccssoommaaggoolltt párizsit / virslit az özvegyek (48,5%), 

a 60 év felettiek (55,1%), a maximum 8 osztályt végzettek 

(55,6%), a valamivel az átlag alatt élők (55,6%) a dél-dunántúliak 

(71,7%), valamint a falvakban élők (54,6%) választják, vagyis 

azok ,akik akisebb élelmiszerboltokat részesítik előnyben; 

 EEllőőrreeccssoommaaggoolltt  tteerrmméékkeett főleg az elváltak (38,8%), a 30-39 év 

közöttiek (40,5%), a középfokú végzettségűek (45,2%), a 

valamivel az átlag felett élők (37,0%) a dél-alföldiek (37,6%) és a 

fővárosiak (43,0%) vásárolnak; 

 Ahhoz, hogy megtudjuk, mely rrééggiióó lakosai részesítik előnyben 

leginkább az előrecsomagolt árukat – terméktől függetlenül, az alábbi 

számításokat végeztük el: Minden készítménynél felállítottunk egy 

sorrendet, aszerint, hogy az adott területen hányan kedvelik az 

előrecsomagolt terméket. A helyezéseknek megfelelően a régiókhoz 

pontszámokat rendeltünk (pl. az első helyen lévő régió 1 pontot kapott), 

majd átlagot számoltunk (a termékenkénti sorrend és az átlagpontszám a 

8. számú mellékletben látható), így a következő, előrecsomagolt 

gyártmányokat kedvelő régió-sorrendet kaptuk:  

1. Észak- Magyarország 

2. Észak-Alföld 

3. Közép-Magyarország 

4. Dél-Alföld 

5. Nyugat-Dunántúl 

6. Közép-Dunántúl 

7. Dél-Dunántúl 
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 A nyugati országrészben, a többi területtől jelentősen elmaradva, 

kevesen vásárolják az előrecsomagolt továbbfeldolgozott termékeket (a 

megkérdezettek 10-15 %-a), ezzel szemben az északi területeken 20-50 

% között mozog ez az arány (terméktől függően). Ez nem várt eredmény 

lett, hiszen a nyugati országrészekben élőkre jellemző egyrészt a 

magasabb életszínvonal, másrészt közismert, hogy már a kilencvenes 

években könnyen hozzájuthattak a külföldi, pl. osztrák élelmiszerekhez, 

amelyek csomagolási kultúrája messze felülmúlta a hazai termékekét. 

 Egy áru eladásánál döntő szerepet játszik az a tény, hogy van-e 

azt helyettesítő termék*, s ha igen, a kettő (vagy több) közül melyiket 

választják a vásárlók. A kérdéssor utolsó tagjaként ezt a körülményt 

vizsgáltuk. Felsoroltunk néhány helyettesítési lehetőséget, ezek közül 

kellett választaniuk a kérdőívkitöltőknek. A válaszokat a 21. ábrán 

mutatjuk be (az előzőkhöz hasonlóan a mintaszám változó).  Legnagyobb 

arányban (47,54 - 33,65 %) a „hasonló termékkel helyettesítem” válasz 

szerepel, ami azt jelenti, hogy ha az illető vásárló nem találja, pl. a 

kedvenc felvágottját, akkor más felvágottat vásárol meg helyette. A 

második legnagyobb csoportot (30,53 – 17,50 %) azok alkotják, akik 

még nem tapasztaltak hiányt az adott termékkel kapcsolatosan, így nem 

volt szükségük arra, hogy helyettesítsék őket. Olyanok is akadnak, 

akiknek nincs kedvencük (20,22 - 11,05 %), így nem foglalkoznak azzal, 

hogy melyik gyártmányt teszik a kosarukba. A maradék 20-30 % pedig 

vagy ugyanazon cég más termékével helyettesít (pl. felvágott helyett 

sonkát vesz), vagy másik boltba megy, vagy aznap nem vásárol ilyen 

árut. 

 

 
* A fogalom alatt nem a hagyományos burgonya- tészta- rizs helyettesítést értjük, 
hanem azt, hogy az illető vásárló mennyire ragaszkodik az adott márkához, termékhez 
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21. ábra A különböző termékek helyettesítési módjai  
a vásárlók megoszlása alapján (n = 284 – 691) 

 
 Tovább elemezve a diagramot, az alábbi következtetésekre 

jutunk: 

 HHaassoonnllóó  tteerrmméékkeett  a leggyakrabban vásárolt vörösáruk és 

felvágottak esetében választanak a megkérdezettek, a márkahűség 

tehát itt a legalacsonyabb. 

 A „nniinnccss  kkeeddvveennccee” választ a legtöbben az aszpikos (20,22 %), 

legkevesebben a fagyasztott termékeknél jelölték meg. Ez 

fordított arányban áll a két termékcsoport kedveltségével. 

 Igazi márkahűséget jelent, ha valaki képes egy mmáássiikk  bboollttbbaa - ami 

esetleg jóval távolabb van - elmenni az adott gyártmány kedvéért. 

Összességében ez a válasz nem szerepel nagy arányban, 10% 

feletti a sonkák (10,42 %), a kolbászok (10,11 %) és a 

konyhakész termékek (14,29%) esetén. 

 A „nneemm  ttaappaasszzttaalltt  mméégg  hhiiáánnyytt” válaszokat főleg a 

hipermarketekben, a diszkontokban és a nagyobb 
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élelmiszerboltokban vásárolók adták – terméktől függetlenül. 

Készítmények esetén a kolbászoknál (28,69 %), a konzerveknél 

(30,53 %) és a fagyasztott áruknál (29,08%) látunk a diagramon 

magasabb értékeket.  

 Az „uuggyyaannaazzoonn  ccéégg  mmááss  tteerrmméékkéévveell  hheellyyeetttteessííttii” lehetőség 

egyedül a májasok körében lépte túl egy kicsivel a 10 %-ot. Ez 

érthető, hiszen, ha valaki pl. felvágottat akar venni, nem fog 

helyette konzervet választani. 

 Végül minden gyártmány esetében a legkevesebben (2 % alatt) 

azt a lehetőséget jelölték meg, hogy ha nem találják a 

kedvencüket, nneemm  vváássáárroollnnaakk  aazznnaapp  iillyyeenn  tteerrmméékkeett. Vagyis 

valamilyen szinten ragaszkodnak a megszokott, jól bevált áruhoz, 

de annyira azért nem, hogy külön fáradtságba kerüljön a 

beszerzése. 

 A szignifikáns vizsgálatokat összesítő táblázatból a 7/12 

mellékletben található. 

 A vásárlási szokások kutatásánál nem maradhat el az árucikk-

beszerzés módjának elemzése sem. A következő két kérdésünk erre 

vonatkozik. Először azt vizsgáltuk, a válaszadók előre eldöntik-e, hogy 

milyen baromfiipari készítményt fognak megvenni, és bevásárlólistával a 

kezükben érkeznek a boltba, vagy a helyszínen, impulzív módon 

határozzák el magukat. A kapott válaszok megoszlását szemlélteti a 22. 

ábra.   



 90
 

23,4%

32,4%

44,2%

Előre eldönti A vásárlás helyén dönti el Mindkettő együtt
 

22. ábra A megkérdezettek megoszlása a vásárlási módot illetően  
(n = 754) 

 A gyártmányok vásárlóinak majdnem ¼-e előre eltervezi, mit visz 

haza az üzletből. Ők azok, akiket nem befolyásolnak jelentős mértékben 

a helyi eladásösztönző, sales promotion módszerek (akciók, kóstoltatás, 

reklámozás). 32,4 % viszont fogékony ezekre a lehetőségekre, könnyen 

elcsábulnak egy-egy kedvező alkalom láttán. A vásárlók majdnem fele 

(44,2%) általában kész tervvel indul el otthonról, de bizonyos 

körülmények eltéríthetik eredeti szándékától. Mind a kereskedelemi 

egységek, mind a vállalatok számára egyaránt fontos megtudni, kik 

tartoznak ezekbe a csoportokba. Ehhez nyújt segítséget a szignifikancia-

vizsgálat, mely szerint csak az iskolai végzettség (p = 0,001) és a régió 

(p=0,000) rendelkezik befolyásoló erővel. Az iisskkoollaaii  vvééggzzeettttsséégg 

növekedésével fokozatosan csökken azok száma, akik előre eldöntik, mit 

szeretnének venni (32 %-ról 12%-ra), tehát a magasabban képzettekre 

jobban lehet hatni a különféle bolti marketing-eszközökkel. A llaakkóóhheellyy 

esetében a következőket tapasztaltuk: Nyugat- (35,5%) és Dél-

Dunántúlon (39,7%) inkább a megtervezett, míg Közép-Magyarországon 

(40,7%), Észak-Magyarországon (36,9%) és Észak-Alföldön (34,5%) az 
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impulzív vásárlás a jellemző. A közép-dunántúliak (58,4%) és a dél-

alföldiek (47,2%) mindkét módszer hívei. 

 Ehhez a kérdéshez közvetlenül kapcsolódik a következő is, 

melyben az eladóhelyi reklám, akció, kóstoltatás hatására történt 

tényleges vásárlásról faggattuk válaszadóinkat. Eszerint 17,93 %-ukkal 

fordult már elő, hogy a fentiek eredményeként vettek meg valamilyen 

baromfihúsból készített terméket, elsősorban sonkát, vörösárut, 

felvágottat, illetve fagyasztott készítményt; míg (82,07 %) azt a választ 

adta, hogy ez még soha nem történt meg velük. 

 Kérdőívünk összeállítása folyamán ügyeltünk arra, hogy a 

marketingmix mind a 4 eleme (product, price, place, promotion) 

szerepeljen, ezért nem maradhatott ki a baromfihúsból készült termékek 

ára, illetve az árral összefüggő minőség sem – a továbbiakban ezekről 

kérdeztük vizsgálati alanyainkat. A készítmények áárráávvaall  kapcsolatosan a 

vélemények megoszlása kiegyensúlyozott (23. ábra), a legtöbben 

(61,70%) „még elviselhető”-nek tartják a termékekért fizetendő összeget. 

Az ettől pozitív vagy negatív irányban eltérők nagyjából kiegyenlítik 

egymást, egy kicsit az alacsony ár kategória felé lendítve a képzeletbeli 

mérleg mutatóját. 
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23. ábra A válaszadók megoszlása a baromfitermékek árával 

kapcsolatosan (n = 754) 
 Ezt támasztják alá a következő kérdésre adott válaszok is (n = 

754): a vásárlók több mint fele (51,9 %) szerint „többnyire”, 34,2% 

szerint „nagyjából” és 2,4 % véleménye alapján „teljesen arányban áll” a 

készítmények minősége az árával. Ezzel szemben csupán 11,5 % nincs 

valamilyen szinten megelégedve.  

 Szignifikáns különbséget az ár esetében a kor (p = 0,001) a  

jövedelem (p = 0,009) és a jövedelem-érzet (p = 0,000) alapján 

tapasztaltunk, míg a minőség szempontjából a nettó kereset (p = 0,017) 

és a jövedelem-érzet (p = 0,009) volt a meghatározó. Az idősebbek, az 

alacsony jövedelemmel rendelkezők drágának, illetve nem megfelelő 

minőségűnek, a fiatalabbak, a magasabb keresetűek inkább olcsónak és 

jó minőségűnek tartják a készítményeket. Ezek a megállapítások szinte 

törvényszerűnek tekinthetők. 

 A második témakör végén néhány, korábbi vásárlási - fogyasztási 

szokásokkal foglalkozó felmérésekből származó, vásárlói meggyőződést 

soroltunk fel, ezekkel kellett a megkérdezetteknek valamilyen szinten 

egyetérteniük. A kérdőív-kitöltőknek ötfokozatú skálán kellett a 
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véleményüket számszerűen kifejezni (1 = egyáltalán nem ért egyet…5 = 

teljes mértékben egyetért). A válaszok összesítése után átlagot 

számoltunk, ezek az értékek láthatók a 30. táblázatban. 

 

 30. táblázat  
Az egyes vásárlói véleményekkel való egyetértés mértéke a 

megkérdezettek körében (n = 754) 
 

Állítás 
sorsz. Vásárlói állítások Átlag-

érték Szórás 

1. 
Baromfitermékek 
vásárlásakor mindig 
a minőséget keresem. 

3,84 
 

1,053404
 

2. 
Inkább az alacsony 
árfekvésű termékeket 
keresem. 

3,07 
 

1,275672
 

3. 
A jó minőségű 
termékek szinte 
megfizethetetlenek. 

3,00 
 

1,246682
 

4. 

A baromfihús-
készítmények a többi 
termékhez 
viszonyítva drágák. 

2,58 
 

1,188733
 

5. 

Akkor sem 
vásárolnék többet, ha 
olcsóbbak lennének a 
termékek. 

2,28 
 

1,531727
 

 

 A táblázat adatai alapján megállapítottuk, hogy a válaszadók 

inkább a kicsit drágább, de jobb minőségű baromfiipari termékeket 

keresik az  alacsonyabb árfekvésűek helyett. Ezzel összecseng a 3. és a 4. 

állítás pontszáma is, az egyik szerint a minőségi gyártmányok 

megfizethetetlenek – az ezzel való egyetértés átlaga pontosan 3,00 lett, 

tehát a válaszadók fele ezt gondolja,  másik fele meg az ellenkezőjét. A 

másik vásárlói vélemény azt állítja, hogy a baromfi-készítmények 
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drágábbak a vöröshúsokból készülteknél – ennek átlagos értéke (2,58) 

már kétségtelenül a nem egyetértésre utal. A legkisebb egyetértés az 

árcsökkenést követő „nem-vásárlásnak” jutott (2,28), ami egyértelműen 

mutatja, hogy a magyar lakosság árérzékeny. A szignifikáns 

összefüggéseket foglalja össze a 7./13 melléklet, mely alapján a 

következő megállapításokat tehetjük: 

 A mmiinnőőssééggeett  kkeerreessőőkk a nők, a legalább középfokú 

végzettséggel rendelkezők, a 80.000 Ft feletti nettó 

jövedelemmel rendelkezők, a jóval az átlag feletti 

körülmények között élők, a dél-dunántúliak és a fővárosiak 

közül kerülnek ki; 

 Az aallaaccssoonnyyaabbbb  áárrffeekkvvééssűű termékeket  az özvegyek, a 60 év 

felettiek, az alacsonyabb végzettségűek, a 15e Ft alatti nettó 

jövedelemből élők, vagyis jelentősen az átlag alatti gazdasági 

helyzetben levők, a közép-dunántúliak, valamint a falvakban 

lakók vásárolják; 

 Az előző válasszal nagymértékben egyetértők egyúttal aa  jjóó  

mmiinnőőssééggűű  tteerrmméékkeekkeett  sszziinnttee  mmeeggffiizzeetthheetteettlleennnek tartják; 

 Azok, akik ddrráággáábbbbnnaakk  éérrzziikk  aa  bbaarroommffiihhúússbbóóll  kkéésszzüülltt  

tteerrmméékkeekkeett,,  mmiinntt  aa  ttööbbbbii  hhúússkkéésszzííttmméénnyytt,, a 15.000 Ft/fő nettó 

jövedelemből jelentősen az átlag alatt élők és az észak-

magyarországiak (ennél az állításnál volt a legkevesebb 

szignifikáns eltérés); 

 S végezetül lássuk, kik azok, akik áárrccssöökkkkeennééss  eelllleennéérree  sseemm  

vviinnnnéénneekk  hhaazzaa  ttööbbbb  bbaarroommffii--ggyyáárrttmmáánnyytt: az özvegyek, a max. 

8 osztállyal rendelkezők, a 80.000 forint feletti 

átlagjövedelemmel rendelkező, jelentősen az átlag felett élők, 

a közép-magyarországiak és a fővárosban lakók. Esetükben 
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két dolog játszhat közre. Vagy ennyire nem szeretik a 

termékeket (ami az eddigiek alapján nem valószínű), vagy 

eleve olyan sokat vásárolnak, hogy nem látják értelmét a 

további vételnek. 

 

5.2.3.3.  Baromfiipari vállalatok image-vizsgálata 

A kérdőív harmadik részében a továbbfeldolgozott termékeket gyártó 

baromfiipari vállalatok ismertségét kutattuk. Azt a feladatot adtuk a 

megkérdezetteknek, hogy írják le, melyik cég neve jut legelőször eszükbe, 

ha a baromfihús-készítményekre gondolnak. A kérdéssel arra voltunk 

kíváncsiak, hogy az emberek emlékezetének legfelső szintjén, az ún. „top 

of mind”-ban melyik gyártó neve raktározódott el. A vállalatok 

megnevezése sokkal jobban sikerült, mint egy korábbi kérdés esetén (69. 

oldal), a válaszadók 68,1 % -a írt valamilyen nevet. A „valamilyen” szót 

azért hangsúlyozzuk, mert 47-en húsipari vállalatot (pl. DélHús, Pick 

Szeged) illetve kereskedelmi egységet (Tesco, Coop) soroltak fel. A 

válaszok a 24. ábrán láthatók. 
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SáGa Foods

Merian Rt. (Orsi)

Hajdú Bét Rt (Valdor)

Hungerit RtBábolna Rt

Egyéb baromfifeldolgozók

Húsipari vállalatok

 
24. ábra A megkérdezettek megoszlása (%) a cégek megnevezése 

alapján (n = 681) 
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 A sugárdiagram azt mutatja, hogy a céget megnevezők 

többségének (39,8 %) a SáGa Foods jut az eszébe a baromfitermékekről. 

Feleannyian (19,4 %) gondolnak a Bábolna Baromfira, s majdnem 

negyedannyian (11,9 %) a Merian Rt.-re, vagyis az Orsira. Érdemes még 

kiemelni a Hajdú Bét Rt-t, vagy közismertebben a Valdor-t (8,8 %) és a 

Hungerit Rt-t (6,7 %). Az összes többi megnevezett baromfiipari vállalat 

7,0 %-ot ért el, míg a már korábban említett húsipari cégek 6,9 %-kal 

szerepelnek. A háttérváltozók közül négynek van szignifikánsan 

befolyásoló hatása, a kornak (p = 0,023), a jövedelem-érzetnek (p = 

0,019), a régiónak (p = 0,000) és a településtípusnak (p = 0,001). A 31. 

táblázatban foglaltuk össze a főbb vállalatokhoz tartozó csoportokat.  

31. táblázat   

Az egyes vállalatokat leginkább jellemző fogyasztói csoportok 

Vállalat Korcsoport Jövedelem Régió Település 

SáGa 
Foods 

40-59 év 
(44,3 %) 

Valamivel 
az átlag alatt 

(42,3%) 
Valamivel 

az átlag 
felett 

(42,5%) 

Közép – 
D.túl 

(68,5  %) 

Falu (42,9%) 
Megyeszékhely

(42,5 %) 

Merian 
Rt. 

60 év felett 
(16,8 %) 

Valamivel 
az átlag 

felett 
(16,4%) 

Közép - 
Mo. 

(18,7 %) 
Főváros 
(22,6 %) 

Hajdú-
Bét Rt. 

16-29 év 
(11,5 %) 

Jóval az 
átlag felett 
(14,3%) 

Észak – 
Alföld 

(34,7 %) 

Falu 
(10,7 %) 

Bábolna 
Rt. 

30-39 év 
(21,4 %) 

Átlagos 
(24,7%) 

Nyugat – 
D.túl 

(42,2 %) 

Város 
(21,4%) 

Hungerit 
Rt. 

60 év felett 
(9,5 %) 

Jelentősen 
az átlag alatt 

(10,2%) 

Dél –
Alföld 

(27,4 %) 

Város  
(7,7 %) 
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 Érdemes megfigyelni a kkoorroosszzttáállyy  sszzeerriinnttii megoszlásokat: a 

legfiatalabbak körében a Valdor, az időseknél az Orsi és a Hungerit, a 

harmincasoknál a Bábolna, míg a középkorúaknál a SáGa Foods a 

legismertebb. A jjöövveeddeelleemm--éérrzzeett is árulkodó: a Sága Foods a jobban és 

rosszabbul élők számára egyaránt (el)ismert vállalat, a Merian és a 

Hajdú-Bét a magasabb jövedelműeknek jutott eszébe inkább, a Bábolna 

az átlagosan élők számára fontos, míg a Hungeritet főként a jelentősen az 

átlag alatt élők írták be a kérdőívbe. A régió szerinti megoszlás adja 

magát, egyedül a Merian Rt. az, amelyik nem a lakókörzetében 

(Orosháza, Dél-Alföld) a legnépszerűbb. A településtípusoknál 

tapasztaltak alátámasztják az eddigieket: a SáGa a falvakon és a 

megyeszékhelyeken egyformán népszerű, a Merian a fővárosban ismert, 

a Bábolna és a Hungerit inkább a városokban. Egyedüli ellentmondás a 

Hajdú-Bétnél látható, hiszen a jómódúak általában nem a falvakban 

laknak, a magyarázata az lehet, hogy ennek a vállalatnak több kisebb 

településen is van gyára, onnan is eredhet az ismertsége. 

 Ezután a kérdőív kitöltőknek még öt baromfiipari céget kellett 

felsorolniuk. Ezt azért tartottuk lényegesnek, hogy megtudjuk, a 

megkérdezettek hány céget ismernek, melyek ezek, és meg tudják-e 

különböztetni a baromfi-feldolgozó üzemeket a húsipari vállalatoktól. 

Összességében az alábbiakat tapasztaltuk: 

 A vállalatot megnevezők száma fokozatosan csökkent: az első 

helyre 504-en tudtak írni cégnevet, az ötödikre már csak  7-en; 

 A sorrend értelemszerűen lassanként átalakult - hiszen az addig 

megnevezésre nem kerülő gyártókat sorolták fel a válaszadók -, 

ugyanakkor valamelyest követte az előző kérdésnél kialakultat; 
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 A húsipari cégek relatív mennyisége felsorolásról-felsorolásra 

nőtt (12,89%-ról 48,28 %-ra). 

 Legutoljára azt a kérdést tettük fel vizsgálati alanyainknak, 

előnyben részesítenék-e azokat a baromfiipari termékeket, amelyeken 

védjegy tanúsítaná, hogy kiváló minőségű magyar áruról van szó. A 

válaszadók többsége (58,5 %) úgy gondolja, szívesebben vásárolná meg 

ezeket a termékeket, 9,5 % számára biztosan nem nyújtana előnyt a 

védjegy, 32,0 % pedig nem tudja, mit tenne (25. ábra). Ez utóbbi 

csoportból többen azt a magyarázatot fűzték a döntésükhöz, hogy ezek a 

védjeggyel ellátott termékek bizonyára drágábbak lennének, s ezért nem 

biztos, hogy meg tudnák őket vásárolni. 

 

58,50%

9,50%

32,00%

Igen Nem Nem tudja
 

25. ábra A megkérdezettek megoszlása a „kiváló minőségű, magyar 
áru” védjeggyel ellátott termékek előnyben részesítésével 

kapcsolatosan (n = 1000) 
 A szignifikancia-elemzéssel megállapítottuk, hogy a nők, a 40-59 

év közöttiek, a legalább középfokú végzettségűek, az átlagosnál jobb 

életkörülmények között élők, a nyugat-dunántúliak, a közép-

magyarországiak és a dél-alföldiek részesítenék előnyben leginkább a 

védjeggyel ellátott termékeket (7/13. melléklet). Ugyanakkor a férfiak 
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(11,9 %), a 30-39 év közöttiek (13,4 %), az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezők (13,5%), a jelentősen átlag alatt élők (18,5 %), 

a közép-  (17,3 %)  és dél-dunántúliak (17,1 %) azok, akinél nem 

élveznének prioritást ezek a megkülönböztetett jelzéssel ellátott áruk.  
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5.2.3.4. A baromfihús-fogyasztók szegmentálása faktor- és   

         klaszter- analízissel 

A minél hatékonyabb baromfiipari marketing-stratégia felállításához, a 

kiválasztott fogyasztói csoportok jobb megismeréséhez, a 

reklámüzenetek finomításához nélkülözhetetlen a fogyasztók minél több 

szempont alapján történő osztályozása. A fogyasztói csoportok 

hagyományos, demográfiai szempontok alapján adódó kialakítása mellett 

fontosnak tartottuk a további, más elvek szerint történő szegmensek 

létrehozását is. Ehhez a kombinált faktor- és klaszteranalízis módszerét 

alkalmaztuk (az eljárás lényegét az Anyag és módszer alfejezetben, a 42. 

oldalon írtuk le). Az alkalmazott 21 változó alapján – a varimax rotációt 

követően – 7, egymástól igen jól elkülönülő faktort alakítottunk ki. A 

Kaiser - Meyer - Olkin mutató (KMO) értéke meghaladja a 0,5-ös értéket 

– 0,743 - így a változószett alkalmas a faktor-analízisre. A Bartlett 

tesztszignifikanciája pedig 0,000 lett, eszerint a változók páronként nem 

függetlenek (SZÉKELY –BARNA, 2003). A kapott faktorokat és 

faktorsúlyokat a 32. táblázat mutatja be (az 1000 db kérdőívből csak 985 

esetében töltötték ki értékelhető módon az életstílus-elemzést).  

 Az együtthatók nagy része 0,5 feletti lett, így a szegmentáláshoz 

elegendő lett volna a faktoranalízissel foglalkozni (KOMÁROMI, 1997), 

a pontosítás, és a kevesebb szegmens kialakítása érdekében azonban a 

klaszter-analízist (K-Means Cluster) is elvégeztük. Ezzel a módszerrel 4 

fogyasztói klaszterhez jutottunk (33. táblázat). A 4 klaszterba összesen 

976 fogyasztót tudtunk besorolni, őket – az egyszerűség kedvéért – 100 

%-nak vettük, így a továbbiakban eltekintünk azoktól, akik egyik 

klaszterbe sem illeszthetők bele. Eszerint az „A” klaszterbe a kérdőív-

kitöltők 16,7 %-a, a „B”-be a 36,6%-a, a „C”-be a 23,2%-a, s a „D”-be a 

23,5 %-a került.  
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32. táblázat  

Rotált faktor mátrix (n = 985) 

Változó Faktorsúlyok 
 1.faktor 2.faktor 3.faktor 4.faktor 5.faktor 6.faktor 7.faktor 

fontos a 
környezet -0,006 0,081 0,160 0,625 -0,068 0,014 0,290 

fontos, mit 
gondolnak róla 0,052 0,022 0,009 -0,046 0,247 -0,078 0,746 

hisz a családi 
értékben -0,019 0,052 0,117 0,222 -0,135 0,212 0,676 

márkás 
terméket vesz 0,171 0,646 -0,084 0,007 0,324 0,039 0,162 

odafigyel az 
árra 0,024 -0,096 0,725 0,010 -0,034 0,019 0,042 

hisz a 
reklámnak 0,023 -0,013 -0,051 -0,003 0,782 -0,035 0,114 

figyel az 
étkezésére 0,097 0,170 -0,021 0,340 0,136 0,524 0,103 

elsőként próbál 
ki újat 0,197 0,363 0,006 -0,023 0,627 0,138 -0,051 

szeret otthon 
főzni -0,085 0,017 0,252 0,013 0,013 0,730 -0,010 

dohányzik 0,425 -0,033 0,103 -0,499 -0,213 -0,129 0,068 
sport = fittség 0,287 0,164 -0,062 0,624 -0,072 0,029 -0,010 

jobb minőségért 
többet fizet 0,196 0,703 -0,246 0,205 0,031 0,059 0,141 

szeret otthon 
lenni -0,488 0,238 0,365 -0,079 -0,184 0,181 0,179 

vezető a baráti 
körében 0,636 0,221 -0,031 -0,154 0,010 -0,130 0,015 

megtervezi a 
vásárlásait 0,104 0,042 0,573 -0,130 0,033 0,313 0,106 

szereti a 
változatos életet 0,688 0,120 -0,011 0,227 0,058 -0,008 0,040 

optimista 0,547 -0,005 -0,025 0,164 0,162 0,275 0,038 
sportol 0,377 0,138 -0,192 0,452 0,149 0,024 -0,322 

áremelésnél is 
márkásat vesz -0,050 0,726 0,148 0,148 -0,012 0,000 -0,148 

aggódó -0,230 -0,025 0,672 0,072 0,011 -0,075 0,002 
kényelmes 

terméket szeret 0,075 0,099 0,261 0,123 0,442 -0,529 -0,052 
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33. táblázat 

A klaszter-analízis eredménye 

Klaszter Az egyes klaszterekbe 
tartozók száma 

 fő % 
A 163 16,7 
B 358 36,6 
C 226 23,2 
D 229 23,5 

Összesen 976 100,0 
Kimaradt 24 - 

 

 A klaszterek összetételét - a háttérváltozók alapján - kereszttáblák 

segítségével ismertük meg. A főbb megállapításokat a 34. táblázat 

tartalmazza. 

34. táblázat  

A klaszterek összetétele - a háttérváltozók alapján 

Jellemzők A B C D 
nem 

p = 0,000 vegyes nő férfi vegyes 

családi 
állapot 

p = 0,000 
elvált házas nőtlen / 

hajadon özvegy 

kor 
p = 0,000 40-59 év 30-39 év 16-29 év 60 év felett 

iskolai 
végzettség 
p = 0,000 

szakmunkás középfokú felsőfokú max. 8 
általános 

jövedelem-
érzet 

p = 0,005 
átlag alatti átlagos 

jelentősen 
az átlag 

felett 
átlag alatti 

 

 Az A-D csoportok fontosabb jellemzőit egyrészt az életstílus-

elemzés, másrészt a fogyasztással és vásárlással kapcsolatos válaszok 

segítségével írhatjuk le. Ehhez először is kiszámoltuk az állítások átlagait 
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az egyes klaszterek tükrében (35. táblázat), majd elemeztük a 

baromfiipari termékekkel kapcsolatos magatartásukat, attitűdjeiket. 

35. táblázat  

Az egyes klaszterek jellemzői az életstílus alapján 

 A klaszter B  klaszter C klaszter D klaszter 
 átlagok 

fontos a 
környezet 4,626 4,877 4,416 4,550 

fontos, mit 
gondolnak róla 3,135 3,335 2,903 2,707 

hisz a családi 
értékben 4,104 4,352 3,619 3,786 

márkás 
terméket vesz 2,546 3,316 3,168 2,166 

odafigyel az 
árra 4,294 4,101 3,288 3,869 

hisz a 
reklámnak 1,601 2,053 2,177 1,729 

figyel az 
étkezésére 3,221 3,799 3,327 2,996 

elsőként 
próbál ki újat 1,687 2,302 2,288 1,445 

szeret otthon 
főzni 3,896 4,109 2,310 3,039 

dohányzik 4,669 1,098 2,823 1,131 
sport = fittség 3,859 4,486 4,363 3,624 

jobb 
minőségért 
többet fizet 

2,939 3,980 3,801 2,603 

szeret otthon 
lenni 3,994 3,788 2,425 3,969 

vezető a baráti 
körében 2,319 2,503 3,040 1,799 

megtervezi a 
vásárlásait 3,417 3,411 2,212 2,590 

szereti a 
változatos 

életet 
3,429 3,824 4,150 2,624 

optimista 2,847 3,408 3,584 2,459 
sportol 1,736 2,455 3,252 1,603 

áremelésnél is 
márkásat vesz 2,699 3,391 3,013 2,620 

aggódó 3,656 3,464 2,425 3,528 
kényelmes 

terméket szeret 2,663 2,830 3,018 2,611 
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 Az AA  kkllaasszztteerrbbee férfiak-nők vegyesen tartoznak, 40-59 év 

közöttiek, főleg elváltak, alacsony iskolai végzettségűek, akik átlag alatti 

jövedelemmel rendelkeznek. Ebből adódóan fontos számukra az ár, 

minden vásárlást gondosan megterveznek, aggódnak a jövőjük miatt, 

nem szívesen mozdulnak ki otthonról (egyetlen szórakozásuk a 

dohányzás). A baromfitermékeket főleg azért fogyasztják, mert 

„olcsónak” tartják. A párizsi és a virsli náluk kerül legtöbbször az 

asztalra. A termék-kiválasztásnál az ár, az elérhetőség és a megszokás 

játszik fontos szerepet, vásárláskor a diszkontokat keresik fel 

legtöbbször. Az árakat a „drága” és a „még elviselhető” között érzékelik, 

a minőséggel a legkevésbé vannak megelégedve. 

 A BB  kkllaasszztteerr tagjai 30-39 év közötti, középfokú végzettségű, 

férjezett nők, akik átlagos gazdasági körülmények között élnek. Ennek 

megfelelően már nemcsak az ár, hanem a minőség is érdekli őket, bár, ők 

is előre eltervezik, hogy mit vásárolnak. Odafigyelnek az étkezési 

szokásaikra, szeretnek otthon főzni, fontos számukra a család és mások 

véleményével is törődnek. Nem mozognak rendszeresen, de elismerik, 

hogy a sport a fittség záloga. A baromfi-készítményeket egészségesnek 

gondolják, és jobban szeretik a többi húsfajtánál. Ők fogyasztanak a 

legritkábban panírozott termékeket. Döntéseiket az íz, a termék 

ismertsége, az állandó minőség, a márka, a gyártó cég, a külső 

megjelenés, valamint a higiéniai szempontok motiválják. A baromfi-

készítmény-vásárlók legnagyobb %-a ebből a csoportból kerül ki. A 

hiper- és a szupermarketeket kedvelik. Az árakat elfogadhatónak tartják, 

a minőséggel ők vannak a legjobban megelégedve. 

 A CC  kkllaasszztteerr ezzel szemben fiatal, egyedülálló, felsőfokú 

végzettségű, magas fizetéssel rendelkező férfiakból áll. Ők azok, akik 
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márkás, kényelmi termékeket vesznek, szeretnek eljárni szórakozni, nem 

szeretnek főzni, a szabadidejükben sportolnak, a baráti körükben a 

vezetők közé tartoznak, optimista életszemléletűek. A több csoport 

tagjaihoz képest hisznek a reklámoknak, és elsők között próbálják ki az 

új termékeket. A baromfihúsból gyártott készítményeket elsősorban azért 

választják, mert jobban szeretik a többinél. Ők fogyasztják a 

leggyakrabban a felvágottakat, a sonkákat, a májasokat, a pácolt-füstölt-

főtt termékeket és a gyorsfagyasztott termékeket. Számukra a gyártmány 

reklámozottsága és a csomagolás az elsődleges. Ők azok, akik a 

legkevésbé vásárolnak baromfi-termékeket, akik mégis, azok a 

hipermarketekbe mennek elsősorban. Az árak szerintük a leginkább 

„reálisak”, a minőséggel meg vannak elégedve. A többiekhez képest 

kiugróan magas azok aránya, akik impulzus-szerűen vásárolnak. 

 A DD  kkllaasszztteerrbbee a 60 év feletti, megözvegyült, alacsony iskolai 

végzettségű, kisnyugdíjjal rendelkező férfiakat és nőket sorolhatjuk. Ők 

egyáltalán nem vesznek márkás termékeket, nem törődnek az étkezési 

szokásaikkal, nem szeretik a késztermékeket (hiszen drágák), nem 

foglalkoznak az újdonságokkal. Nem fontos számukra, hogy változatos 

legyen az életük, a legkevésbé optimisták, nem törődnek mások 

véleményével, se nem sportolnak, se nem dohányoznak. (A 

jellemzésüknél nem a legmagasabb, hanem a legalacsonyabb 

átlagértékkel rendelkező állításokat kellett figyelembe venni.) A baromfi-

gyártmányokat alacsony áruk miatt kedvelik. Elsősorban az ár alapján 

választanak, a legkevésbé őket érdekli az állandó minőség, a külső 

megjelenés, illetve a higiénia. Kisebb élelmiszerboltokban és 

üzletláncokban vásárolnak. Az árakról ugyanaz a véleményük, mint az A 

klaszter tagjainak, a minőséget kicsit jobbnak találják. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A szekunder és primer kutatások eredményeként az alábbiakat javasoljuk 

a baromfiágazati, illetve a vállalati marketingstratégia tervezéséhez. A 

következtetések felsorolásánál a klasszikus, 4P-t tartalmazó 

marketingmixet követjük. 

1. A baromfihús – amint azt a szekunder adatok is igazolják – 

hazánkban egyre nagyobb kedveltségnek örvend. A 

baromfihúsból készült termékekkel kapcsolatosan azonban már 

nem ilyen egységesek a vélemények. A fogyasztók inkább a 

sertéshúsból készült gyártmányokat részesítik előnyben. 

2. Vizsgálataink kimutatták, a férfiak főleg a szárazárukat kedvelik a 

- jóval nagyobb víztartalmú – vörösáruk és felvágottak helyett, 

ugyanakkor sokan nem tudnak arról, hogy léteznek 

baromfihúsból gyártott kolbászok is. A fókuszcsoportos 

beszélgetésekből az is kiderült, csak a fogyasztók egy szűk rétege 

ismeri ezeket a készítményeket, de a minőségükkel nincs 

megelégedve.  Célszerű lenne ezeket a termékeket egyrészt 

reklámozni - a megfelelő médiában -, másrészt felülvizsgálni, 

javítani, továbbfejleszteni. 

3. A termékek kiválasztásánál - az összes megkérdezett körében - az 

állandó minőség, a készítményekhez kötődő ízek, a higiéniai 

szempontok és a külső megjelenés a leginkább befolyásoló 

tényezők, a vállalatoknak tehát ezekre kellene fektetni a fő 

hangsúlyt. Ezt azért tarjuk fontosnak kiemelni, mert mind a 

kvalitatív, mind a kvantitatív kutatásból kiderült, vannak olyan 

fogyasztók, akik a minőség romlását érzékelik, illetve általában 

nincsenek megelégedve a készítmények minőségével. 
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4. A termékek fogyasztásánál, vásárlásánál végzett szignifikáns 

vizsgálatok igen sok esetben adtak a régió vonatkozásában is erős 

szignifikanciára utaló eredményt. A régiók összetételét 

megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a nem, a családi állapot és a 

kor szempontjából nincs közöttük szignifikáns különbség, 

azonban az iskolai végzettség már mutat ilyen jellegű eltérést. 

Ennek oka, hogy az egyes régiókban a KSH Népszámlálási adatai 

alapján más-más a különböző végzettségűek megoszlása. Ebből 

adódóan az egy főre jutó havi nettó jövedelem, a jövedelem-érzet 

is szignifikánsan eltér. Kimondhatjuk, hogy a régiókra vonatkozó 

adatokat, sorrendiséget a terület eltérő összetétele ugyan 

befolyásolhatja, de mégsem szabad a vállalatoknak a kapott  

összefüggéseket figyelmen kívül hagyniuk, hiszen ezeken az 

országrészeken ilyen emberek élnek.  

5. A fogyasztók egy meghatározott része kifejezetten árérzékeny, 

vannak azonban olyan szegmensek, akik számára a minőség is 

fontos. A mélyinterjúk során már kiderült, egyes vállalatok 

igyekeznek különböző márkanévvel ellátott termékcsaládokat 

piacra dobni, annak megfelelően, hogy melyik célcsoportnak 

szánják, ezt követendő példaként állítjuk a többi vállalat számára 

is, hiszen így megkönnyítik a vásárlók döntését. 

6. Bár a vásárlási szokások átalakultak, és sokan az élményvásárlást 

– s vele együtt a hipermarketeket – kedvelik, a kérdőíves felmérés 

azt mutatja, vannak olyan termékek, amelyeket inkább a kisebb 

élelmiszerboltokban keresnek a vevők. Fontos lenne ezt a tényt 

szem előtt tartani, és ezeknek a termékeknek a választékát 

nemcsak a nagy, hanem a kisboltokban is javítani. 
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7. A fogyasztási adatok és az image-vizsgálat arra engednek 

következtetni, hogy a lakosság jó része nem ismeri a hazai 

baromfiipari cégeket, illetve összekeveri a nagy múltú húsipari 

vállalatokkal. Az ágazat számára javasoljuk a közösségi 

marketing-stratégia alkalmazását, melynek segítségével - a 

baromfihús előnyös tulajdonságainak kiemelésével - az 

összkereslet növekedése valósítható meg. Ezen feladat ellátására 

a Baromfi Termék Tanács és az Agrármarketing Centrum 

egyaránt kiválóan alkalmas lenne. 

 

 

7. ÚJ, TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

7.1.Új tudományos kutatási eredmények 

1. Szignifikancia-vizsgálatok segítségével kimutattuk, hogy az 

egyes termékcsoportokat mely demográfiai csoportok 

fogyasztják, illetve kedvelik leginkább. 

2. Feltérképeztük az ismertebb baromfiipari vállalatok számára 

azokat a szegmenseket, akik a cégek számára potenciális vevőket 

jelentenek.  

3. Többváltozós matematikai-statisztikai elemzések segítségével 

kialakítottunk négy klasztert, amelyek jól reprezentálják a 

továbbfeldolgozott baromfiipari termékek piacán jelen lévő 

fogyasztói csoportokat. Meghatároztuk és jellemeztük azt a 

klasztert, amely tagjai különösen fogékonyak a termékek 

reklámozására, így megkönnyítjük a vállalatok, illetve az általuk 

megbízott reklám-ügynökségek számára a reklámok 

megalkotását. 
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7.2.Újszerű tudományos módszertani eredmények 

1. A mintavétel módszerének továbbfejlesztése, ami által az ország 

lakosságát település-típus szerint is sikerült reprezentálni.  

2. A gyakorisági mutatók új számokkal történő értelmezése. 

3. Az egyes termékek átlagos, egy főre eső fogyasztásának 

kiszámítása.  
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkánk során a hazai fogyasztási és vásárlási magatartást térképeztük 

fel – a továbbfeldolgozott baromfiipari termékek esetében. Ennek 

érdekében a témával kapcsolatosan szekunder és primer kutatásokat 

végeztünk. A primer módszerek közül a szakmai mélyinterjút, a 

fogyasztói fókuszcsoportos vizsgálatot, valamint a kérdőíves 

megkérdezést alkalmaztuk. A kapott adatok feldolgozásával, 

értékelésével a baromfiipar számára kívántunk javaslatokat tenni, hogy 

segítsük ezzel egy átfogó marketingstratégia kidolgozását.  

  

8.1. A baromfiipari ágazat helyzetelemzése - szekunder adatok 

összefoglalása 

A szektorra vonatkozó szekunder információkat az alapanyag és a 

baromfihús termelés, feldolgozás és fogyasztás alapján rendszereztük, 

illetve elemeztük. 

 A baromfiállomány mérete a rendszerváltást követően 

ugrásszerűen csökkent, jelenleg kisebb-nagyobb mértékű ingadozást 

mutat. Szerkezete átalakult: a tyúkfélék aránya mérséklődött, míg a 

pulyka és a vízibaromfik nagyobb részesedésre tettek szert. A termelés-

feldolgozás az elmúlt 5-10 évre visszamenően összességében növekedést 

mutat, ugyanakkor 1999-ben egy mélypontra került a szektor, amit több 

vizsgált mutató is alátámaszt. A továbbfeldolgozott baromfiipari 

termékek értékesítése évről-évre nő, ami egyrészt a fogyasztói szokások 

változásának, másrészt a termékkínálat bővülésének köszönhető.  

 

8.2. A szakmai mélyinterjúk összegzése 

A kilenc legnagyobb, továbbfeldolgozott terméket gyártó baromfiipari 

vállalat vezetőivel, valamint a Baromfi Termék Tanács szakértőjével 
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készített interjúk alapján átfogó képet kaptunk a baromfiszektor 2002-es 

állapotáról. Azóta, bár az uniós csatlakozás már megtörtént, igazából 

nagymérvű, számottevő változás nem következett be. A vezetők sok 

mindenben azonos véleményen voltak: mindamellett, hogy a baromfihús 

nagy népszerűségnek örvend, a termelést és az értékesítést a ciklikusság 

jellemzi. Mindannyian kiemelték a fogyasztói szokások változását, s 

ezzel együtt a termékszerkezet és a marketingstratégia átalakítását. Szinte 

valamennyien felháborítónak tartották a hipermarketek árdiktáló 

magatartását, ugyanakkor elismerték, hogy az értékesítés nagy volumene 

miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy ne szállítsanak az 

áruházláncokba.  

 

8.3. A fókuszcsoportos vizsgálatok összefoglalása 

A három helyszínen lezajlott, összesen hat, különböző összetételű és korú 

fogyasztói csoport interjúja alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 

 A vizsgált személyek étkezésében jelentős szerepet tölt be a 

baromfihús. Többségében ismerik és kedvelik a szárnyasokból készült 

továbbfeldolgozott termékeket, bár néhány készítmény nem rendelkezik 

kellő ismertséggel (kolbászok, pácolt-füstölt főtt termékek). Egyesek az 

alacsonyabb árfekvésű vörösárukat  részesítik előnyben, míg mások - az 

egészséges táplálkozás jegyében - a sonkaféléket keresik a boltokban. A 

baromfifeldolgozó vállalatok ismertsége nagyon rossz, a résztvevők 

többsége nem foglalkozik sem a gyártókkal, sem a márkákkal. 

 

8.4. A kérdőíves megkérdezés eredményeinek áttekintése 

Az országos, 1000 fős, reprezentatív felmérés során a hazai fogyasztók 

baromfihúsból készült továbbfeldolgozott termékekkel kapcsolatos 
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fogyasztási és vásárlási szokásait mértük fel. A főbb következtetéseinket 

foglaljuk össze röviden:  

 A vörös- (sertéshús, marhahús) és a fehérhúsok (jelen esetben 

csak a baromfihús) fogyasztása összességében kiegyenlített, de egy kissé 

a szárnyasok felé tolódik el. A baromfihúst a válaszadók főként azért 

kedvelik, mert „egészségesnek tartják”, másodsorban azért, mert „jobban 

szeretik”, mint a többi húsféleséget. A gyártmányok közül a vörösáruk és 

a felvágottak kerülnek legtöbbször a fogyasztóink asztalára, ugyanakkor 

a sonkaféléket szeretik a leginkább. A megkérdezettek igen kis számban 

tudtak kedvenc márkát megnevezni, a legtöbben nem foglalkoznak azzal, 

hogy melyik gyártó termékét eszik meg. A gyártmányok kiválasztását 

befolyásoló tényezőket vizsgálva arra az eredményre jutottunk, hogy a 

kérdőívkitöltők elsősorban az állandó minőség, a termékhez kötődő ízek, 

a higiéniai szempontok, valamint a külső megjelenés alapján döntenek. 

 Megtudtuk, hogy a megkérdezett személyek döntő többsége (75,4 

%) vásárol baromfihús-készítményt. A vásárlási gyakoriság - csakúgy, 

mint a fogyasztási - a vörösáruk és a felvágottak esetében volt a 

legnagyobb. Az egyes termékek vásárlási helyszínéről is nyertünk 

információkat: általában a hipermarketeket és a beszerzési társulásokat 

(üzletláncokat) keresik fel legszívesebben a vásárlók, de bizonyos 

készítményeknél - a gyakrabban vásárolt áruk esetében- a kisebb 

élelmiszerboltok jelentősége is megnő. Az előrecsomagolt termékek 

egyre inkább elterjednek, a vásárlók nagy része azonban még mindig 

jobban szereti, ha az eladó csomagolja be az árut. A baromfihús-

készítmények áráról és minőségéről alkotott vélemények nem 

egységesek: általában megfelelőnek tartják őket, de az idősebbek, az 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők elégedetlenek ezekkel a 

tényezőkkel.  
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 Az életstílus-elemzés segítségével faktor- és klaszteranalízist 

végeztünk. Így 7 faktorhoz, valamint 4 klaszterhez jutottunk, ahová a 

megkérdezettek 97,6%-át tudtuk elhelyezni. Jellemeztük a klasztereket, 

az oda soroltak életstílusa, a demográfiai háttérváltozók és a baromfiipari 

termékekkel kapcsolatos viselkedésük szerint.  

  Vizsgálataink alapján javasoljuk: 

 a kevésbé ismert termékek széleskörű reklámozását,  

 az egyes termékek ár szerinti differenciálását – márkázását,  

 bizonyos termékcsoportok esetében a kisboltok választékának 

növelését, a fogyasztók hiteles tájékoztatását,  

 közösségi marketing alkalmazását,  

 a termék-előállítás során a minőség és a higiénia középpontba 

állítását. 

 Kutatásaink eredményeinek tükrében reméljük, hogy 

elősegíthettük a baromfi szektor jövőbeni gazdasági tevékenységének 

fejlesztését, a továbbfeldolgozott termékek értékesítésének növelését.  

  

 SUMMARY  
The main aim of the dissertation is the knowing of the consumers’ 

behaviour in relation of the processed poultry products. In the cause of 

the carrying out, we made a marketing research, used primary and 

secondary data. The applied primary methods were the depth interviews, 

the focus groups and the questionnaire. By the help of processed data we 

wanted to offer a proposal for the poultry branch to make a marketing-

strategy.  

 The secondary information of the poultry sector was assorted and 

analysed by the reason of the poultry and poultry meat production, 
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processing and consumption. The proportion of the poultry livestock 

suddenly decreased after the change of regime, now it fluctuates. Its 

structure changed: the ratio of the gallinaceous was diminished; the 

turkeys, the ducks and the geese were on the increase.  The production 

and the processing show an upward trend in the last 5-10 years, but in 

1999 the branch touched bottom, supported by different indexes. The sale 

of the processed poultry products grows year by year, because of the 

changing of consumers’ habits and the increasing of the product- 

assortment. 

 In 2002 we made depth interviews with the leaders of nine poultry 

manufacturing firms and with the expert of the Poultry Product Board. 

On the base of these conversations we get to know the situation of the 

Hungarian poultry branch.  Since that time - however the joining the EU 

was happened - notable changing has not ensued. The leaders were of 

the same mind in spite of the fact that the popularity of poultry meat is 

big, the processing and the sale are cyclical. All of them emphasized the 

changing of consumers’ habits and with it the modification of the 

product-structure and the marketing-strategy. Nearly all of them was 

indignant at the price-fixing attitude of the supermarkets, but admitted, 

the factories did not allow themselves not to supply their products in this 

commercial – because of the big volume of the selling. 

 We asked also the consumers. First we made 6 focus groups - 

interviews, in 3 places, with 8-8 different aged and marital statused 

people. We were informed about how important is the poultry meat in the 

examined persons’ meal. The majority knows and likes the poultry 

products, but some products do not possess enough knowledge - for 

example the poultry sausage and the smoked - cured products. Some 

consumers like the cheaper “red products”, the others - in the mark of 
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the healthy nutrition - search the poultry hams in the shops. The notoriety 

of the poultry processing factories is very bad; the members of the 

groups do not care for neither the manufactures, nor the labels.  

 The main part of our inspections is the representative 1000-

persons-questionnaire fact-finding. We wanted to take the measure of 

consumers’ attitudes about processed poultry products. Our principal 

conclusions are as follows: 

 The consumption of red (pork and beef) meat and white (poultry) 

meat is balanced, but it is moved away the flows. The answerers eat the 

poultry-meat, because “it is healthy” or “I like more than the others 

meat”. In the analysis of consumption- frequency, came to light, that the 

answerers mostly eat the “red products” and cold cuts. The popularity of 

them is parallel with the frequency, but people like much more the hams. 

Only few asked people could denominate favourite product-label, the 

others did not care of the product- makers. We also examined the 

importance of the product-choice factors. The most important aspects 

are: the standard quality, the taste of products, the hygienic and the 

appearance by the opinion of the asked people.  

 We knew, that most of the questioned persons (75,4%) buy some 

poultry products. The frequency of the shopping was the biggest in the 

case of “red products” and cold cuts. We sized up the favourite places of 

purchasing: in general the customers like supermarkets and “shop-

chains”, but sometimes they go to the little shops for the very often 

bought products.  The popularity of the pre-packed products grows, but 

the main part of the shoppers likes if the seller wraps the products. The 

opinions about the price and quality are different, common people think 

these factors are good, but the older and the moneyless persons are 

discontent with these factors. 
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 The 97,6  percents of the poultry-products consumers was divided 

into 7 factors  and  4 clusters  respectively by the factor- and cluster-

analysis based on  the life-style, the demography and the attitudes.  

 Based on our work we have suggested as following: 

  advertising of the slightly-known products,  

 making difference and labelling by price,  

 growing the assortment of the little shops,  

 applying the elements of  common marketing, 

  giving trustworthy information for consumers. 

 putting the quality and the hygienic  into the main place of the 

production 

 We deeply hope that our results can help for the Hungarian 

poultry branch to develop their economy and to increase the disposal of 

processed poultry products in the future. 
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1. Lendvai E.: Baromfihúsból készült termékek fogyasztási szokásai 

Magyarországon. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, 

Szeged, 2004. május 20-21.  

Hazai konferencia előadások 

1. Lendvai E.: Húskészítményekkel kapcsolatos fogyasztói 

magatartások vizsgálata. MTA-SZAB, Magyar Tudomány Napja, 

Szeged, 2001. november 9. 

2. Lendvai E.: Magyar baromfiipari körkép. MTA-SZAB Magyar 

Tudomány Napja, Szeged, 2002. november 7. 

3. Lendvai E.: A baromfiipari vállalatok vezetőivel készített 

mélyinterjúk és elemzésük. MTA-SZAB Élelmiszertudományi 

munkabizottsági ülés, Szeged, 2002. november 8. 
4.  Lendvai Edina A magyar baromfiipar helyzetelemzése KÉKI 

Tudományos Kollokvium, Szeged, 2004. október 7. 
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5. Lendvai E. – Jankóné F.J. – Fenyvessy J. Baromfihúsból készült 

termékek fogyasztói megítélése. I. Táplálkozásmarketing 

Konferencia Kaposvár, 2004. október 21.  

  

Nemzetközi és hazai konferencián bemutatott poszterek 

1. Lendvai E.: Továbbfeldolgozott baromfiipari termékek vásárlási és 

fogyasztási szokásai. "Tavaszi szél" Posztergála, Gödöllő, 2001. 

április 20-22. 

2. Lendvai E.: Fókuszban a baromfiipari termékek. „Erdei Ferenc 

Emlékülés” Kecskemét, 2001. augusztus 30. 

3. Lendvai E.: Húsfogyasztási szokások változása Magyarországon. 

"Tavaszi szél" Posztergála Gödöllő, 2002. április 12-14. 

4. E. Lendvai: Competitiveness of the poultry branch VIIth 

International Symposium Interdisciplinary Regional Research 

Hunedoara, Romania, 2003. szept. 25-26. 

5. Lendvai E. (2004): Baromfiipari termékekkel kapcsolatos vásárlási 

szokások bemutatása. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi 

Konferencia, Szeged, május 20-21. 

 

Diszciplináris kutatási és szakértői jelentések,  

díjazott pályaművek, tanulmányok 
1. Lendvai E.: Helyzetkép a magyar baromfiiparról. MTA- SZAB I. díj 

(2003.) 
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12. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI 

PUBLIKÁCIÓK 

 

Magyarországon megjelent, magyar nyelvű cikk 
 

1. Lendvai E.: Kalandozások a kémia birodalmában, avagy társasjáték 

a kémia oktatásában. A kémia tanítása 4 (4) 30-31 (1998) 

2. Jankó I.-né - Lendvai E. Pocsai I.: Vízibaromfi-fajok feldolgozásánál 

használt paraffin-keverékek tapadóképességének vizsgálata. Magyar 

Baromfi 40 (5) 37-40 (1999) 

3. Lendvai E.: Megédesíti-e a napod a szeretet íze? Avagy: édesipari 

reklámok a diákok szemével. Élelmezési ipar  53 (7) 206-209 (1999) 

4. Lendvai E.: A televíziós reklámok hatása a fogyasztói magatartásra. 

Sütőipar 46 (3)  25-26 (1999) 

5. Lendvai E. - Molnár E.: A lisztérzékenység aktuális problémái. 

Gluténmentesen 2 (4) 5-6 (2001) 

6. Lendvai E.: Dolgozói elégedettség-vizsgálat. Élelmezési Ipar 56 (6)  

183-187 (2002) 

7. Lendvai E.: A konzervipar kialakulása, fejlődése SZTE-SZÉF 

Tudományos Közlemények 23 (1) 20-23 (2002) 

8. Fenyvessy J. - Lendvai E.: Édesvízi halak eltarthatóságának 

vizsgálata SZTE-SZÉF Tudományos Közlemények 23 (1)24-28 

(2002) 

9. Jankóné F.J. - Mihók S. - Fenyvessy J. - Lendvai E.: A baromfi és a 

baromfihús minőségi jellemzői és mérési lehetőségei. Magyar 

Baromfi. 44 (8) 35-37 (2003) 
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Konferencia kiadványban megjelent konferencia előadás, poszter 
 
1. Berke Sz., Pósa O., Lendvai E., Szakály Z.: Kvalitatív piackutatás 

alkalmazása a funkcionális minőség összetevőinek meghatározására. 

XXVIII. Óvári Tudományos Napok. Az élelmiszergazdaság 

fejlesztésének lehetőségei. III. kötet, Mosonmagyaróvár, 16-21 

(2002) 

3. Lendvai Edina: Emu termékek: a korszerű táplálkozás új 

lehetőségei. Európai kihívások II. Szeged,  95-99 (2003) 

4. Lendvai Edina: Termékbemutató és marketingkutatás a Foodapest 

kiállításon.  Erdei Ferenc II. Tudományos konferencia. Kecskemét,   

214-218 (2003) 

 

Nemzetközi konferencia előadások 
 
1. E. Lendvai: Advertisemets with the Students’ Eyes. Al IV-lea 

Simpozion International Cercetarea Multidisciplinara Regionala, 

Timisoara, Romania. 2000. november 16-18. 

2. Lendvai E.: Az élelmiszeripar helyzete és strukturális változásai a 

kilencvenes években IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi 

Konferencia, Szeged, 2002. április 27-28. 

 

 

Hazai konferencia előadások 
 

1. Fenyvessy J., Szita K., Lendvai E.: A XXI. század kihívásai a régió 

élelmiszeripara felé – fenntarthatóság és fogyasztói igények. „Dél-

Alföldi Régió Élelmiszergazdasága” Szeged, 2000. november 4. 
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2. Fenyvessy J. - Lendvai E.: Innováció az élelmiszergazdaságban. 

MTA-SZAB Élelmiszertudományi Munkabizottsági ülés, Kecskemét, 

2002. február 28. 

3. Lendvai E. A konzervipar kialakulása, fejlődése. MTA-SZAB 

Élelmiszertudományi Munkabizottsági ülés, Szeged, 2002. június 1.  

4. Lendvai E.: Emu termékek: a korszerű táplálkozás új lehetőségei. 

Európai kihívások II. Szeged, 2003. május 16. 

5. Lendvai E.: Az EU-csatlakozás élelmiszeripari vetületei. MTA-

SZAB Élelmiszertudományi Munkabizottsági ülés. Szeged, 2003. 

május 28. 

6.  Lendvai Edina: Ágazati problémák és lehetőségek – gondolatok az 

uniós csatlakozás kapcsán. Erdei Ferenc II. Tudományos konferencia. 

Kecskemét, 2003. augusztus 28-29. 

7.  Lendvai Edina: A kérdőíves megkérdezés alkalmazási lehetőségei 

az élelmiszeriparban. Magyar Tudomány Napja, Szeged, 2003. 

november 7. 

 

Nemzetközi és hazai konferencián bemutatott poszterek 
 

1. Lendvai E. – Szűcs T.: Emu vágása és húsának értékelése, különös 

tekintettel a táplálkozásbiológiai értékeire XXIX. Óvári Tudományos 

Napok, Mosonmagyaróvár, 2002. október 3-4. 

2. Lendvai E.: Élelmiszerfogyasztási struktúra alakulása az elmúlt 

évtizedben. V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, 

Szeged, 2002. október 23-24. 

3. Lendvai E.: Termékbemutató és marketing kutatás a FOODAPEST 

kiállításon. Erdei Ferenc II. Tudományos konferencia. Kecskemét, 

2003. augusztus 28-29. 
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4. J. Fenyvessy - C. Hodúr - J. F. Jankóné - E. Lendvai - J. Csanádi - 

Zs. László - I. Bajúsz: A minőségmegőrzési idő növelése 

mikrohullámú hőkezeléssel. Al II-lea Simpozion International 

„Resurse de mediun si dezvoltarea durabila”. Oradea, 2004. április 

23-24.  

5. J. F. Jankóné – J. Fenyvessy – F. Eszes – E. Lendvai: Modern 

csomagolási technológiák alkalmazása a hús- és baromfiipari 

termékeknél. Al II-lea Simpozion International „Resurse de mediun si 

dezvoltarea durabila”. Oradea, 2004. április 23-24.  

 

 
        Diszciplináris kutatási és szakértői jelentések, 

 díjazott pályaművek, tanulmányok 
 

1. Jankó I.-né – Lendvai E.: Minőségbiztosítási rendszer kialakítása 

broiler csirke feldolgozására MTA-SZAB I. díj (1998.) 

2. Csanádi J. – Lendvai E.: Juhtej-termelés és juhtejből készült 

termékek, mint a dél-alföldi régió műszaki, társadalmi fejlesztésének 

alternatívája MTA-SZAB I. díj (2001) 
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13. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 
 
Név:    Lendvai Edina 

Születési idő:   1972.02.13. 

Születési hely:  Budapest 

Lakcím:  6722 Szeged, Bokor u 9/III. 

Munkahely:   Szegedi Tudományegyetem   

   Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 

   Élelmiszertechnológia és Környezetgazdálkodás  

   Tanszék 

 

 A gimnáziumi érettségi vizsgát Egerben, a Gárdonyi Géza 

Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola orosz nyelvi speciális tagozatán 

tettem le, jeles eredménnyel. Tanulmányaimat 1990-1994 között az 

Eszterházi Károly Tanárképző Főiskola matematika-kémia szakán 

folytattam. Diplomadolgozatom témája: „Egyes húsipari készítmények 

analitikai vizsgálata” volt. A jeles rendű diploma megszerzését követően 

felvételt nyertem a szegedi József Attila Tudományegyetem 

Természettudományi Karára, ahol 1994-től 1996-ig kémia szakos 

tanárként tanultam tovább, kiegészítő szakon. Diplomamunkám során 

„Kalandozások a kémia birodalmában” címmel egy társasjátékot 

dolgoztam ki, általános- és középiskolások számára.  

 4,50-os átlagú oklevelem megszerzésének évében a Fodor József 

Gimnázium, Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

intézményében helyezkedtem el. Az 1996-97-es tanévben az 

élelmiszeripari analitikusok laboratóriumi gyakorlatát vezettem.  
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 1997 augusztus 1-től a Kertészeti Egyetem Szegedi 

Élelmiszeripari Főiskolai Kar Élelmiszertechnológia és 

Környezetgazdálkodás Tanszékén dolgozom, először tanszéki 

vegyészként, majd 5 évig főiskolai tanársegédként, 2003 márciusa óta 

főiskolai adjunktusként. (A munkahelyem neve időközben a felsőoktatás 

átszervezése miatt megváltozott: Szegedi Tudományegyetem Szegedi 

Élelmiszeripari Főiskolai Kar-rá). A tanszéken az alábbi tárgyak 

oktatásában veszek részt: Baromfiipari technológia, Élelmiszeripari 

gyártásismeret, Technológiai enciklopédia, Élelmiszeriparok, Az 

élelmiszeripar kialakulásának története. A Tanszéken folyó NKFP és 

Széchenyi kutatási témák közül a következőkben kaptam részfeladatokat: 

„A magyar halászati ágazat biológiai és technológiai alapjainak minőségi 

fejlesztése”, „Étkezési túrókészítmények termékválaszték bővítése, új 

feldolgozási eljárások alkalmazásával”, „Integrált agrárgazdasági 

modellek a XXI. század hazai mezőgazdaságában”. 

 1998-ban felsőfokú marketing- és reklámmenedzser képesítést 

szereztem. Záródolgozatom címe: „A televíziós reklámok hatása a 

fogyasztói magatartásra”. 

 Két középfokú, C típusú nyelvvizsgával rendelkezem, 1989-ben 

orosz, 2000-ben angol nyelvből tettem sikeres vizsgát. 

 Ph.D. tanulmányaimat 1999-ben kezdtem meg, levelező 

tagozaton, a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 

Doktori Iskolájában. 2003. május 23-án Summa Cum Laude minősítéssel 

szigorlatoztam. 
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