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A KONZERVIPAR ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT
FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK
MARKETINGLEHETŐSÉGEI
1. BEVEZETÉS
A magyar konzervipar több mint száz éve állítja elő és értékesíti termékeit.
Sok évtizedes jelenléte és eredményei az exportpiacokon mutatja
jelentőségét. A dicső múlt lehetőségeket kínál a jelen konzervipari
vállalatainak, ugyanakkor a felelősség is nagy. Meg tudja-e őrizni, tudja-e
növelni az elődei által kiharcolt kedvező bel- és külföldi piaci pozíciókat?
Az elmúlt évek során számos nehézséggel kellett (és kell ma is) a hazai
konzerviparnak szembenéznie. A nyersanyagtermeléstől a feldolgozáson
keresztül az értékesítésig tartanak a megoldásra váró problémák. De a
jelenlegi piaci versenyben, talán a legnagyobb kihívást a termékek iránti
fogyasztói érdeklődés fenntartása jelenti. Ebben a versenyben a konzervek
mintha elvesztették volna vonzásukat, amiben közrejátszhat az is, hogy a
médiában nyíltan javasolják helyettesítő termékeinek előnyben részesítését,
holott a konzervipar termékei számos egészségre kedvező hatással
rendelkeznek már ma is. A termékek alacsony jövedelmezősége miatt,
azonban az iparág szereplőinek lehetősége a széles körű reklámozásra,
fogyasztói véleményformálásra rendkívül korlátozott.
Az iparág az élelmiszeripar rendkívül innovatív ágazata: évről-évre új
termékeket kínál a fogyasztók számára. Ez a nyitottság az új termékek
fejlesztésére kínálja az iparág megújulásának reményét. Az innováció sikere
nagymértékben függ a fogyasztói igényeknek való megfeleléstől. Ennek
fontos alapja az igények és preferenciák felmérése. Átfogó fogyasztói
vizsgálatok azonban, a konzervipar viszonylag alacsony jövedelmezősége és
számos problémája miatt az elmúlt években meglehetősen ritkán készültek.
Az élelmiszeriparban, az élelmiszerek fejlesztésében számos innovációs
trend bontakozott ki. Ezek közé tartozik a funkcionális élelmiszer koncepció,
ami az élelmiszer egészségre gyakorolt kedvező hatásainak biztosításával
igyekszik meggyőzni a fogyasztóit. A társadalmi trendek vonalán az egészség
új értelmezésével ma már nem a betegségek legyőzése, hanem az egészség
fenntartása jelenti azt a célt, aminek érdekében egyre több új piac és piaci rés
nyílik meg (TÖRŐCSIK, 2006). Hazánkban még kisebb arányban vannak az
egészségtudatos fogyasztók, de várhatóan a jövőben növekedni fog arányuk.
A funkcionális (egészségvédő) termékek piaca az egész élelmiszer-ágazaton
belül a legdinamikusabban fejlődő ágazat. A konzervipar azonban egyelőre
csak néhány termékével vesz részt ebben a termékfejlesztési irányzatban.
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Nagyon magas ugyanakkor azon termékek aránya, amelyek a
funkcionális élelmiszerek piacán megbuknak (MEHLER, 1998), ezért egy
olyan alultőkésített és számos problémával küzdő ágazat esetében, mint a
konzervipar, kiemelten fontos, hogy az egyes termékek fejlesztése
megfontoltan, komoly előkészületekkel történjen.
Kutatásunk arra irányult, hogy átfogó képet nyerjünk a konzervipari
termékek funkcionális (egészségvédő) fejlesztésének lehetőségéről. A
dolgozatban a vizsgálatba vont termékek körének meghatározása és az iparág
jelenlegi pozíciójának bemutatása után, a funkcionális élelmiszerek
fogyasztói fogadtatását elemző hazai és nemzetközi kutatások eredményeire
építve vázoljuk fel kutatásunk célkitűzéseit. A dolgozat során arra
törekedtünk, hogy az egészségvédő konzervipari termékek jövőbeli előállítói
számára olyan marketingstratégiai javaslatokat tegyünk, melyek a lehető
legjobban támogatják a gyakorlati kérdések megválaszolását. Ilyen kérdések
lehetnek, hogy melyik konzervipari termékeket fejlessze tovább az iparág,
milyen összetevőket alkalmazzon a dúsítás során, milyen egészségi állapotot
befolyásoló hatásokkal ruházza fel termékeit. Rendkívül fontos ismernie az
iparágnak, hogy kik jelentik majd a termékek elsődleges célcsoportját, és
hogy vajon ez a csoport hajlandónak mutatkozik-e a termékek magasabb
árának megfizetésére? Végül a hiteles információforrások és a
legmegfelelőbb értékesítési helyszínek kialakítását is segítjük szerzett
információinkkal.
Eredményeinkkel reményeink szerint hozzájárulunk a hazai konzervipari
vállalatok sikeres marketingtevékenységéhez egy bővülő fogyasztói piacon,
ezzel pedig hosszabb távon alapokat nyújtunk az exportpiacokon történő
hasonló jellegű fejlesztésekhez is.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. A konzervipari termékek köre
A kutatás megkezdésekor felmerülő első kérdés, hogy mely termékek jelentik
a kutatás tárgyát. A kérdés talán túlságosan elméletinek tűnik, ugyanakkor
mégis szükséges feltennünk, hogy pontosan láthassuk, mely termékeket
vizsgáljuk.
A
MAGYAR
ÉLELMISZERKÖNYV
BIZOTTSÁG
(2002)
meghatározása szerint a tartósítás „tágabb értelemben minden olyan eljárás,
amelynek alkalmazásával az élelmiszerek eltarthatóvá válnak (hőkezelés,
sózás, füstölés, besugárzás, szárítás, vegyszerekkel való kezelés, stb.)”. Az
élelmiszerkönyv állásfoglalása egyértelmű a tartósítást illetően, ugyanakkor
nem tartalmaz hasonlóan pontos fogalmi meghatározást a „konzervipari
termék”, illetve a „konzerv” fogalomra, melyek között érdemes különbséget
tenni. Előbbi iparági kérdés, míg az utóbbi, szakértők szerint inkább szakmai,
tehát a termék tartósítására, illetve eltarthatóságára vonatkozik (KORA,
2008).
A statisztikai vizsgálatok során komoly gondot jelenthet a konzervipari
termékek és a konzerv fogalmának tisztázatlansága. Megoldás lehet a
„konzervipari termék” fogalmának figyelmen kívül hagyása, ahogyan azt az
uniós vámtarifa-rendszer esetében látjuk, amely nem tartalmaz külön
„konzerv” fogalmat, hanem az egyes élelmiszertípusokon (gyümölcs,
zöldség, hús stb.) belül, a „konzervált” vagy éppen „tartósított”
meghatározást tünteti fel (EC.EUROPA.EU, 2009).
Ugyanakkor a „konzervipar” megjelölés és a „konzerv” kifejezés
továbbra is széles körben használt és pontosan nem meghatározott fogalmak,
amelyeket a jövőben is használni fognak, ezért annak tisztázására tett
erőfeszítések mindenképpen indokoltak, kutatásunk szempontjából pedig
kiemelten fontos tisztázni a fogalmat.
2.1.1. A „konzervipari termékek” és a „konzerv” fogalmi anomáliái, a
termékek besorolásának nehézségei
A tartósítóiparon belül megkülönböztetjük a hűtőipart és a konzervipart. A
két ágazat közül a hűtőipar hőelvonással (gyorsfagyasztással) végzi a
tartósítást, míg a konzervipar elsősorban hőkezeléssel óvja meg a termékeket
a romlástól (MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV BIZOTTSÁG, 2002).
Az egyes élelmiszerek besorolása a „konzervipari termékek” csoportjába
több kérdést von maga után, a pontos fogalom hiánya miatt. A tartósított
zöldség- és gyümölcstermékek meghatározása ugyanakkor a definíció
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ismeretében könnyebb. Ezeket a termékeket a Magyar Élelmiszerkönyv a
következő kategóriákba sorolja:
1. befőttek,
2. gyümölcsszörpök,
3. lekvárfélék,
4. „zöldségek sós lében”,
5. tartósított paradicsomkészítmények,
6. savanyúságok,
7. mustár, valamint
8. „víz- és kivonat alapú szörpök”.
A konzervipar ugyanakkor, többek között húskészítményeket és
pástétomokat is előállít, melyek, mint húsipari termékek szerepelnek az
élelmiszerkönyvben. Ennek oka, hogy az élelmiszeripari ágak
kialakulásakor, a konzerveket gyártó cégeket konzervgyáraknak, a vágással
és húskészítménygyártással foglalkozókat pedig húsipari vállalatoknak
nevezték el, mely ugyanakkor nem tartalmazza az összes húsfeldolgozással
foglalkozó vállalatot, így lehetséges az önálló baromfiipar elkülönülése a
húsipartól (KORA, 2008).
A „konzervipari termékek” iparági, termelői fogalma tehát minden olyan
terméket magába foglal, amelyeket konzervgyárban állítanak elő. Továbbá
konzerveket, mégsem konzervipari termékeket más iparágak (pl. a húsipar) is
előállítanak (KORA, 2008).
A konzervek és a konzervipari termékek fogalmának meghatározása
azonban még nem pontos, mivel néhány terméket a konzervipar mellett más
iparág is gyárt. Ilyen termék a majonéz, amelyet a növényolajipar az általa
előállított olajra alapozva készít, míg a konzervipar az általa termelt
mustárból kiindulva állít elő.
Nem segíti a tájékozódást „a gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendszere”, az úgynevezett TEÁOR számok alkalmazása sem
(TEAORSZAMOK.HU, 2010). Eszerint ugyanis a konzervipar termékei a
legkülönfélébb csoportokba kerültek besorolásba. Ilyen kategóriák a
következők:
 Homogenizált, diétás étel gyártása (1086) – pl. bébiételek előállítása;
 Halfeldolgozás, tartósítás (1020) – pl. halkonzervek előállítása;
 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (1039) – pl.
savanyúságok, zöldségkonzervek, sűrített paradicsom, befőttek,
lekvárfélék előállítása;
 Fűszer, ételízesítő gyártása (1084) – pl. majonéz, mustár
készítmények előállítása;
 Készétel gyártása (1085) – pl. készételkonzervek előállítása;
 Húsfeldolgozás, tartósítás (1011) – pl. húskonzervek, májkrémkonzervek előállítása.
6

A „konzerv” fogalmát szakemberek minőségügyi oldalról is
megkísérelték meghatározni. Eszerint a konzerv „légmentesen zárt
edényzetben lévő, kereskedelmileg steril termék”. A hőterhelés, a
mikroorganizmusok pusztulásának mértéke és a termék eltarthatósága alapján
további csoportok kerültek kidolgozásra, mint a félkonzerv,
háromnegyedkonzerv, teljes konzerv és a trópusi konzerv (LACZAY, 2008).
Az említett csoportok közül talán a legfontosabb csoport a „félkonzerv”,
mely „kereskedelmi sterilitást nem biztosító, pasztőrözést kapott,
hűtőtárolást igénylő, légmentesen zárt edényzetbe töltött termék”
(BERCZELI, 2007). Ilyen készítmények között példaként említhetünk egyes
halkonzerveket, mint az üveges ruszli.
A „konzerv” fogalmának minőségügyi oldalról történő meghatározása
ismét problémákat vet fel. Az említett, légmentesen zárt edényzetben lévő,
kereskedelmi sterilitással bíró termékek körébe tartozik ugyanis többek
között az UHT tej vagy a dobozos sör is, melyeket talán mégsem sorolnánk a
konzervtermékek körébe, de semmiképpen sem a konzervipari termékek
közé, sokkal inkább a tejipari, illetve söripari termékekhez.
2.2. A magyar konzervipar pozíciója
2.2.1. Nyersanyagtermelés a konzervipar számára
A hazai mezőgazdaság, az éghajlati adottságoknak köszönhetően kiváló
minőségű nyersanyagot (kiváló íz és nagy beltartalom) biztosít a
konzerviparnak. Az ágazat versenyképességének záloga a minőségi áru
termelése és forgalmazása. Ezeknek az elvárásoknak – több okból kifolyólag,
mint pl. öregedő ültetvények, kedvezőtlen fajtaszerkezet, tőkehiány, vegyes
műszaki és technológiai színvonal, kevés öntözhető terület – azonban nehéz
megfelelni. A legtöbb zöldség és gyümölcs esetében akár 25%-os
termésingadozás is lehetséges az egyes évek között. A zöldség- és
gyümölcstermesztés a mezőgazdaságilag hasznosított területből ugyan csak
3,5-3,7%-kal részesedik, értékében azonban a mezőgazdasági termelésnek
10-14%-át adja. Ugyanakkor a termelés hatékonyságát az elaprózott
birtokstruktúra is rontja: a kis- és közepes méretű családi vállalkozásokból
származik az összes termés több mint 80%-a (ERDÉSZ, 2005).
A magyar tartósítóipar a betakarított zöldségfélék egyharmadát, a
gyümölcsök felét, kétharmadát dolgozza fel (ERDÉSZ et al., 2009). A
legfontosabb feldolgozásra kerülő termékek a zöldborsó, a csemegekukorica,
az uborka, a paradicsom, valamint az alma és a meggy (AMC, 2004).
Az elmúlt években a konzervipar teljesítménye a néhány évvel korábbi
600 ezer tonnáról 2007-re 400 ezer tonnára csökkent (ERDÉSZ et al., 2009).
Mindemellett a feldolgozóipar egyre nagyobb mértékben szorult alapanyag-
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behozatalra. Jó példa erre, hogy 2003-ban a teljes feldolgozóipar összesen
600 ezer tonna zöldséget és 400 ezer tonna gyümölcsöt dolgozott fel,
amelyből 113 ezer tonnát tett ki az import alapanyag. A jelentős behozatal
mögött – a termésingadozáson kívül – leginkább a konzervipar által
csökkentett felvásárlási árak miatt ellehetetlenülő kertészek termeléssel való
felhagyása áll (AGRÁR EURÓPA, 2005a).
Az intenzív termesztésben rejlő magasabb árbevételi lehetőségek és az
ehhez társuló kézimunkaigény a kertészetet az egyik legjelentősebb
munkahelyteremtő és vidéki népesség megtartó ágazattá teszi (VINICZAI,
2009). Az élőmunka-szükséglet, ugyanakkor csökkenti a termelés
versenyképességét, ezért az ennek megfelelő használatára tett erőfeszítések
indokoltak.
Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozása további gondokat
eredményezett az alapanyag-termelői oldal számára. A nyersanyagok
áramlása ugyanis a vámhatárok megszűnésével még könnyebbé vált.
Ugyanakkor a kertészek számára új lehetőségek is nyíltak. A csatlakozást
követően igen sok termelő – az Európai Unió támogatásának reményében –
összefogott, TÉSZ-eket (Termelői Értékesítő Szervezet) hozott létre. Ezek
száma 2005-re megközelítette a százat, majd 2007-ben már csak 64
működött, jelenleg félszázra tehető a számuk. Érdekérvényesítő képességük,
számuk csökkenésével, összefogásokkal tovább növelhető, ami a kertészeti
ágazatot kedvezőbb helyzetbe hozná (VINICZAI, 2009).
2.2.2. Alapanyag feldolgozás és a vállalkozói szerkezet jellemzése
2.2.2.1. A magyar konzervgyártás elmúlt két évtizede
A magyar konzervipari termelés több mint száz éves múltra tekint vissza.
Ennek a múltnak talán legsikeresebb időszaka volt a szocializmus, amikor a
hazai konzervgyárak jelentős mértékben járultak hozzá a Szovjetunió
zöldség- és gyümölcsigényének kielégítéséhez. A rendszerváltás azonban
komoly változásokat hozott a termelésben, ami a vállalatok számára a mai
napig megoldatlan problémákat okoz.
Az 1980-as évek végére a konzervipar igen nehéz helyzetbe került. 1989ben a két német állam egyesítésével érvényét vesztette az NDK-val korábban
évenként megújított árucsere-egyezmény, 1990-ben pedig lejárt a
Szovjetunióval tizenöt évre megkötött kertészeti egyezmény is. Továbbá a
KGST megszűnése és a belföldi piac – a kereslet csökkenése következtében –
beszűkülése hatására, az értékesítés a korábbi 700 ezer tonnáról 200 ezer
tonna alatti szintre esett. A feldolgozóipart a mezőgazdasági szövetkezetek
szétesése is súlyosan érintette. A következő két évben a helyzet tovább
súlyosbodott. A konzervipar exportja 40-50%-kal esett vissza. Néhány
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vállalat mégis – a korábbi termékszerkezethez és termelési mutatókhoz
ragaszkodva – folytatta termelését, így óriási eladatlan árukészleteket
halmozott fel. A konzervipar termelése fokozatosan csökkent, a mélypontot
1993-ra érte el. A privatizáció megkezdésekor az ágazat már válságban volt,
ugyanakkor az egyes vállalatokat a problémák eltérő mértékben érintették,
ezért a tulajdonosváltás is lassabban és nem egységesen jött létre (SZÁRAZ,
2002).
2.2.2.2. A hazai konzervipari ágazat jelenlegi szerkezete
Az alapanyagok feldolgozását néhány éve még mintegy 260 tartósítóipari
vállalat végezte, amelyek között nagyságrendileg 50 hűtőipari, 210 pedig
konzervipari vállalat volt (AGRÁR EURÓPA, 2005a). Az ágazat nehézségeit
jelzi, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás után több mint 130 kisebb
vállalat volt kénytelen felhagyni a termeléssel. Ugyanakkor a gyárak
számának változásai során látnunk kell, hogy míg az EU-15-ben
csatlakozásunkkor zöldség- és gyümölcskonzervgyártással mintegy 243
vállalat foglalkozott, addig a 2004-ben csatlakozó új tagállamokban ez a
szám elérte a nyolcezret (AGRÁR EURÓPA, 2005b)!
Az Unióban a 100-500 főt foglalkoztató középvállalatokra jut az eladások
több mint fele, és a nagyvállalatok szerepe elenyésző, míg Magyarországon a
struktúra fordított, a nagyvállalatoké a vezető szerep, a termékmennyiség
több mint kétharmadát ezek állítják elő (ERDÉSZ et al., 2009). Jelenleg az
iparág teljesítményéből három konzervipari egyesülés részesedik a
legnagyobb arányban (Globus-csoport, Bonduelle, Univer). Meg kell
jegyeznünk azonban, hogy a gazdasági válság érzékenyen érintette a Globust,
ami az utóbbi években a feldarabolódás sorsára jutott. A további több mint
kétszáz vállalat közül mintegy 16-18 mondható még valóban gyárnak (1-2
milliárd forintos forgalommal) (FRUITVEB, 2009), míg a kisvállalatok közé
leginkább a savanyító üzemek tartoznak.
A világpiaci árversenyben mind nagyobb hangsúlyt kap a hatékonyság.
Nálunk a csemegekukorica és a zöldborsó feldolgozása esetében történtek
jelentős fejlesztések (GALAMBOS, 2004). Sajnos, konzerviparunk a legtöbb
esetben elavult berendezésekkel működik, értékképzése pedig alacsony
(LAKNER és SASS, 1997). Az utóbbi években a korábbi viszonylag nagy
munkaerő-felhasználás jelentősen csökkent. A rendszerváltás után még közel
húszezren dolgoztak az ágazatban, ami 1993-ra – az elhúzódó privatizációs
folyamatok és a piacvesztés következtében – a harmadára csökkent
(KAPRONCZAI et al., 2009a). 2007-re pedig a teljes zöldség- és
gyümölcsfeldolgozás már csupán mintegy 8500 embert foglalkoztatott
(ERDÉSZ et al, 2009).
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Aggodalomra ad okot, ugyanakkor talán a kihasználatlan lehetőségeket is
jelzi, hogy a külföldi tőke részesedése a legfelső, 5 milliárd Ft feletti forgalmú
vállalatok között a legnagyobb és ebben a kategóriában tovább növekszik
(ORBÁNNÉ, 2006), míg számos kis- és közepes vállalat működése
ellehetetlenült.
2.2.3. Konzervipari termékek értékesítése
Jelenleg az iparág évi árbevétele, mintegy 100 milliárd forintra tehető (KISS,
2009). Ennek az árbevételnek 80%-a még napjainkban is a külföldi
országokban történő értékesítésből származik. A kivitelre kerülő feldolgozott
zöldség- és gyümölcstermékek mennyisége 550-600 ezer tonna (ERDÉSZ et
al., 2009). A magyar konzervipar kifejezetten exportorientált ágazat, a több
mint egy évszázados termelés során a hazai konzervipar termékeit számos
országban sikeresen értékesítette. A meghódított piacokra mind a mai napig
sikeresen juttatja el termékeit, amellyel a hazai élelmiszeripari
exportteljesítmény fontos részét adja. A magyar tartósítóipar termékeinek
70%-át exportálja a világ számos országába, amelyek közül jelenleg
stratégiai fontosságú az orosz piacon és a nyugat-európai országokban való
jelenlét (AGRÁR EURÓPA, 2005a).
Az elmúlt két évtized során a hazai konzervipar a szovjet piac szétesése
(1993), az orosz piac összeomlása (1998), illetve néhány évvel ezelőtt az erős
forint miatt értékesítési válságba került az export piacokon. Minden
valószínűség szerint az elmúlt években bekövetkezett világválság tovább
rontotta az értékesítési lehetőségeket.
Az ágazat egyik legkomolyabb gondja a jelentős hitelállomány és a
tőkehiány. A zöldség- és gyümölcsfeldolgozás az élelmiszeripar egyik
legjobban eladósodott ágazata. A gyümölcs- és zöldséglé gyártás kivételével
(ahol mintegy 40%-os az eladósodottság) a termelés kritikus 60% körüli
eladósodottsági fokon található (KAPRONCZAI et al., 2009a).
Az iparág másik legnagyobb jelenlegi problémája a mérsékelt
jövedelmezőség. Az élelmiszerek piacán jellemző az egy számjegyű
profittermelés (KISS, 2009). Jellemzően a nyereség 70%-a marad a
kereskedőknél, 20% a feldolgozóknál és 10% a termelőknél (KERN, 2006).
A belföldi piac megtartásában így is komoly gondot okoz az importtermékek
fokozódó jelenléte. Már a csatlakozás előtt látható volt, hogy az import
konzervek növekvő beáramlására kell számítanunk, mert azt megelőzően az
Európai Unió régi tagállamaiból és a velünk együtt csatlakozó országokból
érkezett hazánkba az import 80%-a. A csatlakozás során pedig a konzerv
zöldségek esetében igen jelentős, 11%-os vám tűnt el. Tovább rontotta a
magyar konzervipar helyzetét, hogy a csatlakozás után az Európai Unióba
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beáramló távol-keleti termékek vámmentesen érkezhettek hazánkba is
(KARTALI, 2004).
A csatlakozás utáni években a magyar polcokat valóban elárasztották az
olcsó nyugat-európai konzervtermékek, ugyanakkor azok a megszokottól
eltérő ízesítés és alacsony minőség miatt csak rövid ideig tudtak zavart
okozni a hazai tartósítóiparnak. Az Európai Unió 2004. évi bővítése után a
régi tagállamok, elértéktelenedő élelmiszerkészleteik levezetése érdekében
exportáltak nagy mennyiségben az újonnan csatlakozó országokba, így
hazánkba is, alacsony áron. 2006-ra azonban ezek a készletek elfogytak, így a
magyar vállalatok visszaszerezhették pozícióikat (HEGEDŰS, 2009).
Figyelmeztető jel ugyanakkor, hogy ERDÉSZ és munkatársai (2009)
megállapítják: ugyan 2003-hoz képest a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
iparág külkereskedelmi egyenlege nőtt, a feldolgozott zöldség- és
gyümölcstermékek importja arányaiban jóval nagyobb mértékben
emelkedett. Elemzői várakozás szerint a jövőben a közép-európai
országokból várhatóak újabb importhullámok, amelyek már a megszokott
ízesítésű termékeket jelenthetik a hazainál olcsóbb áron és alacsonyabb
minőségben. Mindez kihívást jelent a hazai konzervipari vállalatoknak, amire
érdemes felkészülniük, így megítélésünk szerint a vállalatok megfelelő
marketingtevékenységével ez az importhullám kivédhető.
2.3. Hazai konzervfogyasztási szokások
A hazai konzervfogyasztás 16-18 kg/fő/év, amelynek növekedésére –
elemzők szerint – nem számíthatunk (AGRÁR EURÓPA, 2005b). Ennek
némiképp ellentmond KARTALI (2004) aki a hazai zöldség- és
gyümölcsfogyasztás hosszú távú jelentős, akár 20-25%-os növekedésére
számít, ami minden bizonnyal a zöldség- és gyümölcstermékek tartósított
formában történő értékesítését is érintheti. Figyelmeztető jel ugyanakkor,
hogy a fejlett országokban a friss áruk és a biotermékek fogyasztásának
dinamikus növekedése, valamint a mélyhűtött áruk piacának visszafogottabb
bővülése mellett a konzervipari termékek a legkevésbé keresettek
(FRUITVEB, 2009).
A tartósított zöldség- és gyümölcsfogyasztási, valamint halkonzervfogyasztási mennyiségeket mutatjuk be az 1. táblázatban. A konzervipari
termékek besorolásának problémája miatt rendkívül nehéz a konzervipari
termékek fogyasztási mennyiségeit meghatározni. Kutatásunk során azonban
a tartósított zöldség- és gyümölcskészítmények, valamint a halkonzervek
különös hangsúlyt kapnak, így ezeknek a fogyasztási mennyiségeknek az
ismerete támogatja kutatásunkat.
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1. táblázat
A magyar lakosság fogyasztása tartósított zöldség- és
gyümölcstermékekből, valamint halkonzervekből
1998-2007
Statisztikai kategória
Tartósított zöldség, főzelék
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények
Tartósított gyümölcs, lé,
szörp
Gyümölcskészítmények
Halkonzerv

Fogyasztási mennyiség (kg/fő/év)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
5,7 5,9 5,4 6,3 6,7
6,9
6,9

6,6

6,6

7,0

0,1
0,3

0,1
0,4

0,1
0,4

0,2
0,3

10,8 12,4 14,4 15,3 17,6 19,8
0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Forrás: KSH, 1998-2008 alapján saját szerkesztés
A táblázatból jól látható, hogy a statisztikai oldal számára is komoly
gondot jelent a tartósított zöldség- és gyümölcskészítmények besorolása, ami
a 2004. évben a termékkategóriák megváltoztatására ösztönözte a KSH
kutatóit. Látható továbbá, hogy a magyar lakosság halkonzerv-fogyasztása
stagnál, 0,3-0,4 kg/fő/év értéken. A tartósított zöldség- és
gyümölcskészítmények többféle besorolása sem jelent könnyebbséget a
konzervipari termékek mennyiségeinek kimutatatásában, mivel a tartósított
termékek között a konzervipar és a hűtőipar, sőt a gyümölcslégyártók is
érintettek. Jól látható azonban, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a
tartósított gyümölcstermékek fogyasztása.
A hazai konzervfogyasztást a statisztikai adatok áttekintése után,
fogyasztói felmérésekkel még jobban jellemezhetnénk. Ugyanakkor, csupán
néhány, a konzervipari termékek fogyasztásának vizsgálatát célzó kutatást
ismerünk. Ezek megállapításait mutatjuk be a következőkben.
A Szívbarát-program keretében, 2005-ben 166 fiatal felnőttet kérdeztek
meg hús- és halkonzerv-fogyasztásukról. Eredményeik szerint a fiatalok
52,4%-a soha vagy csak igen ritkán fogyaszt húskonzervet, míg a
halkonzervet 36,1%-uk egyáltalán nem fogyaszt. Húskonzervet további
31,3%-uk, halkonzervet 35,5%-uk havonta 1-3 alkalommal fogyaszt. Végül
heti egy alkalommal 13,3%-uk fogyaszt húskonzervet, míg 19,9%-uk
halkonzervet (LELOVICS, 2006).
Egy másik kutatás a hulladékképzés elemzéséből kiindulva 1000 fős
mintán vizsgálta Dunaújváros lakótelepein a konzervfogyasztást. A
különlegesnek mondható vizsgálat megállapításai szerint a különböző
jövedelmű háztartások konzervfogyasztása között nem állapítható meg
jelentős különbség: a 150 ezer Ft és a 450 ezer Ft nettó jövedelmű családok
megközelítőleg
ugyanazokat
a
konzervféleségeket
fogyasztják.
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Megállapításaik szerint a zöldségkonzervek, a befőttek, a lekvárok és a
húskonzervek a legnagyobb mennyiségben fogyasztott termékek. A kutatás
ugyanakkor megállapítja, hogy a jövedelem növekedésével a
konzervfogyasztás mennyisége is nő. Így a 75 ezer Ft nettó jövedelmű
háztartások fogyasztásánál a 350-400 ezer Ft nettó jövedelmű háztartások
44%-kal, a 600 ezer Ft jövedelmű háztartások pedig 100%-kal több
konzervet fogyasztanak (HÁRI, 2007). Mindez némiképp ellentmond annak
az elemzői álláspontnak, miszerint a konzervek „olcsó élelmiszerek”.
A konzervfogyasztás vizsgálatában KONCZ (2009) arra az eredményre
jut, hogy az általa megkérdezettek bizalmatlanok a konzervekkel szemben,
elmondásuk szerint ugyanis 22%-uk soha, 73%-uk ritkán és csupán 6%-uk
fogyaszt gyakran konzerveket. A kutató megállapításait nehéz pontosan
értelmezni a konzervipari termékek fogalmának és termékei körének pontos
meghatározása hiányában, ami ismét felhívja a figyelmet a definíció
tisztázásának szükségességére.
2.4. Tények és tévhitek a konzervipari termékek egészségre gyakorolt
hatásáról
A konzervek igen sok kedvező hatással bírnak egészségünkre. Ezek közül
számos hatás széleskörűen ismert a fogyasztók körében (pl. savanyított
káposzta jelentős C-vitamin tartalma erősíti az immunrendszert), míg más
tulajdonságok kevéssé ismertek.
Ilyen bizonyított, ám széleskörűen nem hirdetett tény, hogy a sűrített
paradicsomból felvett likopin 2,5-szer nagyobb hatású a szervezetben, mintha
arányos mennyiségű friss paradicsomot fogyasztanánk (GÄRTNER, STAHL
és SIES, 1997); a likopin pedig hozzájárul a szövetek épségéhez, a prosztata
egészségéhez stb. Megítélésünk szerint a termékek értékesítésében
lehetőséget jelent – a konzervipari termékek esetében is – ezeknek a
tulajdonságoknak a kommunikálása.
A zöldségek és gyümölcsök kedvező egészségi hatásai széleskörűen
ismertek. Ugyanakkor a tartósítási folyamatot a fogyasztók jelentős része
nem ismeri és érti, ami számos fogyasztói tévhithez vezet. Ezek közül a
legfontosabbak és leggyakrabban hallhatóak talán a következők:
 a konzervek tartósítószereket tartalmaznak;
 saját eltevésű termékek minden esetben egészségesebbek, mint az
iparág termékei;
 a friss és fagyasztott zöldségek és gyümölcsök tápanyagtartalma
nagyobb a konzervek beltartalmánál.
Annak a fogyasztói vélekedésnek, miszerint a konzervek tartósítószert
tartalmaznak, ellentmond, hogy a vállalatok a legtöbb esetben tartósítószer
nélkül, csak hőkezelés alkalmazásával állítják elő termékeiket.
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Az otthon tartósított zöldség- és gyümölcstermékek sem tekinthetők
kedvezőbb hatásúnak, mint a konzervipari termékek, ugyanis az iparban ma
már tilos alkalmazni egészségre kiemelten káros hatása miatt a szalicilt, amit
otthoni befőzésekhez ma is sok háziasszony használ (TÓTH, 2004). Talán
nem is sejtik, hogy milyen komoly egészségi kockázatot vállalnak ezzel,
miközben meg vannak győződve arról, hogy egészségükre ügyelnek.
A fagyasztott zöldség- és gyümölcstermékek kedvezőbb fogyasztói
megítélését mutatja, hogy egy felmérés szerint a német fogyasztók 37%-a
gondolja azt, hogy a fagyasztott zöldborsó több vitamint és életfontosságú
anyagot tartalmaz, mint a konzervipar által előállított, dobozban kínált
termékek. A kutatás megállapítja, hogy a fagyaszott termékek
konzervtermékekhez képest nagyobb vitamintartalma befolyásolhatja a
konzervekhez ragaszkodók vásárlási szokásait is (IGLO, 2009). Kétkedésre
adhat okot, hogy egy gyorsfagyasztott termékeket kínáló vállalat publikálta
ezeket az eredményeket.
A konzervek feltételezett egészségkárosító hatását, valamint a friss és
fagyasztott társaik előnyben részesítését illetően azonban meg kell
említenünk, hogy az Egyesült Államokban végzett kutatások eredménye
szerint a hőkezeléssel tartósított termékek táplálkozási értékeikben is
felveszik a versenyt a friss és fagyasztott társaikkal szemben, sőt a hőkezelés
során a zöldségek és gyümölcsök rosttartalma a szervezet számára
hasznosíthatóbbá válik. Az otthoni befőzések során pedig több tápanyag vész
el a nyersanyagból, mint a nagyüzemi hőkezelés során (KLEIN és KALETZ,
1997). Hasonló eredményekről számol be az AGAL (Australian Government
Analytical Laboratories) által készített kutatás is, ami összevetette a friss és
konzervált zöldségek és gyümölcsök beltartalmi értékeit (CANNEWS.COM.AU, 2010). A kutatásban megállapítást nyert, hogy a friss és a
konzervipari élelmiszerek táplálkozási értékeiben nincs érdemi különbség.
Külföldi konzervipari vállalatok közösségi marketing szervezeteket
hoztak létre (Egyesült Államok, Ausztrália, Nagy-Britannia) és közös
kampányok során hangsúlyozzák, hogy a konzervek fontos részét adják a
zöldség- és gyümölcsfogyasztásunknak, valamint felhívják a figyelmet a
termékek egészségre kedvező hatásaira (MEALTIME.ORG, 2010; CANNEWS.COM.AU, 2010; CANNEDFOOD.CO.UK, 2010).
Megítélésünk szerint hazánkban is érhetőek el eredmények a konzervek
jelenlegi egészségre kedvező hatásainak kommunikálásával. Ugyanakkor az
is látható, hogy az iparág termékei felé a fogyasztók negatív érzésekkel
fordulnak, ami felveti olyan termékek kifejlesztésének szükségességét,
melyekkel a gyártó már nem csupán azt kívánja üzenni, hogy adott
konzervipari termék, helyettesítő termékeihez képest hasonlóan egészséges,
hanem azt is, hogy fogyasztása az egészségre fokozottan jótékony.
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2.5. Termékinnováció
PORTER (1990) szerint az innováció magába foglalja mind a technológia
fejlesztését, mind a jobb módszerek alkalmazását a termékek fejlesztésében.
„Mindez a termékek változásában, a folyamatok változásában, új marketing
megközelítésekben, az elosztás új formáiban és új területeken való
alkalmazásban jelenik meg.”
A következőkben – a kutatás szempontjából fontos – élelmiszeripari
termékinnovációt mutatom be.
2.5.1. Termékfejlesztés az élelmiszeriparban
Az élelmiszeripari vállalatok kutatás és fejlesztési tevékenysége is ötvözi a
termék és a termelési folyamat fejlesztését. Míg a japán vállalatok a termelési
folyamatokra fektetnek nagyobb hangsúlyt, addig a nyugati országokban a
termék-innováció kap kiemelt figyelmet (ROSENKRANTZ, 2003). Az
élelmiszer-fejlesztés azonban rendkívül drága és kockázatos tevékenység,
amit jól mutat, hogy a piacon a valóban új élelmiszerek – az
ERNST&YOUNG (1999) tanulmánya szerint – 40-50%-a egy éven belül
lekerül a boltok polcairól, míg GRUNERT és VALLI (2001) arról számol be,
hogy az új élelmiszerek 60-80%-a, bevezetését követő rövid időn belül
megbukik.
A piacon újonnan megjelenő termékek azonban nem feltétlenül
jelentenek valódi újdonságot. A teljes mértékben új termékek aránya az
európai piacon rendkívül kisszámú, mindössze 2,2%-át teszi ki az összes
piacra vitt terméknek, míg a legtöbb élelmiszer-fejlesztés csupán a terméken
történő kisebb változtatást jelent (ERNST & YOUNG, 1999).
Az élelmiszer-fejlesztés legnagyobb akadályát szakértők szerint az
élelmiszer-fogyasztási preferenciák és szokások lassú változása és a
fogyasztók folyamatos, az élelmiszerek újításával szemben tanúsított
ellenérzései hátráltatják. Mindezek ellenére, az élelmiszer-fogyasztási
szokások ma változnak, és ennek a változásnak az üteme minden bizonnyal
gyorsabb, mint valaha (COSTA és JONGEN, 2006). Éppen ezért az
élelmiszer-fejlesztésre szánt ráfordítások továbbra is indokoltak. Annál is
inkább, mivel úgy látszik, fejlesztések nélkül nem maradhatnak talpon a
vállalatok. Mindezt jól szemlélteti, hogy Európában a „me-too” termékek
24%-kal gyakrabban buknak meg, mint a valóban új termékek
(ERNST&YOUNG, 1999).
Legnagyobb kihívást a fogyasztói igényeknek való megfelelés jelenti az
élelmiszer-fejlesztők számára. Annak ismerete, hogy mire vágynak a
fogyasztók, igényeik hogyan változnak és ezeknek az igényeknek hogyan
lehetséges azonnal megfelelni, a vállalatok számára a túlélés alapvető
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feltételét jelentik. Ugyanakkor számos kutatás szerint a fogyasztók
szükségleteinek megértése és azokra hatékony válasz adása jelenti egyben a
sikerhez vezető utat is (COSTA és JONGEN, 2006).
Különösen nehezen érnek el sikereket a technológiai fejlesztésen alapuló
élelmiszerek. Míg a funkcionális élelmiszer koncepciót a kutatások szerint a
fogyasztók valamelyest el tudják fogadni, addig a genetikailag módosított
élelmiszerek és a különféle besugárzással kezelt élelmiszerek a fogyasztók
részéről elutasítottak (BREDAHL, 2001; FORTIN és RENTON, 2003).
Mindez azzal magyarázható, hogy a fogyasztók kockázatosnak ítélik meg
ezeket az élelmiszereket. A következő időszak kérdése, hogy az
élelmiszerfejlesztés számára nagy lehetőségeket tartogató nanotechnológia
alkalmazása valós lehetőséget jelent-e az élelmiszeripar számára vagy az így
fejlesztett termékek is a fogyasztók elutasítását vonja majd maga után
(SIEGRIST, 2007).
2.5.2. Az élelmiszeripari termékfejlesztés Magyarországon
A hazai élelmiszeripar jelenlegi helyzete rendkívül súlyos. Az elmúlt tíz év
során a termelés több mint 20%-kal, a belföldi értékesítés és a foglalkoztatás
25%-kal esett vissza (ÉFOSZ, 2010).
Mivel a magyar élelmiszeripar lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy az
árversenyt hosszú távon bírja, az igazi lehetőséget a kevésbé árérzékeny
termékek előállítása jelentené. Az, hogy ezen a területen nem sikerült az
iparágnak jelentős eredményeket elérnie, legjobban azzal magyarázható,
hogy az innovációs tevékenység foka hazánkban, sajnálatosan rendkívül
alacsony. Továbbá, ahogyan KAPRONCZAI és munkatársai (2009b)
fogalmaznak: „felbomlott a korábbi összhang az élelmiszertermelés és az
innovációs háttér között”, ami oda vezetett, hogy az iparág elvesztette
innovációs előnyét a szomszédos országokhoz viszonyítva, a nyugat-európai
országokhoz képest pedig igen komoly hátrányba került. Miközben a világ
élelmiszeriparán belül az európai lemarad versenytársaihoz képest – annak
ellenére, hogy az Európai Unió országaiban az élelmiszeripari innováció
kormányzatok részéről intenzíven támogatott és a termelési értékre számított
K+F ráfordítások átlagosan 0,3%-ot jelentenek – addig hazánkban ugyanez a
szám az Európai Unió élelmiszeripari K+F ráfordítás átlagának csupán
töredéke (MNÉTP, 2010a). Az élelmiszeripari innováció fontosságát
felismerve és annak hangsúlyozására, az élelmiszerlánc számos szereplője –
az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége kezdeményezésére – hozta
létre a Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platformot, amely
megállapítja: „A magyar élelmiszeripar csak akkor tudja helyreállítani
versenyképességét és növelni hazai, valamint export piaci szerepét, ha erősíti
és hatékonyabbá teszi innovációs tevékenységét”.
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Az innovatív termékek piaci bevezetése igen nagy kockázattal jár, hiszen
– ahogyan korábban említettük – nagyobb a valószínűsége annak, hogy a
termék megbukik, mint annak, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket.
Ebben a helyzetben, a nagyvállalatok számára jelent valós lehetőséget az
innováció, hiszen a kis- és közepes vállalatok számára akár végzetes is lehet
a rosszul sikerült termékfejlesztés. Különösen fontos tehát a kis- és közepes
vállalatok összefogása, illetve kormányzati segítségnyújtás ezen cégek
számára a hazai élelmiszeripari innováció növekedése érdekében, mivel a
magyar élelmiszertermelés 46%-át a nagyszámú kis- és közepes
vállalkozások adják (MNÉTP, 2010b).
Az innováció helyes irányának megtalálása érdekében szükséges szem
előtt tartani, hogy az európai élelmiszeripar jövőjét mely tényezők
befolyásolják. A Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platform
meglátásai közül kutatásunk szempontjából különösen fontos megállapítások
a következők:
 a fogyasztóknak több kényelmet nyújtó és az egészségtudatos étrendet
segítő élelmiszerek iránti igény fokozódik;
 a vegyi anyagok használatának csökkentésére vonatkozó igény erősödik;
 az új technológiákkal szemben érzett aggályok jelentősebbé válnak, ha a
technológiák alkalmazásával a fogyasztók számára nyújtott előnyök és
kockázatok, illetve ezek aránya nem egyértelmű.
Ezek alapján a magyar élelmiszeripar kidolgozott és egyeztetett K+F és
innovációs stratégiájának egyik fő kutatási, fejlesztési és innovációs területe a
következő:
 „az élelmiszer-minőség és feldolgozás az egészségtudatos étrendet
elősegítő, a fogyasztónak nagyobb kényelmet és élvezeti értéket nyújtó, a
hagyományos élelmiszerek tulajdonságait megőrző termékek kifejlesztése,
a megkülönböztethetően előnyös tulajdonságokat nyújtó, speciális és a
magyar fogyasztói ízlésnek jobban megfelelő helyi termékek fejlesztése”
(MNÉTP, 2010a).
A Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platform kiemelt témaként
kezeli az egészséges étrendet segítő, vonzó termékek fejlesztését. Továbbá
megjegyzi: „jelenleg a magyar fogyasztó élelmiszer-választási szokásai,
preferenciái és annak mozgatórugói nem eléggé ismertek ahhoz, hogy arra
jól megalapozott termékfejlesztési stratégiákat lehessen alapozni. A fogyasztó
tájékoztatása a táplálkozással és egészségüggyel összefüggő kérdéseknél nem
a kívánatos mértékű, a fogyasztóval történő párbeszéd mértéke nem
megfelelő.”
Az egészséges étrend megvalósításában nyújthatnak segítséget a
nagyfokú innovatív tevékenységet igénylő egészségvédő, ún. funkcionális
élelmiszerek.
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2.6. Egy lehetőség: funkcionális konzervipari termékek
A legfontosabb funkcionális élelmiszerek a világon, jelenleg a tejipar által
előállított termékek (mint a pro- és prebiotikus joghurtok), a vitaminozott
üdítőitalok, sütemények, rágógumik, pékáruk, müzlik valamint különféle
krémek (MENRAD, 2003). Magyarországon a tejipar, a sütőipar és a
növényolaj-ipar gyártja a legtöbb funkcionális élelmiszert (SZAKÁLY és
BERKE, 2004). A konzervipar a bébiételeivel szerepel a funkcionális
élelmiszerek előállítói között. Elvétve találunk még egy-egy, a
konzerviparhoz köthető funkcionális terméket, mint amilyen a szívbarát
majonéz. Ugyanakkor a konzervipar előtt is kínálkozik lehetőség további
funkcionális élelmiszerek előállítására.
A fejezetben a funkcionális élelmiszerek fogalmának többféle
meghatározását ismertetjük, majd a funkcionális élelmiszerek piacát mutatjuk
be. Az egészségvédő élelmiszerek fejlesztési folyamatának bemutatását
követően, a termékfejlesztésben érintett vállalattípusokat érintve különös
hangsúlyt fektetünk a funkcionális élelmiszereket fogyasztók legfontosabb
igényeinek ismertetésére.
2.6.1. A funkcionális élelmiszerek fogalma
A funkcionális élelmiszerek fogalmát különféle nemzetek különféle
szervezetei, táplálkozástudósai sokféleképpen határozták meg.
A funkcionális élelmiszerek koncepcióját 1984-ben, Japánban dolgozták
ki, majd a Japán Egészségügyi Minisztérium 1991-ben hagyta jóvá (és
szabályozta) egy speciális élelmiszer-csoport, az ún. FOSHU (food for
specified health uses) megjelenését, ami magában foglalta az alkalmazható
egészségre vonatkozó állítások szabályozását is (OHAMA, IKADA és
MORIYAMA, 2006). Japán Egészségügyi és Jóléti Minisztériumának
hivatalos definíciója szerint a funkcionális élelmiszerek: „olyan feldolgozott
élelmiszerek, amelyek a tápértéken túl sajátos testi funkciókra ható
összetevőket tartalmaznak” (ICHIKAWA, 1996).
Ugyanakkor az American Dieteic Association eltérő definíciója szerint a
funkcionális élelmiszer: „teljes élelmiszer, amely lehet gazdagított, dúsított
vagy erősített és amely előnyös az egészségre akkor, ha a változatos étrend
részeként, hatékony mennyiségben fogyasztják” (SZILVÁSSY és SÁRI,
2008).
De külön fogalmat határozott meg számos kutató mellett több intézmény
is. Megemlíthető a Health Canada, a Nemzetközi Élelmiszer Információs
Tanács (IFIC) vagy az Észak-Amerikai Élettudományi Intézet (Life Science
Institute of North America), melyek mind rendelkeznek önálló
meghatározással (SZAKÁLY, 2006).
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A megfelelő fogalom hiánya jelentős problémát okoz a besorolásban. Jól
szemlélteti ezt az IFIC (International Food Information Council)
meghatározása, miszerint a funkcionális élelmiszerek „olyan élelmiszerek
vagy élelmiszer összetevők, amelyek előnyöket kínálnak az alapvető
tápanyagokon túl” (HASLER, BLOCH és THOMSON, 2004). Ez azt jelenti,
hogy amennyiben egy hagyományos termék jelenleg is rendelkezik bioaktív
összetevővel, akkor azt nevezhetjük funkcionálisnak (HEASMAN és
MELLENTIN, 2001). Ebben az értelemben a zöldségek és gyümölcsök is
funkcionális élelmiszerek, mivel számos egészségünkre kedvező hatással
rendelkeznek a bennük található bioaktív összetevőknek köszönhetően.
Az Európai Unió-ban ismét másik definíció él, amely azonban már
egyfajta konszenzusnak nevezhető. A FUFOSE csoport által meghatározott
definíció szerint a funkcionális élelmiszer olyan élelmiszer, amelynek: „a
megfelelő táplálkozás-élettani hatásokon túlmenően, a szervezetben egy vagy
több célfunkcióra kimutatható pozitív hatása van úgy, hogy fogyasztásával
jobb egészségi állapot vagy kedvezőbb közérzet és/vagy a betegségek
kockázatának csökkentése érhető el” (DIPLOCK et al., 1999).
Ez utóbbi, széleskörűen elfogadott fogalom meghatározásával azonban
továbbra sem értek véget a viták. Újabb vélemények szerint a funkcionális
élelmiszerek körét a jövőben le kell szűkíteni azokra az élelmiszerekre,
amelyeken egészségvédő állítások találhatóak (ASP és CONTOR, 2003).
2.6.2. A funkcionális élelmiszerek piaca
A pontos, minden érdekelt által elfogadható fogalom hiánya az egyik
legfontosabb indoka annak, hogy nehéz a funkcionális élelmiszerek piacáról
pontos információkat szerezni. A funkcionális élelmiszerek piaca – becslések
szerint – jelenleg mintegy 73 Mrd $ értékű (SZAKÁLY, 2009). Ugyanakkor
az eltérő fogalmak alapján készült becslések – a jövőre, de a múltra
vonatkozóan is – jelentős eltéréseket mutatnak, melyek jól követhetőek a 2.
táblázatban.
A piac méretéhez hasonlóan a piac növekedésének üteme is nehezen
becsülhető. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy a korábbi becslések
szerinti 10-20%-os évi növekedés (HILLIAM, 2000; SHAH, 2001;
WESTRATE, VAN POPPEL és VERSCHUREN, 2002) helyett a kutatók
néhány éve már csupán az élelmiszerpiac évi bővülésénél 2-3%-kal nagyobb
növekedést jeleztek (VERBEKE, 2005). Ez pedig – habár még mindig
kifejezetten dinamikus növekedésről beszélhetünk – jelentősen elmarad az
évtized elején becsült értékekhez képest, mivel az élelmiszerpiac átlagos
növekedése 2%-ra tehető.
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2. táblázat
A funkcionális élelmiszerek globális piacának becsült mérete
A piac
mérete
(Millió
$/év)
15000

1992

6600
10000
11300
21700

1994
1995
1995
1996

10000

1997

22000

1998

16200
17000

1999
2000

17000

2000

33000
7000

2000
2000

50000
49000

2004
2010

Év

Alkalmazott definíció
Funkcionális, dúsított és diétás
élelmiszerek
Funkcionális élelmiszerek
Funkcionális élelmiszerek
Funkcionális élelmiszerek
Funkcionális, dúsított és diétás
élelmiszerek
Élelmiszerek egészségre jótékony
hatással
Élelmiszerek egészségre jótékony
hatással
Funkcionális élelmiszerek
Funkcionális élelmiszerek (előrejelzés
1998-ban)
Funkcionális élelmiszerek (előrejelzés
1997-ben)
Funkcionális élelmiszerek
Élelmiszerek, amelyek egészségre
vonatkozó állítással rendelkeznek
Funkcionális élelmiszerek
Funkcionális élelmiszerek

A becslést adó kutató
Menrad (2000)
Hilliam (1998)
Arthus (1999)
Heller (2001)
Menrad (2000)
Byrne (1997)
Gilmore (1998)
Heller (2001)
Hilliam (1998)
Hickling (1997)
Hilliam (2000)
Weststrate, van Poppel
és Verschuren (2002)
Euromonitor (2000)
Heller (2001)

Forrás: VERBEKE (2005) alapján saját szerkesztés
A funkcionális élelmiszerek legfontosabb piacai, az Egyesült Államok,
Japán és az Európai Unió, ahol az összes értékesítés 90%-a történik
(DATAMONITOR, 2004). Ez a három piac azonban mind méretében, mind
bővülési ütemében jelentősen különbözik. Japán és az Egyesült Államok
rendelkeznek a legjelentősebb piaccal, míg az Európai Unió funkcionális
élelmiszer piaca kevésbé fejlett (BECH-LARSEN és SCHOLDERER, 2007).
Az Egyesült Államokban a világ termelésének 50%-át vásárolják meg a
fogyasztók és ez a piac fejlődik jelenleg is a legdinamikusabban. A
funkcionális élelmiszerek azonban így is csupán az ország
élelmiszerkínálatának mintegy 2%-át tette ki néhány éve (MENRAD, 2003).
Japán, mint a funkcionális élelmiszerek hazája a második legfejlettebb
piaccal rendelkezik és jelenleg is erre az országra jellemző a legjelentősebb
innovációs tevékenység, a legtöbb új terméket itt vezetik be a piacra. Japán
teljes élelmiszerkínálatának mintegy 6%-át teszik ki a funkcionális
élelmiszerek.
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Az Európai Unióban a funkcionális élelmiszerek piaci részesedése az
1%-ot sem éri el, ám így is a legfontosabb piacok közé tartozik. Különösen
jelentős funkcionális élelmiszer piaccal Németország, Franciaország, az
Egyesült Királyság és Hollandia rendelkezik. Ugyanakkor – a magyar
fogyasztás szempontjából is fontos, hogy – a közép- és észak-európai
országok fogyasztói is komoly érdeklődést mutatnak a termékek iránt,
ellentétben a mediterrán országokkal, ahol az érdeklődés elmarad ezektől a
térségektől (MENRAD, 2003). Egy 2003-as adatokkal dolgozó másik kutatás
azonban a négy legfontosabb funkcionális élelmiszer piaccal rendelkező
európai országot a következőképpen állítja sorrendbe: Egyesült Királyság
(2,6 Mrd $), Németország (2,4 Mrd $), Franciaország (1,4 Mrd $) és végül
egy mediterrán ország következik: Olaszország (1,2 Mrd $) (BECHLARSEN és SCHOLDERER, 2007).
Elemzői várakozások szerint a jövőben a funkcionális élelmiszerek piaca
várhatóan tovább fog bővülni és Európában elérheti az 5%-os részesedést az
élelmiszerek piacán. Várhatóan nem válik tömegcikké, hanem egyfajta
„multi-niche” piacot fog jelenteni, nagyszámú, korlátozott mennyiségben
előállított és csupán néhány nagy mennyiségben előállított termékkel
(MENRAD, 2003).
2.6.3. Funkcionális élelmiszerfejlesztés
2.6.3.1. Feltételek az Európai Unióban és Magyarországon
Az Európai Unió említett viszonylagos lemaradása a funkcionális
élelmiszerek piacán összefüggésben áll azzal, hogy a termékek egészségre
vonatkozó állításokkal való ellátása az Unióban rendkívül szigorúan
szabályozott. Az Európai Unióban a közös szabályozás 2000. évben
kezdődött, 2003-ban új szabályozás született, végül 2006-ban fejeződött be.
Ugyanakkor az Európai Unió illetékes hatóságában (European Food Safety
Authority – EFSA) jelenleg is zajlik az egyes táplálék-összetevők egészségre
vonatkozó hatásainak elbírálása (HORACSEK, 2010).
A tagállamok 2008. január 1-jei határidővel vállalták, hogy az Európai
Bizottságnak benyújtják az egészségre vonatkozó állítások listáját, a rájuk
vonatkozó feltételeket és tudományos bizonyításukat (BIACS, 2009).
Magyarországról az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
(OÉTI) segíti az EFSA munkáját. Az OÉTI az 1924/2006/EK rendeletnek
megfelelően elkészítette az „Általánosan elfogadott tudományos
bizonyítékokon alapuló egészségre vonatkozó állítások magyar listáját”,
melyben összegyűjtötte az egészségre kedvező hatással rendelkező,
hazánkban alkalmazott különféle tápanyagok – tudományos bizonyítékokon
alapuló – hatásait és a kapcsolódó javasolt állításokat (OÉTI, 2008).
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Az EFSA döntéseit követően az Európai Unió országaiban hamarosan
csupán azokat az állításokat tüntethetik fel a vállalatok a termékek
csomagolásain, melyeket a bizottság elfogadott, vagyis amelyek megbízható
tudományos eredményeken alapulnak (BECH-LARSEN és SCHOLDERER,
2007).
2.6.3.2. Funkcionális élelmiszereket fejlesztő vállalatok
MENRAD (2003) hat fő szereplőt különböztet meg a funkcionális
élelmiszerek piacán az Európai Unióban és kiemelten Németországban:
 multinacionális élelmiszervállalatok széles termékpalettával,
 gyógyélelmiszereket és/vagy diétás termékeket előállító vállalatok,
 nemzeti „kategóriavezetők”,
 az élelmiszeripar kis- és közepes méretű vállalkozásai,
 kiskereskedelmi vállalatok,
 „funkcionális összetevők” előállítói.
A legfontosabb funkcionális élelmiszereket ma a világon a tejipar állítja
elő. Így a legnagyobb funkcionális élelmiszer-előállító vállalatok is a
tejiparban alakultak ki (Danone, Yakult, Nestlé). A piacot várhatóan a
jövőben is elsősorban a nagyvállalatok uralják, mivel a folyamatos
termékfejlesztéssel és a szükséges jelentős marketingtevékenységgel járó
költségeket ezek a vállalatok tudják finanszírozni. A piac fejlődésének, a
funkcionális élelmiszerek fogyasztásának növekedésére Magyarországon is
csak komoly egészségügyi felvilágosító kampány és marketing ösztönzés
mellett lehet számítani (LEHOTA és KOMÁROMI, 2007), vagyis a
nagyvállalatok jövőbeni tevékenysége határozza meg a piac méretének
további alakulását. Ugyanakkor a piacon már ma is megtalálhatók – még ha
korlátozott számban is – a kis- és közepes méretű vállalatok, amelyek a
funkcionális élelmiszerek réspiacaira termelnek, illetve „me-too” termékeket
értékesítenek követve a nagyvállalatok termékfejlesztéseit (HÜSING et al.,
1999). De megjelentek a piacon a kiskereskedelmi vállalatok is, amelyek
elsősorban tejipari termékeket kínálnak saját márkáik alatt.
2.6.3.3. Megfelelés a fogyasztói igényeknek
A funkcionális élelmiszerek esetében különösen nagy a sikertelen termékek
aránya. Szakértői becslések szerint négyből három, a piacra bevezetett új
terméket kénytelen a gyártó visszavonni a bevezetés utáni első két évben
(MEHLER, 1998). Különösen fontos tehát a magas színvonalú marketing
tervezés a funkcionális élelmiszerek piacán. A vállalatoknak fontos
ismerniük a fogyasztóikat, az ő igényeiket, a piaci lehetőségeket stb. Annál is
inkább, mivel a funkcionális élelmiszerek fejlesztésének költségei egy
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átlagos élelmiszer-fejlesztés költségeihez hasonlítva, annak többszöröse
lehet.
Ahogyan egy friss kutatás megállapítja, ma már nem elég egészségre
jótékony összetevőket kínálni, hanem a fogyasztók számára fontos értékeket
kell nyújtaniuk a funkcionális élelmiszergyártóknak (BLEIEL, 2010).
BHASKARAN és HARDLEY (2002) kutatásuk eredményeként kijelentették,
hogy a legfontosabb szempontokat a funkcionális élelmiszerek vásárlásában a
termék íze, minősége, ár-érték aránya, kényelmessége és az egészségre
gyakorolt hatása jelentik.
Több kutatás is kimutatta (JONAS és BECKMANN, 1998; URALA,
2005), hogy az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságai, különösképpen a
termék íze az egyik legfontosabb szempont a vásárlás során. VERBEKE
(2006) pedig kijelenti, hogy arra számítani, hogy a fogyasztó a funkcionális
élelmiszer egészségre gyakorolt hatásáért cserébe áldozatokat vállal a termék
ízében, „kifejezetten kockázatos és rizikós stratégiai lehetőség”. Az
egészségre jótékony hatású termék csak akkor lehet sikeres, amennyiben jó
ízű és kényelmes a fogyasztása (BLEIEL, 2010). SZAKÁLY, SZENTE és
SZÉLES (2008) megállapítása szerint, a magyar fogyasztók nemzetközi
összehasonlításban is nagy hangsúlyt fektetnek a termék ízére, 86%-uk annak
egészségre gyakorolt kedvező hatása érdekében sem hajlandó a termék jó
ízéről lemondani.
Fontos kérdést jelent a termékfejlesztés során, hogy mely alaptermékeket
fejlessze tovább a funkcionális élelmiszergyártó. Korábbi kutatások
bizonyították, hogy a funkcionális élelmiszerek elfogadását befolyásolja az
alaptermék, amit funkcionális összetevővel és/vagy egészségre vonatkozó
állítással látnak el (JONAS és BECKMANN, 1998; POULSEN, 1999). Több
kutató és kutatócsoport bizonyította továbbá, hogy azokat a funkcionális
élelmiszereket, amelyek alapélelmiszereit egészségesnek tartják a fogyasztók,
jobban elfogadják (VAN KLEEF, VAN TRIJP és LUNING, 2005; URALA,
2005; ARES és GÁMBARO, 2007; SIEGRIST, STEMPFLI és
KASTENHOLZ, 2008). Ennek valamelyest ellentmond BECH-LARSEN és
GRUNERT (2003), akik kimutatták, hogy a fogyasztók általában
indokoltabbnak tartják azoknak a termékeknek a dúsítását, amelyek
megítélése „egészségtelen”, mint azokét, amelyeket már ma is egészségesnek
tartanak. Azonban megjegyzik, hogy az alaptermék befolyásolja, hogy a
fogyasztók milyen mértékben fogadják el a funkcionális élelmiszert
„egészséges”-nek. BALASUBRAMANIAN és COLE (2002) felhívják a
figyelmet arra, hogy azoknál a termékeknél, amelyeket szórakozásból
vásárolnak a fogyasztók (ún. „fun foods”), mint a cukorkák, a táplálkozási
információkat figyelmen kívül hagyhatják, míg a funkcionális üzenetek az
egészségesnek tartott élelmiszereken (mint a joghurt, müzli, kenyér,
gyümölcslé) indokoltabbak. POULSEN (1999) pedig kimutatta, hogy a
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fogyasztói attitűdök általában jóval kedvezőbbek a dúsítások felé,
amennyiben a termék már korábban is rendelkezett azzal az összetevővel,
amivel azt tovább gazdagították.
Több kutatásban nyert bizonyítást, hogy a fogyasztók számára a
pszichológiai előnyök, mint a stressz-csökkentő vagy koncentrációt növelő
hatások kevésbé értékesek, mint a kedvező élettani hatások (VAN KLEEF,
VAN TRIJP és LUNING, 2005; SIEGRIST, STEMPFLI és KASTENHOLZ,
2008). Az EUROMONITOR 2004. évi jelentéséből kiderül, hogy a túlzottan
speciális funkcionális hatásokkal rendelkező réspiacokra termelt termékek
általában megbuknak, különösen, ha azok fogyasztását túlságosan
tudományosan indokolják (példaként említhetjük a különleges betegségek
megelőzésében nyújtott támogatást).
Jelenleg keveset tudunk arról, hogy mely termékekhez mely egészségre
vonatkozó állításokat fogadnák el a legjobban a fogyasztók. Azt azonban jól
tudjuk, hogy a fogyasztók az egyes egészségre vonatkozó állításokat nem
minden terméktől várják, illetve fogadják el (pl. szelénnel dúsított „wellness
tojás” elutasítása) (SZAKÁLY,2008).
Több kutatás említi, hogy a fogyasztók kevésbé tartják természetesnek a
funkcionális élelmiszereket konvencionális megfelelőikhez viszonyítva
(COX, KOSTER és RUSSELL, 2004; LANDSTRÖM, HURSTI és
MAGNUSSON, 2009). JONAS és BECKMAN (1998) kutatásukban
megemlítik, hogy a dán fogyasztók általában elutasítóak a termékek dúsítását
illetően, az így létrejött termékeket már nem tartják természetesnek. Ez a
fogyasztói vélemény jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a funkcionális
élelmiszerek koncepciójára. Ugyanakkor megjegyzik, hogy a funkcionális
élelmiszerek észlelt természetessége jelentősen különbözhet az egyes
kultúrák között.
A funkcionális élelmiszerek fogyasztóinak szocio-demográfiai
meghatározására több kutató és kutatócsoport tett kísérletet. A legfontosabb
szempontok a fogyasztó neme, iskolai végzettsége és kora.
URALA (2005) szerint a női fogyasztók jelentik a funkcionális
élelmiszerek legígéretesebb fogyasztói körét. Ez könnyen magyarázható a
nők egészség iránti érzékenységével, ezen belül pedig az egészséges étrend
felé fordított nagyobb figyelemmel, továbbá a nők felelősségérzetével a
család többi tagja felé.
A funkcionális élelmiszerek fogyasztói sok esetben a magasabb iskolai
végzettségű csoportokból kerülnek ki (DE JONG et al., 2004). Hazánkban, a
funkcionális tejtermékek vizsgálata során LEHOTA és KOMÁROMI (2008)
is arra a megállapításra jut, hogy a felső-, illetve középfokú végzettségűek
jelentik a fő fogyasztói szegmenseket.
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SIEGRIST, STEMPFLI és KASTENHOLZ (2008) pedig azt
bizonyították, hogy az idősebb fogyasztók nyitottabbak a funkcionális
élelmiszerekre, mint a fiatalok. Hasonló eredményekre jut URALA (2005),
aki megállapítja, hogy az idősebb fogyasztók nagyobb hangsúlyt fektetnek a
betegségmegelőzésre a táplálkozásukon keresztül, mint a fiatalabb
fogyasztók. Ezzel ellentétes korábbi kutatás szerint, a fiatalok érdeklődése
jelentősebb olyan élelmiszerek iránt, melyekkel betegségeket tudnak
megelőzni, mint az idősebb fogyasztóké (CHILDS és PORYZEES, 1997).
Mindezekkel ellentétben, VERBEKE (2005) megállapítása, miszerint a
fogyasztók attitűdjei a funkcionális élelmiszerek irányában nem
magyarázhatók a szocio-demográfiai jellemzőikkel, kisebbségben marad.
Ugyanakkor VAN KLEEF, VAN TRIJP és LUNING (2005) által
megállapított összefüggés a fogyasztó egészségi állapota és a terméken
található egészségre vonatkozó állítás, valamint a termék vásárlására
vonatkozó szándék között egyértelműnek látszik.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a funkcionális élelmiszerek
fejlesztése során olyan termékeket kell előállítaniuk a vállalatoknak, amelyek
az egészségre kedvező hatás mellett a termék ízében és kényelmességében is
követik a fogyasztói elvárásokat. Továbbá az egészségvédő élelmiszerek,
egészségre gyakorolt hatását tekintve alapvetően kedvező megítélésű
alaptermékek továbbfejlesztésekor érhetnek el komoly sikereket. Kutatások
bizonyították, hogy jelenleg a fogyasztók számára a szervezet természetes
védekezőképességének erősítése jelenti a legfontosabb funkcionális hatást,
ugyanakkor ma még keveset tudunk arról, hogy a fogyasztók az egyes –
kedvező megítélésű – élelmiszereket, a szervezet védekezőképességre
gyakorolt mely jótékony hatásokkal tudják összekapcsolni. Végül, releváns
kutatások szerint a funkcionális élelmiszerek legfontosabb fogyasztói a
magasabb iskolai végzettséggel rendelkező nők közül kerülhetnek ki.
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI
Olyan doktori kutatást kívántam végezni, amely elsősorban arra törekszik,
hogy az iparág számára gyakorlati tanácsokat tudjon adni a
marketingszemléletű fejlesztésekhez. Ugyanakkor, a kutatás során néhány
elméleti hiányosságot is találtam, melyeket nem kívántam kikerülni, és
megválaszolását a kutatás részévé tettem, így támogatva az elméleti oldalt.
A kutatás első céljaként tűztem ki annak megválaszolását, hogy a
fogyasztók mely termékeket tartják konzervipari terméknek. Ennek a
kérdésnek a megválaszolása alapvetően szükséges a kutatás elvégzéséhez.
Megítélésem szerint az eddig érvényben lévő fogalmi meghatározások nem
képesek a kérdéskört teljes mértékben lefedni, ezért indokolt a termékek jobb
behatárolásának érdekében a fogyasztói szemlélet megismerése, annak
ellenére, hogy a fogyasztói oldal szakmailag minden bizonnyal nem képes
pontos fogalmi meghatározást adni. Első hipotézisemet a következőképpen
fogalmaztam meg:
H1. A „konzervipari termékek” fogalma a fogyasztók megkérdezésével a
szakirodalomhoz képest újszerűen meghatározható.
Kutatásom következő céljaként tűztem ki annak vizsgálatát, hogy a
legfontosabb terméktulajdonságok, (ezek között a termék egészségre
gyakorolt hatása) milyen arányban befolyásolják a fogyasztók vásárlási
döntéseit. Hipotéziseim a következők voltak:
H2. A fogyasztók valamennyi konzervet egészségükre káros hatásúnak
tartanak.
H3. A fogyasztók számára a konzervipari termékek egészségre gyakorolt
hatása a legfontosabb terméktulajdonságok között található.
Arra is választ kerestem, hogy van-e fogyasztói igény egészségvédő
konzervipari termékek fejlesztésére, és ha igen, akkor az új termékek
várhatóan magasabb árai vajon realizálhatóak-e. Hipotéziseim a következők
voltak:
H4. Fogyasztói igény van, bizonyos – egészségre jótékony hatású –
összetevőkkel dúsított konzervipari termékekre.
H5: A fogyasztók hajlandóak magasabb árat fizetni egészségvédő
konzervipari termékekért.
Végül kutatásom céljaként tűztem ki, hogy a hipotézisek vizsgálatán túl,
további általános és termékspecifikus információkat gyűjtsek a konzervipari
termékek marketinglehetőségeinek bővítéséhez a termékfejlesztéstől az
árképzésen át a megfelelő elosztási helyig és a legalkalmasabb
kommunikációs csatorna megválasztásáig. Továbbá a fogyasztók
szegmentálásában, a célpiacok kiválasztásában és a termékek
pozícionálásában is újabb szempontokat kívántam felvázolni.
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A marketing-mix elemeinek számbavételével, valamint az „SzCPmarketing” elemeinek alkalmazásával, egy az iparági vállalatok előtt
kínálkozó lehetséges marketingstratégiát kívántam kidolgozni.
Tudomásom szerint hasonló szemlélettel, a konzervipari termékek
funkcionális (egészségvédő) fejlesztéséről még nem készült elemzés, így az
általam végzett kutatás hiánypótlónak tekinthető.
Eredményeim segíthetik az iparág vállalatait újabb piacok
megszerzésében, a régiek megtartásában, így támogatva hazánk
élelmiszeriparának erősödését. Az egészségvédő élelmiszerek fejlesztése és
fogyasztása egyúttal a magyar lakosság – igen rossz állapotban lévő –
általános egészségi színvonalát javíthatják, így járulva hozzá egy
egészségesebb magyar nemzethez.
Dolgozatomban a legtöbb fejezetben többes szám első személyt
alkalmazom, amivel szeretném kifejezni a konzulenseimtől és kollégáimtól
kapott szakmai segítség iránti köszönetemet.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
A kutatási téma jellégéből adódóan szükségesnek ítéltük meg mind
szekunder, mind primer adatgyűjtés alkalmazását. A kutatást hazai és
nemzetközi szekunder információk áttanulmányozásával kezdtük, majd a
primer információkat fókuszcsoportos interjúk alkalmazásával, a „means-end
chain” elmélet és a létrázás módszerének használatával, valamint fogyasztói
megkérdezés keretében gyűjtöttük össze (KOTLER és KELLER, 2006).
4.1. Szekunder kutatás
Kutatásunkat szekunder információgyűjtéssel alapoztuk meg. A szekunder
adatgyűjtés során elsősorban hazai és külföldi szakirodalmakat:
szakkönyveket, tudományos folyóiratokat, valamint a világhálón
megtalálható információkat tanulmányoztuk át.
A hazai konzervipar múltját, jelenét és lehetőségeit, továbbá
nyersanyagtermelésének, feldolgozási tevékenységének és értékesítésének
problémáit bemutató írások több helyen fellelhetőek. Kiemelten az
Agrárgazdasági Kutató Intézet tanulmányait és a Konzervipar szaklap írásait
említjük meg, melyek a legnagyobb segítséget adták a szekunder kutatásban.
A funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatban szintén támaszkodhattunk
hazai kutatócsoportok eredményeire. Több kutatóintézet (köztük az Országos
Élelmezésés
Táplálkozástudományi
Intézet)
közvetlen
információszolgáltatása mellett, legjobban a Kaposvári Egyetem és a Szent
István Egyetem kutatócsoportjainak eredményei segítették kutatásunkat.
Továbbá, az egészségvédő élelmiszerekről és az élelmiszertrendekről a
nemzetközi tudományos folyóiratok között olyan, az élelmiszertudománnyal
foglalkozó jelentős lapokat tekintettük át, mint Appetite, Trends in Food
Science & Technology, Journal of Food Engineering, Food Quality and
Preference. Míg módszertani ismeretekkel a MAPP Working paper, Journal
of Advertising Research és az International Journal of Research in Marketing
publikációi segítették kutatásunkat.
Szekunder kutatásaink során szerettünk volna tájékozódni az
egészségvédő
élelmiszerek
területén
történő
konzervipari
termékfejlesztésekről is. Ugyanakkor, mivel meglátásunk szerint
konzervipari funkcionális élelmiszerek egyelőre alig találhatóak a piacon, a
kifejezetten funkcionális konzervipari termékeket bemutató, elemző
szakirodalmak is hiányoznak a szakirodalomból.
A konzervipari termékek egészségre gyakorolt hatását ugyanakkor
külföldön már több kutatásban vizsgálták. Ezek közül kiemeljük az Egyesült
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Államokban az Illinois-i Egyetemen készült kutatást, melyben Klein és
Kaletz szerzőpáros fontos megállapításokat tett.
4.2. Primer kutatás
A primer marketingkutatás során önálló adatgyűjtést végeztünk, amelynek
módszerei közül mind kvalitatív (minőségi), mind kvantitatív (mennyiségi)
kutatásokat alkalmaztunk. A kvalitatív kutatás feltáró jellege révén a
„miértekre” keresi a választ, vagyis azokra az okokra, motivációkra,
véleményekre kérdez rá, amelyek a célcsoport viselkedését és preferenciáit
meghatározzák (LEHOTA, 2001). A kvantitatív kutatás mennyiségi,
számszerű
eredményeket
ad,
amelyek
nagy
megbízhatósággal
felhasználhatók az elemzések során. A kvantitatív és kvalitatív kutatások
szervesen kapcsolódnak egymáshoz, mindamellett, hogy tökéletesen ki is
egészítik egymást. Kutatásunk során éppen ezért célszerűnek tartottuk
mindkét módszer alkalmazását. A primer kutatás során alkalmazott
módszereket a 3. táblázat mutatja be.
3. táblázat
A primer kutatás során alkalmazott módszerek
Kutatás
módszere

Kvalitatív

Kvantitatív

Kutatási eljárás

Megkérdezettek köre

Mintanagyság

Mintavétel
módja

Fókuszcsoportos
interjúk

„átlag”fogyasztók

6 ill. 7 fő

Elbírálásos

„egészségtudatos”
fogyasztók

2×8 fő

Elbírálásos

kismamák

10 fő

Elbírálásos

„átlag”fogyasztók

10 fő

Elbírálásos

konzervet fogyasztó,
elsődleges vagy
másodlagos
élelmiszer-beszerzők

500 fő

Szisztemati
kus véletlen

Fókuszcsoportos
interjúk
Means-end chain
elmélet és a
létrázás módszere
Means-end chain
elmélet és a
létrázás módszere
Fogyasztói
megkérdezés a
háztartásokban

4.2.1. Kvalitatív kutatás
4.2.1.1. Fókuszcsoportok
Kvalitatív kutatás során 4 alkalommal készítettünk fókuszcsoportos
vizsgálatokat, 2008 és 2009 években. A fókuszcsoportos beszélgetéseket két
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teszttelepülésen, Kaposváron és Szentendrén végeztük, így a négy csoport
közül a szentendrei fókuszcsoportokban fővárosi és az agglomerációban élő
fogyasztók, míg a kaposvári fókuszcsoportokban (vidéki) kaposvári és a
környező településeken élő fogyasztók vettek részt.
A konzervipari termékek körének meghatározásában, valamint a
„konzervipari termékek” és a „konzerv” fogalmának meghatározása
érdekében két fókuszcsoportot hívtunk össze. Szentendrén a csoportban
résztvevők száma 6 fő, Kaposváron 7 fő volt. A forgatókönyv szerint a
konkrét kutatási kérdések mellett asszociációs játékot is alkalmaztunk, illetve
a fogalom meghatározását előre elkészített szókártyákkal segítettük. A
fókuszcsoportokban eltérő életkorú férfiak és nők vettek részt. A csoportok
kialakításánál – a kutatási téma jellegéből adódóan – nem demográfiai vagy
pszichográfiai jellemzőkre koncentráltunk, hanem olyan kreatív csoportokat
hoztunk létre, amelyek a fogalmi meghatározás feladatában aktívan részt
tudnak venni. A fókuszcsoportokba elsősorban egyetemi diplomával
rendelkező vagy egyetemi tanulmányokat folytató fogyasztókat hívtunk meg
(MALHOTRA, 2005). A fókuszcsoport forgatókönyve az 1. mellékletben
található.
A konzervek fogyasztói megítélésének, valamint az iparági innováció
lehetőségeinek vizsgálatában ismét alkalmaztunk kvalitatív kutatási módszert
is. Fókuszcsoportos beszélgetéseket készítettünk a korábbi két helyszínen,
Kaposváron és Szentendrén. Mindkét helyszínen 8 fő vett részt a
csoportokban. Célunk ezúttal kifejezetten az egészségtudatos fogyasztók
szemléletének megismerése volt, így „egészségtudatos” fogyasztókat hívtunk
meg, olyan fogyasztókat, akik – saját bevallásuk szerint – életvitelük és főleg
táplálkozásuk során kiemelt hangsúlyt fordítanak az egészségmegőrzésre. A
forgatókönyv szerint ismét alkalmaztunk konkrét kutatási kérdéseket,
asszociációs játékot, de több kreatív feladattal (konzervipari termékek
alkalmazása) is igyekeztünk a fogyasztók figyelmét fenntartani és minél több
információt gyűjteni (MALHOTRA, 2005). E két fókuszcsoport
forgatókönyve a 2. mellékletben található.
4.2.1.2. Means-end elmélet és a létrázás módszere és alkalmazása a kutatás
során
A means-end elmélet és a létrázás módszere a kvantitatív és a kvalitatív
kutatási módszerek között átmenetet jelent (kutatásunkban az alacsony
mintaszám miatt a kvalitatív kutatások között említjük). Kvalitatív, mivel
fogyasztói mélyinterjúk során történik az információgyűjtés, ugyanakkor az
adatelemzést követően számszerűsítve, kvantitatív formában jelennek meg az
eredmények (KOVÁCS, KOMÁROMI és HORVÁTH, 2006).
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A kérdés, amit két klasszikus konzervipari terméknél (a bébiételeknél és a
savanyúságoknál) a means-end elmélettel és a létrázás módszerével teszt
jelleggel vizsgáltunk, hogy mi jelent ezekben a termékekben a fogyasztó
számára értéket?
ROKEACH (1973) széles körben elfogadott teóriája szerint az értékek
két részre oszthatóak: instrumentális értékekre (eszköz értékek), mint
„önállónak lenni”; és terminális értékekre (célértékek), mint az „önbecsülés”.
A means-end elmélet kidolgozói a terméktulajdonságokat a termékek által a
fogyasztók számára nyújtott értékekkel kötik össze a hasznokon keresztül.
Így olyan összefüggések, láncok („chain”) ismerhetőek meg, tárhatók fel,
amelyek által a fogyasztók döntései jobban érthetővé válnak. Megmutatják,
hogy a fogyasztó hogyan értékeli a termékek tulajdonságait, azokat milyen
hasznokkal köti össze, így a fogyasztó vásárlásai során az eszközökről
(„means”) eldönti, hogy alkalmasak-e a vágyott értékek, azaz a cél („end”)
elérésére (GUTMAN, 1982). OLSON (1989) a means-end lánc
alapstruktúrájának kidolgozásában a terméktulajdonságokat és a hasznokat is
két részre osztotta. A terméktulajdonságokat konkrét (objektív), valamint
absztrakt (szubjektív) tulajdonságokra, a hasznokat pedig funkcionális (a
termék eredeti rendeltetésének betöltését célzó) és pszichoszociális
(pszichológiai előnyök) elemekre választotta.
A means-end elmélet gyakorlati alkalmazhatóságát nagyban segítette a
létrázás („laddering”) módszerének kidolgozása. A fogyasztói interjúk első
lépésében az egyes fogyasztók számára fontos terméktulajdonságok feltárása
történik. Ez a feladat az interjú egyik legnehezebb és legnagyobb
felkészültséget igénylő része. Az interjúk során a konkrét és absztrakt
terméktulajdonságoktól az egymást követő „Ez miért fontos az ön számára?”
kérdés feltevésével jut el a kérdező a hasznokhoz, majd az értékekhez
(REYNOLDS és GUTMAN, 1988).
Az adatok feldolgozása során az egyes feltárt láncokból egyedi és
összesített hierarchikus értéktérképek („Hierarchical Value Map”)
rajzolhatóak fel. Az összesített értéktérképeken rendszerint azok a means-end
elemek és összefüggések jelennek meg, amelyek a minimumként
meghatározott „cutoff level” szintnél több alkalommal szerepelnek
(REYNOLDS és GUTMAN, 1988). Az egyes means-end elemek
kialakítására az interjúk feldolgozása során kerül sor, amikor a hasonló vagy
összetartozó említéseket a kutató összevonja, egy kifejezéssel fedi le
(GRUNERT és SORENSEN, 1996).
A means-end elmélet és a létrázás módszerének alkalmazásával kapott
eredmények széles körűen felhasználhatóak. A legfontosabb területek a
szegmentáció, a terméktervezés és a promóció (GUTMAN, 1982). Az egyes
csoportok által fontosnak tartott értékek lehetőséget teremtenek a
szegmentációra. Elsősorban a fogyasztók által említett és fontosnak talált
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hasznok és terméktulajdonságok nyújthatnak komoly segítséget a
terméktervezés során, míg a leginkább széleskörűen a reklámozás területén
alkalmazzák az így feltárt eredményeket (REYNOLDS, GENGLER és
HOWARD, 1995).
A bébiételek vásárlása mögött húzódó szempontok kutatása során 10
különböző gazdasági állapotú és végzettséggel rendelkező kismamát
kerestünk fel. Az interjú alanyai között voltak olyan anyukák, akik
rendszeresen, illetve kifejezetten nagy mennyiségben vásárolnak
bébiételeket, akik kisebb mennyiségben, alkalmanként, valamint olyan
kismama is, aki bébiételek vásárlását még csupán tervezi. A válaszadók a
fővárosból és vonzáskörzetéből, Kaposvárról, valamint Zalaegerszegről
kerültek ki.
A savanyúságok választása mögött húzódó szempontok kutatása során 10
különböző gazdasági állapotú és különböző végzettséggel rendelkező vásárló
került megkérdezésre. Az interjú alanyai között voltak olyan fogyasztók, akik
rendszeresen, illetve kifejezetten nagy mennyiségben, illetve akik kisebb
mennyiségben, alkalmanként vásárolnak savanyúságokat. A válaszadók a
fővárosból és vonzáskörzetéből, illetve Kaposvárról és a környező
településekről kerültek ki.
Valamennyi interjú során arra törekedtünk, hogy minél pontosabban
meghatározzuk, melyek azok a legfontosabb terméktulajdonságok, amelyek a
válaszadók bébiétel-, illetve savanyúság-vásárlása mögött húzódnak. Ennek
érdekében először asszociációs játék szerepelt az interjú forgatókönyvében,
majd rákérdeztünk arra, hogy a válaszadó mit gondol, miért az említett
termékek jutottak eszébe a termékcsoportot hallva. Megkérdeztük továbbá,
hogy milyen pozitív és negatív tulajdonságokat társítanak a vizsgált
termékcsoporthoz. Az interjúalanyokat ez után termékkategóriák
kialakítására kértük, hogy azokat összehasonlítva újabb szempontokat
találjunk. Végül azt is megkérdeztük, hogy hogyan helyettesítenék a
bébiételeket, illetve savanyúságokat. Célunk ezekkel a kérdésekkel az volt,
hogy minél több oldalról megközelítve, összegyűjtsük a fontosabb
terméktulajdonságokat. Tudva azt, hogy a válaszadók rendszerint hasznokat,
sőt akár értékeket is megemlíthetnek akkor, amikor csupán a
terméktulajdonságokat keressük, az interjúnak ebben a részében is
lejegyeztük az említéseket, sőt többféleképpen is feltettük a kérdést: „milyen
hasznot jelent az ön számára a termék?”. Az interjúkat minden alkalommal
rögzítettük, ami az adatfeldolgozás során nagy segítséget jelentett számunkra.
A létrázás módszerével minden terméktulajdonságot megvizsgáltunk.
Visszatérő kérdésünk a következő volt: „Ez miért fontos az ön számára?”. A
bébiételek és a savanyúságok vizsgálatának forgatókönyvei a 3. és 4.
mellékletben találhatóak.
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4.2.2. Kvantitatív kutatás
4.2.2.1. Fogyasztói megkérdezés
A konzervek fogyasztói megítélésének, valamint az iparági innováció
lehetőségeinek vizsgálatában került sor a kvantitatív kutatási módszer
alkalmazására. 500 fő bevonásával országos fogyasztói megkérdezést
végeztünk. Hat hazai nagyvárosban, Budapesten (100 fő), Debrecenben (80
fő), Hódmezővásárhelyen (80 fő), Pécsett (80 fő), Zalaegerszegen (80 fő) és
Mosonmagyaróváron (80 fő) készítettük el a kutatást. A városokon belül a
vizsgált körzetek kiválasztása Budapesten irányítószám alapján, az egyes
városokban pedig városrészek alapján történő sorsolással történt. A
településeken belüli véletlenszerűség biztosítása érdekében a kérdezőbiztosok
családi házas övezetekben a kisorsolt utca minden harmadik házába
csöngettek be (pl. ha a Petőfi utca 1.-ben kezdték a kérdezést, akkor a 7.
számnál folytatták a kérdőív kitöltetést, míg a 3. és 5. számhoz nem
csöngettek be); társasházi övezetekben emeletenként egy lakás volt
kérdezhető és a következő szintet ki kellett hagyniuk a kérdezőknek.
Lépcsőházanként öt szintig maximum két háztartást, öt szint fölött három
háztartást kereshettek fel a kérdőívezők. Egy utcában pedig öt háztartásnál
többen nem készülhetett el a kérdőív. A felkeresett családoknál a bevásárlást
végző fogyasztókkal (elsődleges vagy másodlagos élelmiszer-beszerzők),
továbbá csupán a konzervipari terméket valamilyen gyakorisággal
vásárlókkal kerültek kitöltésre a kérdőívek. Így a mintavétel módja
szisztematikus véletlen, ugyanakkor a teljes felnőtt lakosságra vonatkozóan
nem reprezentatív a minta. A minta megoszlását (a nem válaszolók
feltüntetése nélkül) a 4. táblázatban mutatjuk be.
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4. táblázat
A válaszadók csoportosítása a háttérváltozók alapján
Háttérváltozó
1 fő
2 fő
3 fő
4 fő
5 fő
6 fő
nő
férfi
18-29 éves
30-39 éves
40-49 éves
50-59 éves
60 év feletti
legfeljebb nyolc általános
szakmunkásképző
érettségi
felsőfokú
kórosan sovány
sovány
normális testtömegű
túlsúlyos
elhízott
súlyosan elhízott
aktív szellemi
aktív fizikai
nyugdíjas
háztartásbeli
tanuló
munkanélküli
GYES-en lévő
egyéb
jelentősen átlag alatt
valamivel átlag alatt
átlagos
valamivel átlag felett
jelentősen átlag felett

A válaszadó háztartásában élők száma:

A válaszadó neme:

A válaszadó életkori csoportja:

A válaszadó iskolai végzettsége:

A válaszadó (BMI index alapján
számított) elhízottsága illetve soványsága
:

A válaszadó gazdasági aktivitása:

A válaszadó átlagjövedelme:

fő

%

52
151
127
132
30
6
357
141
69
124
152
88
60
21
91
206
162
7
40
229
166
46
9
234
129
70
3
8
11
22
21
137
123
177
34
9

10,4
30,3
25,5
26,5
6,0
1,2
71,7
28,3
14,0
25,2
30,8
17,8
12,2
4,4
19,0
42,9
33,8
1,4
8,0
46,1
33,4
9,3
1,8
47,0
25,9
14,1
0,6
1,6
2,2
4,4
4,2
28,5
25,6
36,9
7,1
1,9

Az alkalmazott kérdőív
A kérdőív kilenc kérdéscsoportból épült fel, valamennyi kérdéscsoport zárt
kérdéseket tartalmazott. Az első kérdéscsoportban arra voltunk kíváncsiak,
hogy a fogyasztók a megadott termékcsoportok közül melyeket vásárolják és
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azokból az egyes alkalmakkor milyen mennyiséget szereznek be. Fontosnak
tartottuk, hogy ne csupán a vásárlás gyakoriságát vizsgáljuk, mivel a
konzervekre jellemző, hogy egy alkalommal nagyobb mennyiséget szereznek
be fogyasztóik.
A második kérdéscsoportban 15, a konzervek vásárlását befolyásoló
terméktulajdonságot soroltunk fel. A válaszadóknak 1-től 5-ig tartó Likertskálán kellett értékelniük, hogy mennyire fontosak nekik a konzervek
vásárlásában az egyes terméktulajdonságok.
A harmadik és negyedik kérdéscsoportokban termékcsoportok lehetséges
funkcionális összetevőkkel történő dúsítását vizsgáltuk. Elsőként a
válaszadóknak azt kellett eldönteniük, hogy melyek azok a lehetséges
termékek, amelyeket szívesen megkóstolnának, illetve szívesen
fogyasztanának. Ezután arra kértük őket, hogy nevezzék meg (sorrendben)
azt a három lehetséges terméket, amelyért az alapterméknél 10%-kal
magasabb árat is hajlandóak volnának fizetni.
Az ötödik kérdéscsoportban a lehetséges funkcionális összetevők
egészségre kedvező hatásait soroltuk fel. A válaszadóknak ismét 1-től 5-ig
tartó Likert-skálán kellett jelezniük, hogy mennyire tartják fontosnak, hogy
egy konzervipari termék rendelkezzen ezzel a hatással.
A hatodik kérdéscsoportban részben az egészséggel kapcsolatban, de
kifejezetten konzervekről szóló állításokat fogalmaztunk meg. Szintén Likertskálán kellett a fogyasztóknak választ adniuk arra, hogy milyen mértékben
értenek egyet az egyes állításokkal.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a válaszadók küzdenek-e olyan
betegséggel, amelyek megelőzésében, illetve leküzdésében a funkcionális
összetevők segítséget nyújthatnának. Ezt vizsgáltuk a hetedik
kérdéscsoportban.
A nyolcadik kérdéscsoportban azt kértük a válaszadóktól, hogy válasszák
ki a bolttípusok közül, melyek lehetnek a funkcionális konzervipari termékek
legsikeresebb értékesítési helyszínei. A kérdőív utolsó kérdéscsoportjában
pedig azt vizsgáltuk, hogy a válaszadók mely információforrásokat tartják a
leghitelesebbeknek az egészségvédő konzervipari termékekről.
A kérdőív végén a válaszadókról gyűjtöttünk háttérváltozókat, melyek a
következők voltak:
 A válaszadó háztartásában élők száma,
 A válaszadó neme,
 A válaszadó életkora, ami alapján életkori csoportokat határoztunk
meg:
o 18-29 évesek, 30-39 évesek, 40-49 évesek, 50-59 évesek, illetve
60 év felettiek,
 A válaszadó iskolai végzettsége,
 A válaszadó elhízottsága / soványsága:
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o a válaszadók testtömegét és testmagasságát is megkérdeztük a
kérdőívekben, így – a következő képlet alkalmazásával – BMI-t
(testtömegindexet) tudtunk számolni minden válaszadó esetében:
testtömeg (kilogrammban)
testmagasság2 (méterben)
 A válaszadó gazdasági aktivitása,
 A válaszadó átlagjövedelme:
o viszonyítási alapként adtuk meg a megkérdezetteknek a tavalyi
évben meghatározott átlagjövedelmet: bruttó 195 ezer Ft.
(HRPORTAL.HU, 2008)
A kérdőívet a 7. mellékletben mutatjuk be.
Adatrögzítés és adatelemzés
A kutatás során gyűjtött adatok feldolgozása a megfelelő számítógépes
matematikai-statisztikai programok segítségével történt. A kitöltött
kérdőíveket az SPSS 13.0 statisztikai szoftvercsomag segítségével értékeltük
ki. Több kérdés esetében számítottunk átlagot és szórást, valamint móduszt.
A módusz a leggyakrabban előforduló ismérvérték, „a legáltalánosabb,
legjellemzőbb, tipikus érték” (KÖVES és PÁRNICZKY, 1973). Szignifikáns
összefüggéseket számoltunk (Pearson-féle Chi2 próba) a háttérváltozókra
(szignifikanciaszint: p<0,05) „Crosstabs” segítségével, illetve az
intervallumskálák esetében varianciaanalízist alkalmaztunk „ANOVA”
táblák segítségével.
A kérdőív 15 kérdését felhasználva faktor- és klaszter-elemzést
készítettünk. A faktorelemzés során Bartlett tesztet végeztünk, majd a KaiserMeyer-Olkin mutató értékét számítottuk ki. A KMO mutató értéke a változók
faktorelemzésre való alkalmasságát mutatja meg. SAJTOS és MITEV (2007)
szerint a KMO mutató értéke alapján a változók faktorelemzésre való
alkalmassága a következőképpen értelmezhető:
 KMO < 0,5:
elfogadhatatlan
 KMO ≥ 0,5:
gyenge
 KMO ≥ 0,6:
közepes
 KMO ≥ 0,7:
megfelelő
 KMO ≥ 0,8:
nagyon jó
 KMO ≥ 0,9:
kiváló
A klaszterelemzés (K-Means Cluster) során klasztereket határoztunk
meg, melyeket összevetettük a kérdőív főbb kérdéscsoportjaival és
szignifikáns összefüggéseket számítottunk ismét 95%-os megbízhatósági
szint mellett.

36

5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1. A konzervipari termékek körének meghatározása
5.1.2. A „konzerv” vizsgálata asszociációs játék keretében
A felmérés során készített asszociációs játékok feladata első sorban az volt,
hogy a hangulatot lazítsák és a fókuszálást elősegítsék. A játék során
ugyanakkor megismerhettük a jelenlévők legelső gondolatait bizonyos
szavakkal kapcsolatban. Az eredmények – kvalitatív kutatásról lévén szó –
nem számszerűsíthetőek, ugyanakkor fontos és értékes információt nyújtanak
a fogalomhoz és azon keresztül a termékkörhöz társuló fogyasztói
érzelmekről.
Több vizsgált kifejezés közül a „konzerv”, a „tartósítószer”, a „mirelit”,
valamint a „zöldség” szavakra adott válaszokat emeljük ki.
A konzerv szóra való asszociációkat 3 csoportba oszthatjuk: termékek,
negatív és pozitív tulajdonságok. A klasszikus konzervipari termékek, mint a
májkrém vagy a kukorica mellett a fogyasztók több alkalommal asszociáltak
kapcsolódó érzelmeikre. A termékek pozitív tulajdonságai, mint a gyors és
egyszerű elkészíthetőség, a praktikusság, melyek „a háziasszony munkáját
megkönnyítik” mellett a rossz tapasztalatok is előkerültek. Több
fogyasztónak a konzerv szóról a tartósítószer volt az első asszociációja, míg
mások a rossz, illetve mellékízt említették. A termékekkel kapcsolatos
kellemetlen érzéseket jól kifejezi az olyan asszociáció, mint a „nem
szeretem”. Látható tehát, hogy a fogyasztói vélemények megoszlanak a
termékek megítélésében: míg a válaszolók egy része elfogadja és a kedvező
tulajdonságaira figyel, addig mások kifejezetten elutasítóak.
A konzervek elutasításának jele, hogy többen a tartósítószerekre reagáltak
a konzerv szó hallatán. A tartósítószer pedig valamennyi fogyasztóból
negatív reakciót váltott ki. Legtöbben az egészségtelenségre asszociáltak, míg
olyan résztvevő is volt, akinek a „méreg” kifejezés jutott eszébe a szó
hallatán.
A konzerveknek sok esetben helyettesítő termékei a mirelit
készítmények, melyekről a résztvevőknek legtöbbször a fagyasztott
zöldségek jutottak eszükbe, valamint néhányan a fagyasztott gyümölcsöket,
halat és pizzát említették még. Mindez azért fontos, mert a zöldség szó szinte
valamennyi résztvevőből pozitív asszociációt váltott ki. A termékek mellett,
mint a legtöbbször említett sárgarépa, a jó íz, a fontos tápanyagtartalom és a
zöldségek élénk színei is említésre kerültek.
Az asszociációs játékok fontos tanulsága, hogy a konzervek megítélése
inkább negatív, míg a hűtőipar termékeinek megítélése jóval pozitívabb a
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fogyasztók körében. Mindez összefüggésbe hozható az IGLO (2009) által
publikált, korábban említésre került kutatással, amely szerint a német
fogyasztók kedvezőbben ítélik meg a fagyasztott termékeket, a
konzervdobozban kínált helyettesítő termékeikkel szemben.
5.1.3. A „konzervipari termékek” és a „konzerv” fogyasztói fogalmának
vizsgálata
A fókuszcsoportokban résztvevőket arra kértük, hogy nevezzék meg azokat a
termékeket, amelyeket a „konzervipari termékek” körébe sorolnak. Mindkét
városban említették és többnyire a teljes csoportok egyetértettek abban, hogy
a zöldségkonzervek, készételkonzervek, húskonzervek, pástétomok,
halkonzervek és a sűrített paradicsom készítmények a „konzervipari
termékek” közé tartoznak.
Ugyanakkor több termék megítélése éles vitát váltott ki, így már a
befőttek és a szörpök, sőt a savanyított termékek esetében sem tudtak a
résztvevők egységes, mindenki számára elfogadható döntésre jutni. Mindkét
fókuszcsoport esetében kérték a fogyasztók, hogy mielőtt a termékek
besorolásáról döntenének, először a fogalmakat próbáljuk lehetőség szerint
pontosan meghatározni.
A fogalmi meghatározás elvégzéséhez a fogyasztókat arra kértük, hogy
osszák meg egymással elképzeléseiket arról, hogy megítélésük szerint mitől
lesz egy élelmiszer konzerv, illetve mit tartanak konzervnek. A résztvevők
megpróbálták saját szavaik segítségével kifejezni, nagy vonalakban leírni,
hogy mit jelent számukra a „konzerv” szó. Már a fókuszcsoportos
beszélgetésnek ebben a szakaszában elhangzott, hogy többek számára a
konzerv szükségképpen összefügg a fémdobozzal, amit később tovább
hangsúlyozott több résztvevő. Ugyanakkor volt, aki a feldolgozottságot, a
majdnem „konyha-kész” állapotot, a hosszú eltarthatóságot, a hőkezelést,
illetve a légmentes lezárást említette.
A résztvevőket a kérdésről való gondolkodás érdekében előre elkészített
szókártyákkal segítettük, bíztatva őket, hogy bővítsék a megadott szavak
számát. A kártyákon a következő kifejezések szerepeltek: tartósítás,
savanyítás, füstölés, hőkezelés, fémdoboz, üveg, tubus, élelmiszer, hosszan
eltartható, tartós, zöldség-gyümölcs, hús, olcsó, alacsony tápanyagtartalom.
Azt kértük tőlük, hogy válogassák ki a megadott szavak közül azokat, melyek
megítélésük szerint a „konzervipari termék” fogalmába beletartoznak,
bővítsék a szavak körét, majd kíséreljék meg a megadott szavakból
meghatározni a kért fogalmat.
A következő fogalmi meghatározások születtek: „a konzervipar által,
tartósítás és hőkezelés segítségével előállított hosszan eltartható, tartós
élelmiszerek, amelyeket fémdobozban, üvegben vagy tubusban kaphatunk”, a
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beszélgetés későbbi fázisában ugyanez a csoport hozzá tette a fogalomhoz azt
is, hogy „többnyire tartósítószert tartalmaznak”. A másik társaság a
következő meghatározást adta: „olyan élelmiszerek (lehet zöldség-gyümölcs
vagy hús), amelyeket a konzervipar állít elő, fémdobozban, üvegben és
tubusban tárja a vevők elé”, illetve ugyanez a csoport egy másik, bővebb
meghatározást is adott: „a konzervipar által előállított, hosszan eltartható,
tartós élelmiszerek, amelyeket fémdobozban, üvegben, tubusban kínál, illetve
zöldség-, gyümölcs- és hús alapanyagokból készít”. Ezek a fogalmi
meghatározások az egyes társaságok jelentős többsége számára
elfogadhatóak voltak. Ugyanakkor mindkét csoport résztvevői között akadt,
aki a fejében lévő fogalommal nem tudta összekapcsolni a kimondott
meghatározást. Számukra a „konzerv” mindenképpen fémdobozban lévő
terméket jelent. Ahogy egy résztvevő fogalmazott: „…ami fémdobozban van,
az konzerv…”. A fogalmi különbözőségek feloldására az egyik csoportban a
fogyasztók meghatározták az általuk „konzerv”-nek tartott termékek
fogalmát: „olyan élelmiszer, amelynek a tartósítása fémdobozban történik és
hosszan eltartható”. Úgy gondolták, hogy a „konzervipar” szó fogalomban
történő megjelenítése szükségtelen, evidens.
Érdekes, hogy míg ez a fogalmi megkülönböztetés az adott
fókuszcsoportban olyan eredmény volt, amellyel ezután mindenki egyetértett,
addig a másik fókuszcsoportban a fogyasztók úgy ítélték meg, hogy a
„konzervipari termék” és a „konzerv” fogalma között nincs különbség.
A fogalom meghatározása után a beszélgetésekben visszatértünk az egyes
termékkategóriákhoz, hogy eldöntsük – hogy a fogalom ismeretében –
valóban „konzervipari termék”-nek lehet-e nevezni azokat. A
fókuszcsoportok eredményeit összesítve mutatjuk be az 5. táblázatban, ahol
külön feltüntetjük a két csoport résztvevői által adott eltérő besorolásokat.
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5. táblázat
A „konzervipari termékek” körének fogyasztói meghatározása
A fogyasztók
megítélése szerint
egyértelműen
konzervipari
termékek

Húskonzervek
Halkonzervek
Pástétomok
Készételkonzervek
Savanyúságok
Zöldségkonzervek
Sűrített
paradicsom
Bébiételek
Mustár*
Majonéz*
Lekvárok**
Befőttek**

A fogalmi
meghatározás
szerint
„konzervipari
termék”, de a
fogyasztók
megítélése szerint
a termékkörhöz
csak lazábban
kötődik
Szörpök
Lekvárok*
Befőttek*
Mustár**
Majonéz**
Ketchup**

A fogalmi
meghatározás
szerint
„konzervipari
termék”, de a
fogyasztók
megítélése szerint
a termékkörhöz
még lazábban
kötődik
Gyümölcslevek
Levesporok*

A fogyasztók
megítélése
szerint a
termékkörhöz
csak
érintőlegesen
tartozik

Levesporok**

* A szentendrei fókuszcsoport megítélése szerint.
** A kaposvári fókuszcsoport megítélése szerint.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a fogyasztók általában a
„konzerv” szót tartalmazó terméktípusokat ítélték meg egyértelműen
konzervipari terméknek, így a húskonzervek, halkonzervek, pástétomok
(májkrém konzervek), készételkonzervek, zöldségkonzervek esetében a
fogyasztók egyetértettek azzal, hogy ezek esetében „konzervipari termékek”ről beszélünk. A fogyasztók egyhangúlag „konzervipari termék”-ként
fogadták el a sűrített paradicsom készítményeket, valamint szinte
egyhangúlag a bébiételeket és a savanyúságokat is.
Csupán a korábbi fogalmi meghatározás eredményeként tudtak állást
foglalni a fogyasztók a ketchup, a mustár, a majonéz, a befőttek, a lekvárok
és a szörpök „konzervipari termék”-ek közé történő besorolása mellett.
A fogyasztók a gyümölcsleveket és a levesporokat, mint a fogalomhoz
még lazábban vagy csak érintőlegesen tartozó termékköröket fogadták el.
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A gyümölcslevek esetében a csomagolóanyag különbözik a fogalomban
meghatározottól. Ez is szempont volt a résztvevők körében, hogy a terméket
nem sorolták szorosan a „konzervipari termékek” körébe. A fogalom bővítése
helyett amellett döntöttek, hogy a termék csak gyengébb szálakkal
csatlakozik a termékkörhöz.
Több termék esetében vita alakult ki a résztvevők körében arról, hogy
egyes terméket a konzervipar állítja-e elő. A „konzervipari termékek”
fogalmához való tartozást attól tették függővé, (illetve az alapján zárták ki),
hogy a konzervipar gyártja-e vagy sem. Ilyen termékek voltak a söripar által
előállított dobozos sör, a tejipar által előállított UHT tej, illetve a fogyasztók
elbizonytalanodtak abban, hogy a savanyúságokat, illetve a szörpöket melyik
iparág gyártja.
Az egyik fókuszcsoportos beszélgetés során a résztvevők elfogadták
volna azt, hogy a tartós tej is konzerv, csupán a „konzervipar” szó
fogalomban való szereplése miatt nem sorolták a terméket a „konzervipari
termékek” körébe. Hasonlóan, de talán még inkább határozottan a sűrített
tejet, viszont a konzervek körébe sorolták, tekintettel a termék dobozos
csomagolására. Ebben az esetben a termék a fogyasztók által meghatározott
„konzerv” fogalomhoz tartozik, ugyanakkor hasonlóan a tartós tejhez, nem
tartozik a „konzervipari termék” kategóriába.
A fókuszcsoportos beszélgetések során külön vizsgáltuk a „zöldség- és
gyümölcskonzerv” fogalmát. Mindkét fogyasztói csoport egyetértett azzal,
hogy a meghatározás egy szűkített fogalmat takar. A termékek akkor válnak
zöldség- és gyümölcskonzervvé, ha az alapanyaguk zöldség vagy gyümölcs.
Mindkét csoport jelezte, hogy ebben az esetben a „tubus” szót kivenné a
fogalomból. Ebből az látható, hogy a zöldségekből készített ételízesítőket (pl.
ketchup) alapvetően nem a fogalomhoz tartozónak vélik vagy ezekre nem
asszociálnak.
Néhányan jelezték, hogy a „fejükben” a konzervekről lévő negatív
fogalom ebben az esetben pozitívabbá válik, ezeket a termékeket néhányan
határozottan egészségre kedvezőbbnek tartották.
5.2. A konzervipari termékek egészségre gyakorolt hatásának fogyasztói
megítélése
A kutatás során (fókuszcsoportok) arra kerestük a választ, hogy a fogyasztók
el tudnák-e fogadni, hogy a konzervek is lehetnek az egészségükre
kifejezetten kedvező hatásúak, illetve elsősorban mely termékeket érdemes
fejlesztenie az iparágnak. Kíváncsiak voltunk továbbá arra, hogy a
technológia, illetve a csomagolás mennyire befolyásolja az egészségtudatos
termékválasztást a konzervek esetében. Végül azt is vizsgáltuk, hogy milyen
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fejlesztéseket igényelnek, illetve tartanak elfogadhatónak a konzervipari
termékek funkcionális fejlesztése során az egészséges táplálkozásra
kifejezetten odafigyelő vásárlók.
Eredményeink szerint az egészségtudatos fogyasztók igénylik az
egészségre jótékony hatású konzervipari termékeket. Ahogy az egyik
résztvevő fogalmazott: „Én, ha zöldség- és gyümölcsből egészséges módon
előállított konzerveket tudnék venni, akkor többet vennék.” A legfontosabb
észrevételük a jelenlegi konzervipari készítményekkel szemben, hogy
tápanyagtartalmuk alacsony, ami felveti egyrészről a fogyasztók
informálását az ezzel ellentétes kutatási eredmények alapján, másrészt felveti
az ún. „kíméletes tartósítási eljárások” alkalmazását. A másik fontos
megállapításunk, hogy az egészségre jótékony hatású termékek
csomagolására csak az üveg lehet megfelelő, mivel a fogyasztók kifejtették,
hogy a konzervdobozt illetve műanyag csomagolási módokat nem tartják
biztonságosnak, félnek a fémek és más káros anyagok beoldódásától. Sokak
véleményét így fogalmazta meg egy résztvevő: „Ha valami üvegben van,
akkor az nekem szimpatikusabb, mint egy dobozos csomagolás. Mert úgy
tudom – nem tudom, hogy most is így van-e vagy nincs – hogy az alumínium
az oldódik. Nekem egyértelmű, hogy az üveg az szimpatikusabb.” Fontos
eredményünk, hogy összességében elfogadhatónak tartják a fogyasztók, hogy
a hőkezelés miatt csökkent tápanyagtartalmat, illetve további kedvező hatású
összetevőket dúsítás során juttasson a konzervipar termékeibe. Más
esetekben pedig kifejezetten igénylik, hogy a termékek bizonyos
összetevőiben a fejlesztések során szegényítsék a készítményeket.
Ugyanakkor a dúsítás és szegényítés csak akkor lehet sikeres stratégia,
amennyiben az előállított termék GMO-mentes, tartósítószer-mentes és nem
tartalmaz túl sok (E-számot) adalékanyagot. Ezeket a tényezőket ugyanis a
résztvevők a felmérés során fontossági sorrendben előrébb sorolták, mint a
dúsítást illetve szegényítést.
A kutatás kiterjedt arra is, hogy az egyes konzervipari termékkategóriákat
az egészségtudatos fogyasztók hogyan ítélik meg. A vizsgált
termékkategóriák a következők voltak: húskészítmények, halkonzervek,
pástétomok, készételkonzervek; befőttek, lekvárfélék; savanyúságok,
zöldségkonzervek, sűrített paradicsom; mustár, majonéz; és a bébiételek. A
kérdés rendkívül fontos a termékfejlesztés során, mivel egy funkcionális
konzervipari termék piaci bevezetése sikeresebb lehet, amennyiben
alapvetően kedvező megítélésű termékcsoportot fejleszt tovább a
konzervipari vállalat. Eredményeinket a 6. táblázat mutatja be.
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6. táblázat
A konzervtermékek egészségi hatásának megítélése
az egészségtudatos fogyasztók körében
Megítélés
Egészségre
jótékony hatású

Termék-kategóriák
Bébiételek

Halkonzervek
Sűrített
paradicsom



Savanyúságok

Közömbös


Majonéz

Befőttek
Mustár

Lekvárfélék

Készételkonzervek

Pástétomok

Húskészítmények

Egészségre káros
hatású

Zöldségkonzervek

Eredményeink szerint a bébiételek és a halkonzervek a legelfogadottabb
termékek, de a savanyúságok, zöldségkonzervek és a sűrített paradicsom
készítmények megítélése is alapvetően kedvező. Ezek az eredmények fontos
alapját jelentették későbbi kérdőívünknek. Mivel a funkcionális élelmiszerek
fejlesztése – kutatások szerint – az egészségre alapvetően kedvező megítélésű
élelmiszerek fejlesztése esetén sikeresebb lehet, a konzerviparnak is az
alapvetően kedvező termékek továbbfejlesztésében érdemes gondolkodnia.
A fókuszcsoportos felmérés másik fontos részében megkértük a résztvevő
fogyasztókat, hogy megadott termékfejlesztési lehetőségeket csoportosítsák.
A megadott összetevőkről kellett kifejteniük a véleményüket abban a
tekintetben, hogy az adott összetevőben dúsítani, illetve szegényíteni kellenee a termékeket, illetve a változtatást vagy a meglévő megoldás megtartását
tartják-e megfelelőnek. A kapott eredményeket a 7. táblázatban mutatjuk be.
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7. táblázat
A konzervipari fejlesztések megítélése az egészségtudatos
fogyasztók körében
Fejlesztés
iránya
Javítani/
változtatni

Megfelelő a
jelenlegi
állapot

Csökkenteni/
eltávolítani

Összetevők
Vitaminokban
dúsított

Rostokban
dúsított

Ásványi
anyagokban
dúsított

Csomagolás

Alapanyag:
 Megbízható
forrásból
 Ökológiai
gazdálkodásból
Technológia

Aromák

Sótartalom

Cukor

Édesítőszer

Tartósítószer

Színezék

Eredményeink rámutatnak, hogy az egészségtudatos fogyasztók
elfogadhatónak tartják és igénylik a termékek vitaminokban, rostokban és
ásványi anyagokban történő dúsítását. Ugyanilyen kedvező a mindenekelőtt
megbízható, de lehetőség szerint ökológiai forrásból származó
alapanyagokból előállított termékek megítélése. Fontos még megjegyezni,
hogy az édesítőszerekről alkotott vélemény még a cukornál is rosszabb. Az
egyik fókuszcsoportos beszélgetés során hangzott el a következő gondolat:
„Lehet, hogy a cukor, annak ellenére, hogy »fehér halál«-nak hívják, még
mindig egy fokkal egészségesebb, mint az édesítőszer”. Mindez
megkérdőjelezi a modern, a piacra már bevezetett „light” termékek (lekvár,
befőtt) fejlesztésének helyességét, mivel ezeknél édesítőszert alkalmaznak
cukor helyett.
5.3. A fogyasztók bébiétel- és savanyúságválasztási szempontjainak
vizsgálata
A fogyasztók megítélése szerint a bébiételek és a savanyúságok olyan
konzervipari termékcsoportok, amelyek egészségre gyakorolt hatása kedvező
vagy kifejezetten kedvező. Mindez indokolja, hogy további – tesztjelleggel
végzett – vizsgálataink tárgyává tegyük ezeket a termékeket. A means-end
elmélet és a létrázás módszere segítségével azt kívántuk meghatározni, hogy
milyen szempontok befolyásolják a fogyasztók választását.
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5.3.1. Bébiételek
A bébiételek piaca az utóbbi években stratégiai fontosságúvá vált, ami
indokolja a kérdés mind teljesebb körüljárását: mi az, ami miatt egy kismama
bébiételt választ a helyettesítő termékei helyett? Továbbá melyek azok az
értékek, amelyeket a kismamák a bébiételekkel megvásárolnak?
A bébiételeket kétféleképpen csoportosítják:
1.
 száraz bébiételek (tápszerek; tejpépek; instant és tasakos teák;
bébikekszek)
 nedves bébiételek (üveges zöldséges bébiétel; üveges húsos bébiétel;
bébi desszertek, gyümölcsök; bébi italok; bébi víz) (BÓDI, 2009);
2.
 üveges bébiételek,
 pépek,
 tápszerek (OROVICZ, 2005).
Kutatásunkban a nedves bébiételeket vizsgáltuk (kivéve a bébivizet és a
műanyag csomagolású bébi desszerteket). Ez a termékcsoport megfelel a –
másik csoportosítás szerinti – üveges csomagolású bébiételeknek, amelyek
klasszikus konzervipari termékek, és amelyeket a gyártási folyamat során
tartósítószer hozzáadása nélkül, hőkezeléssel tartósítanak.
Az adatgyűjtést követően a válaszadók által többféleképpen
megfogalmazott szempontokat egy-egy kifejezéssel fedtük le. Ez a feladat a
viszonylag kis interjúszám ellenére is komoly feladat volt. A létrehozott
kifejezések segítségével mindegyik válaszadó saját hierarchikus értéktérképe
felrajzolhatóvá vált. Az értéktérkép tartalmazza a kedvező és fontos
terméktulajdonságokat, a hasznokat
és az értékeket
is.
A
terméktulajdonságok az ábra alján, a hasznok az ábra közepén, az értékek
pedig az ábra felső részén kapnak helyet. Egy kismama saját bébiételvásárlási hierarchikus értéktérképét az 5. mellékletben közöljük.
A 10 válaszadótól kapott válaszokat összesítve elkészítettük a bébiételek
hierarchikus értéktérképét, ami a legalább három alkalommal említett
szempontokat, valamint szintén legalább három alkalommal említett
összefüggéseket tartalmazza. A kapott eredmények bemutatják, hogy melyek
azok a terméktulajdonságok, hasznok valamint célok/értékek amelyek a
kismamák vásárlását befolyásolják. Az összesített értéktérképet az 1. ábrán
mutatjuk be.
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1. ábra: A bébiételek hierarchikus értéktérképe
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A vásárló kismamák jelentős száma az interjúk során a bébiételek pozitív
terméktulajdonságai között a gyors elkészíthetőséget, a hosszú
eltarthatóságot, a gyümölcs- és zöldségtartalmat, továbbá azt említették, hogy
a bébiétel készítményekkel főtt ételt tudnak adni gyermekeiknek. Sok termék
hazai készítésű, organikus eredetű, illetve a kisbabák által kifejezetten
kedvelt.
Azokkal a bébiételekkel, amelyeket a gyermekek kifejezetten kedvelnek,
az anyukák szeretetüket is kifejezhetik a gyerekek számára, míg máskor ezek
a készítmények biztonságot is nyújtanak az anyukáknak, hogy a gyermekük
meg fogja enni, amit kap és semmiképpen nem marad éhes.
A legtöbb bébiétellel főtt étel kerül a gyermekek étrendjébe, amivel az
anyukák az általuk helyesnek ítélt (megszokott) táplálkozásra tudják nevelni
a gyermekeiket. Ez a megítélésük szerint az egyik záloga a gyermekük
egészséges fejlődésének.
A bébiételek jelentős része organikus gazdálkodásból származik. A
kismamák említésre méltó csoportja kedvezően fogadja ezeket a termékeket.
Úgy gondolják, hogy a bébiételeknek ez a tulajdonsága közvetlenül
hozzájárul gyermekeik egészséges fejlődéséhez.
A gyors elkészíthetőségnek és a hosszú eltarthatóságnak köszönhetően
bárhol, bármikor azonnal tudnak enni adni a kismamák gyermekeiknek. Ez
számukra kényelmet jelent az utazások során, illetve időmegtakarítást
biztosít, így a mindennapos „kényszerhelyzetekben”, amikor a szokott
ritmust valami megzavarja, fontos kényelmet jelent. Ilyenkor a kismamáknak
gondot jelentene időt fordítani a főzésre is.
A termék hosszú eltarthatóságnak köszönhetően a kismamák egy
csoportjának biztonságérzete is nő, ezeket a termékeket biztonságosabbnak
tartják így nyugodtabban adják gyermekeiknek.
A termékek hosszú eltarthatóságának, valamint zöldség- és gyümölcs
alapanyagainak köszönhetően a kismamák a zöldség- és gyümölcsszezonon
túl is tudnak adni ilyen termékeket a gyermekeiknek, amivel változatos
étkezést és megfelelő vitamin- és rostbevitelt tudnak biztosítani. A változatos
étkezés többféle tápanyag bevitelét teszi lehetővé, ami – ahogyan a megfelelő
vitamin- és rostbevitel is – az egészséges táplálkozást szolgálja. A változatos
étkezés másik említett haszna, hogy annak köszönhetően a gyermek többféle
ízt próbál ki, így később remélhetőleg nem lesz válogatós.
Az említett terméktulajdonságokat, hasznokat és értékeket, valamint az ezek
közötti valamennyi összefüggést a kismamák határértéknél nagyobb száma
jegyezte meg az interjúk során. Két további szempont szintén legalább három
alkalommal említésre került, ugyanakkor ezek eltérő hasznok miatt voltak
fontosak a kismamák számára, ezért az értéktérképre nem kerültek fel. A
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válaszadók közül, határértéknél nagyobb számban említették a nagy
termékválasztékot, illetve a különleges tápanyagokat, melyek a
termékcsoportra jellemző fontos tulajdonságok.

5.3.2. Savanyúságok
A savanyúságok esetében is indokolt a kérdés mind teljesebb körüljárása: mi
az, ami miatt egy vásárló savanyúságot választ a helyettesítő termékei
helyett? Továbbá melyek azok az értékek, amelyeket a fogyasztók a
savanyúságokkal megvásárolnak?
A MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (2008) definíciója szerint a
savanyúságok olyan hőkezeléssel, természetes vagy mesterséges
savanyítással, vagy ezek kombinációjával tartósított termékek, amelyek
alapanyaga a zöldségfélék termése és gumója, különböző gombafélék és a
gyümölcsfélék savanyításra alkalmas részei.
Az adatgyűjtést követően, a bébiételekhez hasonlóan, a válaszadók által
többféleképpen megfogalmazott szempontokat egy-egy kifejezéssel fedtük le.
Így például az „étkezés élménye” kifejezéssel jeleztük az étvágygerjesztő, a
„jobban esik az étel”, „jó érzés a fogyasztása” említéseket. A létrehozott
kifejezések segítségével ismét felrajzolhatóvá vált mindegyik válaszadó saját
hierarchikus értéktérképe. Egy vásárló saját savanyúság-vásárlási
hierarchikus értéktérképét a 6. mellékletben közöljük. Valamennyi válaszadó
értéktérképe ugyanígy elkészíthető.
A 10 válaszadótól kapott válaszokat összesítve elkészítettük a
savanyúságok hierarchikus értéktérképét is, amelyet a 2. ábrán mutatunk be.
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2. ábra: A savanyúságok hierarchikus értéktérképe
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Az interjúk során a vásárlók jelentős része a savanyúságok pozitív
terméktulajdonságai között a jó ízt és a könnyű hozzáférhetőséget említette.
Hangsúlyozták, hogy ezeket a termékeket (leginkább) zöldségekből (köztük
céklából is) állítják elő, amelyeket szívesen fogyasztanak, és amelyekhez így
télen olcsóbban jutnak hozzá. A kedvező terméktulajdonságok között
említették továbbá, hogy a savanyúságok passzolnak a megfelelő főételekhez.
A zöldségek a szezonjukon túl igen drágák. A savanyúságokkal azonban
lehetőség nyílik a fogyasztók számára, hogy olcsóbban szerezzék be ezeket a
termékeket, így takarékoskodva másra több pénzük jut.
A legtöbb savanyúság zöldség feldolgozásával készül és a vásárlók
számára bárhol és bármikor könnyen beszerezhetőek. Ezeknek a
tulajdonságoknak köszönhetően szezonon túl is hozzájutnak zöldségekhez és
fedezhetik a szükséges fogyasztásukat, ami a megfelelő rostbevitelnek
köszönhetően a normális emésztést elősegítve hozzájárul a fogyasztó
egészségéhez. A nagyobb vitaminbevitel és a savanyú káposzta esetében a
fogyasztók által kihangsúlyozott C-vitamin-bevitel szintén hozzájárul az
egészséghez. A cékla kedvező hatásait a válaszadók nagy aránya említette,
akik mind hangsúlyozták, hogy a cékla a daganatos betegségek kialakulását
hátráltatja, így járulva hozzá az egészséges élethez.
Valamennyi válaszadó jó ízűnek tartotta a savanyúságokat. Ez a
tulajdonság azonban nem jelentett pluszt a fogyasztók számára, úgy
gondolták, hogy a termékeknek ez a tulajdonsága alapvető ahhoz, hogy ők
elfogyasszák a savanyúságokat. Amennyiben nem lenne finom a termék, nem
is ennék meg.
A savanyúságok passzolnak a főételekhez, ami így válik „teljessé”,
ugyanakkor harmonikussá és esztétikussá is, ami a termékek jó íze mellett a
másik szükséges alapja az étkezés élményének, azon keresztül pedig az
étkezés élvezetét nyújtja.
Az említett terméktulajdonságokat, hasznokat és értékeket, valamint az ezek
közötti valamennyi összefüggést a válaszadók határértéknél nagyobb száma
jegyezte meg az interjúk során. Több terméktulajdonság, haszon és érték is
említésre került az interjúk során, melyek azonban eltérő okok miatt voltak
fontosak a fogyasztók számára, ezért az értéktérképre nem kerültek fel. A
válaszadók közül, határértéknél nagyobb számban említették a
terméktulajdonságok közül a hosszú eltarthatóságot és univerzálisságot. A
savanyúságok fogyasztásával változatossá tehető az étkezés, valamint több
alkalommal említett haszon, hogy nagy mennyiséget lehet elfogyasztani
belőlük. Az értékek között pedig a biztonságot és a kényelmet említették
határértéknél (három főnél) többen.
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5.4. Innovációs lehetőségek vizsgálata a konzervipar számára
5.4.1. A konzervvásárlás vizsgálata
A kvantitatív kutatás keretében fogyasztói megkérdezést végeztünk, amely
során elsőként azon konzervipari termékek vásárlását vizsgáltuk, amelyeket a
fókuszcsoportokban az „egészségtudatos” fogyasztók az „egészségre
vonatkozó hatás” szempontjából inkább kedvezőnek vagy közömbösnek
tartottak. A következő termékek vásárlását vizsgáltuk: üveges bébiételek,
halkonzervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, sűrített paradicsom és
befőttek. Az egyes termékcsoportokhoz tartozó néhány terméket is
feltüntettük a kérdőíven, hogy segítsük a termékcsoport pontos behatárolását.
Rákérdeztünk arra, hogy milyen gyakran és egy alkalommal mennyit
vásárolnak a fogyasztók ezekből a termékekből. Erre a megoldásra azért volt
szükségünk, mert a konzervipari termékek jellemzője, hogy a fogyasztók
egyszerre nagyobb mennyiségeket szereznek be belőlük, így csupán a
vásárlási gyakoriság megkérdezése jóval pontatlanabb eredményeket jelentett
volna. A fogyasztókat arra kértük, hogy a válaszokat „egység”-ben adják
meg. Ez ugyan pontatlansághoz vezetett, megítélésünk szerint azonban a
válaszadók nem tudták volna a vásárolt termékek kiszerelését pontosabban
megadni. Eredményeinket a 8. táblázatban mutatjuk be.
8. táblázat
Konzervipari termékek vásárlási mennyiségei
Ssz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Válaszadók

Termékcsoportok
Üveges bébiételek
Halkonzervek
Savanyúságok
Sűrített paradicsom
Zöldségkonzervek
Befőttek

n
492
500
500
497
498
500

fő
35
380
415
368
367
332

%
7,1
76,0
83,0
74,0
73,7
66,4

Vásárolt
átlagmennyiségek
n
egység/év
492
173,2
499
34,9
498
48,7
496
42,8
498
49,6
498
39,8

Eredményeink szerint a megkérdezettek között a legnépszerűbb termékek
a savanyúságok, melyeket a válaszadók 83%-a szerzi be. A halkonzerveket,
sűrített paradicsomot és a zöldségkonzerveket közel azonos számú válaszadó
vásárolja. A befőttek valamivel kisebb népszerűségnek örvendenek, mivel a
savanyúságoktól mintegy 17%-kal lemaradva, csupán 66,4%-uk vásárolja.
Bébiételeket csak a válaszadók 7,1%-a vásárol, ami mögött nyilvánvalóan az
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húzódik, hogy kisgyermek van a családjukban. A fogyasztók által vásárolt
termékek évi mennyiségének vizsgálatából ugyanakkor kiderül, hogy az
üveges bébiételekből szerzik be a legnagyobb mennyiséget a vizsgált
termékcsoportok közül (173,2 egység/év). Ezt követik a zöldségkonzervek és
savanyúságok, majd a sűrített paradicsom és a befőttek. A legkevesebbet
halkonzervekből vásárolnak a megkérdezettek évente (34,9 egység/év).
Szignifikáns összefüggéseket találtunk az üveges bébiételek vásárlása és
az életkori csoportok között (p<0,00…), amit a 3. ábrán mutatunk be.
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10%

7,5%
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18-29 éves

30-39 éves

Életkori csoportok

3. ábra: Az üveges bébiételek vásárlói az egyes életkori csoportokban
Nem meglepő, hogy a 30-39 éves korosztály a termékek legfőbb vásárlói,
hiszen ebben a korban jellemző a gyermekvállalás. Eredményeink szerint
ennek a korosztálynak 16,7%-a vásárolja a bébiételeket. Fontos még
megjegyezni, hogy a 18-29 éves korosztályban is viszonylag nagy 7,5%-os ez
az arány, ami egyrészt a gyermekvállalással, másrészt pedig a fiatalokra
jellemző, saját célra történő egy-egy termék vásárlásával lehet
összefüggésben.
Szignifikáns összefüggést találtunk az üveges bébiételek vásárlása és a
gazdasági aktivitás összefüggésének vizsgálata során is (p<0,00…). A GYESen lévő vásárlók 45,5%-a emel le a boltok polcairól bébiételt, de a tanulók
14,3%-a is időnként vásárol a termékből.
A halkonzerv-vásárlási hajlandóság – szignifikáns eredményünk szerint
(p<0,05) – az életkor előrehaladtával növekszik. A legnagyobb arányban az
50-59 éves életkori csoportba tartozó válaszadók vásárolják (87,5%), míg a
legkevésbé a 18-29 évesek között népszerű (68,1%). A termékcsoport
pozíciójára megítélésünk szerint az elöregedés jellemző.
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A savanyúságok vásárlása és a vizsgált háttérváltozók között nem
állapítottunk meg szignifikáns összefüggést.
A sűrített paradicsomok esetében is találtunk szignifikáns összefüggést
(p<0,05). Eszerint a termékek a nők körében sikeresebbek, 77,3%-uk
vásárolja ezeket a termékeket, míg ugyanez a szám a férfiak esetében 66,0%.
A sűrített paradicsom az otthoni főzések alapanyaga, így nem meglepő, hogy
a háziasszonyi munkákat végzők inkább vásárolják ezeket a termékeket.
Érdekes
szignifikáns
eredményünk
(p<0,05),
miszerint
a
zöldségkonzervek a fiatalabb életkori korosztályok esetében népszerűbbek. A
30-39 éves fogyasztók 84,7%-a vásárolja, míg a legkisebb arányban a 60 év
felettiek (65,0%). A jelenség talán azzal magyarázható, hogy a
zöldségkonzervek valóban kényelmi termékként funkcionálhatnak és az
időmegtakarító szerepük a 30-39 évesek körében a legfontosabb.
A befőttek – szignifikáns eredményünk szerint (p<0,005) – a férfiak
körében népszerűbbek. A válaszadó férfiak 76,6%-a vásárol befőtteket,
szemben a nők 62,5%-ával. Ezek a termékek a legnépszerűbbek a 30-39 év
közöttiek körében (78,2%-uk vásárolja), míg az 50-59 évesek körében ez az
arány csupán 50,0% (p<0,005).
5.4.2. A terméktulajdonságok fogyasztói megítélésének vizsgálata
A kérdőív második kérdéscsoportjában csak a zöldség- és
gyümölcskonzervekkel foglalkoztunk (a korábban vizsgált termékcsoportok
közül a halkonzerveket kizártuk), hogy a fogyasztók számára a kérdéseink
egyszerűbbek, könnyebben behatárolhatók legyenek. Arra kértük a
válaszadókat, hogy 5 fokozatú Likert-skálán értékeljék a megnevezett
terméktulajdonságokat, ahol az „1” jelentése nem fontos, „5” jelentése
nagyon fontos. Eredményeinket a 9. táblázatban mutatjuk be a válaszok
átlagai szerinti csökkenő sorrendben.

53

9. táblázat
Terméktulajdonságok fogyasztói megítélése a zöldség- és
gyümölcskonzervek esetén
Ssz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A zöldség- ill. gyümölcskonzerv…
…házias íze
…egészségre gyakorolt kedvező hatása
…kevés „E-szám”-mal jelölt adalékanyagot
tartalmaz
…könnyű felbonthatósága
…könnyű beszerezhetősége
…alacsony ára
…hazai eredete
…tartósítószer-mentessége
…génmódosított összetevő (GMO)-mentessége
…visszazárhatósága
…eredetét és minőségét tanúsító védjegy található
a terméken (pl. Kiváló Magyar Élelmiszer)
…márkája
…bio(öko)-eredete
…tetszetős csomagolása
…megszokottól eltérő ízvilága

n Átlag Módusz Szórás
500 4,41
499 4,31

5
5

0,93
0,93

500 4,31

5

1,03

495
500
499
497
500
500
499

4,27
4,24
4,19
4,19
4,15
4,08
4,04

5
5
5
5
5
5
5

1,10
0,87
0,95
0,99
1,05
1,17
1,18

497 3,89

5

1,18

499
500
498
499

3
3
3
3

1,12
1,34
1,22
1,32

3,45
3,20
3,19
2,83

Eredményeink szerint a legfontosabb terméktulajdonság a zöldség- és
gyümölcskonzervek esetében a termék íze. A válaszokból kiderül, hogy nem
várnak új ízeket a fogyasztók, azt szeretnék, hogy a konzervek jó ízűek,
kellemes ízűek legyenek, sőt különösképpen vágynak arra, hogy a nehezen
meghatározható házias, megszokott ízeket nyújtsák minél tökéletesebben.
Látható mindez abból, hogy a termék „megszokottól eltérő ízvilága” a
felsorolt tulajdonságok közül a legkevésbé fontos a megkérdezettek számára.
A válaszadók tartanak az újdonságoktól, nehezen fogadják el azokat.
Kutatásunk szempontjából rendkívül értékes információ, hogy a
fogyasztók számára a második legfontosabb terméktulajdonság a zöldség- és
gyümölcskonzervek esetében a termék „egészségre gyakorolt kedvező
hatása”. Ehhez a terméktulajdonsághoz kapcsolható megítélésünk szerint az
adalékanyagoktól való félelem is, így jelenhet meg harmadikként a
sorrendben az a fogyasztói igény, hogy a zöldség- és gyümölcskonzerv kevés
„E-szám”-ot tartalmazzon. A fogyasztók tehát igénylik, hogy a vásárolt
konzervek is legyenek egészségükre kedvező hatásúak. Nem fogadják el a
válaszadók, hogy a konzerveket csak kényszerből fogyasszák, vállalva a
kedvezőtlen egészségügyi hatást a termék más tulajdonságaiért, így például
az alacsony áráért cserébe.
Az „alacsony ár” csupán a hatodik helyet foglalja el. Annak ellenére,
hogy a módusz értéke ennél a terméktulajdonságnál is 5-ös, úgy tűnik, hogy
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más szempontok teljesülése fontosabb a fogyasztók számára. Valószínű,
hogy a legtöbb fogyasztó a boltokban az alacsony árat fontosabbnak tartja,
mint azokat a terméktulajdonságokat, amelyek ezt megelőzték, így a könnyű
felbonthatóságot is, de az is látható, hogy jelentős fogyasztói igény
mutatkozik a természetes, házias ízű, egészségre kedvező hatású zöldség- és
gyümölcskonzervekre.
Szignifikáns összefüggéseket találtunk a konzervipari termék „egészségre
gyakorolt kedvező hatásának” fontossága és a válaszadó háztartásában élők
száma között (p<0,005). Míg az egyedülállók számára az egészségre
jótékony hatás a konzervek esetében csupán 3,98-as átlagú, addig a
nagycsaládosoknál (5- és 6-fős háztartásokban) ugyanez az érték átlagosan
4,53. A termék egészségre gyakorolt kedvező hatásának fontossága és a
válaszadó átlagjövedelme között is szignifikáns összefüggés áll fenn
(p<0,005). Meglepő módon ez az átlagérték a magasabb jövedelműek
körében alacsonyabb, a jelentősen és valamivel átlag feletti jövedelemmel
rendelkezők körében összesítve 3,93, míg az átlagosnál valamivel
alacsonyabb jövedelműek körében a legmagasabb (4,54).
Fontos információ még, hogy a fogyasztók közül kik azok, akik a
legjobban aggódnak a termékek tartósítószer tartalma miatt. Szignifikáns
összefüggést találtunk a tartósítószer-mentesség fontossága és a háztartások
mérete között (p<0,05). Hasonlóképpen a „termék egészségre gyakorolt
hatásával”, itt is megállapítást nyert, hogy az egyszemélyes háztartásban élők
számára a legkevésbé fontos a terméknek ez a tulajdonsága, az átlagérték
3,83, míg az 5- és 6-fős nagyobb háztartásokban (nagycsaládokban) ez a
szám 4,48.
Nem meglepő, hogy a termékek tartósítószer-mentessége a nők számára
fontosabb (p<0,00…). Eredményeinket a 4. ábrán szemléltetjük.
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4. ábra: A zöldség- és gyümölcskonzervek tartósítószer-mentességének
fontossága a férfi és nő válaszadók számára (n=498)
Míg a nőknél ez az átlagérték 4,29, addig a férfiaknál 3,82. Mindez azzal
lehet összefüggésben, hogy a nők saját maguk és családjuk egészségét
különösképpen szem előtt tartják.
Érdekes eredményünk, hogy a tartósítószerektől való félelem a korral
előrehaladva növekszik (p<0,05), a legnagyobb ez az átlagérték az 50-59
évesek körében (4,44), míg a 18-29 éveseknél csupán 4,00, de a 30-39
éveseknél is csak 4,02. Az idősebbek talán egészségükért aggódva, a
tartósítószerektől is jobban tartanak. A termék tartósítószer-tartalmától való
félelem eredményeink szerint (p<0,05) a legnagyobb a GYES-en lévők
körében (4,59), ami minden bizonnyal azzal függ össze, hogy a kismamák
igyekeznek minél jobban odafigyelni a gyermekük egészséges táplálására.
A válaszadók nagyon fontos terméktulajdonságként jelölték meg a
zöldség- és gyümölcskonzervek alacsony „E-szám”-tartalmát. Ez a
terméktulajdonság szintén a nők körében fontosabb (4,44) (p<0,00…).
A válaszadók által fontosnak tartott terméktulajdonságok között előkelő
helyet foglal el a termék „könnyű felbonthatósága”, ami a nők számára
fontosabb (4,44) (p<0,00…). Minden bizonnyal azért, mert ők
háziasszonyként jóval több zöldség- és gyümölcskonzervet kell, hogy
felbontsanak, talán sok kellemetlen emlékük is van a nehezen nyitható
konzervekkel kapcsolatban.
Nem meglepő, hogy a termék könnyű felbonthatósága az életkor
előrehaladtával egyre fontosabb lesz. Eredményeinket az 5. ábrán mutatjuk
be.
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5. ábra: A zöldség- és gyümölcskonzervek könnyű felbonthatóságának
fontossága az egyes életkori csoportok számára (n=488)
Szignifikáns eredményünk szerint (p<0,05) az idősebb korosztályok
számára a legfontosabb a termék könnyű felbonthatósága. Ez a
terméktulajdonság, az iskolai végzettséggel is szignifikánsan összefügg
(p<0,05) és az iskolai végzettség növekedésével csökken ennek a fontossága.
Míg a maximum 8 általános iskolát elvégzettek körében ez a szám 4,48,
addig a felsőfokú végzettségűek körében csupán 4,01. Ez az összefüggés
megítélésünk szerint az idősebb korosztály általában alacsonyabb iskolai
végzettségével magyarázható. Végül a könnyű felbonthatóság a gazdasági
aktivitással is összefügg (p<0,05). A legfontosabb a GYES-en lévők (4,59) és
a nyugdíjasok (4,56) számára, míg a legkevésbé fontos a tanulók (3,63) és a
munkanélküliek (3,64) számára, akik ezt talán felesleges árnövelő
terméktulajdonságnak tekintik.
A szignifikáns összefüggések közül még egy fontos terméktulajdonság
bemutatását tartjuk szükségesnek. Az alacsony ár fontossága összefügg a
válaszadó iskolai végzettségével (p<0,00…). Eredményeinket a 6. ábrán
mutatjuk be.
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6. ábra: A zöldség- és gyümölcskonzervek alacsony árának fontossága az
egyes iskolai végzettségű fogyasztói csoportok számára (n=479)
Eredményeink szerint az alacsonyabb végzettségűek körében a
legfontosabb a termék alacsony ára, ami megítélésünk szerint az alacsony
végzettséggel összefüggő alacsonyabb jövedelmekkel lehet kapcsolatban.
Szignifikáns összefüggés van a válaszadók gazdasági aktivitása és a termék
alacsony árának fontossága között is (p<0,05). A nyugdíjasok (4,39) számára
különösen fontos a termék olcsósága, míg a tanulók (4,00) és az aktív
szellemi munkát végzők (4,03) számára a legkevésbé fontos ez a
terméktulajdonság. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a 4,00 körüli értékek azt
mutatják, hogy a termék alacsony ára fontos minden gazdasági aktivitású
csoport számára.
Végül az alacsony ár fontossága szignifikánsan összefügg a válaszadó
átlagjövedelmével is (p<0,00…). Eredményeinket a 7. ábrán mutatjuk be.
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7. ábra: A zöldség- és gyümölcskonzervek alacsony árának fontossága a
különféle átlagjövedelmű fogyasztói csoportok számára (n=499)
Nem meglepő, hogy a jövedelem növekedésével csökken a termék
alacsony árának fontossága. Az ábra ugyanakkor jól mutatja, hogy még az
átlagos jövedelemmel rendelkezők (havi bruttó 195 ezer Ft-os átlagos
jövedelmet jelöltünk meg) körében is 4,14 átlagértékű a konzervek alacsony
árának fontossága, ami azt mutatja, hogy a fogyasztók jelentős része elvárja,
hogy a zöldség- és gyümölcskonzervek alacsony áron kerüljenek
értékesítésre. Ez összhangban áll azzal az elemzői véleménnyel, miszerint a
konzervipari termékeket a fogyasztók „olcsó élelmiszer”-nek tartják
(HEGEDŰS, 2009).
5.4.3. Termékfejlesztési lehetőségek vizsgálata
Korábbi feltételezéseink szerint a fogyasztók igénylik az egészségre kedvező
hatású konzervipari termékeket. Ezt a feltételezésünket alátámasztja a
kérdőív második kérdéscsoportjára adott válaszok között szereplő két
szempont: a termék „egészségre gyakorolt kedvező hatása” és „kevés »Eszám«-mal jelölt adalékanyag található a termékben”, által elfoglalt előkelő
helyek. A fogyasztók tehát olyan konzerveket szeretnének fogyasztani,
melyek kevés „E-szám”-mal jelölt adalékanyagot tartalmaznak. Ez a
szempont jól látszik. Ugyanakkor a termék egészségre gyakorolt kedvező
hatása többféleképpen elérhető. Ilyen megoldás lehet a biotermékek
előállítása, amivel már néhány konzervipari vállalat (köztük magyar vállalat
is) megpróbálkozott. Az iparág számára egy másik választható út a
funkcionális élelmiszerek fejlesztése.
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Az Európai Unióban – ahogyan azt korábban említettük – jelenleg is
folyik az egyes összetevők egészségre gyakorolt hatásainak bírálata. Úgy
ítéltük meg azonban, hogy az OÉTI által benyújtott lista megfelelő
kiindulópontot jelent ahhoz, hogy lehetséges egészségre jótékony hatású
konzervipari termékfejlesztések alapja legyen. A pontosabb információk
megszerzése érdekében az OÉTI főigazgató-helyettesével, Dr. Lugasi
Andreával, valamint a Nyilvántartási és Szakértő Osztály osztályvezetőjével,
Dr. Horacsek Mártával folytattunk szakmai beszélgetéseket.
Megítélésünk szerint egészségre kifejezetten jótékony hatású
konzervipari termékek előállításában lehetőséget jelent a konzervipar
számára, ha termékeit olyan összetevőkkel dúsítja (megfelelő arányban),
amelyek egészségre kifejezetten kedvező hatással rendelkeznek. Amennyiben
a vállalat ezeket a termékeket egészségre vonatkozó állítással is ellátja, úgy
már egészen biztosan funkcionális konzervipari termékekről beszélhetünk.
Korábban már említett megfontolások szerint úgy ítéljük meg, hogy azokat a
termékeket érdemes a konzerviparnak továbbfejlesztenie, amelyek egészségre
vonatkozó hatása jelenleg is kedvező vagy legalább nem kedvezőtlen. Ezek a
termékek a korábban is vizsgált üveges bébiételek, halkonzervek,
zöldségkonzervek, savanyúságok, sűrített paradicsom és befőttek.
A kutatás megkezdése előtti legnagyobb kihívást az jelentette, hogy olyan
lehetséges összetevőket találjunk, amelyek az OÉTI említett listáján
szerepelnek és amelyekkel a fenti konzervipari termékek dúsítása lehetséges.
Szakemberekkel történt egyeztetés után a következő összetevőket
választottuk ki: vitaminok, fokhagyma, kerti kakukkfű, menta-levél, kamillavirág és tormagyökér. Ezek az összetevők számos egészségre kedvező –
tudományosan igazolt – jótékony hatással rendelkeznek, amelyeket minden
bizonnyal az EFSA illetékes bizottsága is hamarosan elfogad.
Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a hatásokat
természetesen csak akkor érik el a megnevezett összetevőkkel dúsított
termékek, ha azok megfelelő mennyiségben tartalmazzák a tápanyagokat.
Továbbá konzervipari termékek esetében különösen fontos szempont, hogy a
tartósítási eljárás után is megfelelő mennyiségben és felvehető formában
maradjanak az egészségre jótékony hatású összetevők a termékben. Ennek
megvalósítása azonban már a technológiai oldal feladata, mégis igyekeztünk
olyan összetevőket választani, melyek felhasználása a konzervipari
termékekben a szakemberek szerint nem lehetetlen.
A kérdőív második kérdéscsoportja jól mutatja, hogy egy funkcionális
(egészségvédő) konzervipari termék nem lehet sikeres Magyarországon, ha
nem teljesíti a fogyasztók által leginkább elvárt terméktulajdonságot. De
ugyanezt támasztja alá számos – korábban említett – nemzetközi kutatási
eredmény is. A termék jó ízű, sőt „házias ízű” kell, hogy legyen. A legtöbb
magyar fogyasztó számára a termék íze az egyik legfontosabb vásárlási
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szempont (NÓTÁRI, 2008). A konzervipari termékektől is elvárják a kiváló
ízt, ami azt jelenti, hogy csak úgy érhetjük el, hogy az egészségvédő
konzervipari termékeket a magyar fogyasztók megvásárolják, ha azok nem
csak egészségre jótékony hatásúak, de finomak is.
A kérdőív harmadik kérdéscsoportjában azt vizsgáltuk, hogy a fogyasztók
a vizsgált konzervipari termékcsoportokat milyen összetevővel kóstolnák
meg, illetve fogyasztanák szívesen. A 25 legkedveltebb lehetséges
termékvariációt mutatjuk be a 10. táblázatban. Ezeket a termékeket a
válaszadók több mint 1%-a kóstolná meg, illetve fogyasztaná szívesen.
10. táblázat
Az egyes lehetséges termékek kedveltsége (n=500)

Ssz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lehetséges termék
Befőttek + vitaminok
Savanyúságok + tormagyökér
Savanyúságok + fokhagyma
Halkonzervek + fokhagyma
Zöldségkonzervek + vitaminok
Üveges bébiételek + vitaminok
Zöldségkonzervek + fokhagyma
Sűrített paradicsom + kerti kakukkfű
Savanyúságok + vitaminok
Sűrített paradicsom + vitaminok
Halkonzervek + tormagyökér
Sűrített paradicsom + fokhagyma
Halkonzervek + vitaminok
Zöldségkonzervek + kerti kakukkfű
Halkonzervek + kerti kakukkfű
Befőttek + menta-levél
Zöldségkonzervek + tormagyökér
Savanyúságok + kerti kakukkfű
Sűrített paradicsom + menta-levél
Zöldségkonzervek + menta-levél
Halkonzervek + menta-levél
Savanyúságok + menta-levél
Befőttek + kamillavirág
Sűrített paradicsom + tormagyökér
Üveges bébiételek + kamillavirág
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Megkóstolná /
szívesen
fogyasztaná
(fő)
212
191
160
149
128
99
94
91
90
83
64
64
61
51
45
42
41
37
29
24
17
17
17
12
10

Megkóstolná /
szívesen
fogyasztaná
(%)
42,4
38,2
32,0
29,8
25,6
19,8
18,8
18,2
18,0
16,6
12,8
12,8
12,2
10,2
9,0
8,4
8,2
7,4
5,8
4,8
3,4
3,4
3,4
2,4
2,0

Eredményeink megmutatják, hogy a kutatás során megfelelő összetevőket
választottunk ki, továbbá a magyar fogyasztók is nyitottak az újdonságokra,
hiszen a megkérdezettek között minden lehetséges terméknek találtunk
fogyasztót, de legalábbis olyan válaszadót, aki szívesen megkóstolná a
terméket. A legnépszerűbb lehetséges termékcsoportok a befőttek vitaminnal,
savanyúságok
tormagyökérrel
vagy
fokhagymával,
halkonzervek
fokhagymával, illetve zöldségkonzervek vitaminokkal.
A „befőttek vitaminokkal” termékcsoportot kóstolná meg, fogyasztaná
szívesen a legtöbb válaszadó. Ennek a termékcsoportnak az előállítása
fogyasztói oldalról indokolt, technológiai oldalról azonban talán a
legnehézkesebb, mivel számos vitamin a hőkezelést nehezen tűri.
Ugyanakkor a befőttek előállítása során ezt az eljárást alkalmazzák. Hasonló
a probléma „zöldségek vitaminokkal” termékcsoportnál is. Savanyúságokat
tormagyökérrel és fokhagymával az iparág ma is előállít. A kérdés ennél a
termékcsoportnál az, hogy mekkora az a mennyiség, amit az összetevőkből
az eredeti termékhez hozzá kell tenni, hogy az egészségre jótékony hatást
elérjük. Megítélésünk szerint a „halkonzervek fokhagymával” termékcsoport
nagy lehetőséget tartogat. Valamivel kevesebb, mint minden harmadik
fogyasztó szívesen megkóstolná, illetve fogyasztaná ezt a termékcsoportot. A
kérdés ennél a termékcsoportnál is az, hogy lehetséges-e olyan mennyiségben
hozzáadni a termékhez az összetevőt, hogy elérjük a kívánt egészségre
jótékony hatást.
A szignifikáns összefüggéseket az első öt legnépszerűbb termék (illetve
lehetséges termék) esetében vizsgáltuk, de igen kevés esetet találtunk.
Szignifikáns összefüggés található (p<0,05) a tormával készült savanyúságok
kedveltsége és a válaszadó neme között. A nők körében kedveltebbek ezek a
termékek, 41,5%-uk szívesen megkóstolná, illetve fogyasztaná ezeket a
konzerveket ellentétben a férfiakkal, ahol ez az arány csupán 29,1%.
5.4.4. Lehetőségek a magasabb ár kialakításában
Olyan konzervipari termékeket előállítani, amelyek valamilyen összetevővel
dúsítottak, nyilvánvalóan többletköltséget jelent. A konzervipari termékek
árrésébe igen nehézkesen beépíthető ez a költség, ezért indokolt annak
vizsgálata, hogy melyek azok a termékek, amelyeknek nem csupán
megkóstolására és fogyasztására nyitottak a fogyasztók, de a termékekért a
magasabb árat is hajlandóak megfizetni. Kérdőívünkben arra kértük a
válaszadókat, hogy miután válaszoltak a kérdésre, hogy melyik terméket
kóstolnák meg, illetve fogyasztanák szívesen, válaszoljanak arra is, hogy
melyik az a sorrendben három termék, amelyekért legalább 10%-os
ártöbbletet is hajlandóak fizetni. Megítélésünk szerint ezeknek a
termékeknek az előállítása fokozottan indokolt, de azon termékek is sikeresek
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lehetnek, amelyekért ha magasabb árat nem is, de az alaptermék árát
hajlandóak megfizetni a válaszadók, amennyiben sikerül a termékfejlesztés
költségeit az alaptermék árába beépíteni.
A 11. táblázatban a kérdőív negyedik kérdésének eredményeit foglaltuk
össze. A kérdőívben azt kértük a fogyasztóktól, hogy sorrendben adják meg
azokat a termékeket, amelyekért magasabb árat is hajlandóak fizetni, ezért a
kimutatásban is figyeltünk arra, hogy a válaszadó sorrendben első, második
vagy harmadik helyen jelölte meg az egyes termékeket. Végül az
eredményeket összesítettük és a szerint állítottuk sorrendbe az egyes
termékeket. A táblázatban ezúttal is csak az 1%-nál nagyobb értékeket elért
lehetséges termékeket tüntettük fel.
11. táblázat
Az egyes termékekért magasabb árat is fizetni hajlandó
fogyasztók arányai
A termékért legalább 10%-kal
többet fizetnének (fő)
Ssz

Lehetséges termék
1. helyen
2. helyen
3. helyen
%
%
(n=476)
(n=477)
(n=475)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Összesen

Befőttek + vitaminok
Halkonzervek + fokhagyma
Savanyúságok + fokhagyma
Savanyúságok + tormagyökér
Zöldségkonzervek + vitaminok
Üveges bébiételek + vitaminok
Savanyúságok + vitaminok
Halkonzervek + tormagyökér
Zöldségkonzervek + fokhagyma
Halkonzervek + kerti kakukkfű
Sűrített paradicsom + fokhagyma
Sűrített paradicsom +
kerti kakukkfű
Zöldségkonzervek +
kerti kakukkfű
Befőttek + menta-levél
Halkonzervek + vitaminok
Sűrített paradicsom + vitaminok
Halkonzervek + menta-levél
Sűrített paradicsom + menta-levél
Zöldségkonzervek + menta-levél
Savanyúságok + kerti kakukkfű
Egyéb
Összesen

32
43
18
12
7
21
11
10

6,4
8,6
3,6
2,4
1,4
4,2
2,2
2,0

13
5
6

5
10
6
4
4
2
2
4
215

63

%

fő

%

29
6
9
7
3
1
7

5,8
1,2
1,8
1,4
0,6
0,2
1,4

6

1,2

81
54
49
41
31
25
25
17
16
14
14

16,2
10,8
9,8
8,2
6,2
5,0
5,0
3,4
3,2
2,8
2,8

2,6
1,0

20
5
22
22
21
3
7
7
10
1
9

4,0
1,0
4,4
4,4
4,2
0,6
1,4
1,4
2,0
0,2
1,8

1,2

7

1,4

7

1,4

6

1,2

13 2,6

4
1
4
3
4
4
2
4
169

0,8
0,2
0,8
0,6
0,8
0,8
0,4
0,8
33,8

4
1

0,8
0,2

1

0,2

2
2
3
88

0,4
0,4
0,6
17,6

13
12
10
8
8
8
6
11

1,0
2,0
1,2
0,8
0,8
0,4
0,4
0,8
43

13 2,6

2,6
2,4
2,0
1,6
1,6
1,6
1,2
2,2

Eredményeink szerint a harmadik kérdéscsoportnál kapott első 5
legkedveltebb termékért lennének a fogyasztók leginkább hajlandóak
többletköltségeket vállalni. Ugyanakkor a sorrend megváltozott a termékek
között. Az első helyen most is a vitaminozott befőttek állnak, de a
fokhagymát tartalmazó halkonzervek már a második helyet foglalják el. A
fokhagymás savanyúságok pedig megelőzik a tormát tartalmazó
savanyúságokat. A válaszadók 16,2%-a hajlandó lenne legalább 10%-kal is
többet fizetni a vitaminozott befőttekért, 10,8%-uk pedig a fokhagymát
tartalmazó halkonzervekért vállalna többletköltségeket. Ezeket a termékeket
követik a fokhagymás savanyúságok, amelyekért minden 10-edik fogyasztó
vállalna többletköltségeket, majd a savanyúságok tormával és a vitaminozott
zöldségkonzervek. Előbbiekért a válaszadók 8,2%-a, utóbbiakért 6,2%-uk
vállalna többlet kiadásokat. Ki kell emelnünk, hogy a fokhagymatartamú
halkonzervek népszerűségét jelzi, hogy a válaszadók 8,6%-a első helyen
jelölte meg azon termékek között, melyekért többlet kiadásokat vállalna.
5.4.5. Funkcionális
fogadtatása

konzervipari

termékek

üzeneteinek

fogyasztói

A kérdőívben vizsgált zöldség- és gyümölcstermékek, valamint
halkészítmények természetesen jelenleg is számos jótékony hatással
rendelkeznek. Ugyanakkor olyan összetevőkkel való dúsításukat vizsgáltuk,
amelyeknek önállóan is számos jótékony hatása van egészségünkre. Ezekből
emeljük ki a vizsgálatunk szempontjából legfontosabbakat, az OÉTI
listájának állításait követve:
 Vitaminok:
o segítik az immunrendszer megfelelő működését.
 Fokhagyma:
o előnyösen befolyásolhatja a vér összkoleszterin, ill. LDLkoleszterin-szintjét;
o hozzájárulhat a légúti rendszer egészségének fenntartásához;
o hozzájárulhat a káros mikroorganizmusokkal (gombákkal,
baktériumokkal) szembeni ellenálló képességhez.
 Kerti kakukkfű:
o hozzájárul a felső légúti rendszer egészségének
fenntartásához;
o hozzájárul a szervezet védekező rendszerének megfelelő
működéséhez.
 Menta-levél:
o hozzájárul a normális emésztés fenntartásához.
 Kamilla-virág:
o hozzájárul a normális emésztés fenntartásához.
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Tormagyökér:
o hozzájárulhat a légutak egészségének fenntartásához.
A kérdőív ötödik kérdéscsoportjában vizsgáltuk, hogy ezek a hatások
mennyire értékesek a fogyasztók számára. Megítélésünk szerint azok a
termékcsoportok lehetnek a legsikeresebbek, amelyek egyrészről kedvelt
ízűek, másrészt viszont olyan egészségre kedvező hatást teljesítenek,
melyeket a fogyasztók fontosnak tartanak, hogy a konzervipar egyes
termékcsoportjai nyújtsanak. 5-fokozatú Likert-skálán vizsgáltuk az
állításokat, ahol az „1” jelentése nem fontos, „5” jelentése nagyon fontos.
Lehetőséget biztosítottunk a válaszadók számára, hogy amennyiben nem
tudnak állást foglalni az egyes állítások fontosságáról, a nem tudja/nem
válaszol választ jelölhessék be. A kérdéscsoport eredményeit a 12.
táblázatban mutatjuk be:
12. táblázat
Az egyes konzervipari termékek lehetséges egészségre gyakorolt
jótékony hatásainak fogyasztói megítélése (n=500)
Ssz

Hatás

n

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erősíti az immunrendszert
Jótékony a szervezet védekezőképességére
Kedvező hatással van az emésztésre
Segíti az alacsony koleszterinszint fenntartását
Hatékony a légúti betegségek gyógyításában
Védi a felső légutak egészségét

492
486
491
491
467
472

Átlag Módusz Szórás
4,35
4,34
4,33
4,13
4,04
4,00

5
5
5
5
5
5

0,96
0,94
0,96
1,12
1,14
1,15

Eredményeink szerint a válaszadók számára a legfontosabb egészségi
hatás (a felsorolt hatások közül), amit a konzervipari termékek nyújthatnak,
hogy a termék erősíti az immunrendszert (4,35). Ezt követi a szervezet
védekezőképességére gyakorolt jótékony hatás (4,34) és az emésztésre
gyakorolt kedvező hatás (4,33). Az első három hatás szinte egyformán fontos
a válaszadók számára. Ezektől valamelyest lemarad, de a fontosabbak közé
tartozik az alacsony koleszterinszint fenntartását segítő tulajdonság (4,13).
Kevésbé fontosak a légúti betegségek gyógyítását kínáló és a felső légutak
egészségét védő hatások. Az utóbbi két hatás esetében feltűnően nagy
azoknak a fogyasztóknak az aránya, akik nem tudták megítélni ezeknek a
szempontoknak a fontosságát és a „nem tudja/nem válaszol” választ jelölték
be. Úgy látszik, ezek az üzenetek több magyarázatot igényelnek majd az
alkalmazóiktól.
Szignifikáns eredményeink szerint (p<0,05) az „erősíti az
immunrendszert” hatás a nők körében fontosabb. Míg a nőknél ennek a
hatásnak az átlagos megítélése 4,41, addig a férfiak körében 4,21. Meg kell
jegyeznünk, hogy mind a hat vizsgált egészségügyi hatás a nők körében
65

számíthat nagyobb elismerésre. Valamennyi esetben (ha nem is mindenhol
szignifikáns az eredmény) a nők által adott értékek átlaga nagyobb a férfiak
által megadott értékeknél. Látható, hogy a konzervipari termékek egészségre
kedvező hatásait a nők tudják jobban értékelni, ami mögött az állhat, hogy ők
talán nagyobb hangsúlyt fektetnek az „egészséges étkezésre” és saját
egészségük (illetve családjaik egészsége iránti) felelősségük is jelentősebb,
míg a férfiak inkább szkeptikusak. Szignifikáns összefüggés található a
konzervipari termék immunrendszer erősítő hatásának fontossága és a
válaszadó életkori csoportja között is (p<0,05). Eredményeinket a 8. ábrán
mutatjuk be.

5,0

Átlag

4,5

4,28

4,27

4,21

18-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

4,57

4,64

50-59 éves

60 év felett

4,0
3,5
3,0
Életkori csoportok

8. ábra: A konzervipari termékek immunrendszer erősítő hatásának
fontossága a különféle életkori csoportok számára (n=485)
Az életkori csoportok valamennyi hatással szignifikáns kapcsolatban
állnak. Általában megállapítható, hogy az életkor előrehaladtával egyre
fontosabbá válik, hogy a konzervipari termék rendelkezzen különféle
egészségre jótékony hatással. A immunrendszer erősítő hatásnál
megfigyelhető, hogy fiatalabb korosztályoknál nagyobb ez az érték, mint a
40-49 éves korcsoportnál. Megítélésünk szerint ez összefüggésben állhat a 40
év körüliek szkeptikusságával és talán jobb ellenálló képességével.
Szignifikáns összefüggés található még az immunrendszer erősítő hatás
fontossága és a válaszadó iskolai végzettsége között is (p<0,05).
Eredményeinket a 9. ábrán mutatjuk be.
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9. ábra: A konzervipari termékek immunrendszer erősítő hatásának
fontossága az egyes iskolai végzettségű fogyasztói csoportok számára
(n=472)
Az iskolai végzettség növekedésével csökken a konzervipari termékek
immunrendszert erősítő hatásának fontossága. Hasonló kapcsolat figyelhető
meg a többi hatás esetében is, ami megítélésünk szerint összefüggésben állhat
azzal, hogy az idősebb korosztályban nagyobb arányban vannak az
alacsonyabb iskolai végzettségűek.
A korábbi megállapításokkal összhangban szignifikáns összefüggés
található a konzervipari termék immunrendszer erősítő hatása és a válaszoló
gazdasági aktivitása között is (p<0,05). Eredményeinket a 10. ábrán
szemléltetjük.
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10. ábra: A konzervipari termékek immunrendszer erősítő hatásának
fontossága az egyes gazdasági aktivitású fogyasztói csoportok számára
(n=497)
A nyugdíjasok (4,62) és a GYES-en lévők (4,59) számára különösen
fontos ez a hatás, míg a legkevésbé a tanulók (4,00) és az aktív szellemi
munkát végzők (4,21) tartják fontosnak, hogy a konzervipari termék ilyen
hatással rendelkezzen. A háztartásbeliek által említett válaszokat az alacsony
elemszám miatt nem értelmezzük.
Végül szignifikáns kapcsolat található a válaszadó átlagjövedelme és az
említett hatás között (p<0,05). A legfontosabb a hatás a valamivel átlag alatti
jövedelmű fogyasztók számára (4,56), ami megítélésünk szerint a betegség
miatti jövedelem-kieséstől való félelemmel magyarázható.
A szervezet védekezőképességére kifejtett kedvező hatás szintén
szignifikáns kapcsolatot mutat a válaszadó nemével (p<0,05). Míg a nőknél a
válaszok átlaga 4,40, addig a férfiaknál 4,17. Meg kell jegyeznünk, hogy
mindkét szám igen magas, a fogyasztók számára fontos, értékes, ha a
konzervipari termék ilyen hatással rendelkezik. Igen szoros szignifikáns
kapcsolat figyelhető meg a válaszadó életkori csoportja és a hatás fontossága
között (p<0,005). Eredményeinket a 11. ábrán mutatjuk be.
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11. ábra: A konzervipari terméknek a szervezet védekezőképességére
kifejtett kedvező hatásának fontossága a különféle életkori csoportok
számára (n=479)
Feltűnő az ábrán – ami majd több hatás esetében is megfigyelhető – az
idősebb korosztály fokozott érdeklődése mellett (4,67-es, illetve 4,54-es
értékek) a 40 év körüliek szkeptikussága (4,15). A 40-49 éves életkori
csoportban megtörik a sorozat és a 30-39 évesek magasabb érdeklődése
(4,33) után a terméknek a szervezet védekezőképességére gyakorolt kedvező
hatása a fiatalok és egészségükkel talán kevesebbet foglalkozók kevésbé
magas szintjére (4,18) esik vissza.
További szignifikáns összefüggés található a válaszoló gazdasági
aktivitása és a vizsgált hatás között (p<0,05). Hasonlóképpen az
immunrendszer erősítő hatáshoz, a konzervipari terméknek a szervezet
védekezőképességére kifejtett kedvező hatása is a GYES-en lévők (4,64) és a
nyugdíjasok (4,63) számára különösen értékes, míg a tanulók (4,13) és az
aktív szellemi munkát végzők (4,20) valamivel kevésbé tartják fontosnak ezt
a kedvező egészségi hatást. Végül a válaszadó átlagjövedelme és a vizsgált
hatás között is szignifikáns az összefüggés (p<0,05). Ismét a valamivel átlag
alatti jövedelműek számára a legfontosabb a konzervipari terméknek a
szervezet védekezőképességére kifejtett jótékony hatása (4,49), de ezúttal a
valamivel átlag feletti jövedelműek is meglehetősen fontosnak tartják ezt a
hatást, az általuk adott válaszok átlagértéke 4,44.
A konzervipari termék emésztésre gyakorolt kedvező hatása szoros
szignifikáns összefüggést mutat a válaszadó nemével (p<0,005). Ismét a nők
azok, akiknek fontosabb ez a hatás. Az általuk adott válaszok átlaga 4,41,
míg a férfiaknál ez a szám csupán 4,12. Szoros szignifikáns a kapcsolat a
vizsgált hatás és a válaszadó életkori csoportja között is (p<0,005). Az
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életkori csoportokra vonatkozó eredményeinket ismét ábrán szemléltetjük. A
12. ábra mutatja a megfigyelt összefüggéseket.
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12. ábra: A konzervipari termék emésztésre gyakorolt kedvező
hatásának fontossága a különféle életkori csoportok számára (n=484)
A korábbi hatással összefüggésben a konzervipari termék emésztésre
gyakorolt kedvező hatásának vizsgálatakor is megállapítható, hogy az
idősebb rétegek számára fontos a leginkább (a 60 év felettieknél az átlagérték
4,57, az 50-59 évesek esetében az átlagérték 4,60). Valamint az is látható,
hogy a 30-39 évesek körében fontosabb ez az egészségi hatás, ők
nyitottabbak a konzervipari termékek ilyen új egészségi hatására (a 30-39
éveseknél az átlagérték 4,31), mint a szkeptikusabb 40 év körüli és fiatal
válaszadók (mindkettő esetében 4,15 az átlagérték).
A konzervipari termékek jótékony hatása az emésztésre szignifikáns
eredményeink szerint összefüggést mutat a válaszadó elhízottságával, illetve
soványságával is (p<0,05). Eredményeinket a 13. ábrán szemléltetjük.
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13. ábra: A konzervipari termék emésztésre gyakorolt jótékony
hatásának fontossága a testtömeg-index alapján meghatározott
csoportok körében (n=496)
Testtömeg-indexük alapján vizsgáltuk a fogyasztók álláspontját.
Eredményeink szerint, míg a normális testsúlyú, túlsúlyos és sovány
fogyasztók esetében a fontosság átlaga 4,26-4,27, addig a kórosan sovány
válaszadók esetében ez a szám 4,86, az elhízott válaszadóknál 4,78, a
súlyosan elhízott válaszadóknál pedig 4,44. Megállapítható tehát, hogy a
normálistól jelentősen eltérő testtömeg-indexű válaszadók számára a
konzervipari termékek emésztésre gyakorolt kedvező hatása fokozottan
fontos. Végül a válaszadó gazdasági aktivitásával is szignifikáns az
összefüggés (p<0,05). Kimagasló a GYES-en lévők érdeklődése ilyen
termékek iránt. Az általuk adott válaszok átlaga 4,86, de a nyugdíjasok
esetében is magas ennek a hatásnak a megítélése (4,54). A válaszadó tanulók
(4,13) és az aktív szellemi munkát végzők (4,19) körében ugyanakkor ismét
alacsonyabb a vizsgált hatás megítélése.
Kifejezetten szoros szignifikáns összefüggés található a konzervipari
termékek alacsony koleszterinszint fenntartását segítő hatása és a válaszadó
életkora között (p<0,00…). Eredményeinket a 14. ábrán mutatjuk be.
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14. ábra: A konzervipari termék alacsony koleszterinszintet fenntartó
hatásának fontossága a különféle életkori csoportok számára (n=484)
Eredményeink
szerint
a
konzervipari
termékek
alacsony
koleszterinszintet fenntartó hatása a válaszadók számára 50 éves korukig
viszonylag kevésbé fontos, 50 éves kortól viszont jelentősen nő a vizsgált
hatás fontosságának kedvező megítélése. Az 50 év feletti válaszadók körében
a válaszok átlagértéke 4,51, míg ugyanez a szám a fiatalok körében csupán
3,82, de a 40 év körülieknél is csak 4,01. Emésztési problémák az idősebb
korban gyakrabban alakulnak ki, így megítélésünk szerint ez játszik szerepet
abban is, hogy elsősorban az idősebb fogyasztók fogadnák örömmel a
konzervipari termékek emésztést javító hatását. Szignifikáns a kapcsolat a
vizsgált hatás és a válaszoló legmagasabb iskolai végzettsége között is
(p<0,05). Eredményeink szerint az alacsonyabb végzettségű válaszadók
körében a legnépszerűbb ez a hatás, az általános iskolai végzettséggel
rendelkezők körében a hatás megítélése 4,52, a szakmunkásképzővel
rendelkezők körében 4,40, ugyanakkor az érettségizetteknél ez a szám már
csak 4,06, a felsőfokú végzettségűeknél pedig 4,05. Megítélésünk szerint
ismét az idősebb korosztály általában alacsonyabb iskolai végzettségével
magyarázható ez az eredmény. További szoros szignifikáns kapcsolat
található a válaszadó soványsága, illetve elhízottsága és a termék alacsony
koleszterinszintet fenntartó hatásának fontossága között (p<0,005).
Eredményeinket a 15. ábrán mutatjuk be.
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15. ábra: A konzervipari termék alacsony koleszterinszintet fenntartó
hatásának fontossága a testtömeg-index alapján meghatározott
csoportok körében (n=496)
Eredményeink szerint elsősorban az elhízott fogyasztók számára fontos,
hogy a konzervipari termékek rendelkezzenek ilyen hatással. Míg a sovány
válaszadók körében ez az átlagszám csupán 3,58, addig az elhízottaknál már
4,57, a súlyosan elhízottak körében, pedig 4,78. Megítélésünk szerint ebben
szerepet játszhat az, hogy az elhízott emberek körében jóval gyakoribbak a
koleszterinproblémák (és így a szív- és érrendszeri betegségek aránya is) a
magas zsírtartalmú élelmiszerek túlzott fogyasztása miatt (PADOS, 2010).
Végül szignifikáns összefüggés található a válaszoló gazdasági aktivitása és
az alacsony koleszterinszintet fenntartó hatás között is (p<0,05). Ez a hatás a
nyugdíjasok (4,48) és a GYES-en lévők (4,41) körében a legfontosabb. A
koleszterinproblémákból eredő szív- és érrendszeri betegségek által
legjobban az idősebb korosztály veszélyeztetett, így az ő aggodalmaik
érthetőek. Ugyanakkor a válaszoló GYES-en lévők (kismamák) is nagyon
fontosnak tartják, hogy ezeket a betegségeket megelőzzék, ellentétben a
tanulókkal, akik minden bizonnyal még nem tartanak ettől a betegségforrástól
(az általuk adott válaszok átlagértéke 3,88) és ellentétben az aktív szellemi
munkát végzőkkel, akiknél ez a szám 3,93.
A kérdőívben külön rákérdeztünk, hogy a válaszadók küzdenek-e jelenleg
vagy időnként olyan betegségben, aminek megelőzésében, illetve
gyógyításában kínál segítséget valamelyik vizsgált állítás. Eredményeinket a
13. táblázatban mutatjuk be.
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13. táblázat
A válaszadók által jelölt betegségek, amelyekben
jelenleg vagy időnként szenvednek (n=500)

A betegséggel…

Ssz

Betegség

n
jelenleg időnként
is küzdők küzdők
(fő)
(fő)

1.

Légúti betegségek

2.
3.

Emésztési panaszok
Legyengült
immunrendszer
Bélrendszeri panaszok
Magas koleszterinszint

4.
5.

jelenleg és
időnként
küzdők,
összesen

Mindenképp
szeretnék
elkerülni

fő

%

163

32,6

283

127

25,4

320

446

25

447

28

13
8
99

466

24

85

109

21,8

357

439
438

25
36

84
49

109
85

21,8
17,0

330
353

A táblázat jól mutatja, hogy a válaszolók többsége (32,6%-a) légúti
betegségekben visszatérően vagy jelenleg is szenved. Ezt a betegséget követi
az emésztési panaszok (25,4%), a legyengült immunrendszer (21,8%), majd a
bélrendszeri panaszok (21,8%), végül a magas koleszterinszint (17,0%).
Amennyiben a vizsgált állítások fontosságát összevetjük a jelölt
betegségekkel jelenleg és időnként küzdőkkel, összefüggéseket találunk.
Várakozásainkkal ellentétben, ugyanakkor igen kevés alkalommal találtunk
szignifikáns kapcsolatot, annak ellenére, hogy logikusnak tűnt, az egyes
betegségekkel jelenleg és időnként küzdők számára nagyon fontos, hogy
olyan termékeket fogyasszanak, amelyek éppen ezeknek a betegségeknek a
kialakulását akadályozzák meg, illetve a gyógyulásban nyújtanak segítséget.
Mindez magyarázható azzal, hogy nem csak azok számára fontos, hogy
megelőzzék a betegséget, akik már szenvedtek benne, illetve azzal is, hogy a
fogyasztók egyes betegségek esetében nem feltétlenül konzervipari terméktől
várják egészségi állapotuk jobbra fordulását. Csupán egy alkalommal
találtunk szignifikáns kapcsolatot a betegségben szenvedés és az annak
legyőzését/megelőzését kínáló állítás között. Eredményeink szerint erős
szignifikáns összefüggés van (p<0,00…) a magas koleszterinszinttel jelenleg
és időnként küzdők és a koleszterinproblémák megoldását kínáló
konzervtermékek fontossága között. A koleszterinproblémákban szenvedők
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számára kifejezetten fontos, hogy a konzervipari termék ilyen hatással
rendelkezzen, az általuk adott válaszok átlaga 4,52. A vizsgált betegségek
közül csak a koleszterinproblémákkal küzdők esetében jelent meg, hogy
tudatosan keresik, illetve támasztanak igényt olyan élelmiszeripari
termékekre, amelyek segítik betegségük megelőzését.
5.4.6. Általános szempontok a konzervipari termékfejlesztésben
A kérdőív hatodik kérdéscsoportjában állításokat fogalmaztunk meg a
konzervipari termékekkel kapcsolatban. Az állításokkal való egyetértést
ezeknél a kérdéseknél is ötfokozatú Likert-skálán adták meg a válaszolók,
ahol az „1” jelentése nem fontos, „5” jelentése nagyon fontos. Az állítások
lazán kapcsolódtak egymáshoz, mindegyik külön jelent új információt. Mégis
a válaszokat egy csoportban tettük fel, így a kérdéscsoport vizsgálatainknak
is egyben képezi tárgyát. Ez ad okot arra is, hogy átlag szerint sorba állítsuk
az állításokat. Eredményeinket a 14. táblázatban mutatjuk be. A táblázatban
ismét feltüntettük az átlag, a módusz és a szórás értékeit.
14. táblázat
A válaszadók konzervipari termékekkel kapcsolatos
állításokkal való egyetértése (n=500)
Ssz
1.

2.

3.
4.

5.

Állítások
Szívesen fogyasztanék egészségemre
kifejezetten kedvező hatással rendelkező
konzervterméket.
Biztonságosabbak az üvegcsomagolású
konzervipari zöldség- és gyümölcstermékek,
mint a fém konzervdoboz csomagolásúak.
Túl sok tartósítószer található a zöldség és
gyümölcskonzervekben.
Előnyben részesítem a cukortartalmú
befőtteket, lekvárokat azokkal szemben,
amelyek édesítőszert tartalmaznak.
A zöldségkonzervek túl sok sót tartalmaznak.

n

Átlag

Módusz Szórás

490

4,41

5

0,84

471

3,98

5

1,17

470

3,88

5

1,07

474

3,55

5

1,44

443

3,53

3

1,24

A kérdéscsoport állításai közül a legnagyobb egyetértés (legkisebb a
szórás: 0,84) a válaszoló fogyasztók között abban volt, hogy szeretnének
olyan konzervtermékeket fogyasztani, melyek kifejezetten kedvező hatással
vannak egészségükre. Ezt mutatja a magas átlagérték (4,41) és az 5-ös
módusz. Látható tehát, hogy a funkcionális konzervipari termékekre
fogyasztói igény van.
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Az állítások közül a második legmagasabb értéket az érte el, hogy az
üvegcsomagolású
konzervipari
zöldségés
gyümölcstermékek
biztonságosabbak, mint a fém konzervdoboz csomagolásúak. A válaszadók
láthatóan kevésbé bíznak a fém konzervdobozokban, mint az
üvegcsomagolásúakban, tartanak a fémes vegyületek beoldódásától.
Az előző két állításhoz képest visszafogottabb volt a fogyasztók
egyetértése a következő állítással: a zöldség- és gyümölcskonzervek túl sok
tartósítószert tartalmaznak. A 3,88-as átlagszám így is nagyon magas, hiszen
ezekbe a termékekbe csak a legritkább esetekben kerül tartósítószer.
Ugyanakkor lehetséges, hogy a válaszadók közül néhányan ennek a
tudatában nyilatkozták azt, hogy még ez a néhány eset is túl sok és egyáltalán
nem szeretnének tartósítószereket elfogyasztani. Az is látszik, hogy nem elég
megvalósítani a tartósítószer-mentes termékeket és azok csomagolásán
feltüntetni ezt a termék-tulajdonságot, mivel a fogyasztók gondolataiban, úgy
tűnik mélyen rögzült, hogy a konzervek tartósítószert tartalmaznak.
Az édesítőszerek negatív megítélését mutatja, hogy a cukortartalmú
befőtteket és lekvárokat kedvezőbben ítélik meg a fogyasztók (az átlagszám
3,55).
Végül, a „zöldségkonzervek túl sok sót tartalmaznak” állítással is inkább
egyetértettek a fogyasztók. Ennél az állításnál azonban jelzésértékű, hogy a
válaszolók több mint 11%-a (57 fő) nem tudott (vagy nem akart) választ adni
a kérdésre. Ugyanezt jelzi, hogy a legtöbb válaszadó a középső értéket jelölte
meg (a módusz értéke 3-as). Megítélésünk szerint a fogyasztóknak a
zöldségkonzervek sótartalmának mértékéről kevés információjuk van, ez a
szempont nem befolyásolja lényegesen vásárlásaikat.
Szignifikáns összefüggés található a kérdezett neme és a következő
állítással való egyetértés között: az üvegcsomagolású konzervipari zöldségés gyümölcstermékek biztonságosabbak, mint a fém konzervdoboz
csomagolásúak (p<0,05). Míg a nők körében ez az érték 4,07, addig a férfiak
jóval kevésbé tartanak a fémcsomagolású zöldség- és gyümölcskonzervektől,
az általuk adott válaszok átlagértéke 3,76. Szignifikáns az összefüggés a
vizsgált állítás és a válaszadó átlagjövedelme között is (p<0,05).
Eredményeinket a 16. ábrán mutatjuk be.
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16. ábra: A „biztonságosabbak az üvegcsomagolású konzervipari
zöldség- és gyümölcstermékek, mint a fém konzervdoboz
csomagolásúak” állítás megítélése a különféle átlagjövedelmű fogyasztói
csoportok között (n=499)
Eredményeink szerint az állítással az átlagos és átlag körüli
jövedelemmel rendelkezők értenek egyet a legjobban, míg a jelentősen átlag
alatti és jelentősen átlag feletti jövedelemmel rendelkezők szkeptikusak.
Megítélésünk szerint a jelentősen átlag alatti jövedelműek kevésbé
válogatnak a termékek között a biztonságot szem előtt tartva, mert anyagi
helyzetük túlzottan korlátozza lehetőségeiket, míg a jelentősen átlag feletti
jövedelműek valószínűleg fokozott elfoglaltságuk vagy nagyvonalúságuk
miatt nem fordítanak jelentősebb figyelmet a csomagolás biztonságosságára.
5.4.7. Egészségvédő konzervipari termékek lehetséges beszerzési helyszínei
A kérdőívben külön vizsgáltuk a lehetséges funkcionális konzervipari
termékek lehetséges beszerzési helyszínét. A válaszadókat arra kértük, hogy
a felsorolt bolttípusok közül hármat válasszanak ki, amelyek megítélésük
szerint a legsikeresebb helyszínei lehetnek az egészségvédő konzervipari
termékek értékesítésének. Eredményeinket a 15. táblázatban foglaljuk össze.
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15. táblázat
A válaszadók körben a funkcionális konzervipari termékek lehetséges
legsikeresebb beszerzési helyszínei (n=478)
Ssz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bolttípusok
Hipermarketek
Szupermarketek
Diszkontok
Bio-boltok
Lánchoz tartozó kisboltok
Drogériák
Gyógyszertárak
Egyéb

%
61,3
57,3
47,3
44,8
32,8
21,5
11,9
3,6

fő
293
274
226
214
157
103
57
17

A konzervipari termékeket a fogyasztók jellemzően a nagyobb
bevásárlások alkalmával jelentősebb mennyiségben szerzik be. A válaszadók
– vélhetően ezzel összefüggésben – úgy ítélték meg, hogy a funkcionális
konzervipari termékek is legsikeresebben a hiper- és szupermarketekben
értékesíthetőek. A harmadik helyen jelölték a fogyasztók a diszkontokat,
mint lehetséges sikeres értékesítési helyszínt. Úgy ítéljük meg, hogy a bioboltok, mint az „egészséges élelmiszerek beszerzési helyszíne” élhet a
fogyasztók gondolataiban, ezért került viszonylag nagy említési számmal
(44,8%) a negyedik helyre ez a bolttípus. Viszonylag ritkább esetekben
vásárol a magyar fogyasztó konzervipari termékeket kisboltokban. Ezzel
függhet össze, hogy a megkérdezettek kisebb arányban javasolták az itt
történő értékesítést (32,8%). Még kevesebben ajánlották a bébiételek
esetében alkalmazott értékesítési helyszíneket, a drogériákat és
gyógyszertárakat.
Szoros szignifikáns összefüggés található a válaszadó neme és a bioboltok, mint lehetséges sikeres értékesítési helyszínek között (p<0,005),
valamint a válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége között is (p<0,05).
Míg a válaszadó férfiaknak csak 33,1%-uk tartja ezt a bolttípust olyan
helyszínnek, ami sikeres lehet, addig minden második nő jó ötletnek tartja a
bio-boltokban történő beszerzést. További eredményeink szerint leginkább a
felsőfokú végzettségűek tartják megfelelő értékesítési helyszíneknek a bioboltokat, 55,0%-uk javasolta ezeket a bolttípusokat.
Végül a vizsgált bolttípus, mint az egészségvédő konzervipari termékek
sikeres értékesítési helyszíne és a válaszadó átlagjövedelme között is
szignifikáns kapcsolat áll fenn (p<0,05). Eredményeinket a 17. ábrán
mutatjuk be.
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17. ábra: A bio-boltokat az egészségvédő konzervipari termékek sikeres
értékesítési helyszínének feltételezők, a különféle átlagjövedelmű
fogyasztói csoportok között (n=478)
Az ábrán jól látható, hogy a valamivel átlag feletti jövedelmű vásárlók
63,6%-a a három választható bolttípus között a bio-boltokat is megjelölte.
Meglepő lehet, hogy a jelentősen átlag alatti jövedelműek körében a második
legnagyobb ez az arány (49,2%), amit azzal magyarázhatunk, hogy ezek a
fogyasztók talán nem kifejezetten maguk számára javasolják a termékek
értékesítését.
Összesítve megállapítható, hogy a bio-boltokat elsősorban a valamivel
átlag feletti jövedelmű, felsőfokú végzettségű nők tartják az egészségvédő
konzervipari termékek egyik megfelelő értékesítési helyszínének, ami
megítélésünk szerint megfelel ennek a bolttípusnak az átlagos vevői körének.
5.4.8. A funkcionális konzervipari termékek kommunikációjában hiteles
információforrások
A kérdőív utolsó kérdéscsoportjában azt kértük a válaszadóktól, hogy
nevezzék meg azokat a információforrásokat, amelyeket a leghitelesebbeknek
tartanának az egészségre jótékony hatású konzervipari termékekről.
Eredményeinket a 16. táblázatban foglaljuk össze.
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16. táblázat
A leghitelesebbnek vélt információforrások
az egészségvédő konzervipari termékekről
Ssz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Információforrás
Orvos
Családtagok
Barátok/ismerősök
Dietetikus
Reklámok, prospektusok
Újságcikkek
Televízió műsorok
Internet
Természetgyógyász
Fogyasztóvédelem
Ellenőrző hatóság
Élelmiszerkereskedő
Rádiós műsorok
Nincs ilyen
Egyéb

%
39,0
37,6
31,8
31,6
28,0
25,2
24,2
23,0
21,0
15,6
13,8
9,6
8,0
3,0
2,6

fő
195
188
159
158
140
126
121
115
105
78
69
48
40
15
13

Látható, hogy a lehetséges információforrások közül a leghitelesebbnek a
válaszadók az orvosokat tartják, ezért a kommunikációs tevékenység
középpontjába az orvosokat érdemes állítaniuk a vállalatoknak. Mindez
összhangban áll NAGY és PISKÓTI (2010) megállapításával. A hiteles
információforrások sorában őket követik a családtagok, a barátok és
ismerősök, majd a dietetikusok. De több mint minden negyedik válaszadó
reklámokból, prospektusokból is szívesen informálódna. Ugyanakkor a
rádiós
műsorokat
még
a
termékek
értékesítésében
érdekelt
élelmiszerkereskedőknél is kevésbé tartják hitelesnek.
Szignifikáns kapcsolat található a dietetikusok, mint hiteles
információforrások és a válaszadó neme között (p<0,05). Eredményeink
szerint a nők jobban megbíznak a dietetikusokban, mint a férfiak. Míg a nők
esetében a válaszok átlagértéke 34,5%, addig ugyanez a szám a férfiaknál
több mint 10%-kal alacsonyabb, 24,1%, vagyis míg minden harmadik nő
hiteles információforrásnak tartaná a dietetikusokat, addig csupán minden
negyedik férfi gondolkozik hasonlóképpen. Szoros szignifikáns összefüggést
találtunk a dietetikusok, mint az egészségvédő konzervipari termékek hiteles
információforrásai és a válaszadó életkori csoportja között (p<0,005).
Eredményeinket a 18. ábrán mutatjuk be.
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18. ábra: A dietetikusok, mint az egészségvédő konzervipari termékek
hiteles információforrásai a különféle életkori csoportok számára
(n=493)
Eredményeink szerint a dietetikusokat a fiatalok fogadják el a leginkább.
43,5%-uk jelölte meg a dietetikusokat, mint olyan információforrást, akiktől
az egészségvédő konzervipari termékekről megítélésük szerint hiteles
információt tudnának szerezni, ami a dietetikus szakma nagyobb
ismertségével és a fiatalok táplálkozásra fordított figyelmének valamelyest
növekvésével lehet összefüggésben. A fiatalokat az 50-59 évesek követik,
37,5%-uk tartja a dietetikusokat hiteles információforrásoknak az említett
termékekkel kapcsolatban. Ugyanakkor a 60 év felettiek már jóval
bizalmatlanok, ez a korosztály talán kevéssé ismeri a dietetikusokat vagy
bizalmát kizárólag az orvosokba szeretné vetni.
Komikus vagy éppen szomorú az utolsó szignifikáns összefüggés,
amelyet találtunk. Eredményünk szerint a televízió, mint hiteles
információforrás a vizsgált termékekről és a válaszadó elhízottsága, illetve
soványsága közötti összefüggés szignifikáns (p<0,05). A kapott
eredményeket a 19. ábrán mutatjuk be.
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19. ábra: A televízió, mint az egészségvédő konzervipari termékek hiteles
információforrásai a testtömeg-index alapján meghatározott csoportok
körében (n=497)
Eredményeink vizsgálatánál fontos megjegyeznünk, hogy igen kevés
kórosan sovány és súlyosan elhízott válaszadó töltötte ki kérdőívünket. Az
azonban jól látszik, hogy a testsúly növekedésével nő a televízió, mint hiteles
információforrás megítélése a vizsgált termékcsoportok vonatkozásában.
Különösen nagy ez a szám az elhízottak körében: 43,5%-uk mondta, hogy a
televíziót hiteles információforrásnak tartaná. Megítélésünk szerint ez az
eredmény minden bizonnyal kapcsolatban áll a televízió és az elhízás közötti
összefüggéssel.
5.4.9. A fogyasztók szegmentálása faktor- és klaszterelemzéssel a konzervek
és az egészség kapcsolatában
5.4.9.1. Faktorelemzés
A kérdőív kérdéseiből az egészséggel összefüggésben 15 (1-től 5-ig tartó
Likert-skálán mért), kifejezetten a konzervek és az egészség közötti
kapcsolatot vizsgáló változót választottunk ki, amelyek a következők:
 Mennyire fontos az Ön számára a zöldség- és gyümölcskonzerv
vásárlásánál a termék…
1. egészségre gyakorolt kedvező hatása?
2. bio (öko)-eredete?
3. tartósítószer-mentessége?
4. génmódosított összetevő (GMO)-mentessége?
5. kevés „E-szám”-mal jelölt adalékanyagot tartalmazzon?
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Mennyire fontos az Ön számára, hogy a konzervipari termék a
következő hatással rendelkezzen:
6. jótékony a szervezet védekezőképességére?
7. segíti az alacsony koleszterinszint fenntartását?
8. erősíti az immunrendszert?
9. védi a felső légutak egészségét?
10. kedvező hatással van az emésztésre?
11. hatékony a légúti betegségek gyógyításában?
Milyen mértékben ért egyet a következő állítással:
12. szívesen fogyasztanék egészségemre kifejezetten kedvező
hatással rendelkező konzervterméket?
13. túl
sok
tartósítószer
található
a
zöldség
és
gyümölcskonzervekben?
14. a zöldségkonzervek túl sok sót tartalmaznak?
15. előnyben részesítem a cukortartalmú befőtteket, lekvárokat
azokkal szemben, amelyek édesítőszert tartalmaznak?

Ezekre a kérdésekre adott válaszok jelentették a faktoranalízis alapját. A
15 változóból – varimax rotációt követően – 3 jól elkülönülő faktort sikerült
kialakítanunk. A Bartlett-teszt szignifikanciája p<0,00…, így a változók
páronként nem függetlenek. A KMO mutató esetünkben 0,862, ami azt
mutatja, hogy a változók faktorelemzésre való alkalmassága „nagyon jó”
(SAJTOS és MITEV, 2007). A faktorsúlyok értelmezésénél a szignifikancia
határértékét 0,5-ben határoztuk meg, vagyis az ennél kisebb értéket mutató
változókat kizártuk a vizsgálatból. A faktoranalízis során láthatóvá vált, hogy
adattisztítást szükséges végeznünk: a 12. és 15. kérdéseket nem vettük
figyelembe. Az adattisztítást követően a faktorok teljes megmagyarázó értéke
javult, így végül megállapítottuk azt is, hogy a három faktor, vagyis a 15-ről
3-ra csökkentett adatok 68,13%-ban magyarázzák a tényezők közti
varianciát. Ezt a kumulált értéket az egyes faktorok a következő arányban
magyarázzák: 1. faktor alkalmazásával 39,98%-ban, a 2. faktorral további
17,73%-ban, a 3. faktor alkalmazásával pedig 10,42%-kal javul a faktorok
magyarázó értéke.
A csoportosítás arra ad választ, hogy melyek azok a legfontosabb
tényezők
(faktorok),
amelyek
alakítják
a
hazai
fogyasztók
gondolkodásmódját az egészség és a konzervipari termék közötti
összefüggésben. Az így kapott faktorokat és faktorsúlyokat, azaz a változók
közötti korreláció minimum-maximum értékeit a 17. táblázat mutatja be.
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17. táblázat
Rotált faktor mátrix a vizsgált – a konzervek és az egészség kapcsolatát
elemző – kérdéscsoportok esetében
Vizsgált kérdések
Mennyire fontos a vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
egészségre gyakorolt kedvező hatása (egészségessége)?
Mennyire fontos vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv bio
(öko) eredete?
Mennyire fontos a vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
tartósítószer-mentessége?
Mennyire fontos a vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
génmódosított összetevő (GMO)-mentessége?
Mennyire fontos a vásárlásnál, hogy a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
kevés „E-szám”-mal jelölt adalékanyagot tartalmazzon?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék jótékony a
szervezet védekezőképességére?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék segíti az alacsony
koleszterinszint fenntartását?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék erősíti az
immunrendszert?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék védi a felső légutak
egészségét?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék kedvező hatással
van az emésztésre?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék hatékony a légúti
betegségek gyógyításában?
Milyen mértékben ért egyet a következő állítással: túl sok
tartósítószer található a zöldség- és gyümölcskonzervekben?
Milyen mértékben ért egyet a következő állítással: a
zöldségkonzervek túl sok sót tartalmaznak?

1

Faktorok
2
3
0,55
0,58
0,86
0,86
0,87

0,79
0,84
0,86
0,85
0,85
0,84
0,85
0,83

Eredményeink szerint a faktorok igazodnak a kérdéscsoportokhoz. Az
első faktor foglalja magába az egészségvédő állításokat, így a faktor
lehetséges megnevezése „az egészségre kedvező hatás keresése”. A
konzervek már ma is rendelkeznek egészségre jótékony hatásokkal, azonban
egyelőre pusztán lehetőség az egészségvédő hatásokat erőteljesen
kommunikáló konzervipari termék, így ez a faktor ma még csupán egy
fogyasztói igényt testesít meg.
A második faktor elnevezése lehet „a káros anyagoktól való mentességet
keresés”. A faktor jellemzője, hogy kifejezetten hangsúlyos benne a zöldségés gyümölcskonzerv egészségre kedvező hatása, aminek megvalósulását
eszerint elsősorban a termék egészségre – közgondolkodás szerint – káros
összetevőktől való mentessége biztosíthatja. A gondolkodásmód szerint
fontos, hogy a zöldség- és gyümölcskonzerv az egészségre ne legyen káros,
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vagyis mentes legyen a felesleges, „E-szám”-mal jelölt adalékanyagoktól,
tartósítószerektől és génmódosított összetevőktől. Továbbá vegyszerek se
kerülhessenek a termékbe, amit – több más kedvező hatással együtt – a bio
(öko)-eredet nyújthat a fogyasztónak.
Végül a harmadik faktor jellemzője a tartósítószerek és a sótartalom
csökkentésére vonatkozó fogyasztói igény, így a faktor lehetséges elnevezése
„igény az egészségre veszélyes összetevők csökkentésére”.
5.4.9.2. Klaszterelemzés
A felmérés alapján kapott faktorok meghatározhatják a marketingstratégia
irányát, ehhez azonban ismernünk kell a legfontosabb szegmensek profilját
is. Így a következő lépésben – a 3 faktor felhasználásával – klaszteranalízist
végeztünk (K-Means Cluster). A (nem hierarchikus) K-közép
klaszterelemzéssel párhuzamosan elvégzett hierarchikus klaszterelemzés
során nyert dendogram vizsgálata alapján 4 klasztert kaptunk, amelyek a
minta 100%-át lefedik. A 18. táblázatban az egyes klaszterek mérete látható.
18. táblázat
Az egyes klaszterek nagysága a teljes mintához képest
(n=399)
A minta megoszlása
Fő
71
223
133
71

Klaszter
A
B
C
D

%
14,3
44,8
26,7
14,3

Fontos megjegyeznünk, hogy a feldolgozásra kerülő adataink a
véletlenszerűségnek felelnek meg, a reprezentativitást azonban nem
valósítják meg, mivel a kérdőíveket konzervfogyasztókkal, továbbá
elsődleges vagy másodlagos élelmiszer-beszerzőkkel töltettük ki. A
válaszadók háttérváltozók szerinti csoportosítását a 4. táblázatban mutattuk
be. A háttérváltozók vizsgálatából kiderül, hogy mintánkban túlsúlyban
vannak a 2-3-4 fős háztartások; a nők; a 30-39 éves és 40-49 éves életkori
csoportokba tartozók; az érettségivel és felsőfokú végzettséggel rendelkezők;
a normális testsúlyúak és a túlsúlyosak; az aktív szellemi munkát végzők;
valamint az átlagos és átlag alatti jövedelműek. Mindez befolyásolja azt,
hogy a kialakított klaszterek milyen jellemzőkkel írhatóak le, éppen ezért a
klaszterek vizsgálatánál különös figyelmet fordítottunk a háttérváltozók
vizsgálata során a kisebb fogyasztói csoportok elemzésére.
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Az egyes csoportok közötti eltéréseket elsőként a vizsgált kérdésekre
adott válaszok szerint szemléltetjük a 19. táblázatban. A klaszterek közötti
különbségek valamennyi vizsgált kérdés esetében szignifikánsak (p<0,00…).
A táblázat jobb átláthatósága érdekében pirossal jelöltük a legfontosabbnak,
kékkel a legkevésbé fontosnak tartott szempontokat. Vastagított számok
jelzik soronként a legnagyobb értékeket.
19. táblázat
Az egyes klaszterek jellemzői a kérdésekre adott válaszok alapján
Vizsgált kérdések

A

Mennyire fontos a vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
egészségre gyakorolt kedvező hatása (egészségessége)?
Mennyire fontos vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv bio
(öko) eredete?
Mennyire fontos a vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
tartósítószer-mentessége?
Mennyire fontos a vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
génmódosított összetevő (GMO)-mentessége?
Mennyire fontos a vásárlásnál, hogy a zöldség- ill.
gyümölcskonzerv kevés „E-szám”-mal jelölt adalékanyagot
tartalmazzon?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék jótékony a
szervezet védekezőképességére?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék segíti az
alacsony koleszterinszint fenntartását?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék erősíti az
immunrendszert?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék védi a felső
légutak egészségét?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék kedvező hatással
van az emésztésre?
Mennyire fontos, hogy egy konzervipari termék hatékony a légúti
betegségek gyógyításában?
Milyen mértékben ért egyet a következő állítással: túl sok
tartósítószer található a zöldség- és gyümölcskonzervekben?
Milyen mértékben ért egyet a következő állítással: a
zöldségkonzervek túl sok sót tartalmaznak?

B

C

D

4,18 4,73 3,90 3,92
2,61 3,84 2,71 2,96
3,79 4,76 3,31 4,24
3,54 4,83 3,09 4,20
3,96 4,88 3,49 4,42
4,27 4,71 4,32 3,08
4,06 4,62 4,07 2,53
4,38 4,78 4,34 2,84
4,07 4,45 3,95 2,12
4,30 4,75 4,31 2,87
4,09 4,52 4,00 2,04
2,52 4,06 4,17 3,75
1,64 3,83 3,81 3,20

A táblázat elemzésére a 20. táblázattal együtt kerül sor, ahol a klaszterek
jellemzőit mutatjuk be a háttérváltozókkal, arányosítva, a 4. táblázatban
korábban bemutatott alapsokaság összetételéhez. Vizsgálataink a válaszadó
(BMI index alapján számított) elhízottságára, illetve soványságára, továbbá
gazdasági aktivitására, valamint jövedelmére mutattak szignifikáns
összefüggéseket (a szignifikanciaszint valamennyi esetben: p<0,05).
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Elemzésünket azonban – a szignifikáns összefüggések hiánya ellenére –
kiterjesztettük a fennmaradó változókra is.
20. táblázat
A klaszterek jellemzői a szignifikáns összefüggések alapján
Jellemző

A

Klaszter jellemzői (%)
B
C

Normál eloszlású
Inkább nő
Inkább férfi
A válaszadó
(47,9% nő, 52,1% (56,9% nő, 43,1% (42,6% nő, 57,4%
neme
férfi)
férfi)
férfi)
Jellemzően kétfős
Jellemzően
Jellemzően egyfős
A válaszadó
(17,4%) és hatfős négyfős (18,2%) és
(32,1%) és
háztartásában
(32,6%)
ötfős (21,5%)
háromfős (23,6%)
élők száma
háztartások
háztartások
háztartások
Jellemzően fiatalok
Jellemzően fiatalok
A válaszadó
Jellemzően idősek (22,3% 18-29 éves,
(21,4% 18-29 éves)
életkori
(23,2% 50-59 éves, 22,9% 30-39 éves)
és idősek (23,1%
csoportja
21,7% 60 év felett) és középkorúak
60 év felett)
(21,8% 40-49 éves)
Jellemzően
Normál eloszlású
alacsonyabb iskolai
A válaszadó
Jellemzően
(24,6% max. 8
végzettségűek
legmagasabb
általános, 27,0%
érettségivel
(41,9% max. 8
iskolai
rendelkezők
szakmunkásképző,
általános, 23,0%
végzettsége
24,5% érettségi, (30,5% érettségi)
szakmunkásképző,
23,9% felsőfokú)
20,4% érettségi)
Jellemzően
A válaszadó
Jellemzően
normális testsúlyú Jellemzően sovány
elhízottsága, kórosan sovány
(15,3%), elhízott (29,0%), túlsúlyos
ill.
(34,9%) és
(18,4%) és
(19,0%) és elhízott
soványsága normális testsúlyú
súlyosan elhízott
(20,7%)
(19,8%)
(25,3%)
Jellemzően aktív
Jellemzően
fizikai (14,8%),
A válaszadó
Jellemzően aktív
nyugdíjas (12,4%), nyugdíjas (13,1%),
gazdasági
fizikai (11,8%),
háztartásbeli
GYES-en lévő
aktvitása
munkanélküli
(19,0%) és egyéb
(25,5%),
(15,4%)
(14,9%)
munkanélküli
(20,9%)

A válaszadó
jövedelme

Jellemzően
jelentősen átlag
alatti (34,0%) és
valamivel átlag
alatti (29,5%)

Jellemzően
valamivel átlag
alatti (25,5%)
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Jellemzően átlagos
(23,7%), valamivel
átlag feletti
(19,9%) és
jelentősen átlag
feletti (30,1%)

D
Normál
eloszlású
(46,8% nő,
53,2% férfi)
Jellemzően
négyfős (22,4%)
háztartások
Jellemzően
középkorúak
(29,3% 40-49
éves, 24,4% 5059 éves)
Jellemzően
felsőfokú
végzettségűek
(44,0 %
felsőfokú)

Jellemzően
túlsúlyos
(31,1%)

Jellemzően aktív
szellemi (41,3%)

Jellemzően
jelentősen átlag
alatti (17,9%),
valamivel átlag
feletti (12,1%),
jelentősen átlag
feletti (35,2%)

Az egészségre jótékony hatás a konzervipari termékek vásárlásánál,
jelentette a klaszterek képzésének alapját (19. táblázat), míg a klaszterek
háttérváltozókkal történő jellemzésében segítségünkre volt a 20. táblázat.
Eredményeink felhasználásával a következő klasztereket sikerült
azonosítanunk:
 „A”-jelű klaszter: „egészséges táplálkozásra vágyó munkások”
A klaszterbe jellemzően testsúlyproblémákkal nem küzdő (számos
esetben éppen túl alacsony testsúlyú) válaszadók tartoznak. Mindez
összefüggésben lehet a napi munkavégzésükkel, mivel a klaszterben
túlsúlyban vannak az aktív fizikai munkát végzők. Ugyanakkor a mintához
képest a nyugdíjasok, háztartásbeliek és munkanélküliek is többen
találhatóak meg a csoportban. Ezek a gazdasági aktivitások általában
alacsonyabb bevételeket jelentenek, így nem meglepő, hogy kifejezetten
nehéz anyagi körülményekkel gyakrabban találkozhatunk a válaszadók
körében. A csoportba tartozók jellemzően alacsonyabb iskolai végzettség
rendelkeznek, ami a fizikai munka alacsonyabb elvárásaival és a
nyugdíjasok nagyobb arányával könnyen magyarázható.
Az egészség és a konzervfogyasztás vonatkozásában jellemző rájuk,
hogy a bio (öko)-trenddel nehezen azonosulnak, de sem a
tartósítószerektől, sem a konzervek nagy sótartalmától nem tartanak.
Nem aggódnak túlzottan azon, hogy helyesen táplálkozzanak. Fontos
azonban azt is látni, hogy viszonylag nagy bennük az igény arra, hogy
egészségükre kedvező hatással rendelkező konzervipari termékeket
fogyasszanak, amelyek jótékony hatással vannak a szervezetük
védekezőképességére, az immunrendszerükre és az emésztésükre.
Az eredmények alapján az „A”-jelű klaszterbe tartozók, annak
ellenére, hogy komoly érdeklődést tanúsítanak bizonyos egészségi
állapotot befolyásoló tényezőkkel rendelkező konzervipari termékek felé,
alacsony jövedelmük miatt minden bizonnyal nem jelenthetnek
kifejezetten vonzó célcsoportot.
 „B”-jelű klaszter: „egészségre nagy hangsúlyt fektető nők”
A klaszterben a nők, valamint gazdasági aktivitásukat tekintve a
nyugdíjasok és GYES-en lévők – a teljes mintához viszonyítva –
többségben vannak. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a csoport
jellemzően fiatal édesanyákat és nagymamákat számlál. Ezt támasztja alá,
hogy a klaszterben túlsúlyban vannak a négy- és ötfős vagyis nagyobb
családok (háztartások) tagjai. A klasztert életkor szerint az idősebb
válaszadók jellemzik. A nyugdíjasok nagy számával lehet összefüggésben
az is, hogy a csoportban a valamivel átlag alatti jövedelemmel
rendelkezők jelentős arányt képviselnek. Végül meg kell említenünk,
hogy nagy számban fordulnak el súlyproblémák a klaszterben.
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Az egészség és a konzervfogyasztás vonatkozásában rendkívül aktív a
csoport, amit jól mutat, hogy szinte valamennyi kérdés esetében az ide
tartozó fogyasztók adták a legmagasabb értékeket. A csoport kifejezetten
lelkesnek mutatkozik az egészségre kedvező hatású konzervipari
termékek vásárlásában. Rendkívül fontosnak tartják, hogy az
egészségükre káros összetevőktől (tartósítószerek, GMO-k, „E-számok”)
mentes legyen a zöldség- ill. gyümölcskonzerv, valamint igénylik azt is,
hogy a konzervipari termékek rendelkezzenek az egészségükre gyakorolt
sokféle jótékony hatással.
Az eredmények alapján az egyik legvonzóbb célcsoportot jelentik a
funkcionális konzervipari termékek gyártói számára. Ugyanakkor fontos
látnunk, hogy a klaszterbe viszonylag nagyszámú fogyasztó tartozik
átlagosnál valamivel alacsonyabb jövedelemmel. Az ő körükben csak a
kisebb áremeléssel járó termékfejlesztések lehetnek sikeresek. Viszonylag
szűk az a része a klaszternek, akik magasabb jövedelemmel
rendelkeznek, ami a lehetséges innováció megtérülését megkérdőjelezi.
Végül meg kell állapítanunk, hogy a szegmens kifejezetten sokféle
igénnyel rendelkezik a konzervipari termékek fejlesztésére vonatkozóan,
azok megfizetésére azonban nem feltétlenül képesek.
„C”-jelű klaszter: „jobb módú, erős szervezetre vágyó munkások”
A teljes mintához viszonyítva a csoportban többségben vannak az
aktív fizikai munkát végzők, valamint a fiatalok és a férfiak. Ugyanakkor a
fizikai munkavégzés ebben a csoportban nem jelent alacsonyabb
jövedelmet, mivel a csoportban többségben vannak azok, akik az
átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkeznek, sőt a kifejezetten
magas fizetésűek is nagyobb számban találhatóak a klaszterben, így habár
sokan közülük soványak, mégis a túl jól tápláltság inkább jellemző a
csoportra.
A klaszterbe tartozók a konzervektől szintén a szervezetre gyakorolt
jótékony hatást, az immunrendszer erősségét és a jó emésztést fogadnák
szívesen. Szkeptikusak a bio (öko) termékekkel, de a konzervipari
termékeket sem értékelik különösen pozitívan, mivel a klaszterek közül
ők gondolják a leghatározottabban, hogy a zöldség- és
gyümölcskonzervek túl sok tartósítószert tartalmaznak.
Az eredmények alapján látható, hogy a „C”-jelű klaszterbe tartozók
szintén egy lehetséges célcsoportot jelentenek. Bizonyos egészségre
vonatkozó hatásokkal rendelkező konzervipari termékeket szívesen
fogyasztanának és ezek megfizetéséhez rendelkeznek a szükséges
jövedelemmel is. Fontos azt is látnunk, hogy a termék kommunikációja
során érdemes a tartósítószer-mentességre is hangsúlyt fektetni, mivel ez
a tény általuk kevéssé ismert.
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„D”-jelű klaszter: „szkeptikus fehér gallérosok”
A teljes mintához viszonyítva, jellemzően aktív szellemi munkát
végző középkorúak alkotják ezt a klasztert, akik minden bizonnyal már
megházasodtak, gyermekeik is megszülettek, mivel négyfős családokban
(háztartásokban) élnek. Az életkor előrehaladásával és a fizikai munka
hiányával magyarázható, hogy sokan közülük kisebb súlyfelesleggel
küzdenek. A csoportban átlagosnál nagyobb arányban találhatóak meg a
jelentősen átlag alatti és átlag feletti jövedelműek, ami azt jelzi, hogy a
csoport jövedelem alapján kettéoszlik.
Gondolkodásukra jellemző, hogy elsősorban azt várják el a
konzervipari termékektől, hogy a káros összetevőktől (tartósítószerek,
GMO-k, „E-számok”) mentesek legyenek. Ugyanakkor kevéssé tartják
fontosnak, hogy a termékek további egészségre jótékony hatásokkal
rendelkezzenek.
Az eredmények azt mutatják, hogy a klaszterbe tartozók nem
jelentenek célpiacot azon a konzervipari vállalatok számára, akik
termékeik funkcionális fejlesztését tervezik. A klaszterbe tartozók
megszólítása az adalékanyag-mentes termékekkel lehet sikeres.

A klasztereket a kérdőív második kérdéscsoportjában megkérdezett,
eddig nem alkalmazott, a zöldség- és gyümölcskonzervek vásárlásában
vizsgált termékjellemzőkkel összevetve ismét számos szignifikáns
összefüggést kaptunk, melyek további információkat szolgáltatnak a
klaszterekről. Ezeket mutatjuk be a 21. táblázatban. A táblázat jobb
átláthatósága érdekében ismét pirossal jelöltük a legfontosabbnak, kékkel a
legkevésbé fontosnak tartott szempontokat, továbbá vastagított számok jelzik
soronként a legmagasabb értékeket.
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21. táblázat
A klaszterek jellemzői a zöldség- és gyümölcskonzervek vásárlása során
vizsgált terméktulajdonságokkal történt összevetésben
Vizsgált kérdések

A

Mennyire fontos a vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
4,35
házias íze? (p<0,00...)
Mennyire fontos vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
2,48
megszokottól eltérő ízvilága? (p<0,00...)
Mennyire fontos a vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
3,14
tetszetős csomagolása? (p<0,05)
Mennyire fontos a vásárlásnál a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
3,48
márkája? (p<0,00...)
Mennyire fontos a vásárlásnál, a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
4,32
alacsony ára? (p<0,005)
Mennyire fontos a vásárlásnál, a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
3,94
hazai eredete? (p<0,00...)
Mennyire fontos a vásárlásnál, a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
eredetét és minőségét tanúsító védjegy legyen található a
3,65
terméken? (p<0,00...)
Mennyire fontos a vásárlásnál, a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
4,31
könnyű beszerezhetősége? (p<0,00...)
Mennyire fontos a vásárlásnál, a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
3,89
visszazárhatósága? (p<0,00...)
Mennyire fontos a vásárlásnál, a zöldség- ill. gyümölcskonzerv
4,24
könnyű felbonthatósága? (p<0,00...)

B

C

D

4,58 4,38 3,97
3,14 2,69 2,41
3,41 3,05 2,85
3,76 3,21 2,92
4,29 4,14

3,79

4,48 3,92 3,97
4,31 3,52 3,47
4,42 4,08 3,94
4,26 4,01 3,54
4,48 4,08 3,99

Korábban megállapítást nyert, hogy az „egészségre nagy hangsúlyt
fektető nők” („B”-jelű klaszter), valamint a „jobb módú, erős szervezetre
vágyó munkások” („C”-jelű klaszter) jelentik a két lehetséges célpiacát a
funkcionális konzervipari termékeknek. A 21. táblázat eredményeinek
vizsgálatával további információkat kapunk a célcsoportokról.
Az adatok elemzésekor látható, hogy az „A”-, „B”- és „C”-jelű
klaszterekbe tartozókat közösen jellemzi, hogy különösen fontos számukra a
zöldség- és gyümölcskonzerv természetes, házias íze. Megszokottól eltérő,
különleges ízekre egyik célcsoport sem vágyik különösképpen. Megítélésük
szerint a tetszetős csomagolásra és a megbízató márkára nem fektetnek nagy
hangsúlyt vásárláskor. A termék alacsony ára az „A”- és „B”-jelű
klaszterekhez tartozók számára a legfontosabb, ami nem meglepő, mivel
ezekben a csoportokban a teljes mintához képest nagyobb arányban
találhatóak átlagosnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező válaszadók.
Erre a két csoportra jellemző, hogy fontos számukra a termék könnyű
beszerezhetősége és könnyű felbonthatósága, ami a klaszterekbe tartozó
nagyszámú nyugdíjas válaszadóval magyarázható. Végül a termék hazai
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eredete, visszazárhatósága és az, hogy a termék eredet és minőség tanúsító
védjeggyel legyen ellátva az „egészségre nagy hangsúlyt fektető nők” („B”jelű klaszter) számára a legfontosabb.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a funkcionális konzervipari
termékek egyik legfontosabb célpiacát az „egészségre nagy hangsúlyt fektető
nők” („B”-jelű klaszter) jelentik. Ezen a csoporton belül is azok, akik a
termékek magasabb árát képesek megfizetni. Megítélésünk szerint a
nyugdíjasok általában kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, így azoknak a
vállalatoknak, akik ezt a célcsoportot célozzák meg, nagyobb hangsúlyt
érdemes fektetniük a klaszter másik nagy fogyasztói körére, a GYES-en lévő
kismamákra. Azt is fontos megjegyeznünk, hogy ez a csoport minden
bizonnyal nagyon szűk.
Eredményeink szerint a szervezet védekezőképességére jótékony hatású,
immunrendszer-erősítő és az emésztésre kedvező hatású termékekkel a „jobb
módú, erős szervezetre vágyó munkások” („C”-jelű klaszter) csoportja is
megszólítható, akik talán könnyebben tudják megfizetni a drágább,
funkcionális konzervipari termékeket.
Mindkét csoport esetében fontos szem előtt tartania az innovátornak,
hogy csak azok az egészségvédő konzervipari termékek lehetnek sikeresek,
amelyek a kedvező egészségi hatások mellett kiváló, házias ízt képesek
biztosítani termékeikkel.
5.4.9.3. Az „egészségre nagy hangsúlyt fektető nők” és a „jobb módú, erős
szervezetre vágyó munkások” csoportjának preferenciái és elvárásai
Megállapítottuk, hogy a „B”-jelű klaszter, az „egészségre nagy hangsúlyt
fektető nők” és a „C”-jelű klaszter, a „jobb módú, erős szervezetre vágyó
munkások” jelenhetik a funkcionális konzervipari termékek legfontosabb
célpiacait. Úgy ítéltük meg, hogy érdemes további információkat gyűjtenünk
az előtérbe kerülő csoportok preferenciáiról és elvárásairól. A két csoport
számára legvonzóbb tíz lehetséges terméket mutatjuk be a 22. táblázatban.
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22. táblázat
Lehetséges termékek kedveltsége a „B”-jelű klaszter, az „egészségre
nagy hangsúlyt fektető nők” körében (n=223) és a „C”-jelű klaszter, a
„jobb módú, erős szervezetre vágyó munkások” körében (n=133)
Megkóstolná /
Megkóstolná /
szívesen
szívesen
fogyasztaná (fő) fogyasztaná (%)
„B”-jelű „C”-jelű „B”-jelű „C”-jelű
klaszter klaszter klaszter klaszter

Lehetséges termék

Befőttek + vitaminok
Savanyúságok + tormagyökér
Halkonzervek + fokhagyma
Savanyúságok + fokhagyma
Zöldségkonzervek + vitaminok
Üveges bébiételek + vitaminok
Sűrített paradicsom + kerti kakukkfű
Zöldségkonzervek + fokhagyma
Sűrített paradicsom + vitaminok
Savanyúságok + vitaminok

101
91
76
73
59
56
49
46
42
40

61
46
34
39
40
22
21
24
20
27

45,3
40,8
34,1
32,7
26,5
25,1
22,0
20,6
18,8
17,9

45,9
34,6
25,6
29,9
30,1
16,5
15,8
18,0
15,0
20,3

Eredményeink szerint a vizsgált klaszterek számára vonzó lehetséges
termékek, megegyeznek a megkérdezettek teljes köre által legkedveltebbnek
tartott termékek körével. Az első öt termék sorrendjében a „B”-jelű klaszter
esetében a fokhagymával kínált halkonzervek foglalnak el egy hellyel
előkelőbb pozíciót, illetve a „C”-jelű klaszter esetében a vitaminozott
zöldségkonzervek kettővel előrébb kapnak helyet a sorrendben, mint a
megkérdezettek teljes körének preferenciáit bemutató táblázatban.
Külön vizsgáltuk, hogy melyek azok a termékek, amelyekért a klaszterbe
tartozók további kiadásokat vállalnának. Eredményeinket a 23. és a 24.
táblázatban mutatjuk be.
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23. táblázat
Az egyes termékekért magasabb árat is fizetni hajlandó fogyasztók
arányai „B”-jelű klaszter, az „egészségre nagy hangsúlyt fektető nők”
körében (n=223)
A termékért legalább 10%-kal
többet fizetnének (fő)
Ssz

Lehetséges termék
1. helyen
%
(n=183)

1.
2.
3.
4.
5.

Összesen

Befőttek + vitaminok
Halkonzervek + fokhagyma
Savanyúságok + tormagyökér
Savanyúságok + fokhagyma
Üveges bébiételek + vitaminok

17
19
9
8
14

7,6
8,5
4,0
3,6
6,3

2. helyen
3. helyen
%
%
(n=183)
(n=185)
9
4
10
9
2

4,0
1,8
4,5
4,0
0,9

16
5
4
5
1

7,2
2,2
1,8
2,2
0,4

fő

%

42 18,8
28 12,5
23 10,3
22 9,8
17 7,6

24. táblázat
Az egyes termékekért magasabb árat is fizetni hajlandó fogyasztók
arányai a „C”-jelű klaszter, a „jobb módú, erős szervezetre vágyó
munkások” körében (n=133)
A termékért legalább 10%-kal
többet fizetnének (fő)
Ssz

Lehetséges termék
1. helyen
%
(n=183)

1.
2.
3.
4.
5.

Összesen

Befőttek + vitaminok
Halkonzervek + fokhagyma
Zöldségkonzervek + vitaminok
Savanyúságok + fokhagyma
Savanyúságok + torma

9
15
5
5
2

6,8
11,3
3,8
3,8
1,5

2. helyen
3. helyen
%
%
(n=183)
(n=185)
6
1
6
7
7

4,5
0,8
4,5
5,3
5,3

8
1
2
0
2

6,0
0,8
1,5
0
1,5

fő

%

23 17,3
17 12,9
13 9,8
12 9,1
11 8,3

Eredményeink szerint a „B”-jelű klaszterbe tartozók körében kevésbé
lennének népszerűek a vitaminozott zöldségkonzervek. Ugyanakkor az öt
termék között, amelyekért anyagi áldozatot is hoznának, megjelenik a
vitaminozott bébiételek köre, ami jól mutatja, hogy ebben a klaszterben a
GYES-en lévő kismamák fontos résztvevők és ők komoly érdeklődést
mutatnak az ilyen termékek felé. A „C”-jelű klaszterhez tartozók a
megkérdezettek teljes köréhez hasonló termékekért fizetnék meg a magasabb
árakat, ugyanakkor a vitaminozott zöldségkonzervek elhelyezkedése ebben a
csoportban is előrébb található, vagyis ezeket a termékeket nemcsak többen
fogyasztanák, de többen is fizetnének értük.
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Vizsgáltuk, hogy a klaszterekbe tartozók szerint milyen bolttípusok
jelentik az egészségvédő konzervipari termékek legmegfelelőbb beszerzési
helyszínét. Eredményeinket a 25. táblázatban mutatjuk be.
25. táblázat
A „B”-jelű klaszter, az „egészségre nagy hangsúlyt fektető nők” (n=223)
és a „C”-jelű klaszter, a „jobb módú, erős szervezetre vágyó munkások”
(n=133) körében a funkcionális konzervipari termékek lehetséges
legsikeresebb beszerzési helyszínei
Bolttípusok
Hipermarketek
Szupermarketek
Bio-boltok
Diszkontok
Lánchoz tartozó kisboltok
Drogériák
Gyógyszertárak
Egyéb

„B”-jelű klaszter
%
56,5
52,9
44,8
43,5
34,5
19,7
11,7
4,5

fő
126
118
100
97
77
44
26
10

„C”-jelű klaszter
%
57,9
59,4
45,1
49,6
33,8
22,6
12,8
0,8

fő
77
79
60
66
45
30
17
1

A megkérdezettek teljes köréhez viszonyítva a „B”-jelű klaszter esetében
nem találtunk lényeges eltérést. Kivételt jelentettek a bio-boltok, mint
megfelelő beszerzési helyszínek, amelyek a vizsgált klaszter számára
valamivel vonzóbb vásárlási helyszínt jelentenek. Mindez magyarázható a
klaszterben a nők túlsúlyával. A férfiak többségével jellemzett „C”-jelű
klaszernél a bio-boltok már csak a negyedik helyet foglalják el és a
diszkontokat alkalmasabb helyszínnek tartják a megkérdezettek az
egészségvédő élelmiszerek értékesítési helyszínének.
Végül a vizsgált klaszterek számára hiteles információforrások körét is
megvizsgáltuk. Az öt leghitelesebb információforrást tüntettük fel a két
klaszter esetében a 26. táblázatban.
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26. táblázat
A „B”-jelű klaszter, az „egészségre nagy hangsúlyt fektető nők” (n=223)
és a „C”-jelű klaszter, a „jobb módú, erős szervezetre vágyó munkások”
(n=133) körében az öt leghitelesebb lehetséges információforrás az
egészségvédő konzervipari termékekről
Információforrás
Orvos
Családtagok
Dietetikus
Reklámok, prospektusok
Barátok/ismerősök
Újságcikkek
Televízió műsorok

„B”-jelű klaszter
%
41,3
35,4
35,4
33,2
27,8

fő
92
79
79
74
62

„C”-jelű klaszter
%
41,4
39,8

fő
55
53

34,6
33,1
30,8

46
44
41

A „B”-jelű klaszter esetében a leghitelesebb információforrások
elemzésekor a legfeltűnőbb, hogy a dietetikusok megítélése az összes
válaszadó átlagához képest jobb a vizsgált csoportban, ami a csoport
egészséges táplálkozással kapcsolatos alaposabb tájékozottságával
magyarázható. A „C”-jelű klaszternél a dietetikusok nem találhatóak meg az
első öt leghitelesebb információforrás között, ami minden bizonnyal ennek a
szakmának a munkás férfiak körében alacsonyabb ismeretével van
kapcsolatban. Szembetűnő ugyanakkor, hogy az újságcikkek és a televízió
műsorok is bekerülnek a leghitelesebb információforrások közé a csoportba
tartozóknál, ami ezeknek az ATL marketingkommunikációs eszközöknek az
alkalmazására bíztatja azokat a gyártókat, akik a „jobb módú, erős
szervezetre vágyó munkások” csoportját kívánja megcélozni egészségvédő
konzervipari termékeivel.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A kutatás elején megfogalmazott hipotéziseinkkel a kutatás alapjait kívántuk
megteremteni, ami egy modern termékfejlesztési koncepcióhoz igazodva, a
konzervipar
által
előállított
funkcionális
élelmiszerek
marketinglehetőségeinek komplex vizsgálatához vezet.
Az első fontos kérdés hogy mely termékek jelentik vizsgálatunk tárgyát.
A többféle fogalmi meghatározás segítségével (köztük a fogyasztói
fogalmakkal) alkottuk meg a „konzervipari termék” új fogalmát: „tartósítási
eljárással hosszan eltarthatóvá tett, zárt csomagolásban forgalomba
helyezett, zöldség, gyümölcs vagy hús alapanyagok felhasználásával készült
élelmiszerek”.
A fogyasztók megkérdezésével sikerült új fogalmat meghatároznunk, így
a kutatás célkitűzései közül az első hipotézist (H1) igazoltuk. A fogyasztók
fogalmi meghatározásainak pontatlansága miatt azonban fontos külön
vizsgálnunk, hogy a fogyasztók szerint mely termékek „konzervipari
termékek”. Éppen ezért, vizsgálatunk során a fogyasztókat a legtöbb,
lehetséges termékcsoport besorolására is kértük. A fogyasztók szerint
„konzervipari termékek” a következő élelmiszerek: húskonzervek,
halkonzervek,
pástétomok,
készételkonzervek,
savanyúságok,
zöldségkonzervek, sűrített paradicsom, bébiételek, mustár, majonéz,
lekvárok, befőttek.
A funkcionális (egészségvédő) élelmiszerek az élelmiszerpiac egy
dinamikusan fejlődő ágát jelentik. Ugyanakkor ezen a piacon különösen nagy
a sikertelen termékek aránya, ami jelzi, hogy a termékfejlesztőknek kiemelt
figyelmet kell fordítaniuk a fogyasztói igényekre. Szekunder információink
szerint azok a funkcionális élelmiszerek számíthatnak nagyobb fogyasztói
elfogadásra, amelyek egészségre gyakorolt hatását jelenleg is kedvezőnek
vagy legalábbis egészségre nem kifejezetten kedvezőtlennek tartják a
fogyasztók. Eredményeink szerint a konzervipari termékeket nem egységesen
utasítják el a fogyasztók, közülük többet kifejezetten egészségre kedvezőnek
tartanak, így második hipotézisünket (H2) elvetjük. A kutatás későbbi
szakaszaiban azon termékek vizsgálatára fektettünk fokozott figyelmet,
amelyek megítélése (az egészségre gyakorolt hatás szempontjából)
kifejezetten
kedvező:
bébiételek
és
halkonzervek;
kedvező:
zöldségkonzervek, savanyúságok, sűrített paradicsom; semleges: befőttek.
További vizsgálataink eredménye szerint a konzervipari termék
egészségre gyakorolt kedvező hatása a második legfontosabb
terméktulajdonság a vásárlás során (a vizsgált termékjellemzők közül), a
„házias íz” után, így harmadik kutatási hipotézisünk (H3) helyesnek
bizonyult. Mindez ugyanakkor felhívja a figyelmet arra a több kutató által
bizonyított megállapításra, miszerint a fogyasztók ma már egyre kevésbé
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hajlandóak a termék ízében áldozatokat vállalni, annak egészségvédő
tulajdonságért cserébe.
Ugyanakkor a fogyasztók kifejezetten igénylik az olyan konzervipari
termékek előállítását, amelyek az egészségre kifejezetten kedvező hatással
rendelkeznek. A fókuszcsoportok során pedig az is kiderült, hogy a
fogyasztók nyitottak a termékek dúsítása felé, ami a kvantitatív kutatásban
szintén bizonyságot nyert. Eredményeink szerint a fogyasztók szívesen
fogyasztanának, illetve kóstolnának meg bizonyos – egészségre jótékony
hatású – összetevőkkel dúsított konzervipari termékeket, vagyis negyedik
hipotézisünk (H4) is igaznak bizonyult. Ezekért az egészségre kifejezetten
kedvező hatással rendelkező termékekért, a fogyasztók – elmondásuk szerint
– már pusztán a feltételezett kedvező ízüknek köszönhetően is, hajlandóak
viszonylag nagy arányban, magasabb árat fizetni, ami ötödik hipotézisünk
teljesülését jelzi (H5).
A kutatás eredményeit felhasználva dolgoztuk ki a funkcionális
konzervipari termékek lehetséges marketingstratégiáját. Ennek rövid
bemutatása a szegmentációra, a célpiacok meghatározására, a pozicionálásra
és a marketing-mix elemeire terjed ki.
Szegmentálás, célpiacok meghatározása, pozícionálás:
A konzerveket fogyasztó élelmiszer-beszerzők, a válaszadóink
többféleképpen szegmentálhatóak. Kétféle vizsgálat során, demográfiai
jellemzők mentén, valamint – két választott termék esetében – fontosnak
tartott értékek és hasznok segítségével végeztük el a különböző válaszadói
csoportok felosztását.
A kutatás során elkészített fogyasztói megkérdezés eredményeinek
feldolgozása során a válaszadók demográfiai jellemzőit, valamint 15, az
egészségre jótékony hatás és a konzervfogyasztás közötti összefüggést
vizsgálva képeztünk klasztereket, mely alapján megítélésünk szerint két
fogyasztói csoport jelentheti a funkcionális konzervtermékek célcsoportjait.
Eredményeink szerint az első célcsoportot képezhetik az „egészségre nagy
hangsúlyt fektető nők”. Mindez összefüggésben áll azzal a szekunder
információnkkal, miszerint az egészségvédő élelmiszerek legígéretesebb
vásárlói körét a nők között találhatjuk. Ugyanakkor (talán a konzervipari
termék jellege miatt) még egy lehetséges célcsoport vált meghatározhatóvá, a
„jobb módú, erős szervezetre vágyó munkások” társasága, akik bizonyos
egészségvédő hatásokkal rendelkező termékekért szívesen vállalnának anyagi
áldozatokat is.
Tesztjelleggel végeztük el két konzervipari termékcsoport, a bébiételek és
a savanyúságok „means-end” elmélet alapján történő vizsgálatát és alkottuk
meg hierarchikus értéktérképüket. A szakirodalom szerint a „means-end”
elmélet eredményei a szegmentáció területén is alkalmazható. A bébiételek
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vizsgálata során öt fő értéket tártunk fel, amelyek a kismamákat bébiételvásárlásra késztetik. Ilyen célok a gyermek egészséges fejlődése, az anya
biztonságérzete, az anyai szeretet kifejezése, valamint annak szolgálata, hogy
a gyermek később ne legyen válogatós, továbbá a magyar termékek vásárlása
esetében a hazai állások megtartása. A savanyúságok vizsgálata során is öt fő
értéket tártunk fel, amelyek a fogyasztókat savanyúság-vásárlásra késztetik.
Ilyen célok az étkezés élvezete és az egészség, valamint az, hogy a termék
vásárlásával takarékoskodva másra több pénz jut, továbbá a biztonság és a
kényelem. Lehetőségeink korlátai miatt az egyes csoportok jellemzőit nem
vizsgálhattuk meg, ugyanakkor a kutatásunk során megállapított értékek
alapot jelenthetnek egy a korábban leírttól eltérő piaci szegmentációhoz,
amennyiben a szegmensek kialakítását nem demográfiai alapon végezzük,
hanem észlelt értékek mentén. Így minden bizonnyal még jobban használható
piaci szegmensek kialakítása válik lehetővé.
Termékstratégia
Egészségvédő hatásokkal rendelkező konzervipari termékek fogyasztói
elfogadását vizsgáltuk. Eredményeink elemzésével, valamennyi lehetséges
termék (szám szerint 36 terméklehetőség) esetében megvizsgálható, hogy
feltételezett ízvilága alapján a fogyasztók mekkora része kóstolná meg,
illetve fogyasztaná szívesen. Külön vizsgálhatóvá vált az is, hogy a
célcsoportok számára melyik termékek a legvonzóbbak. Szekunder
információink szerint a funkcionális tulajdonságok közül a pszichológiai
előnyök kevésbé értékesek a fogyasztók számára, mint a kedvező élettani
hatások. Ezért olyan összetevőkkel történő dúsításokat kínáltunk a
megkérdezett fogyasztóknak, amelyek a szervezet védekezőképességének
megerősítését nyújtják fogyasztóik számára. Eredményeink szerint a
legfontosabb – konzervektől elfogadható – egészségre gyakorolt hatás a
termék immunrendszer erősítő hatása, amit a szervezet védekezőképességét
javító hatás, valamint az emésztésre gyakorolt kedvező hatás, végül az
alacsony koleszterinszint fenntartása követ. Így megállapítható, hogy az öt, íz
alapján legjobb megítélésnek örvendő termék közül a vitaminozott befőttek és
zöldségkonzervek, mint immunrendszer erősítő termékek sikereket érhetnek el
a fogyasztók körében, és különösképpen a két célcsoportnál. Az „egészségre
nagy hangsúlyt fektető nők” körében a GYES-en lévő kismamák nagy száma
miatt sikeresek lehetnek még a vitaminozott üveges bébiételek is. Ezeknek a
termékeknek a továbbfejlesztésében további információkat nyertünk a
„means-end” elmélet alkalmazásával. Felvázoltuk a hierarchikus
értéktérképeiket, amelyeknek valamennyi eleme fontos támpontot jelent a
terméktervezés során. A válaszadók által megemlített terméktulajdonságok és
hasznok mentén javasoljuk a jövő bébiételeit kifejleszteni. A fogyasztók
körében sikeresek lehetnek a fokhagymával kínált savanyúságok és
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halkonzervek, mint koleszterincsökkentő és a szervezet védekezőképességében
segítséget nyújtó termékek. Ugyanakkor a „jobb módú, erős szervezetre
vágyó munkások” között csak a szervezet védekezőképességére gyakorolt
kedvező hatás jelent komoly értéket. A savanyúságok esetében is
elkészítettük a hierarchikus értéktérképeket, amelyek segíthetik a
savanyúságok fejlesztését.
Fontos információt jelent ugyanis annak ismerete, hogy milyen elvek mentén
dönt a vásárló a termékkör mellett.
Árstratégia
A funkcionális élelmiszereket, előállítóik jellemzően magas áron kínálják
vevőiknek. Ami magyarázható a különösen magas termékfejlesztési
költségekkel, valamint a termelők presztízsár stratégiájával. Azt is látnunk
kell, hogy a fogyasztók hozzászoktak, hogy a konzervipari termékek
jellemzően viszonylag alacsony áron megvásárolhatóak. Így az egészségvédő
konzervipari termékek esetében is csak azt vizsgáltuk, hogy az alaptermék
árához képest minimális (10%-os) áremelkedést a fogyasztók hogyan
kezelnének. Eredményeink szerint, a vizsgált termékek esetében, csupán az
új, a fogyasztó számára kedvelt ízvilág megvalósítása is azt jelentené, hogy
igen nagy arányban lennének hajlandók a fogyasztók a magasabb árat is
megfizetni az egészségükre jótékony hatású termékekért. Az egészségvédő
hatás pedig, megítélésünk szerint további árnövelést tehet lehetővé. Akadályt
jelent ugyanakkor, hogy az egészségvédő konzervipari termékek felé
legnagyobb érdeklődést mutató „egészségre nagy hangsúlyt fektető nők”
csoportjához tartozók jellemzően átlagosnál alacsonyabb jövedelemmel
rendelkeznek és a vásárlás során az alacsony árat bevallottan különösen
fontosnak tartják. Így megítélésünk szerint ebben a célcsoportban csak egy
szűkebb réteg jelent komoly vásárlói kört. A „jobb módú, erős szervezetre
vágyó munkások” csoportjához tartozók azonban kevésbé árérzékenyek, így
habár lelkesedésük visszafogottabb, bizonyos egészségi hatást nyújtó
termékekkel megszólíthatóak.
Elosztási stratégia
A konzervipari termékekre jellemző, hogy nagy bevásárlások alkalmával,
nagyobb mennyiségben szerzik be vásárlóik. A termékek legfontosabb
értékesítési helyszínei a hiper- és szupermarketek. Továbbá, mint „olcsó
élelmiszer”, a diszkontok polcain is nagy mennyiségben találhatóak meg.
Kivételként említhetjük a bébiételeket, amiket nagy mennyiségben
értékesítenek termelőik drogériákban és gyógyszertárakban is. Az
egészségvédő konzervipari termékeket a fogyasztók, alapélelmiszereikhez
hasonlóan legszívesebben a hiper- és szupermarketekben vásárolnák meg. A
harmadik legfontosabb értékesítési helyszínt a diszkontok jelenthetik.
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Ugyanakkor, mint „egészséges” élelmiszer, a fogyasztók megítélése szerint a
bio-boltokban is népszerű termékké válhatnak, különösen az „egészségre
nagy hangsúlyt fektető nők” körében.
Kommunikációs stratégia
Eredményeink szerint a konzervekhez a pozitív asszociációk mellett igen
sok negatív fogyasztói érzés társul, és azokat választási lehetőség esetén a
fogyasztók inkább elutasítják. Megítélésünk szerint ezért a vállalatoknak
látniuk kell, hogy a fogyasztók milyen mértékben hozzák összefüggésbe
termékeiket a „konzervipari termék”, illetve a „konzerv” fogalommal és az
ahhoz fűződő negatív érzésekkel. A negatív asszociációk egyes esetekben a
kifejezés visszafogott alkalmazását is felvethetik az említett termékek gyártói
számára.
A fogyasztók alapvetően egészségre károsnak tartják a bolti konzerveket.
Ezeknek a termékeknek azonban már ma sok egészségre kedvező hatása van,
amelyekről a fogyasztók tájékoztatása indokolt, komoly lehetőségeket
tartogat. Funkcionális konzervipari termékek fejlesztésével a konzervipar
akár a termékeiről kialakult negatív fogyasztói véleményeket is formálhatja.
Eredményeink szerint a leghitelesebb információforrást a fogyasztók
számára az orvosok jelenthetik az egészségvédő konzervekről, éppen ezért az
orvosok informálása alapvető fontosságú. A funkcionális konzervipari
termékek előállítóinak orvoslátogató rendszer kialakítását is érdemes
megfontolniuk. Fontos szerepet játszhat azonban az „egészségre nagy
hangsúlyt fektető nők” csoportjához tartozók meggyőzése során a
dietetikusok informálása, míg a „jobb módú, erős szervezetre vágyó
munkások” körének megszólításában az újságcikkek és a televízió műsorok
is hatékonyak lehetnek.
Rendkívül hasznos lehet a kommunikáció során a „means-end” elmélet
alapján felrajzolt hierarchikus értéktérképek alkalmazása a bébiételek és
savanyúságok esetében. Annak ismerete ugyanis, hogy a vásárlók mely
értékeket tartják fontosnak a termékek beszerzésekor nagy mértékben
segítheti a hatékony reklámüzenetek megfogalmazását.
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
(1). Meghatároztam a „konzervipari termék” és a „konzerv” fogyasztói
fogalmát, melyek alapján a „konzervipari termék” új fogalmi
meghatározását alkottam meg: „tartósítási eljárással hosszan
eltarthatóvá tett, zárt csomagolásban forgalomba helyezett, zöldség,
gyümölcs vagy hús alapanyagok felhasználásával készült élelmiszerek”.
Továbbá meghatároztam azon termékek körét, amelyek a fogyasztók
megítélése szerint konzervipari termékek, melyek a következők:
húskonzervek,
halkonzervek,
pástétomok,
készételkonzervek,
savanyúságok, zöldségkonzervek, sűrített paradicsom, bébiételek,
mustár, majonéz, lekvárok, befőttek.
(2). Feltártam, hogy a fogyasztók nem egységesen ítélik meg a konzervipari
termékek egészségre gyakorolt hatását:
 Egészségre kifejezetten kedvezőnek tartják a fogyasztók a
bébiételeket és halkonzerveket.
 Inkább kedvező megítélésű termékcsoportok a savanyúságok,
zöldségkonzervek és sűrített paradicsom készítmények.
 A befőttek termékcsoportjának megítélése a kedvező és
kedvezőtlen határán semleges.
 A majonéz a mustár és a lekvárfélék megítélése inkább
kedvezőtlen.
 A készételkonzerveket, pástétomokat és húskonzerveket
egészségre kifejezetten kedvezőtlennek tartják a fogyasztók.
(3). Bizonyítottam, hogy a fogyasztók számára a konzervipari termékektől
várt legfontosabb terméktulajdonság, a termék íze (házias íz) után az
egészségre gyakorolt kedvező hatás.
(4). Fogyasztók körében a kedvező megítélésű konzervipari termékek
dúsításának lehetőségét vizsgáltam olyan összetevőkkel, amelyek
meggyőző tudományos bizonyítékokkal rendelkeznek és a
konzervekben alkalmazásuk valós lehetőséget jelent.
(5). Lehetséges marketingstratégia alapjait alakítottam ki a funkcionális
konzervipari termékek előállítói számára. Főbb megállapításaim a
következők:
 Igény van funkcionális konzervipari termékekre, melyek akkor
lehetnek sikeresek, amennyiben egészségre alapvetően kedvező
megítélésű alaptermékek továbbfejlesztésével jönnek létre.
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A funkcionális konzervipari termékek magasabb áron
értékesíthetőek, mint alaptermékeik, amennyiben a fogyasztó a
termék ízével elégedett.
A legfontosabb értékesítési helyszínek a hiper- és szupermarketek,
a diszkontok és a bio-boltok lehetnek.
A leghitelesebb információforrást az orvosok jelentenék a
funkcionális konzervipari termékekről, ezért az ő megszólításuk a
kommunikációs stratégia fontos részét kell, hogy képezze.

(6). Kimutattam, hogy a funkcionális konzervipari termékek fejlesztői
számára a lehetséges célcsoportokat az egészségre nagy hangsúlyt
fektető nők és a jobb módú, erős szervezetre vágyó munkások
jelenthetik.
(7). Elkészítettem két kedvező megítélésű konzervipari termékcsoport, a
bébiételek és savanyúságok ún. „hierarchikus értéktérképét”, feltárva a
megkérdezettek
számára
legfontosabb
terméktulajdonságokat,
hasznokat és értékeket, a „means-end” elmélet és a „létrázás”
módszerének alkalmazásával.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
A funkcionális élelmiszerek piaca a világon és hazánkban is dinamikusan
fejlődik. Ugyanakkor, míg a tejipar vagy a sütőipar számos sikeres terméket
vezetett be a piacra, addig a konzervipari termékek funkcionális fejlesztése
ma még csak lehetőség. Kutatásunk céljaként tűztük ki, hogy a fogyasztói
igényeken alapuló konzervipari termékfejlesztéshez járuljunk hozzá úgy,
hogy egy lehetséges marketingstratégia minden eleméhez információkat
szolgáltatunk.
Kutatásunkat szekunder információk feldolgozásával kezdtük: elsősorban
a konzervipar helyzetéről, a termékinnovációs trendekről és a funkcionális
élelmiszerekről gyűjtöttünk adatokat és információkat. Ezt követően két
helyszínen,
összesen négy alkalommal
készítettünk
fogyasztói
fókuszcsoportos felméréseket, majd számos fogyasztóval készítettünk
interjúkat, hogy a „means-end” elmélet segítségével felvázoljuk a vásárlásaik
mögött húzódó szempontokat. Végül egy országos véletlenszerű kérdőíves
megkérdezést végeztünk, amely során 500 konzerv-vásárló válaszolt
kérdéseinkre. A kapott adatokat matematikai-statisztikai elemzések
segítségével értékeltük ki.
Az eredményeket a kutatás folyamatában mutatjuk be összefoglalóan.
A konzervipari termékek köre
A „konzervipari termék” és a „konzerv” fogalmának meghatározására
korábban több oldalról történtek kísérletek. Létezik iparági és minőségügyi
szempontból történő meghatározása. Ugyanakkor megítélésünk szerint egyik
fogalom sem képes a termékkört tökéletesen lefedni, ezért a fogyasztókat
hívtuk segítségül annak érdekében, hogy érzéseik és meglátásaik alapján
próbáljanak új fogalmi meghatározásokat adni. A különféle definíciók és a
fogyasztói fogalom felhasználásával fogalmaztuk meg a „konzervipari
termék” új és megítélésünk szerint legpontosabb fogalmát: „tartósítási
eljárással hosszan eltarthatóvá tett, zárt csomagolásban forgalomba
helyezett, zöldség, gyümölcs vagy hús alapanyagok felhasználásával készült
élelmiszerek”.
Fontos információt jelent, a „konzerv” önálló fogalmi meghatározása,
mely szerint a konzerv: „olyan élelmiszer, amelynek a tartósítása
fémdobozban történik és hosszan eltartható”.
A fókuszcsoportok során a fogyasztók megkísérelték az egyes termékek
besorolását az általuk megadott fogalom alapján. Eszerint szorosan vett
konzervipari termékek: húskonzervek, halkonzervek, pástétomok,
készételkonzervek, savanyúságok, zöldségkonzervek, sűrített paradicsom,
bébiételek, mustár, majonéz, lekvárok és befőttek.
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A fókuszcsoportok asszociációs felméréseinek elemzése során
megállapítottuk, hogy a „konzerv” szóhoz igen sok negatív asszociáció, rossz
érzés kapcsolódik, ami felveti az említett termékek gyártói számára a
kifejezés visszafogott alkalmazását.
A konzervipari termékek fogyasztói megítélésének vizsgálata
Eredményeink szerint a konzervtermékek vásárlását, legjobban azok
feltételezett egészségre kedvezőtlen hatásai, illetve a friss, a fagyasztott és a
saját befőzésű termékek előnyben részesítése hátráltatja. Az
„egészségtudatos” fogyasztók a termékek alacsonyabb tápanyagtartalmával
nincsenek megelégedve.
Az „egészségtudatos” fogyasztók elfogadhatónak tartják a vitaminokban,
rostokban és ásványi anyagokban való dúsítást, de az eredeti
tápanyagtartalmat megőrző technológia alkalmazását kedvezőbben ítélik
meg. Mindez felveti a kíméletes tartósítási technológiák alkalmazásának
időszerűségét is.
Kimutattuk, hogy a konzervipari termékek egészségre gyakorolt
hatásának megítélése nem egységes. Egyes konzervipari termékek megítélése
kifejezetten kedvező, mint a bébiételeké és a halkonzerveké. Kedvezőnek
mondható a savanyúságok, zöldségkonzervek és sűrített paradicsom
megítélése. Nem tartják egészségre kedvező hatásúnak, de egészségre
károsnak sem a befőtteket a fogyasztók, míg inkább károsnak ítélik meg a
majonézt, a mustárt és a lekvárféléket. Végül kifejezetten egészségre
károsnak tartják a húskonzerveket, készételkonzerveket és pástétomokat.
„Means-end” elmélet alkalmazása a fogyasztók bébiétel- és
savanyúságválasztási szempontjainak vizsgálatában
A „means-end” elmélet egy külföldön elterjedten alkalmazott és már
hazánkban is megjelent modell, ami a „létrázás” módszerével tárja fel az
egyes termékek vásárlása mögött húzódó legfontosabb indokokat.
Fogyasztók a konzervipari termékek között az üveges bébiételek és a
savanyúságok egészségre gyakorolt hatását kedvezőnek tartják, ami
kutatásunk szempontjából indokolta a vásárlás okainak mélyebb
megismerését.
Vizsgálataink eredményeként felrajzoltuk a bébiételek és savanyúságok
hierarchikus értéktérképeit, így jól átlátható a termékcsoportokhoz fűződő, a
„fogyasztók” által kiemelt terméktulajdonságok, hasznok és értékek
rendszere, ami a szegmentációtól a terméktervezésen át a promócióig
jelenthet kapaszkodót a vállalatok számára.
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Funkcionális konzervipari termékek fejlesztése
A fogyasztók számára a két legfontosabb, konzervipari termékektől elvárt
tulajdonság azok jó (házias) íze és egészségre kedvező hatása, ami indokolja
a funkcionális konzervipari termékek fejlesztését. Ugyanakkor fontos
megjegyeznünk, hogy az iparág számára lehetőséget jelent a konzervipari
termékek már ma meglévő egészségességének hangsúlyozása is, mivel a
konzervipari termékek egészségre gyakorolt hatásának megítélése jóval
kedvezőtlenebb, mint ami indokolt lenne.
Szekunder információink szerint a funkcionális termékfejlesztés azon
termékeknél lehet a legsikeresebb, amelyek egészségre gyakorolt hatásának
megítélése alapvetően kedvező, de legalábbis nem kedvezőtlen. A
konzervipari termékeknek olyan lehetséges összetevőkkel történő dúsítását
vizsgáltuk, amelyek kedvező hatásai tudományos bizonyítékokon alapulnak,
így egészségre vonatkozó állítások is feltüntethetőek lehetnek a termékek
csomagolásán. A fogyasztók a lehetséges termékek közül a vitaminozott
befőtteket, a tormával vagy fokhagymával kínált savanyúságokat, a
fokhagymával kínált halkonzerveket és a vitaminozott zöldségkonzerveket
kóstolnák meg, illetve fogyasztanák szívesen. Ezen termékekért a fogyasztók
jelentős arányban vállalnának anyagi áldozatokat is.
Megvizsgáltuk, hogy a fogyasztók mennyire tartják fontosnak az egyes
összetevők nyújtotta egészségi hatásokat. Így megállapítható, hogy az öt, íz
alapján legjobb megítélésnek örvendő termék közül a vitaminozott befőttek
és zöldségkonzervek, mint immunrendszer erősítő termékek, a fokhagymával
kínált savanyúságok és halkonzervek pedig, mint koleszterincsökkentő és a
szervezet védekezőképességében segítséget nyújtó termékek válhatnak a
fogyasztók körében kedveltté.
A funkcionális konzervipari termékek legsikeresebb értékesítési
helyszínei a hiper- és szupermarketek, a diszkontok és a bio-boltok lehetnek,
míg a leghitelesebb információforrást az orvosok jelenthetik.
Eredményeink szerint a funkcionális konzervipari termékek lehetséges
célpiacait az egészségre nagy hangsúlyt fektető nők és a jobb módú, erős
szervezetre vágyó munkások között találhatjuk. Az előbbi fogyasztói
csoporthoz tartozókra jellemző árérzékenység miatt, csak korlátozott
lehetőséget jelentenek, míg az utóbbi fogyasztók csak a szervezet
védekezőképességére jótékony, immunrendszer-erősítő vagy emésztést javító
hatásokkal rendelkező termékekkel szólíthatók meg.
A funkcionális konzervipari termékfejlesztés, eredményeink szerint az
iparág számára indokolt és lehetőséget jelent. Kutatásunk konkrét
termékfejlesztési irányokat jelöl ki, az egészségre gyakorolt kedvező hatású
konzervipari termékek körének meghatározásától, a lehetséges egészségvédő
összetevőkkel történő dúsításukig. De információkat szolgáltatunk az
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árképzéshez, a megfelelő disztribúciós csatorna és a hiteles kommunikációs
csatorna megválasztásához is. Országos felmérésünk hozzájárul, valamint két
termékcsoport esetében a „means-end” elmélet alkalmazásával, tesztjelleggel
végzett kutatásaink alapot nyújtanak a szegmentáláshoz, a célpiackiválasztáshoz és a pozícionáláshoz is.
Kutatási eredményeink szerint, a konzervipari vállalatok, a funkcionális
élelmiszerek „multi-niche” piacán való megjelenéssel, egyes fogyasztói
rétegeiket hatékonyabban tudják elérni, valamint új fogyasztói igényeket is ki
tudnak elégíteni. Így a funkcionális konzervipari termékek gyártásával, a
magyar konzervipar egy lépést tud tenni újbóli megerősödése felé.
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9. SUMMARY
The market of functional food develops dynamically in the world and in
Hungary, too. However, while dairy industry and baker industry have
launched several successful products on the market, the functional
development of canned food industrial products is still only an opportunity.
The overall objective of our research was to contribute to the improvement of
canned food industrial products based on consumers’ needs by providing
information for elements of a potential marketing strategy.
The research was started by processing secondary data: we collected data
and information about the current condition of canned food industry, new
trends of product innovation as well as about functional foods. Then the
survey was continued with the help of consumer focus groups at 2 locations,
altogether four times. Several customers were also interviewed by applying
the means-end theory in order to reveal the factors that are crucial in the
shaping of their consuming behaviour. Finally, a nationwide research was
carried out. We managed to have 500 customers -who buy canned food- fill
out our questionnaires. Mathematical-statistical methods were applied to
analyse the data.
The results are presented along with summarizing the research.
Canned food industrial products
Several attempts have been already made to define a “canned food industrial
product” and “canned food” in general. We differentiate definitions based on
industrial aspects as well as based on quality. However, according to our
view neither definition is adequate to cover the notion of all canned food
industrial products. Therefore, customers have been involved in setting up a
new definition for these notions on the basis of their feelings and views. By
using various kinds of definitions as well as consumers’ ideas, the new andas we believe- the most accurate definition was set up: “food that is long
lasting as a result of processing, that is in closed package for trade and that
is made from vegetables, fruits or meat ingredients.”
To define the notion of mere “canned food” is also crucial for us.
According to this definition, canned food is: “food that is processed in metal
box and is long-lasting”.
At the time of our surveys with focus groups consumers were trying to
range each product based on the definitions composed by themselves
beforehand. Accoring to such definitions, canned food industrial products are
the following: canned meat products, canned fish, liver pastes, canned
readymade dishes, sournesses, canned vegetables, condensed tomato, baby
foods, mustard, mayonnaise, jams, canned fruits.

108

Based on certain association games with focus groups it could be stated
that the term “canned food” has all sorts of unpleasant associations and
feelings which make manufacturers consider whether this formula should be
used at all.
Analysis of consumers’ judgement of canned food industrial products
According to our results the purchase of canned food is kept back mostly by
customers’ ideas of canned food’s hypothetic unfavourable effects on health
on the one hand, while on the other hand it is because of their preference of
frozen and home-canned fresh products.. “Health-conscious” consumers are
not satisfied with the lower nutrition-contain of these products.
“Health-conscious” consumers consider the enrichment in vitamins,
fibres and minerals acceptable, however, they prefer the usage of technology
that keeps original nutrition contain. The above factors raise the idea of
“minimal processing” becoming due.
We have revealed that the judgement of the effects of canned food
industrial products on health is not unanimous. Judgements of certain kinds
of canned food industrial products are particularly favourable, like baby
foods and canned fish. The general opinion of sournesses, canned vegetables
and condensed tomato are also favourable. Consumers consider canned fruit
neither healthy, nor unhealthy, however mayonnaise, mustard and jams are
judged as rather harmful. Finally, canned meat products, canned readymade
dishes and liver pastes are considered as particularly unfavourable.
The application of the “means-end” theory in the analysis of the trends of
baby food and sournesses purchase
“Means-end” theory is a model that is widely used abroad and that has
appeared in Hungary, too. It reveals the most important reasons for
purchasing each product by using the so-called “laddering” method.
Consumers consider the effect of baby foods and sournesses
advantageous on health among canned food industrial products. From the
point of view of our research this made it crucial for us to reveal the reason
for purchasing these products.
As a result of our research hierarchical value maps of baby foods and
sournesses were drawn up which makes it easy to survey what features,
benefits and values are appreciated by consumers. This can give help for
enterprises on various fields from segmentation through product planning to
promotion.
Development of functional canned food industrial products
The two most important product-attributes that are expected by
consumers are the products’ good (domestic) taste and their good effect on
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health which gives reason for the development of functional canned food
industrial products. However, it is also important to note that the emphasising
of canned food industrial products’ true healthiness is also an opportunity for
the industry, as canned foods’ effects on health are misjudged.
According to available secondary data, it would be those products that are
considered as healthy, or at least not unhealthy that would be most
advantageous to improve. We analysed what ingredients would be most
beneficial to add to canned foods. The advantages of such ingredients are
based on scientific evidences; therefore health-claims could appear on labels
of products. Consumers would try or would happily consume vitamin added
canned fruits, sournesses with horseradish or garlic, canned fish with garlic
and vitamin added canned vegetables among the available products.
Consumers in particular proportion would pay more for these kinds of
products.
We have examined how important it is for customers to have such
ingredients added to their food that have favourable effects on their health. It
came to light that from the five products that are judged most favourable on
the basis of taste can become popular the following way: canned fruits and
vegetables with added vitamins sold as products that strengthen the immune
system; sournesses and canned fishes with garlic sold as products that help
keep cholesterol level low and that have a good effect on the defence system
of the organism.
The functional canned food industrial products’ most successful markets
could be hyper- and supermarkets, discounts and bio-shops. Moreover, the
most authentic information sources are doctors.
Our results show that the possible target groups of functional canned food
industrial products are women who put big emphasis on health and better-off
workers who want to have a strong organism. The formerly mentioned target
group can be characterized by price sensitivity this way providing us with
only limited opportunities. However, latter consumers can be reached only
with products that have good effects on the defence system of the organism,
that strengthen the immune system or that have a good effect on digestion.
Our results have shown that functional canned food industrial product
innovation is justified and gives opportunities for the industry. Our research
defines concrete product-innovation directions that vary from the
determination of canned food industrial products that have favourable health
effect on health to the possible enrichment/fortification of products with
health-protecting ingredients. Moreover, we supply information for price
calculation as well as for the selection of appropriate distribution channel and
for the choice of authentic communication channel. Our nationwide survey
contributes to – and in case of two product-groups our test-like researches
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that were carried out by “means-end” theory – give background to
segmentation, targeting and positioning.
Finally, our research shows that canned food industrial enterprises can
reach several consumer layers more effectively by appearing on functional
foods’ “multi-niche” market which would enable them to satisfy new
consumer needs. In this way Hungarian canned food industry could step
forward by producing functional canned foods to reach a strong position
again.
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nyelvből általános és szakmai középfokú „C” típusú nyelvvizsgákkal
rendelkezik.
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MELLÉKLETEK
1. melléklet
FORGATÓKÖNYV (MODERATOR GUIDE)
A konzervipari termékek és a konzervipar fogyasztói fogalmainak
meghatározása

KÖSZÖND MEG A RÉSZVÉTELT, MUTATKOZZ BE! RÖVIDEN
ISMERTESD A RÉSZTVEVŐKKEL, HOGY MI FOG TÖRTÉNNI,
MIÉRT VANNAK OTT! EMELD KI AZ ŐSZINTE VÁLASZOK
FONTOSSÁGÁT! EGYEZZETEK MEG ABBAN, HOGY TEGEZŐDNI
VAGY MAGÁZÓDNI FOGTOK A BESZÉLGETÉS ALATT!
A résztvevők bemutatkozása
Először azt szeretném kérni, hogy röviden mutassátok be magatokat! Mivel
foglalkoztok, mivel töltitek általában a szabadidőtöket, mi a hobbitok,
valamint egy-két szó a családról? Ha van esetleg bármi más, amit fontosnak
éreztek elmondani magatokról, azt is szívesen meghallgatjuk. FIGYELJ RÁ,
HOGY MINDENKI SZÓHOZ JUSSON, KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL
FORDULJ A NEHEZEN OLDÓDÓKHOZ!
Asszociációs játék (hangulatlazítás, fókuszálás)
Köszönöm a bemutatkozást! Először bemelegítésképpen egy
asszociációs játékot szeretnék játszani veletek. Mondok egy szót, és azt
kérem, hogy különösebb gondolkodás nélkül mondjátok el, hogy mi jut arról
legelőször eszetekbe. Ez lehet egy szó, egy kifejezés vagy bármi más, ami
hirtelen eszetekbe jut. A játék során sorban megyünk, kezdjük mondjuk xynál!
élelmiszer – frissesség – tél – zöldség – befőzés – egészség – mirelit –
konzerv – tartósítószer
A konzervipari termékek meghatározása
1. Elsőként azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mely élelmiszereket
sorolnátok a konzervipari termékek körébe?
Amennyiben nem említik a következő termékekről is megkérdezem a
véleményüket:
húskészítmények,
halkonzervek,
pástétomok,
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készételkonzervek, befőttek, lekvárfélék; savanyúságok, zöldségkonzervek,
sűrített paradicsom; ketchup, mustár, majonéz; szörpök; bébiételek és a
gyümölcslevek; ill. izgalmas lehet még a tartósított tej megítélése.
2. Megítélésetek szerint különbözik-e és ha igen miben a konzervipari
termékek köre a konzervektől?
3. Mondhatunk-e valamit általánosságban a technológiáról, csomagolásról,
terméktípusokról, ami összefoglalóan jellemző rájuk? Vagyis mitől lesz egy
élelmiszer „konzerv”? Próbáljuk meg néhány szóval, mondattal
meghatározni, hogy mi jellemzi ezeket a termékeket, mintegy fogalmi
meghatározást végezzünk. Ehhez segítségként néhány kártyát adok,
melyeken olyan szavak olvashatóak, amik segítik a fogalom leírását. Ezeken
a szavakon kívül, természetesen használhattok más kifejezéseket és
gondolatokat is..
A kártyákon a következő szavak szerepelnek:
technológiához kapcsolódó kifejezések: TARTÓSÍTÁS, SAVANYÍTÁS,
FÜSTÖLÉS, HŐKEZELÉS
csomagoláshoz kapcsolódó kifejezések: FÉMDOBOZ, ÜVEG, TUBUS,
termékhez
kapcsolódó
kifejezések:
ÉLELMISZER,
HOSSZAN
ELTARTHATÓ, TARTÓS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS, HÚS, OLCSÓ,
ALACSONY TÁPANYAGTARTALOM
4. Határozzunk még meg két hasonló fogalmat. Elsőként a „zöldség- és
gyümölcskonzerv”, majd a „tartósított zöldség- és gyümölcskészítmények”
fogalmát.
Ezeknél a fogalmaknál a konzervipari termékek köre szűkebb. Mely
termékeket sorolnátok ide a korábban konzervipari termékekként
elfogadottak közül?
Konzervek és egészség
1. Ugyanezen a terméktípusok közül megítélésetek szerint melyeknek
lehetnek kedvező egészségügyi hatásaik? Mik ezek a hatások?
2. Megítélésetek szerint ezek a termékek milyen modern kori egészségügyi
problémáknak lehetnek előidézői helytelen fogyasztásuk mellett?

KÖSZÖNÖM A KÖZREMŰKÖDÉSETEKET!
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2. melléklet
FORGATÓKÖNYV (MODERATOR GUIDE)
Egészségvédő konzervipari termékek fogyasztói megítélésének
vizsgálata

KÖSZÖND MEG A RÉSZVÉTELT, MUTATKOZZ BE! RÖVIDEN
ISMERTESD A RÉSZTVEVŐKKEL, HOGY MI FOG TÖRTÉNNI,
MIÉRT VANNAK OTT! EMELD KI AZ ŐSZINTE VÁLASZOK
FONTOSSÁGÁT! EGYEZZETEK MEG ABBAN, HOGY TEGEZŐDNI
VAGY MAGÁZÓDNI FOGTOK A BESZÉLGETÉS ALATT!
A résztvevők bemutatkozása
Először azt szeretném kérni, hogy röviden mutassátok be magatokat! Mivel
foglalkoztok, mivel töltitek általában a szabadidőtöket, mi a hobbitok,
valamint egy-két szó a családról? Ha van esetleg bármi más, amit fontosnak
éreztek elmondani magatokról, azt is szívesen meghallgatjuk. FIGYELJ RÁ,
HOGY MINDENKI SZÓHOZ JUSSON, KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL
FORDULJ A NEHEZEN OLDÓDÓKHOZ!
Asszociációs játék (hangulatlazítás, fókuszálás)
Köszönöm a bemutatkozást! Először bemelegítésképpen egy
asszociációs játékot szeretnék játszani veletek. Mondok egy szót, és azt
kérem, hogy különösebb gondolkodás nélkül mondjátok el, hogy mi jut arról
legelőször eszetekbe. Ez lehet egy szó, egy kifejezés vagy bármi más, ami
hirtelen eszetekbe jut. A játék során sorban megyünk, kezdjük mondjuk xynál!
Egészség – betegségmegelőzés - minőség – egészséges életmód - vitamin –
egészséges táplálkozás– friss élelmiszer - tartós élelmiszer - tartósítószer –
konzerv - zöldség-gyümölcs – élelmiszerbiztonság
Kérdések az egészséges táplálkozásról
1. Elsőként azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mely élelmiszereket
sorolnátok a konzervipari termékek körébe?
2. A konzervfogyasztás összefér a ti egészségtudatosságotokkal? Soroljátok
fel az érveiteket a konzervek és az egészséges táplálkozás, illetve a konzervek
és azok egészségre káros hatásai mellett.
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Konzervipar által előállított termékek, amiket most szeretném, hogy jobban
szemügyre vegyünk a következők: húskészítmények, halkonzervek,
pástétomok, készételkonzervek, befőttek, lekvárfélék; savanyúságok,
zöldségkonzervek, sűrített paradicsom; ketchup, mustár, majonéz; szörpök;
bébiételek és a gyümölcslevek.
A FENT EMLÍTETT TERMÉKEKBŐL EGYET-EGYET KITESZEK
AZ ASZTALRA. KIJELÖLÖM, HOGY AZ ASZTAL MELY RÉSZÉN
HELYEZZÉK EL AZ EGYES KATEGÓRIÁKBA TARTOZÓ
KÉSZÍTMÉNYEKET.
Most ezeket kiteszem az asztalra, majd azt kérem, hogy
csoportosítsátok azokat aszerint, hogy alapvetően egészségre ártalmasnak,
egészségre közömbösnek, illetve egészségre jótékony hatásúnak tartjátok.
3. Az említett konzervipari kategóriák közül melyek azok, amik leginkább
beilleszthetőek a ti egészségtudatos táplálkozásotokba?
4. Korábbi kutatás azt mutatja, hogy az emberek a konzervek vásárlásában
is az egészségre jótékony hatású termékeket szeretnék választani. Mit
gondoltok, ez lehetséges? Létezhet egészségre jótékony hatású konzerv?

A funkcionális irány
A tudomány próbál a hőkezelés helyett más tartósítási módszereket
alkalmazni a technológiában.
3. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ezeket mennyire tudnátok
elfogadni. Ilyen technológiák a következők:
Besugárzással spórák kiirtása, pulzáló elektronikus tér alkalmazása, nagy
nyomás alkalmazása, ultrahang, elektromos mező.
A TECHNOLÓGIÁK MEGEMLÍTÉSE UTÁN NÉHÁNY SZÓBAN
ISMERTETNI KELL A TECHNOLÓGIÁKAT ÉS ALKALMAZÁSUK
INDOKAIT.
4. Az egyes csomagolások mennyire befolyásolják, hogy a konzerv
egészségességét el tudjátok fogadni…: üveg, ónozott acéllemez, alumínium,
műanyag?
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Most olyan összetevőket teszek az asztalra, amelyek megváltoztathatóak az
élelmiszerfejlesztés során. Az asztal két oldalára válogassátok szét azokat,
amelyeket véleményetek szerint a konzervekben érdemes változtatni:
(ALAPANYAG:)
MEGBÍZHATÓ
FORRÁSBÓL,
ÖKOLÓGIAI
GAZDÁLKODÁSBÓL, MAGYAR TERMELŐTŐL
(ADALÉKANYAG:) CUKOR, SÓ, ZSÍROK ÉS ZSÍRSAVAK
MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE, ÉDESÍTŐSZER, ROSTOK,
ÁSVÁNYI ANYAGOK, VITAMINOK, SZÍNEZÉKEK, AROMÁK
(SEGÉDANYAG:) CSOMAGOLÁS, TECHNOLÓGIA

Fogyasztói elvárások a konzerv élelmiszerekkel kapcsolatban
Melyek azok a szempontok, amelyek a konzervipari termékek
egészségesre jótékony hatásának megítélését befolyásolják?
Most szavakat teszek ki az asztalra, majd azt kérem, hogy rakjátok
sorba azokat aszerint, hogy mennyire befolyásol benneteket a termék
egészségesre jótékony hatásának elfogadhatósága szempontjából a (konzerv)
élelmiszerek kiválasztásakor!
AZ ASZTALON ELHELYEZEM
KIFEJEZÉSEKET:

A

KÖVETKEZŐ

TECHNOLÓGIA FELTÜNTETÉSE
ALAPANYAG
CSOMAGOLÓANYAG FAJTÁJA
VALAMELY ÖSSZETEVŐJÉBEN DÚSÍTOTT
VALAMELY ÖSSZETEVŐJÉBEN SZEGÉNYÍTETT
E- SZÁMOK
GMO MENTES
TARTÓSÍTÓSZERMENTES

KÖSZÖNÖM A KÖZREMŰKÖDÉSETEKET!
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SZAVAKAT,

3. melléklet

Means-End interjú forgatókönyv (moderator guide)
Bébiételek vásárlása mögött húzódó fogyasztói/vásárlói szempontok
1. Asszociációs lépés
A bébiételek között milyen konkrét termékek jutnak eszébe?
2.
Milyen pozitív és negatív tulajdonságokat társít ezekhez a termékekhez? Mik
az előnyeik és hátrányaik (együtt és külön-külön)?
3.
Kérem határozzon meg a bébiételek termékkategóriájában
termékcsoportokat!
- milyen elv szerint csoportosította a termékeket? Miért így csoportosította
azokat?
4. Kérem tegye sorrendbe az említett termékeket!
- Miért így rakta sorrendbe ezeket?
- „A” miért van előrébb, mint „B” – ahol meglepő
5. termékek helyettesíthetősége
- ha „A” termék nincs a polcokon, milyen termékkel helyettesíti?
- Miért azt tartja megfelelő helyettesítőnek?
6. Milyen hasznot jelent az Ön számára a termék?
7. Milyen következménye van annak, ha hiányzik a termék a polcokról?
8. Milyen érzést jelent a termék (fogyasztása/birtoklása)?
9. Miért fontos Önnek ez a termék?
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4. melléklet

Means-End interjú forgatókönyv (moderator guide)
Savanyúságok vásárlása mögött húzódó fogyasztói/vásárlói szempontok
1. Asszociációs lépés
A savanyúságok között milyen konkrét termékek jutnak eszébe?
2.
Milyen pozitív és negatív tulajdonságokat társít ezekhez a termékekhez? Mik
az előnyeik és hátrányaik (együtt és külön-külön)?
3.
Kérem határozzon meg a savanyúságok termékkategóriájában
termékcsoportokat!
- milyen elv szerint csoportosította a termékeket? Miért így csoportosította
azokat?
4. Kérem tegye sorrendbe az említett termékeket!
- Miért így rakta sorrendbe ezeket?
- „A” miért van előrébb, mint „B” – ahol meglepő
5. termékek helyettesíthetősége
- ha „A” termék nincs a polcokon, milyen termékkel helyettesíti?
- Miért azt tartja megfelelő helyettesítőnek?
6. Milyen hasznot jelent az Ön számára a termék?
7. Milyen következménye van annak, ha hiányzik a termék a polcokról?
8. Milyen érzést jelent a termék (fogyasztása/birtoklása)?
9. Miért fontos Önnek ez a termék?
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5. melléklet
Egy válaszadó kismama bébiétel-vásárlási hierarchikus értéktérképe
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6. melléklet
Egy válaszadó fogyasztó savanyúság-vásárlási hierarchikus értéktérképe
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7. melléklet
Kérdőív sorszáma:…………..
KÉRDŐÍV A KONZERVIPARI TERMÉKEK FEJLESZTÉSI
LEHETŐSÉGEIRŐL
1.
Az alábbi termékcsaládok közül melyeket vásárolja naponta,
hetente, havonta vagy évente? Kérem, írja be a megfelelő helyekre a
vásárolt mennyiségeket!
Termékcsoportok

Vásárlás gyakorisága és mennyiség
Naponta Hetente Havonta Évente Soha

1 Üveges bébiételek (pl.
gyümölcsök, főzelékek, menük)
2 Halkonzervek (pl. szardínia, ruszli)
3 Savanyúságok (pl. csemegeuborka,
savanyított almapaprika, savanyított
káposzta)
4 Sűrített paradicsom
5 Zöldségkonzervek (pl. zöldborsó,
zöldbab, csemegekukorica)
6 Befőttek (pl. almabefőtt,
meggybefőtt, őszibarackbefőtt)
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2.
Értékelje 5 fokozatú skálán, hogy az alábbi termékjellemzők
mennyire fontosak az Ön számára a fent is említett zöldség- és
gyümölcskonzervek vásárlásánál (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – nagyon
fontos)!
Válaszkategória
A zöldség- ill. gyümölcskonzerv…
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

nem
fontos
1 1 1 1 1 -

…házias íze
…megszokottól eltérő ízvilága
…tetszetős csomagolása
…márkája
…egészségre gyakorolt kedvező hatása
(egészségessége)
…alacsony ára
…hazai eredete
…eredetét és minőségét tanúsító védjegy
található a terméken (pl.: Kiváló Magyar
Élelmiszer)
…könnyű beszerezhetősége
…visszazárhatósága
…könnyű felbonthatósága
…bio(öko)-eredete
…tartósítószer-mentessége
…génmódosított összetevő (GMO)mentessége
…kevés „E-szám”-mal jelölt adalékanyagot
tartalmaz

2
2
2
2
2

-

3
3
3
3
3

-

4
4
4
4
4

nagyon
fontos
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5

1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5

1
1
1
1
1
1

-

2
2
2
2
2
2

-

3
3
3
3
3
3

-

4
4
4
4
4
4

-

5
5
5
5
5
5

1 - 2 - 3 - 4 - 5

3. A következő táblázatban termékcsoportokat és lehetséges további
összetevőket lát. Kérem karikázza be, hogy az egyes termékcsoportokat
milyen összetevőkkel kiegészítve kóstolna meg / fogyasztana szívesen!
Lehetséges
összetevők
Termékcsoportok
1. Üveges bébiételek
2. Halkonzervek
3. Savanyúságok
4. Sűrített paradicsom
5. Zöldségkonzervek
6. Befőttek

Vitaminok Fokhagyma
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
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Kerti
Menta- Kamillakakukkfű levél
virág
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Tormagyökér
6
6
6
6
6
6

4.
Kérem, válassza ki azt a legfeljebb három lehetséges terméket a 3.
pontban felsoroltakból, amelyekért hajlandó lenne a hagyományos
terméknél legalább 10%-kal többet fizetni! Kérem, a választott termékeket a
következőképpen jelezze: írja az alaptermékek és összetevők sorszámait
egymás után (pl. halkonzerv mentalevéllel: 2.4.) szimpátia szerinti sorrendbe!
Választott termékek, melyekért legalább 10%-kal többet fizetnék:
1. ……………
2. …………….
3. …….……….
5.
Kérem, értékelje 1-5 fokozatú skálán, hogy mennyire fontos az Ön
számára, hogy egy konzervipari termék a felsorolt hatással rendelkezzen (1
– egyáltalán nem fontos, 5 – nagyon fontos, 0 – nem tudja/nem válaszol)!

1
2
3
4
5
6

Hatás
Jótékony a szervezet védekezőképességére.
Segíti az alacsony koleszterinszint fenntartását.
Erősíti az immunrendszert.
Védi a felső légutak egészségét.
Kedvező hatással van az emésztésre.
Hatékony a légúti betegségek gyógyításában.

Válaszkategória
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

0
0
0
0
0
0

6.
Kérem, értékelje 1-5 fokozatú skálán, hogy milyen mértékben ért
egyet a felsorolt állításokkal
(1 – egyáltalán nem ért egyet, 5 – teljes mértékben egyetért, 0 – nem
tudja/nem válaszol)!

1
2

3
4
5

Állítások
Szívesen fogyasztanék egészségemre kifejezetten
kedvező hatással rendelkező konzervterméket.
Biztonságosabbak az üvegcsomagolású konzervipari
zöldség- és gyümölcstermékek, mint a fém
konzervdoboz csomagolásúak.
Túl sok tartósítószer található a zöldség- és
gyümölcskonzervekben.
A zöldségkonzervek túl sok sót tartalmaznak.
Előnyben részesítem a cukortartalmú befőtteket,
lekvárokat azokkal szemben, amelyek édesítőszert
tartalmaznak.
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Válaszkategória
1–2–3–4–5
0
1–2–3–4–5

0

1–2–3–4–5

0

1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

0
0

7.
A következő táblázatban kérem, jelölje be azt, hogy (jelenleg vagy
időnként) vannak-e egészségi problémái, és azok milyen természetűek.
Jelezze azt is, hogy melyek azok a betegségek, amelyektől kifejezetten tart,
és elkerüléséért anyagi kiadásokat is vállalna. (Több válasz is
megjelölhető!)
Betegség megnevezése

1 Legyengült
immunrendszer
3 Légúti betegségek
2 Magas koleszterinszint
4 Bélrendszeri panaszok
5 Emésztési panaszok

Ezzel a
betegséggel
jelenleg is
küzdök
1

Ezzel a
betegséggel
időnként
küzdök
2

1
1
1
1

2
2
2
2

Ezt a betegséget
mindenképpen
szeretném
elkerülni
3

NT/NV

3
3
3
3

4
4
4
4
4

8.
Megítélése szerint melyik három bolttípus lehet az egészségére
kedvező hatással rendelkező konzervipari termékek értékesítésének
legsikeresebb helyszínei?
1. Gyógyszertárak
2. Bio-boltok
3. Drogériák (pl. dm, Rossmann)
4. Hipermarketek (pl. Tesco, Cora,
Interspar)

5. Szupermarketek (pl. Match,
Spar)
6. Diszkontok (pl. Lidl, Penny)
7. Lánchoz tartozó kisboltok (pl.
Cba, Coop)
8. Egyéb, ………………………..

9.
Kérem, jelölje meg azokat az információforrásokat, amelyeket a
leghitelesebbnek tart(ana) az egészségre kifejezetten jótékony hatású
konzervipari termékekről! (Több válasz is megjelölhető!)
1. Reklámok, prospektusok
2. Internet
3. Újságcikkek
4. Televízió műsorok
5. Barátok/ismerősök
6. Családtagok
7. Dietetikus(táplálkozási
szakember)

8. Rádiós műsorok
9. Orvos
10. Ellenőrző hatóság
11. Fogyasztóvédelem
12. Élelmiszerkereskedő
13. Természetgyógyász
14. Egyéb: ............................
0. nincs ilyen
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HÁTTÉRVÁLTOZÓK
1. Kérem, válaszoljon a következő kérdésekre!
Háztartásában
élők száma
Az Ön

……fő

Neme

Életkora

1. férfi
2. nő

2. Testtömege: ……… kg

Legmagasabb iskolai végzettsége
1. max. 8 ált.
3. érettségi

2. szakmunkásképző
4. felsőfokú

Testmagassága: ………… cm

3. Az Ön gazdasági aktivitása
1. Aktív szellemi
2. Aktív fizikai
3. Nyugdíjas
4. Háztartásbeli
5. Tanuló

6. Munkanélküli
7. GYES-en lévő
8. Eltartott
9. Egyéb
0. NT/NV

4. Magyarországon a havi bruttó átlagjövedelem 195 ezer Ft. Ennek
ismeretében, vagyis az átlaghoz képest, Ön hova sorolná saját havi
bruttó jövedelmét?
1. Jelentősen az átlag alatt van
2. Valamivel az átlag alatt van
3. Átlagos

4. Valamivel az átlag felett van
5. Jelentősen az átlag felett van
0. NT/NV

5. Kitöltés helye: …………………………..
Köszönöm, hogy segítette munkámat a kérdőív kitöltésével
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