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1. BEVEZETÉS 

Napjainkban a kis- és közepes vállalkozások létének, működésének kérdése a hazai 

gazdaságpolitika egyik kulcskérdésévé vált. A modern piacgazdasággal rendelkező 

országokban ez a szektor jelenti a gazdasági fejlődés motorját, az új, innovatív megoldások 

születésének helyét, illetve nem utolsó sorban ők foglalkoztatják a munkavállalók – 

országonként eltérő arányú – túlnyomó többségét. Magyarországon a KKV szektor egy igen 

viharos átalakulási időszakot él meg, melyben a tét a nyugati országokéhoz hasonló pozíciók 

elfoglalása, vagy a multinacionális cégek hatalmas erőfölényével szembeni megsemmisülés. 

A kutatás tárgyául választott élelmiszeripar jelenlegi helyzetét vizsgálva a jövőkép 

egyértelműen felvázolhatónak tűnik: a hatalmas importdömping előbb-utóbb ellehetetleníti a 

kis- és középvállalkozásokat, míg végül a hazai piacról kiszorulva működésképtelenekké 

válnak és csak egy-két, igen speciális terméket előállító vállalkozás marad talpon. Ne 

feledkezzünk meg ugyanakkor arról, hogy jelenleg tanuljuk azokat a kifinomult piaci 

mechanizmusokat és technikákat, melyek alkalmazásában Nyugat-Európának már évtizedes-

évszázados gyakorlata van. Éppen az ő példájuk világít rá, hogy van élet a nagy agrár- és 

élelmiszeripari vállalatok árnyékában és a kisvállalati szektor hosszútávon is nyereséges lehet 

a megfelelő piaci réseket, az innovációs technikákat, illetve a különböző érdekérvényesítő 

módszereket és marketing-erőforrásokat megfelelő módon és hatékonyan kiaknázva.  

A projektünk konkrét célja, hogy meghatározza a hazai élelmiszer és mezőgazdasági 

szektorban működő kis- és közepes vállalkozások kitörési pontjait egy újfajta 

megközelítésből, melynek létjogosultsága nemzetközi tapasztalatok alapján indokolt. A 

kutatás során részletesen bemutatunk néhányat azon innovációs és marketing eszközök közül, 

melyek sikeresen alkalmazhatóak KKV szinten is. Az alkalmazható eszközök feltárása a 

marketing mindhárom (mikro-, mezo-, makromarketing) szintjén megtörténik, melynek célja 

a piacorientáció szemléletének erősítése a hazai KKV szektor körében, mely hozzájárul azok 

hazai és nemzetközi versenyképességének erősítéséhez. A projekt újdonságértékét a hazai 

gyakorlathoz képest új szemlélet adja, mely az általánosan elfogadott költség és versenytárs-

orientációhoz képest alternatív megoldást, vállalati filozófia meghonosítását alapozhatja meg.  

A projekt során megvalósításra kerülő kutatás a vállalati marketing szemlélet fejlesztési 

lehetőségeinek komplex vizsgálatára terjed ki. Így magában foglalja a különböző fogyasztói 

csoportok szegmentációs lehetőségeinek elemzését, a különböző speciális (pl. funkcionális, 

bio, helyi) élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói elvárásokat. Ezt egészíti ki a kisvállalatok 

által jelenleg alkalmazott marketing stratégiák és eszközök megismerése. Ezen információkon 

alapulva meghatározásra kerülhet a kisvállalatok ideális piaci stratégiája és marketing 

menedzsment eszközeinek kidolgozása.  

A kutatás során egy országos, reprezentatív kérdőív került kitöltésre, valamint a vállalatok 

vezetőivel mélyinterjúk kerülnek lebonyolításra.  

A kutatási területeket és azok kapcsolódásait az 1. ábra foglalja össze.  
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1. ábra: Az alprojekt keretében vizsgálandó területek 
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2. A KUTATÁS SZAKIRODALMI ELŐZMÉNYEI 

 

2.1. Az egészség fogalma és dimenziói 
 

A legősibb egészségértelmezések jellemzően holisztikus megközelítésűek, az intraperszonális, 

interperszonális és környezeti egyensúlyt egészében értelmezik. Európában az egészség 

fogalma számos változáson ment keresztül az évszázadok folyamán, a természettudományok 

fejlődésének következtében a tizenkilencedik században a biomedikális személet vált 

legelfogadottabbá, amely azt állította, hogy az egészség megegyezik a betegségek hiányával 

(ALMEDOM és GLANDON, 2007).  

A huszadik század során a társadalomtudományok előretörése számos nézőpontból 

alakította és differenciálta ezt az elméletet, például 1946-ban a WHO (1992) egy komplexebb 

egészségfogalmat vezetett be „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és 

nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya”. Ezt a meghatározást napjainkban is 

gyakran alkalmazzák, és a laikusok körében is elterjedt. Az alkalmazás során számos 

probléma lépett fel, úgy találták, hogy a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota rendkívül 

nehezen közelíthető meg és tartható fenn, tehát ez a definíció közelebb áll a boldogság, mint 

az egészség meghatározásához. A megállapításból következik, hogy míg az egészség 

egyetemes emberi jog, a boldogságról ugyanez nem mondható el, azért sem, mert nincs olyan 

szociálpolitikai aktus, ami egyértelműen boldogságot eredményez (SARACCI, 1997). 

A WHO 1984-ben egy átdolgozott egészség definíciót fogalmazott meg, amelyben az 

egészség erőforrás jellegét hangsúlyozta ki. „Az egészség azt jelenti, hogy az egyén vagy 

csoport milyen mértékben képes realizálni törekvésit és kielégíteni igényeit; hogyan tud 

alkalmazkodni környezetéhez, az egészséget tehát úgy lehet felfogni, mint a mindennapi 

élethez szükséges erőforrást, nem pedig mint életcélt; az egészség olyan pozitív koncepció, 

amely az egyéni és társadalmi létfeltételeket, valamint a fizikai teljesítőképességet 

hangsúlyozza” (WHO, 1984).  

Napjaink tudományos egészség definíciói számos dimenziót ötvözve kihangsúlyozzák az 

egészség fenntartásának képességét is, ami folyamatos figyelmet és aktivitást igényel. „Az 

egészség olyan állapot, amelyet az anatómiai integritás, a teljesítményre való képesség, a 

személyes értékek, a családi, munka- és közösségi szerep, a fizikai, biológiai és társadalmi 

stresszel való megküzdés képessége, a jólét érzése, a betegség és a korai halál rizikóitól való 

mentesség jellemez” (TRINGER, 2002). Ennek megfelelően az egészség megőrzése is 

folyamatos küzdelem, kihívásoknak való megfelelés, melyben fontos kiemelni az egyén 

felelősségét, illetve azt, hogy az egészség megőrzése érdekében folyamatos aktvitást kell 

kifejtenünk (EWLES és SIMNETT 1999).  

Az egészség definíciók fejlődésvonaláról megállapítható, hogy számos tudományos 

nézőpont gazdagította az elmúlt évszázad folyamán, ennek köszönhetően látásmódjában 

visszatért a holisztikus megközelítéshez. Felmerülhet a kérdés, hogy amennyiben a 

tudományos gondolkodás ilyen látványos fejlődésen ment keresztül, vajon a magyar 

egészségügy miért nem alkalmazza a holisztikus terápiákat? Véleményünk szerint a tudomány 

szintjén gyakran megoldottnak tekinthető problémák meglehetősen nehezen mennek át a 

terápiás gyakorlatba és a társadalom gondolkodásmódjába, és még nehezebben 

érvényesíthetők az országos egészségügyi ellátórendszer szintjén. 
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2.2. Az ajurvéda egészségkoncepciója 
 

Az ajurvéda rendszere azért érdekes az egészségfogalom szempontjából, mert az ajurvéda 

gyakorlatban nem rajzolható hasonló fejlődési vonal az egészségkoncepció vonatkozásban, 

mivel művelői arra törekedtek, hogy változatlanul megőrizzék a csaknem 5000 éves tudást 

mind elméleti mind gyakorlati szinten. Az ajurvéda vizsgálatához le kell szögeznünk, hogy az 

egészség holisztikus szemlélete és a terápiás irányzatok soha nem váltak szét kizárólag fizikai, 

pszichológiai, stb. gyógymódokra.  

Az ajurvéda egészségkoncepciójának bemutatására a kosha elmélet ismertetését 

választottuk (FRAWLEY, 2006). Az ajurvéda nézőpontjából az Atmant (európai 

pszichológiában Self) öt „burok” vagyis kosha veszi körül. Az első az Annamaya kosha, azaz 

a létezés fizikai szintje, ami megegyezik a fizikai testtel, a második a Pranamaya kosha, vagyis 

az energia test. A pránát gyakran életerő energiának nevezik, ami megkülönbözteti az élőt az 

élettelentől, valójában minden szempontból megegyezik a kínai csí fogalmával. A harmadik 

kosha a Manomaya kosha vagy mentális test, ami a külső elme szintje, magában foglalja az 

észlelést és az érzelmeket. A Vignanamaya kosha az elme szintje, amelynek fő funkciói a 

racionalitás és a megkülönböztetés. Az utolsó burok az Anandamaya kosha, azaz a tudatosság 

szintje, valószínűleg ez áll legtávolabb az európai tudományos gondolkodástól. A tudatosság 

szintje valószínűleg Carl Jung (JUNG, 1936) személyiségelméletében leírt egyéni és kollektív 

tudattalanhoz áll közel. Az ajurvéda diagnózis és kezelés minden esetben szem előtt tartja azt 

az álláspontot, hogy minden emberi lényben a fent leírt koshák egymással dinamikus 

interakcióban vannak, és a betegség akkor következik be, ha a koshákon belüli vagy a koshák 

közötti egyensúly felborul. Az ajurvéda kiemelt szerepet tulajdonít az általános prevenciónak, 

tehát a pozitív egészség-megközelítések közé sorolható. 

 

 

2.3. Stratégiai élelmiszerek piaci esélyei és pozíciója 
 

Napjainkban értékváltásnak vagyunk tanúi; a fogyasztók jobban odafigyelnek az egészséges 

táplálkozásra, ami megváltozott életstílusukkal hozható összefüggésbe. A vázoltak új 

kihívások elé állítják az élelmiszeripart: a vállalatoknak olyan új élelmiszereket kell 

kifejleszteniük, amelyek természetes mivoltuk és egészségvédő hatásuk révén megelőzik, ill. 

lassítják az emberiséget sújtó civilizációs betegségek terjedését. Az ilyen új típusú 

élelmiszereket összefoglaló néven funkcionális élelmiszereknek nevezzük (SZAKÁLY és 

SZENTE, 2012). 

A mikro, kis- és középvállalkozások rendkívül fontos szerepet játszanak a gazdasági 

életben. A munkahelyteremtés lényeges forrását képezik, vállalkozó szellemet és innovációt 

teremtenek és így döntő fontosságúak a versenyképesség erősítése és a foglalkoztatás 

szempontjából. A hazai élelmiszeriparban azonban alkupozíciójuk jelentősen gyengült a 

multinacionális vállalatokkal szemben a rendszerváltást követően. Termelékenységűk és 

hatékonyságuk ugyanis jelentősen elmarad a nagyvállalatokétól, és ezáltal nem 

versenyképesek a tömegtermékek előállításában. A jelenlegi kedvezőtlen helyzet 

megváltoztatására egyik lehetőségük a piaci résekre (niche) alapozott stratégia. Ilyen piaci 

rést jelenthet a speciális, vagy más néven stratégiai élelmiszerek előállítása és értékesítése. 

Ebbe a körbe sorolhatók a vizsgálat tárgyául választott funkcionális élelmiszerek, amelyek 

egészségvédő hatásuk, természetességük (bioélelmiszerek) vagy éppen rekreációban betöltött 

szerepük (hagyományos és tájjellegű) révén kiemelkedőek. Mindhárom kategória esetén 

különös szerep jut a helyi/lokális jellegnek, amely egyben a vállalatok egyediségét, önálló 

arculatát (mondhatni névjegyét) jelenti. A fenntarthatósági szempontok érvényesülése mellett 

a vállalatok oldaláról ez a stratégiaalkotáshoz szükséges tényezők, lehetőségek és a piaci 
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korlátok egyszerűbb beazonosítását segíti. A lokális termékek előnye a fogyasztók számára 

pedig a könnyebb elérhetőségben, és az egyedi igények kiszolgálásában mutatkozik meg.  

Feltevésünk szerint – a vázolt élelmiszerkategóriák keresletére a civilizációs betegségek, 

illetve halálokok rohamos terjedése jelentős hatással van, de kapcsolat fedezhető fel a 

gasztronómia által motivált turizmussal és a fogyasztói patriotizmussal is. 

 

 

2.4. A helyi gazdaságfejlesztésről dióhéjban  
 

 

2.4.1. A helyi gazdaságfejlesztés fogalma 

 

Arisztotelész a gazdaságot egy rendszer részeként képzelte el, amelyben a közösség volt a 

vonatkoztatási alap. Az ökonómia a közösséghez tartozott, a családi háztartáson alapuló 

(oikosz=ház), a család, illetve a tágabb közösség, a polisz anyagi szükségleteinek kielégítését 

szolgáló gazdálkodást, a létfenntartáshoz szükséges dolgokat jelentette. Mai gazdasági 

rendszerünket tekintve a helyi gazdaságot és a helyi gazdaságfejlesztést leginkább az 

arisztotelészi ökonómia gondolatához társítva helyezhetjük el. A gazdaságnak azt a legalsó 

működési szintjét jelenti, ahol a termelés és a fogyasztás közvetlenül összekapcsolódik. 

(CZENE és PÉTI, 2010) 

A jelenlegi helyzetet az jellemzi, hogy a „hátrányos helyzetű” településekről szinte eltűnt 

a helyi gazdaságfejlesztés. Ennek legfőbb oka, hogy nem kapcsolódik össze a helyi 

gazdaságot működtető fogyasztás és a termelés. A helyi gazdaság által kibocsátott termékek, 

szolgáltatások megjelenhetnek külső piacokon is, de elsődleges céljuk a helyi (belső) piac 

keresletének kielégítése lenne. A helyi gazdaság a helyi erőforrásokat a helyi közösség 

érdekében hasznosítja, ezért belső (endogén) erőforrásokon alapuló gazdaságnak is 

nevezhetjük. 

A Local Economy Development (LED) szerint, azaz a helyi gazdaságfejlesztés célja, 

hogy kiépítse egy térség gazdasági kapacitását annak érdekében, hogy biztosítsa a térség 

gazdasági jövőjét, és a népesség megfelelő életszínvonalát. Ez egy olyan folyamat, melyben 

az állami és az önkormányzati, a vállalkozói és a magánszektor partnerei közösen dolgoznak 

azért, hogy kedvezőbb feltételeket teremtsenek a gazdasági növekedés és a munkaerőpiac 

számára (GWEN, SOROYA és FERGUS, 2004). 

Az Európai Bizottság által használt helyi gazdaságfejlesztési definíció: „helyi fejlesztés az 

a gazdasági növekedési és struktúraváltási folyamat, amelyet a helyi szervezetek és egyének 

ösztönöznek, mégpedig helyi erőforrások felhasználásával, s amely folyamat a helyi 

életminőség javulását eredményezi” (CZENE és PÉTI, 2010). 

A helyi gazdaságfejlesztés – a fenti fogalmakat tekintve – egy olyan, a gazdaság életébe 

történő, külső és/vagy belső erőforrásokat egyaránt hasznosító, és közösségi felhatalmazással 

történő, tudatos beavatkozás, melynek kezdeményezője ugyan lehet külső szereplő is, de a 

helyi szereplők részvétele mindenképpen a folyamat velejárója. 

 

 

2.4.2. A helyi gazdaságfejlesztés legfontosabb jellemzői 

 

Helyi gazdaságfejlesztést a termelékenység javulása, munkahelyteremtés, jólét növelése, 

vállalkozásfejlesztés, céllal folytatnak. A tevékenység legfontosabb jellemzői: 

 Helyi kezdeményezésre vagy annak bátorításával jön létre; tehát alulról építkezik, ún. 

bottom-up jellegű; 
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 Helyi elköteleződéssel jellemezhető, azaz helyi szereplők (önkormányzat, 

vállalkozások, civil szervezetek és lakosság) együttműködésében, részvételével és 

érdekében valósul meg; 

 Elsősorban helyi eszközökre, belső erőforrások felhasználására épít, a külső 

eszközöknek és erőforrásoknak elsősorban átmeneti ösztönző szerepük van; 

 Autonóm, egyedi, helyhez illő megoldásokat keres; 

 A helyi közösség ellenőrzése mellett valósul meg; 

 A helyi „piac” szervezésére irányul; 

 A fejlesztett gazdasági tevékenység eredményei alapvetően helyben hasznosulnak; 

 A gazdasági célok mellett helyi közösségi, társadalmi célokat vállal; 

 Önmagát építő folyamatként valósul meg, stratégiai szemlélettel. 

 A helyi gazdaságfejlesztésben kitüntetett szerepet kap az együttműködés (CZENE és 

PÉTI, 2010). 

 

 

2.4.3. A helyi gazdaságfejlesztés eszközei 

 

A helyi gazdaság humán, pénzügyi vagy infrastrukturális eszközökkel egyaránt fejleszthető. 

A leghatékonyabb, ha minél több eszközt és módszert alkalmazunk, amelyek egymásra épülve 

programmá állnak össze (CZENE és PÉTI, 2010). 

 

A következő eszközöket használhatjuk a fejlesztés során: 

 a helyi termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése 

 helyi gazdasági együttműködések 

 közösségfejlesztés 

 a helyi vállalkozások fejlesztése 

 a helyi gazdaság pénzügyi ösztönzői, helyi pénzek 

 az önkormányzat helyi gazdasági tevékenységei 

 szociális gazdaság 

 helyi érdekű képzés, szakképzés 

 lakossági és vállalkozási szemléletformálás 

Kutatásaink során elsősorban a helyi termékekkel és a helyi, legtöbbször kezdetleges 

együttműködésekkel foglalkoztunk, így a szakirodalom ismertetése során csak a helyi 

terméket mutatjuk be részletesebben a következőkben. 

 

 

2.5. A helyi termék definíciója és jelentősége  
 

A helyi termékek pontos meghatározása azért nehéz, mivel nincs egységes, országos szintű 

helyi termékminősítő rendszer vagy adatbázis. A helyi termék fogalmának megközelítése két 

irányból lehetséges.  

 Egyrészről – a termék helyhez kötöttségét és tájjellegét hangsúlyozva – helyi 

terméknek tekintjük a helyben megtermelt vagy összegyűjtött alapanyagokból, 

helyben kialakult eljárások (receptek) alkalmazásával, többnyire kisüzemi keretek 

között előállított, esetleg csomagolásukban is helyi anyagokat, helyi kulturális 

elemeket felhasználó – ily módon a hely sajátosságait megjelenítő – termékeket.  

 Másrészről a helyi munkaerővel a helyi – kb. 50 km sugarú körön belüli – lakossági 

igényeket kielégítő termékek sorolhatók ebbe a körbe.  
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Mindkét értelmezésben a globalizációval szemben a helyi termelés és értékesítés 

felértékelődése jelenik meg. Az első megközelítésben az egyediségen, a másodikban a külső 

behozatal kiváltásán, a helyi ellátáson van a hangsúly.  

A két megközelítés egyesítésére ad lehetőséget az 50 km-es körön belüli lokalizáltság 

mellett a helyben hozzáadott érték, tehát az alapanyag, illetve emberi munka 50%-nál 

magasabb részesedésének megkövetelése a helyi termék előállításánál (G. FEKETE, 2009). 

Az eddigi szekunder és primer kutatásaink során szerzett ismeretek tekintetében 

véleményünk szerint a helyi termékek körébe minden olyan termék beletartozik, ami megfelel 

a helyi termék fogalmának, a gyakorlatban ehhez elsősorban az élelmiszerek és a kézműves 

termékek tartoznak. Azonban a helyi termékek köre sokkal tágabb, véleményünk szerint a 

következőképpen lehet csoportosítani őket: 

 Élelmiszerek: ezek növényi (pl. bor) vagy állati eredetűek (pl. kecskesajt), feldolgozás 

tekintetében pedig feldolgozás nélküliek (pl. foghagyma, tojás) vagy feldolgozott 

termékek (pl. siller bor, szalámi) lehetnek. 

 Nem élelmiszerként hasznosított mezőgazdasági termékek (pl. virág, szőlőoltvány) 

 Kézműves termékek: melyek kőből, fából, agyagból, fémből, textilből, stb. 

készülhetnek (pl. boroshordó, cserépedény). 

 Szolgáltatások: ezek nyújtásához helyi termékeket is felhasználhatnak (pl. 

kenyérlángos készítése, szőlőolajos masszázs, stb.). 

 

 

2.6. A helyi termékek jelentősége egy térség gazdaságában 
 

A helyi termék előállítása és értékesítése kedvez a helyi gazdaság szereplőinek: a 

termelőknek, fogyasztóknak, a helyi munkavállalóknak, turisztikai szolgáltatóknak, települési 

önkormányzatoknak és a térség közösségeinek.  

 A termelőnek lehetőséget ad termékeik értékesítésére, ezzel jövedelemszerzési 

lehetőségeik kiszélesítésére, anyagi biztonságuk növelésére. A termelőknek 

elsősorban a helyben történő értékesítés a legkedvezőbb. 

 A fogyasztóknak a fogyasztáshoz közeli termelésből következően kevesebb 

tartósító szert tartalmazó, egészséges, megbízható, a hagyományos ízeket, 

formákat nyújtó, minőségi terméket kínál úgy, hogy közben a fogyasztó 

megismerheti az előállítás folyamatát, ill. a termelőt. Vásárlásai során 

társadalmi felelősség érzetét erősítve gyakorolhatja a szolidaritást a helyi 

gazdaság irányában és szabadidős programjával is összekapcsolhatja a 

vásárlást. 

 A helyi munkavállalóknak pedig kiszélesíti a helyi munkavállalási 

lehetőségeket, a lakóhelyhez közeli, az idősebbektől átvett helyi tudást 

kamatoztató, társadalmilag hasznos és egyben legális, a társadalombiztosítási 

jogviszonnyal járó munkát biztosít az alacsonyabb iskolai végzettségűeknek is. 

 A turisztikai szolgáltatókat a szállás- vagy vendéglátóhelyet egyedivé tevő 

kézműves tárgyakhoz, a gasztronómia élmény nyújtásához elengedhetetlen 

alapanyagokhoz juttatja hozzá, bővíti a turisták számára ajánlható 

programkínálatot, és ezzel együtt javítja a szolgáltatás versenyképességét, és a 

kiadások csökkentése mellett növeli a bevételeket. 

 A települési önkormányzatok esetében javítja a foglalkoztatottságot, ezzel 

csökkenti a segélyezési igényt, emellett növeli a helyi adóbevételek nagyságát, 

ezzel a település fejlesztésére fordítható forrásokat, egyedi arculatot ad a 

településnek. 
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 A térség közösségei esetében erősíti a térségi turisztikai vonzerőt, a 

beszállítókon keresztül térségi szinten tovább növeli a foglalkoztatottságot és a 

térségi jövedelmeket, segít a térség egyedi arculatának megalkotásában és 

ezzel a képzett népesség elvándorlását visszafogó, a fiatalok letelepülését 

ösztönző térségi identitástudat erősítésében, a kiveszőfélben lévő használati 

tárgyak, technológiák, motívumok megőrzésével ápolja a térség kulturális 

örökségét és ezzel stabilitást és egyben lehetőséget biztosít a társadalom 

megújulásához (G. FEKETE, 2009). 

 

10 ok, amiért érdemes a helyi termékeket, élelmiszereket választani: 

1) A helyi termék vásárlása előnyösen hat a lokális gazdaságra. 

2) A helyben termesztett zöldség, gyümölcs frissebb. 

3) A helyi élelmiszernek jobb az íze. 

4) A helyi zöldségek, gyümölcsök tovább érnek. 

5) A helyi termékek fogyasztása kevésbé szennyezi a környezetet. 

6) A helyi élelmiszer segít minket az évszakokkal harmóniában élni. 

7) Minden helyi termékhez tartozik egy helyi történet is. 

8) A helyi élelmiszerek kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak. 

9) A helyi termékek értékesítése hozzájárul a diverzitáshoz.  

10) Helyi termékek vásárlásával a saját környezetünket támogatjuk 

(WWW.ELESTAR.HU, 2009). 

A fenti előnyök érvényesülésének feltétele azonban, hogy a termék valós fogyasztói 

igényeket elégítsen ki, kifogástalan minőséget képviseljen, beazonosítható legyen a helyi 

sajátosság, elérhető áron, a lakóhely, turisztikai desztináció közelében lehessen beszerezni. A 

legfontosabb azonban a fogyasztói kereslet megléte a termékek iránt. Melyek alakulásával az 

utóbbi évek során számos kutatás foglalkozott. 

 

 

2.7. A helyi termékek megítélése és fogyasztása 
 

A helyi hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 

megkülönböztetett helyet foglalnak el az élelmiszerek sorában. Hagyományos előállításuk, 

utánozhatatlan termékjellemzőik és kiváló minőségük egyediséget és különlegességet 

kölcsönöznek a hazai tradicionális termékeknek.  

A Kaposvári Egyetem az Agrármarketing Centrum megbízásából 2009-ben felmérést 

készített azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztók hogyan viszonyulnak a tradicionális magyar 

termékekhez. A felmérés eredményei alapján a magyar lakosság körében a hagyományos és 

tájjellegű élelmiszerek bizalmi termékként jelennek meg. A felmérés egyik kedvező 

eredménye szerint a megkérdezettek 80%-a előnyben részesítené a védjeggyel ellátott 

hagyományos magyar termékeket és 20 %-kal többet is hajlandók lennének fizetni érte, 

különösen bor, pálinka esetében mutatható ki ez a fizetési hajlandóság. Kedvezőnek 

tekinthető az a vélemény, miszerint erős az elutasítás a külföldi gyártókkal szemben, vagyis 

külföldi se hazánkban, se az ország területén kívül ne állítson elő ilyen hazai termékeket. Ezt 

erősíti az a kijelentés is, amely szerint a fogyasztók a termékkör megvásárlásával támogatni 

szeretnék a hazai élelmiszergazdaságot (VARANKA, 2009). 

Egy 2009-ben a Szonda Ipsos által végzett kutatás eredményeként megállapítható, hogy a 

lakosság a különböző élelmiszerek esetében ragaszkodik a magyar áruhoz, ezek közül is 

külön kiemelve a hús- és hentesárut, a tejet és tejtermékeket, illetve a zöldség- és 

gyümölcsféléket.  
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Magyar terméknek a válaszadók szerint elsősorban az számít, amit magyar 

alapanyagokból készítettek, illetve amelyik védjeggyel ellátott. További fontos szempont az, 

hogy magyar tulajdonú vállalat gyártja-e az adott terméket, illetve az, hogy a gyártott termék 

egy régi, hagyományos terméknek számít-e a piacon.  

Élelmiszer vásárlásakor az ár a legfontosabb döntési szempont, ezt követi a termék 

minősége, az akciók és a kedvelt íz. A termék származása az 5. helyen áll a prioritások között.  

A válaszadók kétharmada szerint a magyar és külföldi termékeket nehéz 

megkülönböztetni egymástól. A termék származási helyéről a csomagolás árulkodik, ezért is a 

válaszadók 85 százaléka ezt tartja a megfelelő információforrásnak. A márkanév 31%-ban, a 

név maga pedig 21%-ban járul hozzá ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, honnan származik az 

adott termék.  

Ha teheti, a megkérdezettek 52%-a magyar terméket emel le a polcról, míg 40%-uk 

terméktől függően dönti el, hogy a magyart vagy inkább a külföldit preferálja-e. A maradék 

8%-ék általában nem részesíti előnyben a magyar termékeket.  

A válaszadók ötöde vásárol gyakrabban magyar terméket, 69% ugyanolyan mértékben, 

míg 11% vásárlásai során ritkábban választja a magyar termékeket. A magyar eredet tehát 

minősíthető egyértelmű termékelőnynek, önmagában azonban még nem záloga a 

termék/vállalat sikerének (WWW.PIACKUTATASOK.HU, 2009). 

 

 

2.8. Az élménygazdaságról röviden 
 

Számos, elsősorban a turizmus területén tevékenykedő élménygazdaságban helyi termékekkel 

és szolgáltatásokkal találkozhatunk. 

Az élménygazdaság fogalma nem vagy alig ismert hazánkban. B. Joseph Pine és James H. 

Gilmore amerikai szerzőpáros 1999-ben könyvet írt az élménygazdaságról Experience 

Economy
 
címmel, melyben azt állítják, hogy az alapanyagok, áruk, szolgáltatások korszaka 

után az élmények korszakába lépünk (PINE és GILMORE, 1999). 20-30 évvel ezelőtt a 

fogyasztó még nem várta el – a turizmust, a szórakoztatóipart és a kultúrát leszámítva –, hogy 

számára egy gyártó vagy szolgáltató emlékezetes élményeket is biztosítson. Mára azonban 

egy élménykereső és élményfogyasztó társadalommá váltunk. Előrelátható, hogy a következő 

5-10 évben nagyon sok termelő, szolgáltató vállalkozás az élménygazdaság elvei és 

premisszái szerint fogja átalakítani tevékenységét. Az élményszerzés, élménybiztosítás a 

gazdasági és társadalmi élet átfogó kategóriájává válik (KOVÁCS, 2008). 

Az élménygazdaság fogalma a 20. század legvégén alakult ki, amelynek középpontjában 

az élmény keresése és az élmény biztosítása áll. A fogyasztók napjainkban nemcsak új 

fogyasztási javakat és formákat keresnek, hanem egyre inkább új érzéseket és benyomásokat 

is. A vállalkozások már nem csupán termékeket és szolgáltatásokat kínálnak az elsődleges 

szükségletek kielégítésére, hanem egy hozzáadott értéket is: az élményeket.
 
Az élmény az 

egyéni fogyasztó számára, személyes szinten biztosít emlékezetes eseményeket, még a 

vállalatoknak egyfajta versenyelőnyt jelent.  

A gazdasági verseny kiéleződésével, a piacon való versenyképesség megőrzése, illetve 

javítása végett egyre több vállalat kínál a termékeken és szolgáltatásokon túl hozzáadott 

értékként élményt is. Az élmény olyan egyediséggel és személyes jelleggel rendelkezik, mely 

a vállalkozások számára lehetővé teszi, hogy a fogyasztói igényeknek minél jobban 

megfeleljen.  

A szolgáltatások korszaka tehát lassan lejár, és átadja helyét az élmény gazdaságnak; 

valójában az élmény hozzáadott értéke biztosítja az egyediséget és személyes jelleget, amivel 

a lehető legteljesebb módon képes megfelelni a fogyasztók igényeinek. 
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A fogyasztók igényeit a következő, egyre bővülő minta segítségével osztályozhatjuk (2. 

ábra):  

 alapanyagok: a természetes világból vett hasznosítható javak 

 termékek: elkülönült, kézzelfogható tárgyak, szabványosak és raktározhatók  

 szolgáltatások: egy bizonyos fogyasztó számára végzett nem kézzelfogható 

tevékenységek  

 élmény: az egyéni fogyasztó számára, személyes szinten biztosított emlékezetes 

események  

 átalakulás: az egyes fogyasztóknál elért individuális és hatékony átalakulás 

(INTERREG IIIIC VINTOUR PROJEKT, 2006). 

 

 
 

2. ábra: A kínálat fejlődése 
Forrás: Pine és Gilmore, 1999 

 

Az élmény, mint termék/szolgáltatás-összetevő gyakran a leghétköznapibb termékek és 

szolgáltatások esetében is megjelenik, a marketing oldaláról pedig sokszor a piaci 

pozicionálás vagy a fogyasztót megcélzó promóciós üzenetek egyetlen lényegi elemét jelenti 

(MICHALKÓ és RÁCZ, 2005).
 
Napjaink élménygazdaságában a gazdasági szereplők a 

gazdasági tevékenységet vagy szolgáltatást olyan beállításban, színpadias megrendezésben 

végzik, ahol a vendég, a vásárló van reflektorfényben, ő a főszereplő, az ő aktív 

tevékenységével, bevonásával folyik a gyártás, a szolgáltatás úgy, hogy az számára 

emlékezetes élményt biztosítson (KOVÁCS, 2010).
 

PINE ÉS GILMORE
 

(1999), valamint KOVÁCS (2010) szerint az élményeket két 

dimenzió mentén lehet csoportosítani, ez a lekötés és a belemerülés. A belemerülés esetében 

az ügyfél az élményből fizikailag vagy virtuálisan részesedik, míg a lekötés során az 

élmények a gondolataira hatnak. A szereplők viselkedése szerint további két dimenzió (aktív-

passzív) határozható meg. Az aktív tevékenység folyamán az ügyfél a terméket, szolgáltatást 

kipróbálja, míg a passzív folyamat során csak a termék, vagy szolgáltatás bemutatásán vesz 

részt. Az említett dimenziók alapján négy élménytartományt lehet elkülöníteni (3. ábra): 
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 szórakozás élménye,  

 tanulás élménye,  

 gyönyörködés élménye,  

 részvétel, alakítás élménye (KOVÁCS, 2010).  

Az a legjobb élménykínálat, amely mind a négy tartományt magában foglalja, ha a határok 

átjárhatók. 

 3. ábra: Élménytartományok 
Forrás: Kovács, 2010 

 

A szórakozás élményével a résztvevők passzívan, csak szemlélődőként szívják magukba 

az élményt (pl. televízió nézése, színház). A tanulás élménye során az ügyfél aktívan részt 

vesz az élményben, tanulás útján elsajátítja az élmény által nyújtott ismereteket (pl. tehénfejés 

kipróbálása, megtanulása). A gyönyörködés élménye passzív belemerülést biztosít. Legjobb 

példa erre a természetjárás során tapasztalható látnivalók. Az átalakítás élményével a 

résztvevő környezetét alakítva aktívan belemerül az adott tevékenységbe (pl. különböző 

kézműves mesterségek). Ideális, legjobb élménykínálatnak tekinthető az, amikor mind a négy 

tartományban van az adott vállalkozásnak a fogyasztói igényeknek megfelelő terméke vagy 

szolgáltatása, továbbá a dimenziók közötti határok átjárhatók (KOVÁCS, 2010). 

 

 

2.9. A piacorientáció hozzájárulása a vállalati teljesítményhez 
 

Desphande és Webster (pl.: WEBSTER, 1981, 1992, 1994, DESPHANDE, FARLEY,1998, 

DESPHANDE, FARLEY, WEBSTER, 1993) munkásságának köszönhetően ismerték fel a 

piacorientáció szükségességét. 

A piacorientáció fogalmi meghatározása több megközelítési mód szerint lehetséges. A 

SHAPIRO (1988) által felállított döntéshozatali megközelítés a vállalkozás szempontjából 

fontos információk szervezeten belüli áramlásáról szól. Eszerint az információknak az összes 

funkcionális területet át kell hatniuk, annak érdekében, hogy a meghozott döntések iránti 

szervezeti elkötelezettség javuljon. Ennek értelmében a döntéseket a funkciókon keresztül kell 

meghozni.  

DESPHANDE, FARLEY és WEBSTER (1993) a versenytárs-orientáció ellentéteként 

vevőorientációként határozzák meg. Ez a megközelítés a vevői szemlélet, amely szerint a 

legfontosabb helyet a fogyasztók igényei foglalják el a vállalat életében.  

RUEKERT (1992) stratégiai szemlélete a vállalkozások információszerzési képességén 

keresztül közelíti a területet, és arról beszél, hogy a fogyasztói információszerzés célja a 
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vállalati célok elérése és az erőforrások leghatékonyabb allokálása. Ehhez igen közel áll 

KOHLI és JAWORSKY (1990) piaci információ szemlélete, amely szerint a vállalatok a 

számukra kritikus információkat gyűjtik és terjesztik a vállalaton belül, annak érdekében, 

hogy az egyes funkcionális területek hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. Eszerint a 

piacorientáció elemei az információszerzés a versenytársakról és fogyasztókról (intelligence 

generation), az információk vállalaton belüli áramoltatása (dissemination), és a vállalkozás 

válaszadási képessége (responsiveness) ezekre a megszerzett információkra.  

NARVER és SLATER (1990) nevét a piacorientáció kulturális alapú magatartási 

szemléletének létrehozásához kötik. A szerzők a piacorientációt a vállalat alkalmazottainak 

magatartására ható kulturális tényezőként definiálták. Véleményük szerint ez nem más, mint 

olyan vállalati kultúra, amely a leghatékonyabban és legeredményesebben váltja ki a 

megfelelő magatartást a magasabb vevői érték, ezen keresztül pedig a magasabb üzleti 

teljesítmény létrehozása érdekében.  

A bemutatott modelleket és főbb jellemzőiket az 1. táblázat foglalja össze.  

 

1. táblázat 

A piacorientációt értelmező modellek és területeik 

Kulturális fókusszal rendelkező Vezetői szemléletre koncentráló 

Desphande Narver, Slater Kohli, Jaworsky Shapiro Ruekert 

Fogyasztó 

orientáció 
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orientáció 
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megvalósítása 

Forrás: MOLL et. al. 2007 

 

A területtel kapcsolatos kutatásokban a leginkább alkalmazott megközelítés a Narves és 

Slater, valamint a Kohli és Jaworsky által megalkotott koncepciók. Az MKTOR (NARVER, 

SLATER, 1990) és MARKOR (KOHLI, JAWORSKY és KUMAR, 1993) skálák elterjedése 

általánosnak mondható, ebből fakadóan a két megközelítés részletesebb bemutatására 

törekszem.  

A NARVER és SLATER (1990) által kidolgozott megközelítés szerint a vállalkozás 

eredményességére a piacorientáció három tényező csoporton keresztül hat, amelyek a 

fogyasztó orientáció, a versenytárs orientáció és a vállalati funkciók közötti koordinációs 

képesség. Értelmezésükben a fogyasztó orientáció egy fogyasztói csoport megfelelő szintű 

megértése, akik számára a vállalat képes folyamatosan valamilyen többlet értéket előállítani. 

A fogyasztó orientáció megköveteli, hogy az eladó megértse a vásárlói csoport teljes érték-

láncát, nem csak a jelenben, hanem reagálva annak lehetséges jövőbeni változásaira is, amit a 

csoport belsejében lezajló folyamatok és a piac változásai indukálnak. Egy eladó két módon 

teremthet értéket vásárlói számára: egyrészt növelheti a vásárló előnyeit a termék eléréséhez 

szükséges adott költségszint mellett, másrészt csökkentheti a vevő költségeit változatlan 

előnykombináció mellett. Az értékesítőnek nem csak a közvetlen vásárlójának a költség-

haszon viszonyait kell ismernie, hanem tisztában kell lennie az értékesítési lánc többi 

szereplőjének hasonló paramétereivel. Sőt, a helyzet értékelése során az értékesítőnek 

figyelembe kell vennie a csatornára ható gazdasági és politikai hatásokat is, amelyek eltérő 
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módon fejtik ki hatásukat az értékesítési lánc eltérő szintjein. Csak egy ilyen átfogó 

szemléletben képes a termék előállítója azonosítani potenciális fogyasztói csoportjait, 

meghatározni a jelenlegi szükségleteiket és előre jelezni azok lehetséges változásait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ábra: Narver és Slater piacorientációs modelljének összetevői 

Forrás: Narver és Slater, 1990 

 

A versenytárs orientációt úgy értelmezik, hogy a termék előállítója felméri mind a rövid 

távú, mind pedig a hosszú távon versenytársként azonosított vállalkozások esetében azok 

erősségeit és gyengeségeit, a stratégiai lehetőségeiket. A fogyasztóik vizsgálatával 

párhuzamosan a legfontosabb jelenlegi és jövőbeni versenytársak elemzésének magában kell 

foglalnia a fogyasztók jelenlegi és jövőbeni igényeinek kielégítésében szerepet játszó 

technológiákat is.  

A koncepció harmadik elemeként a vállalati funkciók közötti koordináció teremti meg azt 

a környezetet, amiben a vállalati erőforrásokat koordinált módon a vevői többlet-érték 

előállítására fókuszálják. A fogyasztói érték teremtés lényegesen több, mint marketing 

funkció, sokkal inkább úgy fogalmazható meg, mint egy szimfonikus zenekar, amelynek 

minden egyes hangszer-csoportja hozzájárulva a maga eszközeivel egy egységes hangzást hoz 

létre a karmester vezényletére. A megfelelően működő szervezeti egységek közötti integráció 

ilyen karmesterként fókuszálja az erőforrásokat a fogyasztói érték hatékony létrehozása 

érdekében.  

A másik igen gyakran használt modell KOHLI és JAWORSKY (1990) munkája nyomán 

született, amit a későbbiekben még finomítottak a szerzők (KOHLI, JAWORSKY és 

KUMAR; 1993) és kialakították a 32 állítást tartalmazó MARKOR skálát. Az elmélet – amely 

a vállalkozás vezetői szemléletére fókuszál – szerint három kulcstényező befolyásolja a 

piacorientáció alakulását. Ezek az információgyűjtés, az információk szervezeten belüli 

áramoltatása és a cég válaszkészsége.  

Értelmezésükben az információgyűjtés jóval szélesebb koncepciót takar, min a fogyasztók 

verbálisan kinyilvánított igényeinek megismerését. Magában kell, hogy foglalja azokat a 

külső tényezőket is, amelyek befolyásolják ezen igények változását. Ilyenek lehetnek például 

a kormányzati lépések és a versenykörnyezet változásai. Azoknak a vállalatoknak, ahol a 

vásárlók szintén üzleti szervezetek nagy hangsúlyt kell fektetniük vásárlóik piacain zajló 

folyamatokra, hiszen ezek fogják alakítani partnereik igényeit. Mindezek mellett különös 
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hangsúlyt kell fektetni az üzleti szervezeteknek a versenykörnyezet vizsgálatára, a 

versenytársak lépéseinek figyelemmel követésére. Az előbbiekben bemutatott koncepcióval 

egyezően úgy vélik, hogy a környezetben zajló tendenciák vizsgálatával nem csak a jelenben 

zajló folyamatokat szükséges detektálni egy gyártónak, hanem azok trendjeinek vizsgálatával 

következetnie kell a vásárlók lehetséges jövőbeni elvárásaira.  

Az információk szervezeten belüli áramlása azt jelenti, hogy a fogyasztói igényeknek 

megfelelő termékek kialakításában minden vállalati egységnek részt kell vennie. Véleményük 

szerint ahhoz, hogy egy cég sikeresen alkalmazkodjon a fogyasztói elvárásokhoz szükséges a 

vásárlók igényeinek vállalkozáson belüli kommunikációja, disszeminációja. Kiemelten 

kezelik a szervezeti egységek közötti formális és informális információcserét egyaránt, sőt 

hangsúlyozzák a folyosói beszélgetések rendkívüli hatását.  

Felfogásukban a szervezetek válaszkészsége az előbbi két tényező eredményeként 

létrejövő változást, vagyis a vállalat piaci információkra való reagálásának képességét jelenti. 

A jól működő válaszkészség olyan eredményes tevékenységekben ölt testet, mint a célpiacok 

megfelelő kiválasztása, a fogyasztók jelenlegi és a jövőben várt igényeivel összhangban lévő 

termékek kialakítása valamint a termék kommunikációja, disztribúciója olyan módon, hogy az 

a vásárlóból a cég számára kedvező választ váltsa ki. Ebben a folyamatban a vállalat összes 

egysége részt vesz, nem csupán a marketing osztály.  

 

 

2.10. A piacorientáció vizsgálata a KKV-k körében 
 

A vállalatok piacorientációját vizsgáló kutatások területén változást jelentett a bemutatott 

modellek elterjedése. Létrehozásukat követően számos országban, különböző iparágakban 

tesztelték az ezekben kialakított módszertani elemeket. Ez azt eredményezte, hogy az eltérő 

nemzetekben végzett vizsgálatok igen jól összehasonlíthatóvá, sztenderdizálttá váltak. Ennek 

eredménye az igen széles körű nemzetközi szakirodalom, amelyből a kisvállalatokra 

koncentráló kutatásokat állítom fókuszba.  

A kisebb vállalkozások működése az általános piacorientációs modellek logikájához 

képest néhány dologban eltér, amelyekre érdemes felhívni a figyelmet és a kutatások 

eredményeit ezek tükrében értékelni. Esetükben felértékelődnek a személyes beállítódások. 

amelyek a marketinggel és a piacorientációval kapcsolatos ismereteken keresztül jelentős 

hatással lehetnek a szervezet kultúrájára, működésére, tanulási képességeire (CEGARRA-

NAVARRO, RODRIGO-MOYA, 2007). 

Kisvállalatok esetében a piaci információgyűjtés színvonala nem megfelelő, jellemzően 

nem rendelkeznek önálló marketing szakemberrel. Ez a tevékenység szekunder adatokra 

alapul, mint szaklapok, szektoriális elemzések, vagy pedig a személyes csatornákból 

(vásárlók, beszállítók, üzleti partnerek) táplálkoznak. Abban az esetben, ha a vállalkozás 

termékét egy kisebb földrajzi területen, régióban értékesíti, akkor a különböző adatgyűjtési 

módszereket hatékonyabban képes kihasználni. A piaci információk szervezeten belüli 

kommunikációja a KKV-nál kisebb jelentőséggel bír, mivel a tulajdonos egy személyben 

döntéshozó (WERHEES, MEULENBERG, 2004). Esetükben ennek hatása sokkal inkább az 

alkalmazottak elégedettségének és lojalitásának növekedésével kapcsolható össze, ugyanis 

RUEKERT (1992) eredményei szerint a piacorientáció mértékének növekedése pozitív 

kapcsolatban áll a munkahellyel való elégedettséggel.  

TAJEDDINI, TRUMANN és LARSEN (2006) Svédországban 650db 5 és 200 Fő közötti 

alkalmazotti létszámmal rendelkező vállalatot vizsgált az MKTOR skála alkalmazásával. 

Kutatásukban a fogyasztó orientáció és a piacrészesedés, és a befektetések megtérülése (ROI), 

valamint az új termékek teljes értékesítésből betöltött aránya között pozitív korrelációt 

fedeztek fel. Eredményeik szerint szintén pozitívan hat a megfelelően működő versenytárs 
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orientáció a piaci részesedésre és az új termékek teljes értékesítésből betöltött arányára. A 

funkcionális területek közötti koordináció a befektetések megtérülését (ROI) volt képes 

pozitívan befolyásolni, míg a többi említett területre nem gyakorolt statisztikailag igazolható 

hatást. Vizsgálatuk fókusza a vállalatok piacorientációjának mértéke és az innovativitás 

kapcsolata volt. E tekintetben is megállapították a piacorientáció fontosságát, ugyanis az 

MKTOR skála mindhárom területe statisztikailag igazolható, pozitív kapcsolatot mutatott az 

innovációs készségek erősödésével.  

Spanyolországban ARMARIO, RUIZ és ARMARIO (2008) vizsgálta a kis- és közepes 

vállalkozások piacorientációjának jellemzőit azok nemzetköziesedésének mértékével együtt. 

112 db KKV bevonásával a MARKOR skálát alkalmazva elemezték a területet. Eredményeik 

alátámasztották azt, hogy a piacorientáció fokának növekedésével javul a vállalkozások 

teljesítménye. Rávilágítottak arra, hogy azon cégek, akik hatékonyabb marketing rendszereket 

alakítottak ki, azok sikeresebben tudták venni a nemzetközi verseny akadályait. Szintén 

megerősítették, hogy a marketingorientáció erősödésével a vizsgált cégek jobb szervezeti 

tanulási képességeket tudnak kiépíteni, ezen keresztül pedig a piacon hatékonyabb, gyorsabb 

válaszlépésekre képesek.  

BAKER és SINKULA (2009) az amerikai kisvállalatok viselkedését tanulmányozta egy 

88db céget vizsgáló kutatás során. A DESPHANDE és FARLEY (1998) által kialakított 

MORTN skálát alkalmazó munka célkitűzése a piacorientáció és a vállalati orientáció 

(entrepreneurial orientation) együttes hatásának feltárása a vállalati profittermelő képességre. 

Eredményeik szerint a piacorientáció növekedése jelentős mértékben, pozitívan befolyásolja a 

pénzügyi eredményességet. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a marketing 

orientáció nem csupán a termék preferenciák nyomon követését, a külső piaci környezet 

monitorozását és a fogyasztói információk megosztását kell, hogy jelentse. Ezen vállalatméret 

esetében a vezető teljes elkötelezettségét is magában kell foglalja a fogyasztói elégedettség 

maximalizálása mellet.  

MARTIN, MARTIN és MINNILLO (2009) 21 db feldolgozást végző amerikai KKV-t 

vett górcső alá a MARKOR skála segítségével. Azt figyelték meg, hogy azon vállalkozások 

vezetői, ahol magas fokú piacorientáció figyelhető meg, határozottan meg vannak győződve 

arról, hogy sikereik kulcsa a „fogyasztó hangjának” megértésében rejlik. Jövőbeni 

versenyképességük fokozásának lehetőségét pedig abban látják a vezetők, hogy mennyire 

képesen kreatívan felelni a vásárlói célcsoportok igényeire. Hét olyan központi értéket 

találtak, amelyek közösek voltak a magas piacorientációs fokkal rendelkező KKV-k esetében:  

1) Kiválóság iránt elkötelezett vezető 

2) Nyílt kommunikáció a cégen belül 

3) Az alkalmazottak megfelelő értékelése 

4) Az alkalmazottak innovatív ötleteinek beépítése 

5) A piacot körülvevő folyamatok megértése 

6) Különböző vállalati funkciók közötti koordináció 

7) Az egyre gyorsuló változások az innováció motorjaként funkcionál 

Ezzel szemben azon vállalkozások esetében, ahol a piacorientáció alacsony foka volt 

mérhető, ott a termelő kapacitások fontosságát hangsúlyozták, jövőképük termék-központú, 

amelynek alapját a mérnöki tudományok előrehaladásában látják. Általános jellemzőjük a 

szigorúan hierarchikus döntéshozatal és az előbbiekkel ellentétben az információk szűk körű 

elérését támogatják. Ugyanezen kör vezetői szerint fontos az alkalmazottak és a döntéshozók 

közötti távolság fenntartása. A jövőbeni fenyegetések közül azokat veszik 

figyelembe/képesek kezelni, amelyek a saját döntéseikkel képesek befolyásolni. A fogyasztói 

igények változását a későbbi sikerek korlátjaként érzékelik.  

SIU és LIU (2005) a kínai kis-, és közepes vállalkozásokat vizsgálta 307 db cég 

bevonásával. A kutatást egy általuk meghatározott logikai modell mentén végezték, amelynek 
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területei a vállalati filozófia, stratégiai elemzés, marketing célok, marketing stratégia, 

marketing szervezet és a marketing ellenőrzés voltak. Eredményeik szerint ezen kisvállalatok 

közül azok teljesítenek jobban, ahol a marketing a cég filozófiájában központi helyen 

szerepel. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy esetükben ez a reklámozás és az 

értékesítéshez kapcsolódó elemek hangsúlyosak, míg a piacelemzés a háttérbe szorul. A 

stratégiai tervezés jelenlétét azoknál a vállalkozásoknál figyelték meg nagyobb arányban, akik 

az átlagnál jobb teljesítményeket tudtak elérni. Ezek a cégek nagy hangsúlyt fektetnek a 

széleskörű helyzetelemzésre. Szintén jelentős különbséget fedeztek fel a magasabb 

piacorientációs fokkal rendelkező cégek marketingstratégiai célkitűzéseinek területén a többi 

vállalathoz képest. A jobban teljesítő piacorientált vállalkozások jellemzően hosszabb távú 

profit célokat tűztek ki, tehát tervezésük időhorizontja lényegesen tágabb, mint 

versenytársaiké. A marketing stratégiák jelenlétének és azok ellenőrzésének tekintetében is 

több ponton fedeztek fel eltéréseket a versenyben jobban és rosszabbul teljesítők között. Az 

átlagot meghaladó eredményt felmutató cégek minden esetben rendelkeztek marketing 

stratégiai tervvel, míg a lemaradók inkább a költségek csökkentésének és a termelékenység 

növelésének területén igyekeztek előrelépni. A stratégia jelenléte egyértelműen 

összekapcsolódott ezeknél a cégeknél a szervezeti felépítésben megtapasztalható 

különbségekkel is. Azt tapasztalták ugyanis, hogy ezek a sikeresebb cégek jellemzően 

rendelkeznek önálló marketing szervezettel.  

A piacorientációt vizsgáló kutatások sorából érdemes kiemelni VERHEES és 

MEULENBERG (2004) munkáját, akik a piacorientációt az innovációs készséggel való 

összefüggésében vizsgálták. A hangsúlyos említés oka, hogy a szerzőpáros az általános 

piacorientációt vizsgáló modelleken túllépve kísérletet tesz arra, hogy ezen koncepciók 

tapasztalatait felhasználva egy kifejezetten a KKV-k sajátos működési feltételeihez igazított 

logikai keretet dolgozzon ki. Kiindulási pontnak a KOHLI és JAWORSKY (1990) által 

kidolgozott modellt tekintették, azonban jelentősen átértelmezve azt. Az abban szereplő piaci 

információgyűjtést a fogyasztói információk beszerzésére redukálták. A szervezeti egységek 

közötti kommunikációt teljes mértékben elhagyták, mivel értelmezésükben az adatgyűjtés, a 

stratégiai tervezés és döntéshozás egy személynél, a tulajdonosnál összpontosul. Emellett a 

válaszkészséget leszűkítették az innováció területén való megfelelésre. Ez utóbbi a kutatásuk 

célkitűzéséből fakadt. Eredményeik egyértelműen rávilágítottak arra, hogy kisvállalatok 

esetében is azonosítható a piacorientáció növekedésének pozitív hatása a vállalat 

teljesítményére. Pozitív összefüggést mutattak ki a fogyasztói információk jelenléte és az 

innovációs készség között, ami kedvező irányba befolyásolja a termék minőséget, a 

kapcsolódó szolgáltatások körét és színvonalát, a megfelelő piaci időzítés kialakítását.  

Ez utóbbi kutatás arra irányítja a figyelmet, hogy a kis,- és közepes vállalkozások esetében 

az általános piacorientációs modellek által kapott eredmények értelmezhetősége korlátozott, 

hiszen több elemük (pl. szervezeti egységek közötti információáramlás, funkciók közötti 

koordináció, válaszkészség) egészen más értelmet nyer kisvállalati körben, mint ahogyan az a 

nagyobb vállalatok gyakorlatában általános.  
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3. A KUTATÁSOK MÓDSZERTANI HÁTTERE 

 

3.1. A projekt keretében elvégzett kvalitatív kutatások 
 

A modern marketing értelmezése szerint a primer kutatás kvantitatív (mennyiségi) és 

kvalitatív (minőségi) kutatásokra osztható fel. A kvalitatív kutatás nem szolgáltat 

számszerűsíthető adatokat, feltáró jellege révén a „miértek”-re keresi a választ, a piaci 

szereplők cselekedetei mögött meghúzódó indítékokat igyekszik megismerni. A minőségi 

piackutatás módszerei közül az ún. fókuszcsoportos interjút és a mélyinterjút alkalmaztuk. A 

fogyasztók attitűdjeinek mélyebb feltárását a fókuszcsoportos beszélgetések elvégzésével 

lehet biztosítani.  

Kvalitatív kutatások az alábbi fő témákra fókuszáltak: az ajurvéda fogyasztói 

megítélésére, joghurt fogyasztási és vásárlási szokások megismerésére, a helyi 

gazdaságfejlesztés tárgykörén belül pedig a helyi együttműködésekre és a helyi termékekre, 

szolgáltatásokra és az azokkal kapcsolatos marketingtevékenységekre. 

 

 

3.1.1. „Termék optimalizálás” az egészséges életmód tükrében 

 

A fókuszcsoportos interjúknál célunk az egészséges életmóddal szemben megnyilvánuló 

fogyasztói magatartás megismerése volt, valamint a termékek optimalizálása, tesztelve az 

élvezeti értéket, a csomagolást és a márkaneveket. Az interjúk lebonyolítására tesztjelleggel a 

kérdőíves kutatás megalapozásaként került sor. 

A vizsgálatokat a fővárosban, és egy vidéki megyeszékhelyen – Kaposváron – végeztük el 

olyan fogyasztókkal, akik a potenciális célcsoportba tartoznak. A fókuszcsoport vizsgálatok 

során 6-9 főt hívtak meg a szervezők egy informális beszélgetésen való részvételre. A kutató 

– más szóval moderátor – előre elkészített forgatókönyv alapján felvetette a vita tárgyát, 

amelyet a résztvevők egymás és a kutató között megvitattak. A mintacsoportok résztvevői 

szűrőkérdőív alapján kerülnek kiválasztásra.  

Két fókuszcsoportban az ayurveda fogyasztói megítéléséről kérdeztük a csoporttagokat, 

arra keresve a választ, hogy hogyan illeszthetők be az ayurveda szolgáltatások a hazai 

egészség-megőrzési módszerek rendszerébe. Az egyik csoportba olyan résztvevőket 

szerveztünk, akik saját bevallásuk alapján egészségtudatosak, a másik csoportba olyan 

jelentkezőket vártunk, akik ismerik az ajurvéda rendszerét és lehetőleg kipróbáltak már 

valamilyen ajurvédához kapcsolódó szolgáltatást. Megítélésünk szerint mindkét tárgykör 

célcsoportja elsősorban városi, magasan iskolázott nő, ezért minden résztvevőnk városi, 

legalább középfokú vagy magasabb végzettséggel rendelkező személy, az egészségtudatos 

csoport létszáma 6 fő (4 nő, 2 férfi) az ajurvédát ismerő csoport létszáma 7 fő (6 nő, 1 férfi). 

A fókuszcsoportokról hangfelvétel alapján jegyzőkönyv készült. A vizsgálatban sor került az 

egészség illetve az egészségmegőrzés fogalmainak meghatározására, a fogalmakat alkotó 

tényezők meghatározására spontán említés, illetve a WHO által meghatározott öt dimenzió 

alapján. A résztvevők osztályozták a tényezők szubjektív fontosságát az egészség esetében 

racionális, az egészség-megőrzési módok esetében racionális és érzelmi választással is. 

Egy fókuszcsoportban (1. melléklet) joghurtok fogyasztási és vásárlási szokásait 

vizsgáltuk, majd konkrétan az epres joghurtokkal szembeni elvárások, preferenciák feltárására 

került sor. A kutatás lényege annak feltárása volt, hogy az elektronikus nyelv és orr –, mely 

meg tudja mérni az adott termékeknek az íz- és a szagprofilját – segítségével végzett objektív 

műszeres tesztelés és a fogyasztói szubjektív megítélés milyen kapcsolatban áll egymással. A 
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fókuszcsoportos interjú célja a szubjektív megítélés kvalitatív vizsgálata, melynek során a 

résztvevők különböző márkájú epres joghurtokat teszteltek első körben vakbírálat, majd ezt 

követően márkázott bírálat alapján. A vizsgálat 9 fő (4 nő és 5 férfi) részvételével zajlott, 

közös ismérvük, hogy mindannyian szeretik és vásárolnak joghurtot. 

 

 

3.1.2. Helyi együttműködések, helyi termékek és helyi szolgáltatások a Dél-Dunántúli 

régióban 

 

A kutatásunk célja egyes helyi együttműködések, helyi termékek és szolgáltatások 

előállításából származó térségi jövedelmek és a foglalkoztatás növekedéséhez vezető helyi 

megoldási lehetőségek feltárása, megismerése volt a Dél-Dunántúli régióban. A vizsgálandó 

témáknak jó kiindulási alapot biztosítottak a szekunder kutatás során gyűjtött adatok, amelyet 

primer kutatásokkal, azon belül is mélyinterjús megkérdezéssel egészítettünk ki. A fő 

célkitűzés érdekében a következő témákban és területeken folytattunk primer vizsgálatokat a 

Dél-Dunántúlon: 

1) A Villány-Siklósi-, valamint a Tolnai borvidéken folytatott kutatásoknak több célja is 

volt:  

a) vizsgálni a borvidékek és a borászatok esetében a marketingtevékenységet, 

valamint 

b) feltérképezni a fogyasztói-vásárlói szokások változását, továbbá 

c) kutattuk, hogy a borutak alapítása milyen sikereket és milyen fejlesztői hatást 

generált a vidék életében, milyen marketingtevékenységet folytatnak a borút 

egyesületek, 

d) emellett elemeztük, hogy a bornak, mint élelmiszernek, illetve élvezeti cikknek 

milyen kedvező élettani hatása van az emberi szervezet számára. 

A kutatások során számos alkalommal látogattunk el a borvidékek fontosabb településeire, 

ahol a borutak elnökeivel és tagjaival készítettünk mélyinterjút a fent említett témák 

részletesebb megismerésére fókuszálva.  

A kutatás ideje alatt a Villány-Siklósi borvidéken elsősorban Villányba, Villánykövesdre 

és Kisharsányba látogattunk el. Összesen 14 interjút készítettünk a helyi bortermelőkkel, 

értékesítőkkel és a borút egyesület elnök asszonyával. 

A Tolnai borvidék megismerése céljából Tamásiba, Kölesdre (a borút központjába), 

Paksra és Sáregresre látogattunk el. Összesen 7 interjút készítettünk a helyi bortermelőkkel, 

értékesítőkkel és a borút egyesület elnökével. 

2) Élménygazdaság témakörben a Dél-Dunántúl két jelentősebb „gazdaságába” – Patcára 

és Bikalra – látogattunk el, ahol mélyinterjút készítettünk a gazdaságok és azok 

marketing tevékenységének megismerése céljából. A gazdaságok élményt nyújtó 

szolgáltatásai mellett a saját készítésű termékeik megismerése, a helyi 

gazdaságfejlesztés lehetősége és annak marketingtevékenysége is tárgyát képezte 

kutatásunknak.  

Az egyéni interjúk félig strukturált jellegűek, 30-90 perc időtartamúak voltak, és 

legtöbbször az interjút egy terepbejárás, egységbejárás követte vagy előzte meg. 
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3.2. A projekt keretében elvégzett kvantitatív kutatások 
 

 

3.2.1. Mezőgazdasági és élelmiszeripari KKV-k körében végzett kvantitatív kutatás 

módszertana 

 

3.2.1.1. Célkitűzés 

 

A kutatás első célkitűzése hogy a fent ismertetett MARKOR és MKTOR skálák tényezőit a 

magyar élelmiszeripari kis-és középvállalkozások adatbázisán megvizsgáljam. A 

megválaszolandó kérdések a következők: 

 Vajon a két skálában szereplő három-három tényező egydimenziósnak tekinthető-e? 

 Az egyes tényezők elegendő diszkrimináló hatással rendelkeznek-e, vagyis joggal 

különíthetjük el a tényezőket alkotó változókat három-három tényezőre 

A kutatás második célkitűzése, hogy a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari kis- és 

középvállalatokat a piacorientációjuk szerint klaszterekre bontsa és a klasztereket 

összehasonlítsa a vállalatra ható külső, belső tényezők és az eredményességük alapján.  

A megválaszolandó kérdés a következő: 

A piacorientáció befolyásolja-e a vállalatok abban, ahogy megítélik külső-, belső 

környezetüket és vállalati eredményességüket? 

Ezen általános célon belül a következő területek vizsgálatát határoztam meg:  

1. A piacorientáció alapján kialakítható klaszterek meghatározása és összevetése. 

2. A vállalati piacorientáció mértéke és a külső tényezők közötti kapcsolat vizsgálata. 

3. A vállalati piacorientáció mértéke és a belső tényezők közötti kapcsolat vizsgálata. 

4. A vállalati piacorientáció és a vállalati eredményesség vizsgálata. 

A kutatás első célkitűzésének vizsgálatához a strukturális egyenlet modellezés (SEM) 

módszerét választottam. A SEM egyaránt alkalmas feltáró elemzések végzésére és előzetes 

feltételezések igazolására. A kutatásban a SEM módszerét előzetesen konstruált modellek 

alkalmazhatóságának megerősítésére, vagy azok elvetésének igazolhatóságára használtam fel. 

A SEM módszert megvalósító programcsomagok közül az SPSS statisztikai 

programcsomaghoz jól illeszkedő, annak adatbázisát adat-transzformáció alkalmazása nélkül 

felhasználni képes AMOS 7.0 programverziót alkalmaztam. Az AMOS alkalmas a modellek 

egyszerű, gyors, grafikus létrehozására, majd a számítások elvégzésére. A Chi
2 

eloszlás 

valószínűségeinek meghatározásához az excel programot használtam. 

A felhasznált matematikai-statisztikai módszer alkalmazhatósága érdekében törlésre 

kerültek az adatbázisból azok a tételek, melyek hiányzó értékeket tartalmaztak a számításokba 

bevont változók bármelyikében. Külön adatbázist alakítottam ki a MARKOR és MKTOR 

skála elemzésének számára. 163, illetve 168 élelmiszeripari KKV maradt az adatbázisokba.  

A kutatás második célkitűzésének vizsgálata a következő eszközökkel történt:  

 

3.2.1.2. Adatbázis 

 

Az elemzés alapját képező adatbázis a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán, a 

Marketing és Kereskedelem Tanszék kutatói által a magyar élelmiszeripari és mezőgazdasági 

kis-, és középvállalkozások körében folytatott vállalati kutatás során került összeállításra. A 

mellékletben bemutatásra kerülő kérdőívet 2008-ban hazánk 100 vállalkozásánál előzetesen 

tesztelték, majd az itt nyert tapasztalatok alapján átdolgozták azt a jelenlegi formájára. A 

kérdőíves megkérdezés terepmunkájának lebonyolítása 2010. március-április hónapjaiban 

történt a pécsi székhelyű Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet országos 

hálózatának segítségével. A kérdőívek kitöltése előzetesen felkészített kérdezőbiztosok 
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feladata volt, akik a vállalkozás székhelyét személyesen felkeresve a cég 

marketingvezetőjével, ennek hiányában olyan felsővezetőjével töltötték ki, aki teljes rálátással 

bír a vállalat tevékenységének egészére.  

Az alapsokaság összetételének meghatározása a KSH 2005. december 31.-én regisztrált 

létszám-kategóriák és szakágazat szerinti nyilvántartása alapján történt. A felmérés során 

célunk a reprezentativitás biztosítása a méretkategóriák tekintetében.  

A mintába kerülők kialakításának alapját a KSH 2009 negyedik negyedévi CÉG-KÓD-

TÁR kiadványában szereplő 10 (kivéve 109) és 11, valamint 01 és 03 TEÁOR* szám, 

valamint vállalati nagyság alapján végzett lekérdezés eredményeként kapott adatbázis képezi. 

A véletlenszerűséget egy véletlen szám generátor biztosítja, ami segít kiválasztani az 

adatbázisban szereplő vállalkozások közül a megkérdezésbe bekerülőket. A minta előzetesen 

várható összetételét a 2. táblázat tartalmazza.  

 
2. táblázat 

A kutatási minta előzetesen várható összetétele (db) 

Iparág 0-9 fő 10-19 fő 20-49 fő 50-249 fő Összesen 

Élelmiszeripar 60 50 50 40 200 

Mezőgazdaság 16 12 12 10   50 

Összesen 76 62 62 50 250 

 

A minta reprezentatívnak tekinthető a vállalati méretkategóriák szerint, a válaszadók a 

vállalkozás marketing tevékenységéért felelős vezetők. 

A kutatás során külön kezelem a mezőgazdaságot és az élelmiszeripari szektort. 

Véleményünk szerint nem vonható össze a két ágazat az elemzés során az eltérő 

marketingkultúra miatt. A klaszterelemzés során a 200 élelmiszeripari és az 50 

mezőgazdasági vállalat közül nem vontuk be valamennyit az elemzésbe,ennek okát a 

Klaszterelemzés fejezetben kerül bemutatásra. 

 

3.2.1.3. A kérdőív 

 

Az alkalmazott kérdőív a hazai és nemzetközi szakirodalomnak megfelelően került 

kialakításra. A teljes kérdőív megtalálható a mellékletben. A felmérés alapját a nemzetközi 

gyakorlatban elfogadott kutatási modellek alapján kialakított empirikus modell alkotja. Az 5. 

ábra szemlélteti, hogyan illeszkedik a piacorientációra vonatkozó kérdéscsoport az empirikus 

modell logikai szerkezetéhez. A teljes kérdőív megtalálható a 2. mellékletben. 
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5. ábra: A mezőgazdasági és élelmiszeripar KKV-k körében végzett kutatás empirikus modellje 

 

A kérdőívet 4 nagy részre lehet bontani. Piacorientációt, külső- és belső tényezőket és a 

vállalati eredményességet mérő skálák csoportjára. A teljes kérdőívet a Marketing és 

Kereskedelem Tanszék kutatói állították össze. A Külső tényezők megítélése részben található 

skálákat ehhez a kutatáshoz szerkesztették önállóan a tanszék kutatói. A Belső tényezők 

részhez többek között SAJTOS(2004), FARRELL, OCZKOWSKI(2002), KOTHA, 

VADLAMANI(1995), TAJEDINNI, TRUEMAN és LARSEN(2006) korábbi munkáit 

használták fel. A vállalati eredményesség MATSUNO, MENTZER, RENTZ(2005) kutatásai 

alapján készültek. A piacorientációt mérő skálákat NARVER, SLATER(1990) és KOHLI, 

JAWORSKY(1990) hozták létre. 

 

3.2.1.4. Az elemzés módszertana 

 

Alkalmazott programok 

 

A számítások elvégzéséhez az SPSS 19.0.0-ás verzióját használtam. Az SPSS képes elvégezni 

mindazokat a számításokat, melyekre szükségem volt. Így a normalitásvizsgálatot, a skálák 
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megbízhatóságát, a klaszteranalízist és a varianciaanalízist is el tudtam végezni az SPSS-sel. 

Az ábrákat Microsoft Excel-el készítettem. 

A módszertan fejezethez felhasznált irodalom a Naresh K., Malhotra: Marketing Research 

könyve, az ettől eltérő forrásokat külön jeleztem. 

 

Split - az adatbázis kettébontása 

 

Az adatbázis 250 vállalatot tartalmaz, amelyben vegyesen található mezőgazdasági és 

élelmiszeripari kis- és középvállalkozás is. Arra a döntésre jutottam, hogy összevontan a két 

szektort nem lenne célszerű vizsgálni, mert az előzetes várakozások azok voltak, hogy 

piacorientáció fejlettsége nagyon különbözik a két szektornál. A mezőgazdaság inkább 

szervezeti, az élelmiszeripar nagyobb arányban fogyasztói piacon működik. Ezért az 

adatbázist két részre bontottam. Ehhez az SPSS Data/Split File funkcióját használtam és a 

"minta" tulajdonság alapján osztottam két részre az adatbázist. Az 1-es minta a 

mezőgazdasági, míg a 2-es minta az élelmiszeripari vállalatokat jelentette. A szétosztás 

hatására az SPSS a számításokat duplán végezte, külön a mezőgazdasági és az élelmiszeripari 

szektorra. 

 

Missing Values - hiányzó értékek kezelése 

 

Az adatbázisban a 0-ás értékek a hiányzó válaszokat jelentik. Ezért szükséges volt 

"megtanítani" az SPSS-nek, hogy a 0-ás értékek a hiányzó értékek. Ezt a következő 

paranccsal lehet megadni az SPSP Syntax editorjában: "missing values all (0).". Így a 

számolásba nem kerültek bele azok a vállalatok, amelyek egy adott állításra nem adtak 

választ. Ha ezt nem állítottam volna be, akkor az eredmények jelentősen torzultak volna, mert 

a 0-ás értékek is be lettek volna vonva a számításba, miközben a válaszok csak az 1-től 5-ig 

terjedő intervallumban mozoghatnak. 

 

Cronbach-alfa - a megbízhatóság kiértékelése 

 

A Cronbach-alfa a skálák megbízhatóságát teszteli. A skálák megbízhatóságának tesztelésére 

ez a mutató a legjobb és legelterjedtebb. A Cronbach-alfát Cronbach hozta létre és először egy 

1951-es publikációjában hozta nyilvánosságra. A mutató a skála elemek korrelációjával végzi 

a megbízhatóság tesztelését. Minél magasabb a skála elemek közötti korreláció, úgy a 

megbízhatóság is javul, de azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a magas alfa érték nem 

jelenti azt, hogy a skála egydimenziós. Az egydimenzionalitás tesztelésére a Cronbach-alfa 

nem alkalmas. Az SPSS nem csak a megbízhatóság tesztelésére alkalmas, de egy futtatásban 

azt is megtudja adni, hogy ha törülünk egy változót a skálából, akkor az alfa értéke hogyan 

alakul. Ezt a kalkulációt elvégzi a skála összes változójára. Ennek a funkciónak a segítségével 

tudjuk javítani a skálák megbízhatóságát és így akár egy olyan skálát is fel tudunk használni, 

aminek első körben túl alacsony volt a Cronbach-alfája. A 3. táblázat tartalmazza a Cronbach-

alfa értékeinek az értelmezését.  

 
3. táblázat 

A Cronbach-alfa értékek értelmezése 

alfa Megnevezés 

>0,9 Kiváló 

>0,8 Jó 

>0,7 Elfogadható 

>0,6 Kérdéses 

>0,5 Rossz 



27 

 

<0,5 Elfogadhatatlan 
Forrás: JOSEPH A. GLIEM, 2003 

Szummáció 

 

A megbízhatóság tesztelése után kialakult a skáláknak azon köre, amelyek alkalmasak a 

számítások bevonásába. Ezután összeadtam a skálákban megmaradt állításokra adott 

válaszokat. Erre azért volt szükség, mert az összeadás eredményeképp a válaszokban rejlő 

relatív hibák jelentősen csökkennek és a Likert skálák elemzése során szükséges (JOSEPH A. 

GLIEM, 2003) is az összeadás. Az összeadás eredményeképpen nagyobb a valószínűsége, 

hogy a skála normális eloszlásúnak tekinthető. A számítások a szummázott skálák 

felhasználásával történt, a jelentés további részében, ha a skála szó szerepel, akkor ez alatt a 

szummázott skálát értjük. 

 

Klaszterelemzés 

 

Klaszterelemzésre azért volt szükségem, hogy a vállatokat piacorientáció szerint csoportokra 

tudjam bontani. Hierarchikus klaszterelemzést választottam, azon belül pedig a Ward-

metódust. Azért esett pont erre a választásom, mert ennél a módszernél alakultak ki úgy a 

klaszterek, hogy minimális legyen a klasztereken kívülre eső vállalkozások száma. A 

szummázott skálák miatt a standardizálást is kellett végezném, mivel a skáláknak különböző 

számú változókból álltak, így a szummázás miatt keletkező különbségeket el tudtam tüntetni. 

A standardizálás során használt módszer a "Z-scores" volt. A klaszterelemzés első lépésében 

kaptam 2 dendogram outputot. Ezeket megvizsgálva a 3-3 klaszter létrehozás mellett 

döntöttem, majd lementettem ezeket a klaszterszámokat, melyek ezután minden vizsgált 

skálánál faktorként megadtam. 

A klaszterszámok a különböző skálák esetén más jelentéssel bírtak. Ezért szükséges volt a 

klaszterkódokat egységesíteni. Ezt a folyamatot az SPSS "Transform/Recode into Different 

variables" funkciójával végeztem. Az átkódolás után a klaszterszámok piacorientáció szerint 

növekedtek. Tehát az 1-es klaszterben található vállalatok a legkevésbé, míg a 3-asban a 

leginkább piacorientáltabb vállalatok találhatóak. 

 

Normalitásvizsgálat 

 

Az adatelemzéshez választott statisztikai módszerek között találunk olyat, amelyek 

megkívánják, hogy az adataink normáliseloszlásból származzanak. Az SPSS-el teszteltem azt 

a hipotézist, hogy a skálák szummált értékei normáliseloszlásból származnak-e. Erre a célra a 

Shapiro-Wilk tesztet használtam. Ennél a vizsgálatnál a nullhipotézis az, hogy a skála 

normális eloszlásúnak tekinthető, ha a szignifikancia szint 0,05 felett van, akkor a skála 

normális eloszlású, ha 0,05 alatt, akkor a nullhipotézist el kell vetni. A normalitásvizsgálat 

eredményeit az Eredmények fejezetben mutatom be. 

 

Varianciaanalízis 

 

A varianciaanalízis(parametrikus módszer) arra szolgál, hogy kimutassuk a klaszterátlagok 

közötti egyezőséget vagy különbséget. Normáliseloszlás esetén használható módszer. Ha 

normalitást nem tételezhetünk fel, akkor nem-parametrikus eljárást kell alkalmazni. Mely 

alkalmazhatóságának nincsenek korlátozó feltételei. A varianciaanalízis előnye, hogy 

lehetőségünk van post hoc tesztet is végezni. A post hoc teszt nem csak azt mutatja meg, hogy 

a klaszterátlagok különbözőek, hanem azt is, hogy mely klaszterpárok átlagai tekinthetők 

különbözőnek. 
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Parametrikus (One-Way ANOVA) módszer esetén, megadjuk a skálát(szummált) amit 

vizsgálni szeretnénk és megadjuk faktornak az újrakódolt klaszterkódokat. Így megkapjuk az 

adott skálák átlagait klaszterekre bontva, a kiszámított F értéket, a szabadságfokokat és a 

hozzá tartozó szignifikancia szintet. A nullhipotézis az, hogy az átlagok megegyeznek. Ebből 

adódóan, ha a szignifikancia 0,05 felett van, akkor az átlagok között nincs különbség, ha 0,05 

alatt, akkor az átlagok különböznek. A csoportonkénti szórások egyezőségének vizsgálatára 

homogenitás tesztet végeztem, hogy eldöntsem milyen típusú post hoc tesztet 

alkalmazhatunk. A homogenitás teszt eredményeképp szintén egy szignifikancia szintet 

kapunk, ahol ha a szignifikancia 0,05 alatt van, akkor LSD post hoc tesztet, ha 0,05 felett van, 

akkor a Tamhane's tesztet használtam. A post-hoc eredményeknél klaszterpárok(1-2;2-3;1-3) 

közötti különbségeket láthatjuk és mindegyik párhoz egy szignifikancia szintet. A 

nullhipotézis itt szintén az, hogy az átlagok megegyeznek. A nullhipotézis elfogadásának 

vagy elutasításának a feltételei megegyezik a varianciaanalízisével. 

Nem-parametrikus (K Independent Samples test) módszer alkalmazásának első lépése 

megegyezik a parametrikus módszerével. Az első különbség ott keletkezik, hogy itt az output-

ban nem klaszterátlagok vannak, hanem úgynevezett rangsorátlagok. A rangsorátlagok 

lényege, hogy sorba rendezi a vállalatokat az input szerinti skála alapján és az egy klaszterbe 

eső vállalatok rangsorszámait átlagolja. Ez egy technikai adat, a klaszterek közötti különbség 

kimutatására szolgál, következtetéseket nem szabad belőle levonni. Következtetéseket a 

tényezők átlagaiból szabad levonni. Az átlagok maximális értékéhez a szummázott skálákban 

található változók számát kell megszorozni 5-tel, így megkapjuk az adott skálánál elérhető 

maximális értéket. A nem-parametrikus módszernél szintén kapunk egy szignifikancia szintet, 

amely értelmezése megegyezik a parametrikus értelmezésével. Ha eredményként azt kaptuk, 

hogy a klaszterek különböznek, akkor meg kell nézni a klaszterátlagokat, amik már 

felhasználhatóak további elemzésekre. A nem-parametrikus módszer egyik nagy hiányossága, 

hogy nincs post hoc teszt. 

A varianciaanalízis akkor használható megbízhatóan, ha a klaszterekben elegendő 

mennyiségű elem található. A mezőgazdasági szektornál az 1-es klaszterben 3 és 6 elem 

található, 3 az MKTOR skála, 6 a MARKOR skála esetén. Az elemszámok túl alacsonyak, 

ezért a parametrikus és nem-parametrikus módszerek nem alkalmazhatóak a mezőgazdasági 

szektor esetén. Normáliseloszlás esetén t-próbát(Independent Samples T test) kell végezni, ha 

nem áll fenn a normalitás, akkor 2 mintás nem-parametrikus (2 Independent Samples test) 

tesztet kell végezni. Ezek a módszerek annyiban térnek el az előzőleg részletezet 

módszerektől, hogy csak két klaszterre végzik el a számolásokat, amelyeket a futtatás előtt 

meg kell adni. Mivel mindként piacorientációs skála esetén az 1-es klaszterben alacsony az 

elemszám, ezért a ezeknél a teszteknél az input oldalon a 2-es és 3-as klasztert kellett 

megadni. Az output oldal megegyezik a normál módszerével, annyi különbséggel, hogy nincs 

post hoc teszt, de mivel csak 2 elem van, ezért erre nincs is szükség rá. 

A számítások során szignifikáns különbségről akkor beszélhetünk, ha a szignifikancia 

szint 0,05 alatt van, ebben az esetben a nullhipotézist (az átlagok megegyeznek) el kell vetni. 

A csoportátlagok egyezőségére vonatkozó nullhipotézist elfogadását vagy elutasítást illetően 

5 illetve 10%-os szintet használunk. 

A varianciaanalízis kapott eredményei és értékelésük az Eredmények értékelése fejezetben 

található. Az adatfeldolgozás teljes folyamatát a 6. ábra szemlélteti. 
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6. ábra: A statisztikai adatfeldolgozás folyamata 

 

 

3.2.2. A fogyasztói kérdőíves megkérdezés módszertana 

 

A kutatás során egy országos 1000 fős reprezentatív fogyasztói felmérésre került sor. Az 

egyes régiók és településtípusok esetében eleve biztosítottuk a reprezentativitást, így azok 

szerkezete a KSH által előzetesen megállapított kvótának teljes mértékben megfelelt (kvótás 

mintavétel). Az egyes régiókban és a kijelölt településeken az ún. véletlen séta (random 

walking) elvét alkalmaztuk, amely teljes véletlenszerűséget garantál a megfelelő válaszadók 

kiválasztásához. A felkeresett háztartás lakói közül az ún. születésnapi kulcs alkalmazásával 

választottuk ki az interjúra megfelelő személyt. Ezzel a módszerrel második lépésben is 

biztosítottuk a teljes véletlenszerűséget. 

A megkérdezés során alkalmazott kérdőívben (3. melléklet) az élelmiszerorientált 

életstílussal, a fogyasztói értékekkel és a fogyasztói szükségletekkel kapcsolatos állítások 

értékelése mellett vizsgáltuk az egészséggel és egészséges táplálkozással kapcsolatos 

attitűdöket. Felmértük a speciális élelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakoriságát és az 

élelmiszervásárlást befolyásoló tényezőket. Vizsgálat tárgyát képezte továbbá a magyar 

eredetű-, a helyben előállított- és a bioélelmiszerek vásárlásának fogyasztói megítélése.  

A felmérés során alkalmazott kérdőív tartalmi és formai összeállításánál messzemenően 

törekedtünk a kérdések érthetőségére, az esetleges kétértelműség maradéktalan kiszűrésére, 

akárcsak sorrendiségére. 

A kérdőívek feldolgozása a célnak megfelelő matematikai-statisztikai program 

segítségével (SPSS 13.0) történt. Az adatok elemzése során elsőként a teljes mintasokaság 

szerinti gyakorisági megoszlásokat mutatjuk be. A háttérváltozói csoportok közül viszont csak 
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azokat jellemezzük, amelyek között szignifikáns összefüggéseket találtunk 95%-os 

megbízhatósági szint mellett. 

A kiértékelés során a skála jellegű kérdéseknél jellemzően átlagokat és százalékos 

arányokat számítottunk, a többinél százalékos formában, kereszttáblázatok segítségével 

dolgoztuk fel az adatokat.  

A százalékos megoszlások esetében Chi-négyzet próbával szignifikancia elemzéseket, 

többváltozós statisztikai vizsgálatoknál varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztunk. Fontos 

megemlíteni azt is, hogy a táblázatokban az adatok százalékos összege ±0,1-0,2%-kal eltérhet 

100-tól az SPSS számítási metodikája miatt. Az elemszámbeli (N) differencia pedig a 

súlyozásból adódhat. 

A kérdőívben szereplő életstílus állítások alapján első lépésben az adatredukciós 

módszerek közül feltáró jellegű faktorelemzést végeztünk. Az adatok faktorelemzésre való 

alkalmasságának vizsgálatára a Bartlett-tesztet alkalmazunk, amely azt méri, hogy a 

korrelációs mátrixnak a főátlón kívüli elemei csak véletlenül térnek-e el a nullától. Ebben az 

esetben a nullhipotézis az, hogy a változók az alapsokaságban korrelálatlanok, tehát a cél a 

nullhipotézis elutasítása, hiszen azt szeretnénk, hogy a változók korreláljanak egymással. Ezt 

a nullhipotézist abban az esetben vethetjük el, ha a Bartlett-teszt szignifikanciája 0,05 alatti 

értéket vesz fel (SAJTOS és MITEV, 2007). Emellett a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) értéket is 

figyelembe vesszük, ami a faktorelemzés helytállóságát elemző mutatószám. A KMO mutató 

a változók faktorelemzésre való alkalmasságát mutatja meg, amelyet annak értéke alapján 

ítélhetünk meg. A következő határértékeket célszerű figyelembe venni (SAJTOS és MITEV, 

2007; MALHOTRA, 2002):  

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 
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4. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

 

4.1. Élelmiszer fogyasztói piacok szegmentációja 
 

Az élelmiszerfogyasztói magatartás alakulását ma már egyre kevésbé tudjuk magyarázni a 

„hagyományos” szegmentációs technikákkal, így a nem, az életkor, avagy a lakóhely 

önmagában már nem elegendő a piac megismeréséhez. A marketingben ezért egyre gyakoribb 

a magatartás szerinti szegmentálás, vele együtt az életstílus elemzése. Az életstílus azon az 

emberi alapszükségleten alapuló szociális tényező, ami az emberek integráció (tartozni 

valahová) és differenciálódás (az egyediség) iránti egyidejű igényét testesíti meg. Azonos 

szubkultúrából vagy társadalmi osztályból származó, hasonló foglalkozású emberek 

életstílusa nem feltétlenül azonos, ezért az életstílus pusztán demográfiai jellemzőkkel (pl. 

nem, kor, iskolai végzettség, jövedelem) nehezen jellemezhető. Az életstílus értelmezhető 

egyéni és csoportszinten is: kifejezhet egy nagyobb társadalmi csoporthoz tartozást, de az 

egyén önkifejezésének is lehet az eszköze. A legtöbb életstílus-kutatás tartalmaz 

értékorientáció dimenziót, ami mellé még egy fontos jellemzőt választva ábrázolja a 

fogyasztói életstílus csoportokat.  

Az alprogram egyik célkitűzése az élelmiszerfogyasztók életstílus alapján történő 

szegmentálása, illetve a potenciális célpiacok kiválasztása a funkcionális (egészségvédő-, bio- 

és hagyományos-) élelmiszerek piacán. A kutatás második lépésben vizsgálja az életstílus, a 

funkcionális élelmiszerek fogyasztása és a fogyasztói értékek közötti kapcsolódási pontokat. 

 

 

4.1.1. Élelmiszerorientált életstílus elemzés 

 

Az alprogram kutatási feladatának alapjául a Grunert-féle élelmiszerorientált életstílus-modell 

szolgált, amely 69 állítást fogalmaz meg a fogyasztói és vásárlási magatartással kapcsolatban. 

A modell szerint a fogyasztói értékek és a konkrét terméktulajdonságok, ill. termékkategóriák 

között a kapcsolat csak közvetett módon valósul meg. Az értékek és a terméktulajdonságok 

között az életstílus jellemzői helyezkednek el. A vásárlói és fogyasztói helyzetek jellemezhetők 

a vásárlási motivációkkal (pl. önmegvalósítás) a fogyasztási helyzetekkel (pl. otthoni 

ételkészítés, házon kívüli étkezés), az ételkészítés módjával (otthoni főzés, konyakész ételek 

elkészítése, új receptek kipróbálása), a vásárlási módokkal (pl. vásárlás szakboltokban, 

vásárlási lista, termékinformáció fontossága), valamint a minőségi tényezők megítélésével (pl. 

élelmiszerbiztonság, egészségesség, íz, frissesség, újdonság). A modellben szereplő 

termékkategóriát a funkcionális élelmiszerek három fő csoportja (egészségvédő, bio és 

hagyományos) képviseli, az értékorientációt pedig KAHLE (1983) kutatásai alapján 

határozzuk meg.  

A kérdőíven szereplő 69 életstílus kijelentést felhasználva elsőként faktor-analízist 

végeztünk, amellyel feltártuk a fogyasztói gondolkodás közös elemeit. A 69 változó alapján – 

varimax rotációt követően – 14 egymástól jól elkülönülő faktort alakítottunk ki. A Kaiser-

Meyer-Olkin mutató (KMO) értéke meghaladja a 0,5-es értéket, 0,866, vagyis a faktorok a 

szórásnégyzet 87%-át magyarázzák. Ennek alapján a változószett alkalmas a faktoranalízisre. 

A Bartlett-teszt szignifikanciája 0,000, eszerint a változók páronként függetlenek.  

Az együtthatók túlnyomó többsége a faktoranalízis során lényegesen meghaladta a 0,3 és 

0,4 körüli értéket, így a szegmentáláshoz elegendő lett volna a faktoranalízis elvégzése is 

(GRAFEN és HAILS, 2002). A kevesebb szegmens kialakítása érdekében azonban 

klaszteranalízist (K-Means Cluster) is végeztünk, amelynek segítségével – követve BRUNSO, 



32 

 

GRUNERT és BREDAHL (1996) szegmens-felosztását – 5 fogyasztói életstílus-csoportot 

különítettünk el. Az öt klaszter a minta 74,2%-át fedi le (742 fő), 258 fő (25,8%) válaszait 

viszont nem tudtuk csoportokba rendezni. A továbbiakban a 742 fogyasztót tekintettük 100%-

nak (4. táblázat), akiket a hazai élelmiszergyártók legfontosabb célcsoportjai lehetnek.   

 
4. táblázat 

Célcsoportok a hazai élelmiszerpiacon (n=742) 

Szegmens megnevezése 
A szegmensek mérete 

Fő % 

Racionális   68   9,2 

Érdektelen 122 16,4 

Konzervatív 161 21,7 

Könnyelmű   72   9,7 

Kísérletező 319 43,0 

 

Az eredmények szerint a legnagyobb csoportot a kísérletező élelmiszer-fogyasztók teszik 

ki, a megkérdezettek 43,0%-a sorolható ide. Őket követik a konzervatívok, akik a minta 

egyötödét alkotják. Arányát tekintve nem sokkal kisebb szegmens az érdektelen sem (16,4%), 

a könnyelmű és a racionális élelmiszer-fogyasztók viszont lényegesen kevesebben vannak. 

 

A csoportok fő jellemzői a következők:  

 

A racionális élelmiszer-fogyasztó 

A csoport aránya a mintában 9,2% (68 fő). Jellemzően nők alkotják (63,2%), akik az 

átlagosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek (23,5%), életkor szerint viszont nem 

találtunk eltéréseket a szegmentumok között(!). Az összes csoport közül itt a legnagyobb a 

szellemi foglalkozásúak részaránya (36,8%), viszont a legkisebb a fizikai dolgozóké (20,6%). 

Anyagi lehetőségeik az átlagosnál kedvezőbbek, valószínűleg erre utal a válasz-megtagadók 

nagy aránya is (7,4%). A csoport jó jövedelmi pozícióban van, az elmúlt egy-két évben náluk 

javult legnagyobb arányban az anyagi helyzet.  

Kifejezetten fontosak számukra a termékről szóló információk, pontosan tudni akarják, 

hogy mit tartalmaznak az élelmiszerek. Ez inkább táplálkozási szempontból lényeges, és 

kevésbé a márkák közötti választás motiválja őket. Tudatos élelmiszer-beszerzés jellemző 

rájuk, viszonylag gyakran tesznek fel kérdéseket az eladónak, sok esetben a szakboltokban. A 

körültekintő tájékozódás segíti a tudatos választást, illetve a tévhitek eloszlatását az 

élelmiszerekkel kapcsolatban. A csoport előnyben részesíti a különböző tápanyagokkal 

dúsított élelmiszereket. Kifejezetten érzékenyek az E-számokra, ha lehet, elkerülik a 

(mesterséges) adalékanyagokat tartalmazó készítményeket. Racionális magatartásuk mellé 

társul új iránti fogékonyságuk, szívesen próbálnak ki idegen országokból származó 

recepteket, avagy olyan ételeket, amelyeket azelőtt még sohasem kóstoltak. Az élelmiszerek 

tulajdonságai közül előnyben részesítik a frissességet, emiatt viszont csekély a konyhakész és 

az előrecsomagolt áruk fogyasztása körükben.  

 

Az érdektelen élelmiszer-fogyasztó 

Az „Érdektelen élelmiszer-fogyasztók” csoportja méret alapján a harmadik legnagyobb 

klaszter (122 fő, 16,4%). Nemek szerint enyhén felülreprezentáltak a férfiak (51,6%). Itt a 

legnagyobb az érettségivel rendelkező személyek aránya (42,6%), foglalkozásukat tekintve 

túlsúlyban vannak az aktív fizikai tevékenységet végzők (41,8%). A szegmens átlagos 

jövedelmi viszonyok között él, az elmúlt egy-két évben anyagi helyzetük jellemzően nem 
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változott (52,0%). A klaszter tipikus városi csoport átlagos iskolai végzettséggel és jövedelmi 

háttérrel.  

A klaszterben a címke és az ár-feliratozás jelenti a legfontosabb információs pontot, egyéb 

befolyásoló tényezőket (pl. eladók, reklámok, ismerősök) csak ritkán vesznek igénybe. 

Fokozott árérzékenységük miatt lemondanak az organikus és funkcionális élelmiszerek 

fogyasztásáról, emiatt viszont könnyebben elfogadják az E-számokkal jelzett adalékanyagokat 

tartalmazó termékeket. Újdonság iránti igényük korlátozott, csak elvétve kockáztatnak, 

konzervatív szemlélet jellemzi őket. A termékjellemzők közül – szemben az előző csoporttal 

– inkább a kiváló ízre helyezik a hangsúlyt. Nem töltenek el sok időt sütéssel-főzéssel, 

előnyben részesítik a gyors megoldásokat. 

 

A konzervatív élelmiszer-fogyasztó 

A klasztert összesen 161 fő alkotja, ami a teljes minta 21,7%-a. Ebben a csoportban 

képviseltetik magukat legnagyobb arányban a férfiak (57,8%); iskolai végzettség szerint 

viszonylag nagy a szakmunkások (30,9%), illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

hányada (19,8%). Anyagi helyzetük az iskolai végzettség kettőségének megfelelően a 

legkevésbé közepes, sokan keresnek az átlagosnál kevesebbet (62,4%), de egy szűk réteg az 

átlagosnál sokszorta többet (15,5%). Az elmúlt években jövedelmi helyzetük is ennek 

megfelelően változott. A legtöbben megyei jogú városokban élnek (25,5%), de a többi 

csoporttal összehasonlítva sokan laknak közülük 2000 fő alatti községekben (19,9%). 

A csoport viszonylag nagy jelentőséget tulajdonít a termékről szóló információknak, ami 

elsősorban a reklámokkal szembeni attitűdökben nyilvánul meg. Az ide tartozó személyek 

jobban bíznak azokban az élelmiszerekben, amelyeket intenzíven reklámoznak; a reklámok 

segítik őket abban, hogy helyes vásárlási döntést hozzanak. A szegmens olyan típusú 

fogyasztókból áll, akik mások által befolyásoltan is vásárolnak. Értékrendjükben megjelenik 

az egészségtudatosság és a természetesség, a bio- és funkcionális élelmiszerekre irányuló 

vásárlási hajlandóságuk pozitív. Idegen kultúrákból származó élelmiszerrecepteket csak ritkán 

próbálnak ki, egyáltalán nem tekinthetők újdonságkövetőnek. Inkább maradnak a jól bevált 

recepteknél, ragaszkodnak a megszokott ízekhez, az előző csoporttal ellentétben a friss 

élelmiszereket részesítik előnyben a konzervekkel és a fagyasztott termékekkel szemben. Jól 

érzik magukat a konyhában, családjuk segít az étkezés körüli teendők ellátásában, fontos 

számukra az együttlét, a társadalmi érintkezés. A kölcsönös segítségnyújtás megnyilvánul az 

ételkészítésben is; ha az egyik félnek nincs ideje (vagy kedve) főzni, a másik kisegíti.  

 

A könnyelmű élelmiszer-fogyasztó 

A klaszter mindössze 72 fogyasztóból áll, akik a teljes minta 9,7%-át fedik le. A csoporton 

belül enyhe túlsúlyban vannak a nők (54,2%), iskolai végzettség szerint pedig dominálnak a 

szakmunkások (36,1%) és az érettségizettek (38,9%). A felsőfokú végzettséggel rendelkező 

személyek aránya az összes csoport közül itt a legkisebb (9,7%). Kiemelkedően nagy az aktív 

fizikai munkát végzők (41,7%), valamint a nyugdíjasok aránya (26,4%). Az elmúlt években 

náluk csökkent a legnagyobb arányban a családi bevétel (52,7%), ebből a szempontból 

kifejezetten rossz pozícióban vannak.  

A klaszterbe tartozó fogyasztók valamennyi vásárláshoz kapcsolódó tényezőt 

alulértékelik, az öt csoport közül a legalacsonyabb minősítéseket adva. Nem foglalkoznak a 

termékről szóló információkkal, nem kíváncsiak az élelmiszercímkékre, nem hisznek a 

reklámoknak, döntés előtt pedig csak ritkán hallgatnak másokra. Egyáltalán nem érdekli őket 

az élelmiszer-vásárlás, azt kötelességszerűen, mechanikusan és spontán végzik. Nemtörődöm 

magatartásuk miatt csak nagyon ritkán járnak szakboltokba, és szinte soha nem kérdezik meg 

az eladókat a fontosabb termékjellemzőkről. Nem érdekli őket az élelmiszer természetessége 

és egészségessége, kevésbé érzékenyek az E-számokkal megjelölt adalékanyagokra. Az 
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egyetlen dolog, ami az élelmiszerek esetében döntő tényező, az íz, e téren viszonylag erős 

motivációkkal rendelkeznek. Emiatt hajlandók lemondani a táplálkozási előnyökről is, vagyis 

fontosabb az élvezetek keresése, mint az egészséges életmód. 

 

A kísérletező élelmiszer-fogyasztó 

A „Kísérletező élelmiszer-fogyasztó” klaszter méretét tekintve a legnagyobb szegmens az öt 

közül, összesen 319 fő, a teljes minta 43%-a sorolható ide. Lényegesen többen vannak a 

csoportban a nők (60,8%), mint a férfiak (39,2%), iskolai végzettségük közelíti az országos 

átlagot. Viszonylag sok közöttük a tanuló (7,2%) és a háztartásbeli (3,4%), ami a fiatalok 

fokozott jelenlétére utal. Ebben a csoportban található a legtöbb elsődleges élelmiszer-

beszerző (67,4%), ami valószínűleg a női túlsúlynak tulajdonítható. A szegmens jövedelmi 

viszonyai kiegyensúlyozottak, jelentős eltérés az átlagostól nem tapasztalható, s ugyanez 

jellemző a keresetek változására is. Az ide sorolható fogyasztók településtípusok szerinti 

megoszlása a normálishoz közelít.  

A klasztert az élelmiszercímkén található információk fokozottan érdeklik, egyik oldalról 

a táplálkozási információk, a másik oldalról a márkák közötti választás miatt. Kevésbé 

hisznek a reklámoknak, ugyanakkor mások által könnyen befolyásolhatók. Akárcsak a 

racionális és a konzervatív fogyasztói klaszter, ők is elfogadják a természetes és a 

funkcionális élelmiszereket, valamint elutasítják az E-számos termékeket. Erősen motiváltak 

abban, hogy idegen országokból származó élelmiszerrecepteket próbáljanak ki, és olyan 

élelmiszereket vásároljanak, amelyeket azelőtt sohasem kóstoltak (fogékonyak az 

újdonságokra). A táplálkozási előnyöket előtérbe helyezik, emiatt nagyobb arányban 

hajlandók lemondani az élelmiszerek magas élvezeti értékéről, kiváló ízéről, akárcsak 

frissességéről.  

 

 

4.1.2. Egészség és egészséges táplálkozás 

 

Az élelmiszerorientált életstílus elemzést követően az egészségről és az egészséges 

táplálkozásról kérdeztük a válaszadókat. A témakör vizsgálata során elsőként arra kértük a 

megkérdezetteket, hogy az 5. táblázatban látható meghatározások közül válasszák ki azokat, 

amelyeket az egészség fogalmával azonosítanak. 
5. táblázat 

Az egészség fogalmának meghatározása (N=1000) 

Megnevezések Fő % 

Család egészsége 949 94,9 

Egészséges életmód 930 93,0 

A betegség hiánya 925 92,5 

Egészséges táplálkozás 924 92,4 

Gyerek egészsége 924 92,4 

Testi, lelki és szellemi harmónia 868 86,8 

Testi, lelki, szellemi és kapcsolati harmónia 832 83,2 

Szellemi frissesség 823 82,3 

Lelki egyensúly 818 81,8 

Pozitív érzések 759 75,9 

Pozitív gondolkodás 753 75,3 

Kiváló emberi kapcsolatok 589 58,9 

 

A válaszadók többsége (94,9%) a család egészségét érti a fogalom alatt. 90% feletti az 

igen válaszok aránya az alábbi válaszlehetőségek esetében: az egészséges életmód (93,0%), a 
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betegség hiánya (92,5%), az egészséges táplálkozás (92,4%) és a gyerek egészsége (92,4%). 

Az eredmények alapján elmondható, hogy az egészség nem egyfajta önös célként jelenik meg 

az emberek életében, ugyanis a szeretteik egészsége éppoly fontos számukra, mint a sajátjuké. 

Továbbá a válaszok azt tükrözik, hogy a fogalom komplex és soktényezős állapotot takar. 

 

Az egészség fogalmának meghatározását követően egészségvédő tevékenységeket 

soroltunk fel a megkérdezetteknek. A kérdés során egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett 

megítélniük a válaszadóknak a különböző egészségvédő tevékenységek fontosságát. A skálán 

az 1 az egyáltalán nem fontos, míg az 5 a nagyon fontost jelentette. A 6. táblázatban az 

átlagok szerint csökkenő sorrendben szemléltetjük az eredményeket. 

 
6. táblázat 

A vizsgált egészségvédő tevékenységek fontossága 

Megnevezések N Átlag Szórás 

Megfelelő mennyiségű folyadék-felvétel 996 4,68 0,700 

Zöldség- és gyümölcsfogyasztás 996 4,63 0,697 

Testmozgás 995 4,55 0,776 

Stresszes helyzetek elkerülése 995 4,54 0,772 

Kellő időtartalmú alvás 995 4,53 0,769 

Természetes élelmiszerek fogyasztása 995 4,06 1,011 

Orvosi ellenőrzés 992 4,01 1,107 

Kikapcsolódás, relaxálás 994 4,01 1,104 

Társasági élet 981 3,74 1,110 

Egészségvédő élelmiszerek fogyasztása 985 3,54 1,203 

Alternatív gyógyítási módok igénybevétele 965 2,81 1,320 

Étrend-kiegészítők fogyasztása 992 2,71 1,316 

Meditáció 961 2,32 1,299 

Templomba járás, imádkozás 959 2,26 1,407 

Jóga 950 2,15 1,258 

 

A fontosság tekintetében a megfelelő mennyiségű folyadék-felvétel (4,68), a zöldség- és 

gyümölcsfogyasztás (4,63), a testmozgás (4,55), a stresszes helyzetek elkerülése (4,54), 

valamint a kellő időtartalmú alvás (4,53) kapták a legmagasabb osztályzatokat, amelyek 

napjainkra beépültek a köztudatba. Megítélésünk szerint, ehhez a média is hozzájárult, 

ugyanis a különböző kommunikációs eszközök segítségével ezeket az egészségvédő 

tevékenységeket hangsúlyozzák leginkább. A kevésbé fontosnak vélt egészségvédő 

tevékenységek esetében megoszlanak a vélemények, ezt a magasabb szórásértékek is 

alátámasztják.  

A 7. táblázatban a felsorolt egészségvédő tevékenységek fontosságát a válaszadók 

nemének függvényében mutatjuk be. 
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7. táblázat 

A felsorolt egészségvédő tevékenységek fontossága a válaszadók neme függvényében 

Megnevezések 
Férfi Nő 

N Átlag Szórás N Átlag Szórás 

Stresszes helyzetek elkerülése 475 4,49 0,822 520 4,59 0,720 

Zöldség- és gyümölcsfogyasztás 476 4,50 0,777 520 4,75 0,591 

Orvosi ellenőrzés 477 3,91 1,151 515 4,11 1,052 

Kellő időtartamú alvás 476 4,48 0,838 519 4,58 0,693 

Templomba járás, imádkozás 459 2,01 1,265 500 2,53 1,495 

Természetes élelmiszerek fogyasztása 476 3,98 1,022 519 4,14 0,998 

Étrend-kiegészítők fogyasztása 471 2,61 1,283 520 2,79 1,345 

Kikapcsolódás, relaxálás 473 3,90 1,177 520 4,11 1,029 

Egészségvédő élelmiszerek fogyasztása 470 3,35 1,205 514 3,71 1,179 

Alternatív gyógyítási módok igénybevétele 459 2,58 1,296 506 3,02 1,310 

Meditáció 459 2,11 1,242 502 2,52 1,323 

Jóga 453 1,94 1,182 497 2,33 1,298 

 

A táblázatban jól látszik, hogy a megkérdezett nők valamennyi az egészségük védelme 

érdekében folytatott tevékenységet fontosabbnak tekintenek, mint a férfiak. 

A 8. táblázatban foglaltuk össze a vizsgált egészségvédő tevékenységek fontossága és az 

iskolai végzettség közötti szignifikáns eredményeket. 

 
8. táblázat 

A vizsgált egészségvédő tevékenységek fontossága a válaszadók legmagasabb iskolai végzettségének 

függvényében 

Megnevezések 

Maximum 8 

általános 

Szakmunkásképző, 

szakiskola 
Érettségi Felsőfokú diploma 

N
 

Á
tl

a
g
 

S
zó

rá
s 

N
 

Á
tl

a
g
 

S
zó

rá
s 

N
 

Á
tl

a
g
 

S
zó

rá
s 

N
 

Á
tl

a
g
 

S
zó

rá
s 

Testmozgás 146 4,36 0,917 312 4,47 0,845 361 4,60 0,678 176 4,70 0,693 

Zöldség- és 

gyümölcsfogyasztás 
147 4,43 0,880 312 4,59 0,730 361 4,71 0,582 176 4,71 0,642 

Orvosi ellenőrzés 146 4,23 1,066 311 4,06 1,089 358 3,93 1,097 177 3,94 1,155 

Templomba járás, 

imádkozás 
144 2,80 1,479 298 2,16 1,436 345 2,16 1,326 173 2,28 1,397 

Természetes 

élelmiszerek fogyasztása 
147 3,83 1,207 311 4,07 0,990 360 4,12 0,967 177 4,13 0,942 

Megfelelő mennyiségű 

folyadék-felvétel 
148 4,45 0,913 312 4,71 0,609 359 4,71 0,695 177 4,75 0,623 

Kikapcsolódás, 

relaxálás 
147 3,54 1,343 310 4,00 1,099 361 4,11 1,007 176 4,19 0,992 

Egészségvédő 

élelmiszerek fogyasztása 
145 3,23 1,345 306 3,55 1,218 359 3,61 1,121 175 3,62 1,192 

Meditáció 137 1,98 1,192 301 2,21 1,356 348 2,48 1,311 175 2,48 1,196 

Jóga 136 1,86 1,142 298 2,02 1,281 343 2,26 1,270 173 2,36 1,230 

Társasági élet 143 3,23 1,337 308 3,77 1,120 357 3,78 1,029 173 4,00 0,932 
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A testmozgás, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás, a természetes élelmiszerek fogyasztása, 

a megfelelő mennyiségű folyadék-felvétel, a kikapcsolódás, relaxálás, az egészségvédő 

élelmiszerek fogyasztása, a meditáció, a jóga és a társasági élet esetében az átlagok növekvő 

tendenciát mutatnak a magasabb iskolai végzettséggel párhuzamosan, tehát ezek az 

egészségvédő tevékenységek a magasabb iskolázottság által egyre fontosabbá válnak az 

egyén életében. Ettől eltérően a templomba járás, imádkozás és az orvosi ellenőrzés, mint 

egészségvédő tevékenység a legnagyobb szerepet a maximum 8 általánossal rendelkezőknél 

tölti be, és fontossága a magasabb iskolai végzettségűeknél alacsonyabb. Továbbá 

megfigyelhető, hogy a legalacsonyabb iskolázottságú válaszadók esetében többnyire a 

legmagasabbak a szórásértékek, mely arra enged következtetni, hogy szélsőséges vélemények 

jellemzőek e csoporton belül.  

 

Az egészségvédő tevékenységek fontosságának megítélését követően ezek gyakoriságára 

kérdeztünk rá. A 9. táblázat bemutatja, hogy milyen gyakran végzik ezeket a tevékenységeket 

a válaszadók. 

 
9. táblázat 

A felsorolt egészségvédő tevékenységek végzésének gyakorisága (N=1000) 

Megnevezések 
Minden nap 

Heti 3-4 

alkalommal 

Heti 2-3 

alkalommal 

Havi 1-2 

alkalommal 

Ritkábban, 

mint 

havonta 

Soha 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

Megfelelő mennyiségű 

folyadék-felvétel 
603 60,3 202 20,2 110 11,0 52 5,2 20 2,0 13 1,3 

Kellő időtartamú alvás 331 33,1 233 23,3 251 25,1 113 11,3 50 5,0 22 2,2 

Zöldség- és 

gyümölcsfogyasztás 
291 29,1 352 35,2 227 22,7 95 9,5 29 2,9 6 0,6 

Stresszes helyzetek 

elkerülése 
210 21,0 161 16,1 230 23,0 190 19,0 109 10,9 100 10,0 

Testmozgás 173 17,3 155 15,5 246 24,6 204 20,4 127 12,7 95 9,5 

Természetes élelmiszerek 

fogyasztása 
109 10,9 207 20,7 326 32,6 228 22,8 91 9,1 39 3,9 

Kikapcsolódás, relaxálás 64 6,4 106 10,6 278 27,8 290 29,0 176 17,6 86 8,6 

Egészségvédő 

élelmiszerek fogyasztása 
51 5,1 86 8,6 282 28,2 256 25,6 191 19,1 134 13,4 

Társasági élet 49 4,9 106 10,6 206 20,6 390 39,0 168 16,8 81 8,1 

Étrend-kiegészítők 

fogyasztása 
46 4,6 50 5,0 157 15,7 167 16,7 238 23,8 342 34,2 

Templomba járás, 

imádkozás 
20 2,0 36 3,6 61 6,1 125 12,5 271 27,1 487 48,7 

Meditáció 10 1,0 12 1,2 47 4,7 80 8,0 172 17,2 679 67,9 

Orvosi ellenőrzés 9 0,9 27 2,7 58 5,8 266 26,6 580 58,0 60 6,0 

Alternatív gyógyítási 

módok igénybevétele 
4 0,4 28 2,8 79 7,9 135 13,5 278 27,8 476 47,6 

Jóga 3 0,3 12 1,2 26 2,6 50 5,0 90 9,0 819 81,9 

 

A megkérdezettek közel kétharmada (60,3%) az egészségének megőrzése érdekében 

minden nap figyelmet fordít a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. A kellő időtartamú 
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alvást, a zöldség- és gyümölcsfogyasztást, a stresszes helyzetek elkerülését és a testmozgást, 

mint prevenciós tevékenységet a válaszadók többsége heti rendszerességgel gyakorolja. A 

jóga és a meditáció esetében a legmagasabb azoknak az aránya (81,9, illetve 67,9%), akik 

egyáltalán nem végzik ezeket a tevékenységeket. 

Összességében elmondható, hogy az egészségvédő tevékenységek fontosságában és 

gyakoriságában jelentős eltérések nem figyelhetők meg, ugyanis a legfontosabbnak vélt 

tevékenységek esetében a legmagasabb azon válaszadók száma, akik napi gyakorisággal 

végzik az adott tevékenységet.  

A testmozgás gyakoriságánál az életkor függvényében érdekes eredményeket kaptunk. A 

szignifikáns adatok szerint, jelentős differencia nincsen a különböző korcsoportok között a 

mindennapos testmozgás tekintetében. Érdekes módon a megkérdezett 60-75 év közöttiek 

nagyobb arányban (18,7%) végeznek napi rendszerességgel testmozgást, mint a 18-29 évesek 

(16,5%). A legaktívabb a 30-39 éves korcsoport 19,1%-os válaszadási aránnyal. 

 

Az egészség és egészséges táplálkozás témakörén belül az utolsó kérdés arra vonatkozott, 

hogy a válaszadók hol tartanak az egészséges táplálkozásra történő áttérés területén. A zárt 

kérdésre adott válaszok százalékos megoszlását a 7. ábrán szemléltetjük. 

 
7. ábra: A válaszadók meglátása arra vonatkozóan, hogy hol tartanak az egészséges 

táplálkozásra történő áttérés területén, % (N=979) 

 

A megkérdezettek több mint fele (55,3%) nem szándékozik egészségesebb táplálkozásra 

áttérni a közeljövőben. A válaszadók közel egynegyede (21,7%) azonban erős késztetést érez 

arra, hogy változtasson táplálkozási szokásain. Megközelítőleg 15%-a (14,6%) a 

megkérdezetteknek nyilatkozott úgy, hogy legalább hat hónapja egészségesebben táplálkozik, 

amely figyelemreméltó eredménynek tekinthető. 

A 10. táblázatban a legmagasabb befejezett iskolai végzettség függvényében mutatjuk be, 

hogy a válaszadók hol tartanak az egészséges táplálkozásra történő áttérés területén. 

 
  

A következő hat hónapban nem szándékozom áttérni egy

általam egészségesebbnek vélt táplálkozásra.

Erős késztetést érzek arra, hogy áttérjek egy általam

egészségesebbnek vélt táplálkozásra.

A következő egy hónapban lépéseket fogok tenni, hogy

áttérjek egy általam egészségesebbnek vélt táplálkozásra.

Már több mint hat hónapja egészségesebben táplálkozok, a

visszaesés esélye régi táplálkozási szokásaimra minimális.

Már legalább hat hónapja egészségesebben táplálkozok.

55,3 

21,7 

8,5 

8,0 

6,6 
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10. táblázat 

Az egészséges táplálkozásra történő áttérés megítélése a válaszadók iskolai végzettségének 

függvényében (N=981) 

Megnevezések 

Maximum 

8 általános 

Szakmun-

kásképző, 

szakiskola 

Érettségi 
Felsőfokú 

diploma 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

A következő hat hónapban nem szándékozom 

áttérni egy általam egészségesebbnek vélt 

táplálkozásra. 

98 67,6 203 67,0 177 49,6 64 36,4 

Erős késztetést érzek arra, hogy áttérjek egy 

általam egészségesebbnek vélt táplálkozásra. 
22 15,2   51 16,8   91 25,5 49 27,8 

A következő egy hónapban lépéseket fogok tenni, 

hogy áttérjek egy általam egészségesebbnek vélt 

táplálkozásra. 

11   7,6   21   6,9   38 10,6 13   7,4 

Már legalább hat hónapja egészségesebben 

táplálkozok. 
  6   4,1   13   4,3   25   7,0 21 11,9 

Már több mint hat hónapja egészségesebben 

táplálkozok, a visszaesés esélye régi táplálkozási 

szokásaimra minimális. 

  8   5,5   15   5,0   26   7,3 29 16,5 

 

A táblázatban jól látszik, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező 

válaszadók jóval nagyobb arányban válaszolták azt, hogy a következő hat hónapban nem 

szándékoznak áttérni egy általuk egészségesebbnek vélt táplálkozásra. Kiemelkedően magas 

azoknak a diplomásoknak az aránya, akik már több mint hat hónapja egészségesebben 

táplálkoznak, arányaiban véve háromszorosa a maximum 8 általánossal rendelkezőknek. 

Mindez a jövedelmi helyzettel is párhuzamba állítható. 

 

 

4.1.3. A fogyasztói értékek és a fogyasztói szükségletet befolyásoló tényezők elemzése 

 

Az egészség és egészséges táplálkozás vizsgálatát követően a fogyasztói értékek kerültek 

górcső alá. A témakör elemzésének keretében arra kértük a megkérdezetteket, hogy egytől 

ötig terjedő skálán értékeljék, mennyire tartják fontosnak a felsorolt kijelentéseket. A skálán 

az 1 az egyáltalán nem fontos, míg az 5 a nagyon fontos. Az alábbi táblázat (11. táblázat) 

szemlélteti az eredményeket. 
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11. táblázat 

A vizsgált kijelentések fontossága 

Megnevezések N Átlag Szórás 

Nagyon fontos számomra, hogy biztonságban érezzem 

magam. 
999 4,65 0,626 

Nagyon fontos számomra az élvezetes és boldog élet 

biztosítása. 
999 4,48 0,747 

Nagyon fontos számomra, hogy elfogadjanak a 

barátaim, a családom és a körülöttem élő emberek. 
993 4,40 0,849 

Nagyon fontos számomra, hogy képességeimet a 

legjobban kihasználjam. 
999 4,30 0,839 

Nagyon fontos számomra, hogy büszke legyek 

önmagamra. 
997 4,20 0,888 

Nagyon fontos számomra, hogy közeli és meghitt 

kapcsolatba kerüljek barátaimmal. 
995 4,09 0,942 

Nagyon fontos számomra, hogy sikeres legyek. 997 4,03 1,016 

Nagyon fontos számomra, hogy mások elismerjenek. 998 4,00 1,011 

Nagyon fontos számomra, hogy izgalmakban bővelkedő 

legyen az életem. 
997 2,91 1,317 

 

A legmagasabb osztályzatot (4,65) a „nagyon fontos számomra, hogy biztonságban 

érezzem magam” kijelentés kapta, a legalacsonyabb, valamivel hármas alatti osztályzatot 

pedig a „nagyon fontos számomra, hogy izgalmakban bővelkedő legyen az életem” kijelentés, 

melynek kivételével valamennyi állítás fontosságát 4 feletti átlaggal értékelték a válaszadók. 

 

A fogyasztói értékek elemzését követően a fogyasztói szükségletet befolyásoló tényezők 

fogyasztói megítélését vizsgáljuk. A válaszadók véleményét a következő főbb faktorok 

megítélése alapján elemezzük: élelmiszerek egészségvédő hatása, íz, környezetvédelmi 

szempontok, ár, magyar eredet, családi elvárások, minőség. 

A 12. táblázatban azt szemléltetjük, hogy a feltüntetett fogyasztói szükségletet 

befolyásoló tényezők, szempontok mennyire számítanak a megkérdezettek számára. A kérdés 

során 1-től 5-ig terjedő skálán kellett megadniuk a válaszadóknak az állításokkal történő 

egyetértés mértékét. A skálán az 1 jelentette azt, hogy a válaszadó egyáltalán nem ért egyet az 

állítással, míg az 5 azt jelentette, hogy teljes mértékben egyetért vele.  
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12. táblázat 

A fogyasztói szükségletet befolyásoló tényezők (n=1000) 

Állítások Átlag Szórás 

Tudatosan törekedek arra, hogy mindig a legjobb áron 

megvásárolható élelmiszereket vegyem. 
4,34 0,909 

Tudatosan törekedek arra, hogy mindig a legjobb ízű 

élelmiszereket vásároljam. 
4,29 0,864 

Tudatosan törekedek arra, hogy élelmiszervásárláskor 

figyelembe vegyem a családom elvárásait. 
4,21 1,080 

Tudatosan törekedek arra, hogy mindig magyar eredetű 

élelmiszereket vásároljak. 
3,51 1,104 

Az élelmiszerek kiválasztásakor tudatosan törekedek arra, 

hogy mindig olyan termékeket vásároljak, amelyek 

egészségvédő hatással rendelkeznek. 

3,26 1,193 

Az élelmiszerek kiválasztásakor tudatosan törekedek arra, 

hogy mindig legjobb minőségű termékeket vásároljam, 

akár magasabb áron is. 

3,19 1,220 

Az élelmiszerek vásárlásakor tudatosan törekedek arra, 

hogy figyelembe vegyem a környezetvédelmi szempontokat. 
3,10 1,192 

 

A válaszadók leginkább azzal értettek egyet, hogy az árak (4,34), az ízek (4,29) és a 

család igényei (4,21) alapján hozzák meg a vásárlási döntéseiket. Az eredmények azt az 

általánosan hangoztatott képet tükrözik, hogy a hazai vásárlók árérzékenyek és szeretik az 

ízletes termékeket, de a család elvárásai is fontosak a döntéshozatalban. Azonban a magyar 

eredet már csak ezen tényezők után következik (3,51), s az egészségvédelem (3,26), legjobb 

minőség (3,19) és a környezetvédelem (3,10) sokkal kevésbé számottevő a válaszadóknak. 
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4.2. Stratégiai élelmiszerek értékesítésének marketing jellemzői 
 

A program ezen szakaszának megvalósítása során ezért azt a célt tűztük ki, hogy 

megvizsgáljuk a fogyasztók magatartásának jellemzőit a termékcsoportok – úgy mint 

egészségvédő-, hagyományos és tájjellegű-, valamint bioélelmiszerek – esetén, rávilágítva a 

hasonlóságokra és a különbségekre. Kérdéseket tettünk fel a fogyasztási szokásokkal, a 

befolyásoló tényezőkkel, az in-store marketing eszközök megítélésével és a kommunikációs 

eszközökkel kapcsolatban. 

 

 

4.2.1. Élelmiszerek fogyasztási gyakorisága 

 

4.2.1.1. Hagyományos élelmiszer- és italkategóriák fogyasztási gyakorisága 

 

Elsőként a hagyományos, a mindennapi táplálkozás részét képező élelmiszer- és 

italkategóriák fogyasztási gyakoriságát vizsgáltuk, ezt követően a speciális élelmiszer-

kategóriák esetén mértük fel, hogy milyen gyakorisággal fogyasztják a válaszadók a 

különböző készítményeket. 

A 13. táblázat összegzi a különböző élelmiszer- és italkategóriák fogyasztási 

gyakoriságát.  

 
13. táblázat 

A különböző élelmiszer- és italkategóriák fogyasztási gyakorisága (N=1000) 

Kategória 

Naponta 

többször 
Naponta 

Heti 3-4 

alkalom 

Heti 1-2 

alkalom 

Havi 1-2 

alkalom 

Ritkábban

mint 

havonta 

Soha 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

Sertéshús 4 0,4 25 2,5 215 21,5 506 50,6 188 18,8 43 4,3 19 1,9 

Baromfihús 4 0,4 26 2,6 320 32,0 517 51,7 108 10,8 15 1,5 10 1,0 

Marhahús 2 0,2 4 0,4 27 2,7 76 7,6 318 31,8 413 41,3 160 16,0 

Zöldségfélék 50 5,0 314 31,4 409 40,9 184 18,4 34 3,4 7 0,7 2 0,2 

Gyümölcsfélék 78 7,8 365 36,5 327 32,7 167 16,7 44 4,4 17 1,7 2 0,2 

Cukor 128 12,8 395 39,5 184 18,4 155 15,5 67 6,7 33 3,3 38 3,8 

Hal 1 0,1 12 1,2 51 5,1 112 11,2 350 35,0 406 40,6 68 6,8 

Tejtermékek 133 13,3 507 50,7 209 20,9 84 8,4 36 3,6 15 1,5 16 1,6 

Burgonya 12 1,2 106 10,6 482 48,2 344 34,4 39 3,9 11 1,1 6 0,6 

Rizs 1 0,1 27 2,7 279 27,9 422 42,2 225 22,5 40 4,0 6 0,6 

Kenyérfélék 448 44,8 455 45,5 50 5,0 24 2,4 11 1,1 3 0,3 9 0,9 

Állati zsiradék 33 3,3 165 16,5 275 27,5 194 19,4 123 12,3 126 12,6 84 8,4 

Növényi olajok 30 3,0 240 24,0 432 43,2 216 21,6 42 4,2 22 2,2 18 1,8 

Sütemények 3 0,3 33 3,3 151 15,1 426 42,6 275 27,5 89 8,9 23 2,3 

Csokoládéfélék 8 0,8 78 7,8 181 18,1 355 35,5 239 23,9 110 11,0 29 2,9 

Kávé 339 33,9 400 40,0 57 5,7 31 3,1 27 2,7 26 2,6 120 12,0 

Égetett szeszesitalok 5 0,5 21 2,1 40 4,0 128 12,8 207 20,7 269 26,9 330 33,0 

Tea 125 12,5 288 28,8 229 22,9 149 14,9 85 8,5 65 6,5 59 5,9 

Sör 5 0,5 19 1,9 76 7,6 173 17,3 176 17,6 216 21,6 335 33,5 

Bor 9 0,9 32 3,2 45 4,5 154 15,4 226 22,6 277 27,7 257 25,7 

 

A 8. ábra szemlélteti, hogy milyen gyakran fogyasztják a különböző húsféléket a 

válaszadók. 
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8. ábra: A különböző húsfélék fogyasztási gyakorisága,% (N=1000) 

 

Az ábra jól láthatóan szemlélteti, hogy sertés- és baromfihúst jellemzően heti 

rendszerességgel fogyasztanak a megkérdezettek, míg marhahúst, illetve halat havi 1-2 

alkalommal, vagy ennél ritkábban. A válaszadók megközelítőleg egyötöde (16,0%) 

nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem fogyaszt halat. 

A zöldség- és gyümölcsfélék fogyasztási gyakoriságával kapcsolatban elmondható, hogy 

az előbbit a válaszadók többsége (40,9%) heti 3-4 alkalommal fogyasztja, utóbbit pedig napi 

rendszerességgel (36,5%). 

A 9. ábra a cukor, a sütemények és a csokoládéfélék fogyasztási gyakoriságát mutatja be 

a megkérdezettek válaszai alapján.  

9. ábra: A cukor, sütemények és csokoládéfélék fogyasztási gyakorisága, % (N=1000) 

 

A cukrot a válaszadók többsége naponta fogyasztja, mely egyrészt azzal magyarázható, 

hogy magas a napi rendszerességgel kávét és/vagy teát fogyasztók aránya – 73,9%, illetve 

41,3% –, akik körében a cukor általánosan használt édesítőszer. Az olyan élvezeti termékek, 

mint a csokoládéfélék és a sütemények fogyasztására a heti gyakoriság a jellemző.  

Naponta

többször

Naponta Heti 3-4

alkalommal

Heti 1-2

alkalommal

Havi 1-2

alkalommal

Ritkábban,

mint

havonta

Soha

0
,4

 

2
,5

 

2
1

,5
 

5
0

,6
 

1
8

,8
 

4
,3

 

1
,9

 

0
,4

 

2
,6

 

3
2

,0
 

5
1

,7
 

1
0

,8
 

1
,5

 

1
,0

 

0
,2

 

0
,4

 

2
,7

 7
,6

 

3
1

,8
 4

1
,3

 

1
6

,0
 

0
,1

 

1
,2

 5
,1

 1
1

,2
 

3
5

,0
 

4
0

,6
 

6
,8

 

Sertéshús Baromfihús Marhahús Hal

Cukor

Sütemények

Csokoládéfélék

12,8 

0,3 

0,8 

39,5 

3,3 

7,8 

18,4 

15,1 

18,1 

15,5 

42,6 

35,5 

6,7 

27,5 

23,9 

3,3 

8,9 

11,0 

3,8 

2,3 

2,9 

Naponta többször Naponta Hetente 3-4 alkalommal

Hetente 1-2 alkalommal Havonta 1-2 alkalommal Ritkábban, mint havonta

Soha



44 

 

A kenyérfélék és a kávé után a tejtermékeket fogyasztják a legnagyobb arányban napi 

rendszerességgel – naponta többször vagy naponta – a megkérdezettek. A tejtermékek gyakori 

fogyasztása kedvező eredménynek tekinthető, ugyanis a tejet és a belőle készült számos 

fermentált terméket a táplálkozási ajánlások egészséges, értékes és magas fehérjetartalmú, 

kalciumban dús tápláléknak tartják.  

 

A 10. ábra szemlélteti a burgonya, a rizs és a kenyérfélék fogyasztási gyakoriságát. 

 
10. ábra: A burgonya, a rizs és a kenyérfélék fogyasztási gyakorisága,% (N=1000) 

 

Az eredmények jól láthatóan tükrözik a kenyérfélék alapélelmiszer jellegét, ugyanis a 

megkérdezettek valamivel több, mint 90%-a napi rendszerességgel fogyasztja. A válaszadók 

többségének étrendjében a burgonya hetente 3-4 alkalommal, míg a rizs hetente 1-2 

alkalommal szerepel, melynek hátterében az áll, hogy ezeket az élelmiszer-kategóriákat 

jellemzően a főételek köreteként fogyasztjuk.  

 

A 11. ábra az állati zsiradékok és a növényi olajok fogyasztási gyakoriságát foglalja 

össze. 

 
11. ábra: Az állati eredetű zsírok és a növényi olajok fogyasztási gyakorisága,% (N=1000) 
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Az állati zsiradékot és a növényi olajat naponta többször fogyasztók aránya közel azonos. 

Megfigyelhető azonban, hogy a gyakoribb fogyasztási alkalmak esetében magasabb a növényi 

olajok aránya, míg a havi, vagy annál ritkább fogyasztás inkább az állati zsiradékokra 

jellemző. A válaszadók több mint 8%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem fogyaszt állati 

zsiradékot. Általánosan elmondható, hogy a tudatosabban táplálkozó fogyasztók igyekeznek 

kerülni az állati zsiradékokat. Azonban egyre több kutató hangoztatja, hogy az állati 

zsiradékok részét képezhetik a változatos és egészséges táplálkozásnak.  

 
A 12. ábrán mutatjuk be a koffeintartalmú élvezeti cikkek, úgy, mint a kávé és a tea 

fogyasztási gyakoriságát. 

 
12. ábra: A kávé és a tea fogyasztási gyakorisága, % (N=1000) 

 

A kávé a második leggyakrabban fogyasztott kategória, és a vizsgált italkategóriák közül a 

legnépszerűbb. A kávé mára ébredésünk, első gyakran a reggelit is helyettesítő és a munka 

közbeni fáradtságot oldó italává vált. A tea esetében a heti néhány alkalommal történő 

fogyasztás jellemző. Érdekes módon azonban a kávét egyáltalán nem fogyasztók aránya 

(12,0%) kétszerese a teát soha nem fogyasztók arányának (6,0%).  

A 13. ábrán látható, hogy milyen gyakorisággal fogyasztják a megkérdezettek a 

különböző alkoholtartalmú italokat.  
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13. ábra: Az égetett szeszes italok, a sör és a bor fogyasztása,% (N=1000) 

 

Égetett szeszesitalokat és sört a válaszadók többsége – megközelítőleg egyharmada – soha 

nem fogyaszt, őket követik a ritkábban, mint havonta fogyasztók, 26,9, illetve 21,6%-kal. A 

bor esetében a ritkábban, mint havonta fogyasztók aránya 2%-kal magasabb a nem fogyasztók 

arányánál.  

 

4.2.1.2. Egészségvédő élelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakorisága 

 

A hagyományos élelmiszer- és italkategóriák fogyasztásának vizsgálatát követően a 

különböző egészségvédő élelmiszerek fogyasztási gyakoriságát helyeztük górcső alá. Egy 

élelmiszer akkor tekinthető egészségvédőnek, ha kielégítően bizonyított, hogy jótékonyan hat 

a szervezet egy vagy több funkciójára, a szokásos táplálkozás-élettani hatásokon túl, oly 

módon, amely jobb egészségi állapotban, kedvezőbb közérzetben és/vagy a betegségi 

kockázat csökkentésében mutatkozik meg. A funkcionális élelmiszerek kinézetre hasonlítanak 

azokhoz a hagyományos élelmiszerekhez, amelyek a mindennapi táplálkozás részei, 

ugyanakkor ezeknek az élelmiszereknek bizonyított egészségvédő hatásaik vannak, amelyek 

csökkentik a betegségek kockázatát. 

A 14. táblázatban foglaltuk össze, hogy milyen gyakran fogyasztják a különböző 

egészségvédő élelmiszereket a megkérdezettek.  
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14. táblázat 

A különböző egészségvédő élelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakorisága (N=1000) 

Kategória 

Naponta 

többször 
Naponta 

Heti 3-4 

alkalom 

Heti 1-2 

alkalom 

Havi 1-2 

alkalom 

Ritkábban

mint 

havonta 

Soha 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

Élőflórás, 

probiotikus 

termékek 

18 1,8 146 14,6 220 22,0 225 22,5 147 14,7 90 9,0 154 15,4 

Omega-3 

zsírsavakkal 

dúsított élelmiszerek 

21 2,1 121 12,1 141 14,1 131 13,1 105 10,5 152 15,2 329 32,9 

Alacsony 

zsírtartalmú 

élelmiszerek 

17 1,7 119 11,9 200 20,0 234 23,4 131 13,1 112 11,2 187 18,7 

Magas rosttartalmú 

élelmiszerek 
15 1,5 59 5,9 164 16,4 194 19,4 188 18,8 191 19,1 189 18,9 

Alacsony 

cukortartalmú 

élelmiszerek 

13 1,3 56 5,6 152 15,2 151 15,1 163 16,3 164 16,4 301 30,1 

Vitaminokban 

dúsított 

készítmények 

5 0,5 47 4,7 108 10,8 154 15,4 175 17,5 161 16,1 350 35,0 

Ásványi 

anyagokban dúsított 

termékek 

5 0,5 41 4,1 59 5,9 145 14,5 185 18,5 218 21,8 347 34,7 

Laktózmentes 

tejtermékek 
7 0,7 30 3,0 98 9,8 113 11,3 72 7,2 122 12,2 558 55,8 

Flavonoid tartalmú 

termékek 
2 0,2 14 1,4 36 3,6 80 8,0 158 15,8 295 29,5 415 41,5 

 

Az egészségvédő élelmiszerek közül az élőflórás, probiotikus termékeket (pl. joghurt, 

kefir) fogyasztják a leggyakrabban a válaszadók, valamivel több, mint 15%-uk mondta azt, 

hogy napi rendszerességgel és megközelítőleg 40%-uk, hogy heti szinten fogyaszt ilyen 

készítményeket. Továbbá elmondható, hogy a nem fogyasztók aránya ezen egészségvédő 

élelmiszer-kategória esetében a legalacsonyabb. A probiotikus termékek elsősorban a 

reklámoknak köszönhetően széles körben ismerté váltak napjainkra.  

Az eredmények alapján az alacsony zsírtartalmú és az omega-3 zsírsavakban dúsított 

élelmiszerek (pl. tej és tejtermékek) a fogyasztási gyakoriságot tekintve a népszerűbb 

egészségvédő élelmiszerkategóriák közé tartoznak. Az alacsony zsírtartalmú élelmiszereket 

(pl. sovány tej- és húskészítmények) a válaszadók közel egytizede naponta, míg valamivel 

több, mint 40%-uk hetente néhány alkalommal fogyasztja. 

A magas rosttartalmú élelmiszerek (pl. rostos üdítőitalok) fogyasztásával kapcsolatban 

elmondható, hogy a heti gyakoriság a domináns. A megkérdezettek körülbelül fele legalább 

heti rendszerességgel eszik és/vagy iszik magas rosttartalmú termékeket. A rostban dús 

élelmiszerek az emésztést segítik elő, emellett tisztítják a bélrendszert, illetve a hasznos 

bélbaktériumok táplálékául szolgálnak. Telítettség érzetet okozó hatásuk miatt pedig 

támogathatják a fogyókúrázók diétáját. Azonban túlzott fogyasztásuk tisztító hatásukból 

adódóan akár hiánybetegségek kialakulásához is vezethet, ugyanis gátolhatják egyes 

tápanyagok felszívódását. 

Az alacsony cukortartalmú (vagy cukormentes) élelmiszereket (pl. üdítőitalok) a 

megkérdezettek kevesebb, mint 10%-a napi, valamivel több, mint 30%-a heti és 

megközelítőleg egyötöde havi rendszerességgel fogyasztja. 30%-uk pedig azt nyilatkozta, 

hogy egyáltalán nem fogyaszt ilyen készítményeket. 
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A vitaminokban (pl. müzli) és az ásványi anyagokban (pl. kalciumban) dúsított 

készítmények (pl. Kalci sajt) esetében a fogyasztási gyakoriság hasonló képet mutat.  

A laktózmentes tejtermékek (pl. fogyasztói tej, tejföl) és a flavonoid tartalmú termékek 

(pl. fekete gyümölcsök, mint az áfonya) a kevésbé népszerű, ezáltal a ritkábban fogyasztott 

egészségvédő élelmiszer-kategóriák közé sorolhatók. A válaszadók közel fele (55,8, illetve 

41,5%) soha nem fogyaszt ilyen készítményeket, annak ellenére, hogy szakirodalmi adatok 

szerint a hazai lakosság közel 40%-a szenved tejcukor intoleranciában. Természetesen a 

diagnosztizált betegek ki is hagyhatják a tejtermékeket az étrendjükből, vagy fogyaszthatnak 

számos növényi eredetű tejhelyettesítő terméket is (szója, rizs, zab, köles, stb. tejeket). Az 

alacsony fogyasztási gyakoriság hátterében egyrészt a magas ár, másrészt a nehéz 

beszerezhetőség áll. A flavonoidok antioxidáns tulajdonságú növényi hatóanyagok, melyek 

sokrétű egészségvédő funkcióval rendelkeznek, és kiemelten ajánlott fogyasztásuk a 

különböző krónikus betegségek megelőzésében. 

 

4.2.1.3. Hagyományos és tájjellegű élelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakorisága 

 

A tanulmánynak ebben a részében a különböző hagyományos és tájjellegű élelmiszer-

kategóriák fogyasztási gyakoriságát vizsgáló eredményeket foglaljuk össze. Hagyományos és 

tájjellegű élelmiszernek tekinthető minden olyan termék, amelyek a magyar termelési 

kultúrához, tudáshoz, az itt élő lakosság generációi során kialakult hagyományokhoz 

kapcsolódik, és amelyet a magyarországi lakosság – de legalább egy kisebb tájegység 

lakossága szűkebb hazájára nézve – maga is magyarnak, magyarságra jellemzőnek és 

közismertnek fogad el, és a külföld is magyar sajátosságként ismert meg. Ezek 

élelmiszerek/termékek közös gyűjteménye a Hagyományok-Ízek-Régiók kötet. 

A különböző hagyományos és tájjellegű élelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakoriságát a 

15. táblázat szemlélteti. 

 
15. táblázat 

A különböző hagyományos és tájjellegű élelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakorisága (N=1000) 

Kategória 

Naponta 

többször 
Naponta 

Heti 3-4 

alkalom 

Heti 1-2 

alkalom 

Havi 1-2 

alkalom 

Ritkábban

mint 

havonta 

Soha 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

Ásványvizek 243 24,3 251 25,1 157 15,7 95 9,5 77 7,7 70 7,0 107 10,7 

Tejtermékek 29 2,9 149 14,9 188 18,8 215 21,5 174 17,4 155 15,5 90 9,0 

Fűszerek 21 2,1 146 14,6 317 31,7 202 20,2 158 15,8 113 11,3 43 4,3 

Zöldség-gyümölcs 21 2,1 121 12,1 212 21,2 199 19,9 189 18,9 181 18,1 77 7,7 

Péksütemény-

pékáru 
19 1,9 92 9,2 156 15,6 195 19,5 242 24,2 195 19,5 101 10,1 

Égetett szeszek 3 0,3 8 0,8 26 2,6 79 7,9 167 16,7 338 33,8 379 37,9 

Befőttek-lekvárok 2 0,2 31 3,1 72 7,2 200 20,0 262 26,2 264 26,4 169 16,9 

Húskészítmények 6 0,6 27 2,7 109 10,9 243 24,3 293 29,3 240 24,0 82 8,2 

Édesség 1 0,1 20 2,0 50 5,0 212 21,2 308 30,8 317 31,7 92 9,2 

Borok 3 0,3 13 1,3 23 2,3 55 5,5 154 15,4 451 45,1 301 30,1 
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Az ásványvizek (pl. Balfi, Apenta, Margitszigeti, Theodora, Quelle), a tejtermékek (pl. 

parenyica, rögös túró, tejföl) és a fűszerek (pl. Szegedi fűszerpaprika őrlemény, 

csereszenyepaprika, mák) a leggyakrabban fogyasztott hagyományos és tájjellegű élelmiszer-

kategóriák a kvantitatív kutatás eredményei alapján.  

Az, hogy az ásványvizek a hagyományos és tájjellegű készítmények között is nagy 

kedveltségnek örvendenek azzal magyarázható, hogy 2005-ben átvette a vezető szerepet az 

alkoholmentes italok piacán. 

A 14. ábra a hagyományos és tájjellegű tejtermékek (pl. parenyica, rögös túró, tejföl) és 

általában a tejtermékek fogyasztási gyakoriságát veti össze. 

 
14. ábra: A hagyományos és tájjellegű tejtermékek és általában a tejtermékek fogyasztási 

gyakorisága, % (N=1000) 

 

A 14. ábra alapján levonható az a következtetés, hogy hagyományos és tájjellegű 

tejtermékek fogyasztása alkalomszerű, ugyanis a ritkább fogyasztási gyakoriságokat nagyobb 

arányban jelölték meg a válaszadók.  

A megkérdezettek több mint fele heti rendszerességgel fogyaszt hagyományos és 

tájjellegű fűszereket (pl. Szegedi fűszerpaprika őrlemény, cseresznyepaprika, mák), melyek a 

magyar konyha jellegzetességét adják. A válaszadóknak mindössze 4,3%-a nem fogyaszt 

ilyen készítményeket. 

A zöldség-gyümölcs (pl. csengődi meggy, makói hagyma, cecei paprika) esetében a heti 

3-4 alkalommal történő fogyasztás a jellemző, ami kedvező eredménynek tekinthető, azonban 

messze elmarad a 13. táblázatban bemutatott eredményekhez képest. 

Hagyományos és tájjellegű péksütemények, pékáruk közé sorolható pl. a rétes, a sóskalács 

és a kürtös kalács, melyek fogyasztása alkalomszerű. A rétes a családi ünnepekhez köthető 

elsősorban, a kürtös kalács pedig manapság nem hiányozhat egyetlen rendezvényről és 

fesztiválról sem. Az alkalmakhoz köthető fogyasztást hivatott alátámasztani, hogy a 

válaszadók közel egynegyede havonta 1-2 alkalommal fogyaszt ilyen termékeket. 

A hagyományos és tájjellegű édességek (pl. zserbó, dobostorta, konyakos meggy, 

szaloncukor), valamint a befőttek, lekvárok (pl. birsalmasajt, Kecskeméti kajszibaracklekvár) 

fogyasztási gyakorisága hasonló: alacsony arányú – 5% alatti – napi szintű és 30% körüli heti 

rendszerességgel történő fogyasztás mellett a válaszadók több mint fele nyilatkozott úgy, 

hogy havonta vagy annál ritkábban fogyasztja ezeket a készítményeket.  
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Az eredmények alapján elmondható, hogy a hagyományos és tájjellegű húskészítmények 

nem képezik a mindennapi táplálkozás részét, ugyanis a ritkább fogyasztási gyakoriságokat 

nevezték meg nagyobb arányban a megkérdezettek. 

A vizsgált hagyományos és tájjellegű élelmiszer-kategóriák közül a borok (pl. Tokaji) és 

az égetett szeszek (pl. ágyaspálinka, Szatmári szilvapálinka, Zwack Unicum) esetében 

mondták a legnagyobb arányban (37,9 és 30,1%) a válaszadók, hogy egyáltalán nem 

fogyasztanak ilyen készítményeket.  

A 15. és a 16. ábra az általánosan kategorizált alkoholtartalmú italok, valamint a 

hagyományos és tájjellegű borok és égetett szeszek fogyasztási gyakorisága közötti 

differenciát szemlélteti. 

 
15. ábra: A hagyományos vagy tájjellegű borok (pl. Tokaji) és a borok általános fogyasztási 

gyakorisága, % (N=1000) 

 

 
16. ábra: A hagyományos vagy tájjellegű hazai égetett szeszek és általában az égetett szeszek 

fogyasztási gyakorisága, (N=1000) 

 

A magyar kultúrához, hagyományokhoz és tájegységekhez köthető italok fogyasztási 

gyakorisága ugyan elmarad az általános kategorizálás esetében kapott eredményektől, 
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azonban a kismértékű differencia arra enged következtetni, hogy népszerűek az 

alkoholtartalmú italok között, és az alacsonyabb minőségű és a külföldi termékekkel szemben 

egyaránt preferáltak. 

 

4.2.1.4. Különböző bioélelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakorisága és vásárlásának 

fogyasztói megítélése 

 

A stratégiai élelmiszerek harmadik nagyobb csoportja a bioélelmiszer. A bioélelmiszer olyan 

gazdálkodási rendszer terméke, amelyben tartózkodnak az ember által készített műtrágyák, 

növényvédő és rovarirtó szerek, növekedésszabályozók és hormonok alkalmazásától. 

Mindezek alternatívájaként a rendszer a vetésforgóra, az állati és növényi eredetű trágyákra, 

homeopátiás készítményekre, a kézi gyomirtásra és a kártevők elleni biológiai védekezésre 

támaszkodik. A termék-előállítás szigorú előírások keretei között zajlik, speciális termelés- és 

termékellenőrzéssel, valamint minőségtanúsítással. 

 

A 16. táblázat összegzi a különböző bioélelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakoriságát.  

 
16. táblázat 

A különböző bioélelmiszer-kategóriák fogyasztási gyakorisága (N=1000) 

Kategória 

Naponta 

többször 
Naponta 

Heti 3-4 

alkalom 

Heti 1-2 

alkalom 

Havi 1-2 

alkalom 

Ritkábban

mint 

havonta 

Soha 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

Biogyümölcs 2 0,2 17 1,7 42 4,2 59 5,9 88 8,8 155 15,5 637 63,7 

Biozöldség, 

biozöldségkrém 
1 0,1 11 1,1 26 2,6 56 5,6 62 6,2 126 12,6 718 71,8 

Biolekvár, -dzsem, 

bioméz 
2 0,2 8 0,8 20 2,0 55 5,5 67 6,7 132 13,2 716 71,6 

Biofűszerek, 

gyógynövények 
5 0,5 17 1,7 37 3,7 49 4,9 107 10,7 5 0,5 785 78,5 

Biotej és tejtermék 1 0,1 21 2,1 26 2,6 40 4,0 47 4,7 123 12,3 742 74,2 

Biopékáru 3 0,3 10 1,0 32 3,2 39 3,9 52 5,2 100 10,0 764 76,4 

Biohús és 

húskészítmények 
1 0,1 4 0,4 13 1,3 28 2,8 36 3,6 89 8,9 829 82,9 

Biogabona 5 0,5 8 0,8 15 1,5 27 2,7 45 4,5 134 13,4 766 76,6 

Bioüdítőitalok 3 0,3 9 0,9 10 1,0 26 2,6 47 4,7 104 10,4 801 80,1 

Bio alkoholos italok 1 0,1 3 0,3 8 0,8 15 1,5 21 2,1 74 7,4 878 87,8 

Biotea, biokávé 1 0,1 4 0,4 9 0,9 14 1,4 17 1,7 69 6,9 886 88,6 

 

A bioélelmiszerek esetében – termékkategóriától függően – 60-90% közötti a nem 

fogyasztók aránya, tehát a megkérdezettek szűk köre fogyaszt ilyen készítményeket. 

Minimális azoknak a válaszadóknak az aránya (1-2%), akiknek étrendjében napi 

rendszerességgel szerepelnek bioélelmiszerek. Ebből adódóan a heti rendszerességgel történő 

fogyasztás mentén célszerű vizsgálódni.  

Az alapélelmiszerek bio változata – biogyümölcs, biozöldség, biofűszerek – esetében a 

legnagyobb a heti szinten fogyasztók aránya. Érdekes módon a biolekvár, -dzsem, bioméz 
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fogyasztási gyakorisága nagyobb a biopékáruk, biotej és tejtermékek fogyasztási 

gyakoriságánál.  

 

A bioélelmiszerek fogyasztási gyakorisága mellett vizsgálat tárgyát képezte ezen 

termékek vásárlásának fogyasztói megítélése. A válaszadók véleményét a következő főbb 

pontok megítélése alapján elemezzük: fontos-e a bioélelmiszer vásárlása a megkérdezettnek, 

mi a vásárlás oka, mi az elutasítás ok, felárfizetési hajlandóság, jelölés (védjegy) megítélése. 

A 17. ábrán szemléltetjük, hogy mennyire ítélik fontosnak a válaszadók azt, hogy egy 

élelmiszer biogazdaságból származzon.  

 
17. ábra: A bio származás fontosságának megítélése, % (N=1000) 

 

A válaszadók valamivel több mint 10%-a (10,7%) egyértelműen fontosnak tartja, míg 

közel 30%-uk (28,2%) számára csak részben fontos, hogy az élelmiszer ökogazdálkodásból 

származzon. A megkérdezettek többsége (59,8%) azonban közömbös e terméktulajdonsággal 

szemben.  

A 18. ábra segítségével mutatjuk be, hogy a megkérdezettek odafigyelnek-e arra, hogy 

vásárláskor bioélelmiszerek kerüljenek a kosarukba.  

 
18. ábra: A válaszolók tényleges cselekvése a bioélelmiszer vásárlásakor, % (N=1000) 

 

A válaszadók mindössze 4%-a (3,7%) fordít figyelmet arra, hogy a kosárba kerülő 

élelmiszer bio legyen, ellenben 10% nyilatkozott úgy, hogy fontosnak tartja a bio származást. 

A megkérdezettek valamivel több, mint egynegyede a részben odafigyelők csoportját alkotja. 

A többség ebben az esetben is nemmel válaszolt a kérdésre. A két ábra eredményei alapján 

arra lehet következtetni, hogy többen tartják fontosnak a bio eredetet, mint akik ezt 

vásárlásaik során érvényre is juttatják.  
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A 19. ábra a bioélelmiszerek elutasításának okait foglalja össze.  

 
19. ábra: A bioélelmiszerek elutasításának okai, % (N=1000) 

 

Az elutasítás elsődleges oka a magas ár, ugyanis a válaszadók megközelítőleg fele 

(44,4%) ezzel érvelt. A második helyen a termékek bio eredetével szembeni hitetlenség 

szerepel. A megkérdezettek közel egyötöde (19,2%) pedig a nehéz megkülönböztethetőségre 

hivatkozott. Jelentősnek mondható továbbá azon szkeptikusok száma, akik úgy gondolják, 

hogy üzemi körülmények nem lehet ökoélelmiszert előállítani, vagy nem hiszik, hogy ezek a 

termékek jobbak lennének, mint a hagyományos élelmiszerek.  

 

A 20. ábra a bioélelmiszer vásárlás elsődleges okait mutatja be.  

 
20. ábra: A bioélelmiszer vásárlás okai, % (N=1000) 

 

A tömegtermékek jobb minőségűek, mint a

bioélelmiszerek.

 A tömegtermékek biztonságosabban fogyaszthatók.

Nem érdekel, hogy az élelmiszer milyen eljárással

készül.

Nem tartom jobbnak (egészségesebbnek/tisztábbnak) a

bioélelmiszereket.

Üzemi körülmények között nem lehet bioélelmiszereket

előállítani.

Nem tudom megkülönböztetni a bioélelmiszereket a

többi terméktől.

Nem hiszem el (nem bízom benne), hogy

biogazdálkodásból származik.

 A bioélelmiszerek ára túlzottan magas, így inkább más

terméket választok.
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Az ábra alapján elmondható, hogy a fogyasztás legfontosabb indoka a vegyszermentesség, 

ezt követi a magasabb vitamin és ásványi anyag tartalom. Előbbi mellett a válaszadók 16,9%-

a, utóbbi mellett pedig 11,2%-a érvelt. Jelentős továbbá azok aránya, akik jobb minőségűnek 

(10,6%) és jobb ízűnek (8,8%) tartják a bioélelmiszereket a tömegtermékekhez képest. A 

megkérdezettek közel 10%-a (8,5%) gondolja úgy, hogy ezek a termékek garantáltan 

génmódosítás mentesek, 7,5%-uk pedig a nyomonkövethetőség miatt vásárolja őket.  

 

A 21. ábra bemutatja, hogy a válaszadók azonos fogyasztói ár esetén két, 

tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandóak lennének-e a bioterméket 

megvásárolni a nem bioval szemben.  

 
21. ábra: A bioélelmiszer választás hajlandósága azonos ár esetén, % (N=1000) 

 

A válaszadók több mint fele (54,6%) nyilatkozott úgy, hogy azonos ár és tulajdonságok 

esetén inkább a bioélelmiszert választaná a nem bioval szemben. Csak bizonyos termékek 

esetében döntene így a megkérdezettek közel egyötöde (26,0%). 20%-uk pedig még azonos ár 

mellett sem vásárolná meg a bioterméket.  

A 22. ábra szemlélteti, hogy a válaszadók két, tulajdonságaiban teljesen megegyező 

élelmiszer közül hajlandóak lennének-e a bioterméket megvásárolni a nem biotermékkel 

szemben akkor, ha a biotermék többe kerülne.  

 
22. ábra: A bioélelmiszer választás hajlandósága magasabb árú bioélelmszer esetén, % 

(N=1000) 

Jelentős különbségek figyelhetők meg az előző ábrán bemutatott eredményekhez képest. 

Drasztikusan csökkent azoknak a válaszadóknak az aránya (54,6%-ról 5,4%-a), akik 

hajlandóak megvásárolni a bioélelmiszert, amennyiben ára magasabb, mint a nem bioterméké. 

A megkérdezettek egyharmada (32,7%) bizonyos termékeknél a magasabb ár ellenére is a 
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bioélelmiszert választaná a nem bioval szemben. Esetükben feltehetően vannak olyan 

kitüntetett termékek, melyekből rendszeresen a biot vásárolják, annak árától függetlenül. Az 

elutasítók aránya több mint háromszorosára emelkedett (59,8%) az azonos ár esetén elutasítók 

arányához képest.  

A 23. ábra a vásárlási hajlandóságot szemlélteti magasabb árú és hiteles eredetjelöléssel 

tanúsított biotermék esetén. 

 
23. ábra: A bioélelmiszer választás hajlandósága a bioélelmszer magasabb ára esetén 

hietelsséget garantáló védjegy használatakor, % (N=1000) 

 

Eredetet tanúsító hiteles jelöléssel (védjegy) ellátott bioélelmiszer esetén a vásárlási 

hajlandóság hasonló képet mutat az előzőekben vizsgáltakhoz, tehát a védjegy nem tekinthető 

befolyásoló tényezőnek a többletár fizetési hajlandóságot illetően.  

 

 

4.2.2. Az élelmiszervásárlást befolyásoló tényezők 

 

Az egészségvédő-, a hagyományos és tájjellegű-, valamint a bioélelmiszerek vásárlását 

befolyásoló tényezők vizsgálatakor a válaszadókat az alábbi szempontok alapján kérdeztük a 

vásárlásaikról: a vásárlás során fellépő befolyásoló tényezők, a különböző üzlettípusok 

látogatási gyakorisága, a vásárlásról való döntés típusai és az élelmiszerekkel kapcsolatos 

információforrások. 

 

A 17. táblázatban és a 24. ábrán foglaljuk össze, hogy a felsorolt tényezők mennyire 

befolyásolják a megkérdezetteket az egészségvédő-, a hagyományos és tájjellegű-, valamint a 

bioélelmiszerek vásárlása során. A válaszadóknak egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett 

megítélniük a befolyásolás mértékét. A skálán az 1 az egyáltalán nem befolyásol, míg az 5 

jelentése, hogy teljes mértékben befolyásol. 
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17. táblázat 

A felsorolt tényezők vásárlási döntést befolyásoló hatása a különböző élelmiszerek esetében 

Megnevezések 

Egészségvédő 

élelmiszerek 

Hagyományos és 

tájjellegű élelmiszerek 
Bioélelmiszerek 

N Átlag Szórás N Átlag Szórás N Átlag Szórás 

A termék ára 938 4,51 0,848 965 4,49 0,836 402 4,04 1,411 

A termék állandó 

minősége 
931 4,38 0,922 959 4,46 0,875 399 4,01 1,429 

Az egész család szereti 924 4,20 0,998 953 4,40 0,899 396 3,71 1,447 

A termékhez kötődő ízek 932 4,17 1,038 962 4,50 0,850 404 3,78 1,435 

A termék egészségvédő 

hatása 
933 4,05 1,059 958 3,77 1,088 402 3,97 1,384 

Megszokás 930 3,85 1,076 959 4,04 0,983 401 3,27 1,383 

A termék eredete (hazai, 

import) 
928 3,84 1,134 945 4,00 1,108 391 3,77 1,393 

A termék külső kinézete, 

esztétikus volta 
934 3,83 1,154 961 3,97 1,113 400 3,64 1,397 

Minőséget garantáló 

védjegy 
920 3,67 1,220 941 3,73 1,225 392 3,66 1,472 

A termék márkája 937 3,51 1,177 965 3,71 1,154 397 3,10 1,409 

Mindenhol kapható 929 3,51 1,191 963 3,66 1,141 391 2,82 1,404 

Egészségvédő/magyar/ 

ökológiai eredetet 

garantáló védjegy 

922 3,47 1,247 952 3,51 1,224 402 3,54 1,466 

Jól kezelhető, praktikus 

csomagolás 
932 3,39 1,164 956 3,45 1,119 397 3,06 1,377 

A gyártó cég neve 936 3,24 1,250 962 3,41 1,248 397 3,03 1,440 

A termék reklámozottsága 929 2,60 1,218 960 2,64 1,251 396 2,44 1,378 

A vásárlási döntést befolyásoló tényezők az egészségvédő élelmiszerek esetében kapott osztályzatok csökkenő 

sorrendjében vannak feltüntetve. 
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24. ábra: A felsorolt jellemzők vásárlási döntést befolyásoló hatása a különböző élelmiszerek 

esetében, átlag 

 

Az egészségvédő élelmiszerek és a bioélelmiszerek esetében egyaránt a termék ára az 

elsődleges vásárlási döntést befolyásoló tényező, amelyet a termék állandó minősége követ. 

Ettől eltérően a hagyományos és tájjellegű élelmiszereknél a termékhez kötődő ízek 

befolyásolják leginkább a válaszadókat a vásárlási döntés meghozatala során. A minőséget és 

az eredetet garantáló védjegyek, mint befolyásoló tényezők, mindhárom élelmiszerkategória 

esetében 3,6 illetve 3,5 körüli osztályzatot kaptak. Elmondható, hogy a disztribúciós- (mint 

például mindenhol kapható), a termék- (mint például jól kezelhető, praktikus csomagolás), 

valamint a kommunikációs stratégiához (mint például a termék reklámozottsága) kapcsolható 

jellemzők a megkérdezettek véleménye alapján kevésbé befolyásolják a vásárlási döntést. 

Továbbá megfigyelhető, hogy a felsorolt jellemzők többségében – az alábbi három kivételtől 

eltekintve: a termék ára, a termék egészségvédő hatása, valamint az eredetet garantáló 

védjegy – a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek esetében érték el a legmagasabb 

osztályzatot. A bioélelmiszerek vásárlásával kapcsolatos vélemények oszlanak meg a 

leginkább, amit a magas szórásértékek is alátámasztanak.  

 

A következőkben azt mutatjuk be, hogy a különböző üzlettípusokat milyen 

rendszerességgel keresik fel a válaszadók az egészségvédő élelmiszerek (25. ábra), a 

hagyományos és tájjellegű élelmiszerek (26. ábra), illetve a bioélelmiszerek vásárlása esetén 

(27. ábra). 
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25. ábra: A felsorolt üzlettípusok látogatottsága az egészségvédő élelmiszerek vásárlása esetén, 

% (N=1000) 

 

Az egészségvédő élelmiszerek vásárlása esetén a válaszadók közel egyharmada (33,1%) 

többnyire a kisebb élelmiszerboltokat keresi fel. A kisebb élelmiszerboltok mellett a 

hipermarketek szolgálnak még magas arányban a rendszeres egészségvédő élelmiszervásárlás 

helyszínéül.  
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26. ábra: A felsorolt üzlettípusok látogatottsága a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek 

vásárlása esetén, % (N=1000) 

 

A megkérdezettek közel 40%-a (37,5%) nyilatkozott úgy, hogy a hagyományos és 

tájjellegű élelmiszerek vásárlása esetén többnyire a hipermarketeket keresi fel, valamivel 

több, mint 35%-uk (35,8%) pedig közvetlenül a termelőtől szerzi be ezt az 

élelmiszerkategóriát. Akárcsak az egészségvédő élelmiszerek esetében a hagyományos és 

tájjellegű élelmiszereknél is a válaszadók közel egyharmada (33,2%) mondta azt, hogy 

gyakran látogatja a kisebb élelmiszerboltokat.  
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27. ábra: A felsorolt üzlettípusok látogatottsága a bioélelmiszerek vásárlása esetén, % (N=1000) 

 

A „sohasem” válaszok magas aránya, valamint az „előfordul néha” válaszok alacsony 

aránya arra enged következtetni, hogy a bioélelmiszerek vásárlása kevésbé jellemző a 

válaszadók körében. Az üzlettípusok rangsorában azonban jelentős átrendeződés figyelhető 

meg az előző kettő élelmiszerkategóriához képest. A bioélelmiszerek „bizalmi termék” 

jellegéből adódóan nem meglepő, hogy a legnagyobb arányban a válaszadók többnyire 

közvetlenül a termelőtől szerzik be. A bioélelmiszerekkel szemben támasztott kritériumok – 

például növényvédő-, rovarirtó szer- és hormonmentes – helytállóságát a fogyasztók/vásárlók 

nehezen tudják ellenőrizni, ezért felértékelődik a termelő iránti bizalom.  

Továbbá megfigyelhető még, hogy ezen élelmiszerkategória esetében a szakbolt és a 

szupermarket is maga mögé utasította a hipermarketet és a kisebb élelmiszerboltot, ami azzal 

magyarázható, hogy az utóbbi kettő üzlettípus áruválasztékában az egészségvédő- valamint a 

hagyományos és tájjellegű élelmiszerek nagyobb arányban képviseltetik magukat, mint a 

bioélelmiszerek. Elmondható az eredmények alapján, hogy a webáruházon keresztüli vásárlás 

kevésbé elterjedt a vizsgált élelmiszerkategóriák esetében. 

 

A 18. táblázatban a felsorolt üzlettípusok rendszeres látogatottsága és a válaszadók 

életkora közötti szignifikáns összefüggést foglaljuk össze az egészségvédő élelmiszereknél és 

a hagyományos és tájjellegű élelmiszereknél. 
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18. táblázat 

A „többnyire” válaszok aránya a felsorolt üzlettípusok esetében az egészségvédő-, valamint a 

hagyományos és tájjellegű élelmiszerek vásárlásánál a válaszadók életkorának függvényében 

Megnevezések 
18-29 éves 30-39 éves 40-49éves 50-59 éves 60-75 éves 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

E
g

és
zs

ég
v

éd
ő

 

él
el

m
is

ze
re

k
 Hipermarket   96 38,9 53 30,5 58 28,7 49 28,2 55 27,1 

Kisebb élelmiszerbolt   69 27,9 56 32,6 73 36,0 61 35,1 73 35,8 

Közvetlenül a termelőtől   41 16,6 53 30,5 52 25,6 52 29,9 64 31,5 

H
a

g
y

o
m

á
n

y
o

s 
és

 

tá
jj

el
le

g
ű

 

él
el

m
is

ze
re

k
 Hipermarket 116 47,0 70 40,2 69 34,2 64 36,8 55 27,0 

Kisebb élelmiszerbolt   69 27,9 56 32,6 71 35,0 66 37,9 71 34,8 

Közvetlenül a termelőtől   68 27,5 73 42,0 71 35,0 68 39,1 79 38,9 

 

A 18. táblázatban jól látszik, hogy a 60 év feletti válaszadók körében jelentősen 

alacsonyabb a hipermarketeket a vizsgált élelmiszerkategóriák vásárlása céljából rendszeresen 

látogatók aránya, míg a 18-29 éves korosztály körében ez az üzlettípus a legnépszerűbb. A 

kisebb élelmiszerboltokat és közvetlenül a termelőtől való beszerzést vizsgálva az arányok 

megfordulnak a nyugdíjas korúak javára, ha egészségvédő-, valamint hagyományos és 

tájjellegű élelmiszerek vásárlásáról van szó.  

 

A 28. ábra szemlélteti, hogy a megkérdezettek a különböző élelmiszerkategóriák 

vásárlásáról hol, illetve mikor döntenek. 

 
28. ábra: A különböző élelmiszerek vásárlásáról való döntés, % (N=1000) 

 

Az egészségvédő élelmiszerek, valamint a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek 

vásárlásánál a válaszadók megközelítőleg fele a „részben előre eldönteném, részben a boltban 

döntenék a vásárlásról” kategóriát jelölte meg. Az impulzusvásárlások – amikor a vásárlás 

helyszínén (a boltban) látottak (hallottak) alapján születik meg az elhatározás – mindhárom 

élelmiszerkategória esetében gyakoribbak az otthon előre eldöntött vásárlásokhoz képest. 
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Minden ötödik válaszadó mondta azt, hogy a boltban választják ki a megvásárolandó 

egészségvédő élelmiszereket és a magyar kultúrához kapcsolódó hagyományos és tájjellegű 

élelmiszereket, szóval a spontán vásárlások aránya ezeknél a termékeknél különös 

jelentőséggel bír. 

Összefüggést találtunk a válaszadók iskolai végzettsége és az egészségvédő élelmiszerek 

vásárlásáról való döntés tekintetében (19. táblázat).  

 
19. táblázat 

Az egészségvédő élelmiszer vásárlásáról való döntés meghozatala az iskolai végzettség függvényében 

(N=998) 

Megnevezések 

Maximum 8 

általános 

Szakmunkás-

képző, 

szakiskola 

Érettségi 
Felsőfokú 

diploma 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

Otthon előre eldönteném a 

vásárlást 
29 19,5   55 17,6   63 17,5 32 18,2 

Részben előre eldönteném, részben 

a boltban döntenék a vásárlásról 
58 38,9 144 46,2 182 50,4 86 48,9 

A boltban döntenék a vásárlásról 26 17,4   63 20,2   78 21,6 40 22,7 

Nem vásárol 31 20,8   40 12,8   29   8,0 15   8,5 

NT   5   3,4   10   3,2     9   2,5   3   1,7 

 

A magasabb iskolai végzettségű megkérdezettek magasabb arányban döntenek a vásárlás 

helyszínén az egészségvédő élelmiszerek vásárlásáról, mint otthon, amely azzal 

magyarázható, hogy kevésbé árérzékenyek az alacsonyabb iskolázottságú válaszadókhoz 

képest. Hasonló összefüggések figyelhetők meg a hagyományos és tájjellegű, valamint a 

bioélelmiszerek vásárlása és a válaszadók iskolai végzettsége között. A funkcionális 

(rutinszerű) vásárlás tárgyát képező termékek, mint például a tejtermékek, vásárlási 

szokásaival kapcsolatban végzett korábbi kutatások eredményei a fenti összefüggésnek az 

ellenkezőjéről számoltak be. Mindez arra enged következtetni, hogy jelen kutatásban vizsgált 

élelmiszerkategóriák élmény- és élvezetvásárlás során kerülnek jellemzően a vásárlók 

kosarába. 

 

A következőkben arra kértük a válaszadókat, hogy egytől ötig terjedő skálán értékeljék, 

hogy a felsorolt vásárlásösztönző eszközök mennyire befolyásolják döntésüket az 

élelmiszervásárláskor. A skálán az 1 az egyáltalán nem befolyásol, míg az 5 a teljes 

mértékben befolyásol. A 20. táblázat mutatja be, hogy a különféle vásárlást befolyásoló 

tényezők milyen hatással vannak a megkérdezettek élelmiszer vásárlására. 
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20. táblázat 
A vásárlásösztönző eszközök befolyásoló szerepének megítélése 

Megnevezések N Átlag Szórás 

Akciós árak meghirdetése 997 4,04 1,102 

Egyet fizet, kettőt kap típusú akciók 998 3,95 1,148 

Szórólapok, tájékoztatók 998 3,25 1,257 

Árkuponok, amelyeket vásárláskor beválthat 993 3,23 1,384 

Termékkóstoló 994 3,11 1,421 

Katalógus küldése 988 2,96 1,288 

Termékkihelyezés (pl. HÍR-es sarok, biopolc) 978 2,40 1,246 

Hangos display (hang bemutatja a terméket) 979 1,93 1,108 

Reklámfilm vetítése a boltban 981 1,86 1,090 

 

Az ár jellegű vásárlásösztönző eszközök – úgy, mint az „akciós árak meghirdetése” (4,04) 

és az „egyet fizet, kettőt kap típusú akciók” (3,95) – kimagaslóan magas osztályzatot értek el. 

Mindez arra enged következtetni, hogy akció- és árérzékeny nemzet vagyunk. Továbbá 

elmondható az elégséges körüli osztályzatok alapján, hogy a megkérdezetteket a modern, 

multimédiás in-store marketingeszközök befolyásolják a legkevésbé élelmiszervásárláskor, 

mely azzal magyarázható, hogy kevésbé érzékelik tudatosan ezeket a vásárlásösztönző 

eszközöket. Tehát valószínűsíthető, hogy a tudatalatti hatásmechanizmus révén, melyben 

ezeknek az eszközöknek a specialitása rejlik, nagyobb hatást gyakorolnak a vásárlóra, mint 

azt a megítélések tükrözik. 

 

„Az élelmiszervásárlást befolyásoló tényezők” c. témakör vizsgálata során – végül, de 

nem utolsósorban – arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen forrásokból tájékozódnak, 

szereznek információt a megkérdezettek az élelmiszerekkel kapcsolatban. A 29. ábra a 

válaszadók által megnevezett információforrásokat ábrázolja az említések gyakoriságának 

csökkenő sorrendjében.  

 
29. ábra: Az élelmiszerekkel kapcsolatos információforrások, % (N=1000) 
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A válaszadók valamivel több mint háromnegyede a barátoktól, ismerősöktől (78,3%), 

illetve a családtagoktól (76,2%) jut az élelmiszerekkel kapcsolatos információkhoz. A 

reklámokból a megkérdezettek 56%-a tájékozódik. Az országos televízió és az Internet – 

valamivel lemaradva – 43,7, illetve 42,4%-os arányt képviselnek. Érdekes módon a helyi 

napilap az országos napilappal szemben megközelítőleg 8%-os, míg az országos rádióhoz 

képest 4%-os előnyre tett szert. A legalacsonyabb említettséggel a helyi multimédiás sajtó 

rendelkezik. 

A 21. táblázat az internetes felületeken és a szakácskönyvek, magazinok főzési tanácsadó 

cikkein keresztüli információszerzést a válaszadók iskolai végzettségének függvényében 

szemlélteti. 

 
21. táblázat 

Az interneten és a szakácskönyvek, magazinok főzési tanácsadó cikkein keresztül történő tájékozódás 

vizsgálata az iskolai végzettség függvényében (N=1000) 

Megnevezések 

Maximum 8 

általános 

Szakmunkás-

képző, 

szakiskola 

Érettségi 
Felsőfokú 

diploma 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

Internet 31 20,8 107 34,2 172 47,6 107 60,5 

Szakácskönyvek, magazinok 

főzési tanácsadó cikkei 
28 18,8   78 24,8 122 33,8   71 40,3 

 

A táblázatban jól látszik, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező válaszadók 

lényegesen nagyobb arányban tájékozódnak az interneten és a szakácskönyvek, magazinok 

főzési tanácsadó cikkeiből az élelmiszerekről, mint a kevésbé iskolázottak. Ennek hátterében 

egyrészt az információ iránti igény és az iskolai végzettség közötti párhuzam állhat, másrészt 

azzal magyarázható, hogy ezek az információforrások könnyebben hozzáférhetőek a 

magasabb iskolai végzettségű megkérdezettek számára. 

A 22. táblázatban a felsorolt információforrások és a korcsoportok közötti szignifikáns 

különbséget mutatjuk be. 

 
22. táblázat 

Az élelmiszerekkel kapcsolatos információ internetről, valamint barátoktól és ismerősöktől való 

szerzésének vizsgálata a korcsoportok függvényében 

Megnevezések 
18-29 éves 30-39 éves 40-49 éves 50-59 éves 60-75 éves 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

Internet 

(N=999) 
149 60,3   92 53,2   93 46,0   51 29,5   32 15,7 

Barátok, ismerősök 

(N=1001) 
194 78,2 140 80,9 165 81,7 147 84,5 136 66,7 

 

Elmondható, hogy a fiatalabb korosztály jóval nagyobb arányban tájékozódik az internetes 

portálok segítségével, mint az idősebbek, mely napjainkban teljesen természetes. 

Megfigyelhető továbbá, hogy a középkorúak körében a leginkább jellemző, hogy barátaik, 

ismerőseik által jutnak élelmiszerekkel kapcsolatos információkhoz, mely annak is 

köszönhető, hogy ebben a korban kedvelt téma a főzés és a gasztronómia. 

 

 

  



65 

 

4.2.3. A magyar eredetű élelmiszerek vásárlásának fogyasztói megítélése 

 

A hazai élelmiszeripar meggyengült alkupozíciója miatt szükségesnek tartottuk annak 

vizsgálatát is, hogy miként vélekednek a fogyasztók a magyar eredetű élelmiszerekről. 

Vizsgáljuk többek között a magyar eredet fontosságát az élelmiszerek esetében, valamint a 

vásárlási hajlandóságról kérdeztük a válaszadókat többlettulajdonsággal és ebből fakadó 

többletkiadással rendelkező magyar termékekről lévén szó. 

 

A 30. ábrában szemléltetjük, hogy a megkérdezettek számára mennyire fontos az, hogy 

egy élelmiszer magyar eredetű legyen. 

 
30. ábra: Az élelmiszerek magyar eredetének fontossága, % (N=1000) 

 

A válaszadók több mint fele (53,0%) fontosnak tartja, hogy egy élelmiszer magyar eredetű 

legyen. Mindössze a kérdőívet kitöltőknek alig 10%-a (8,7%) nem tulajdonít jelentőséget 

ennek a terméktulajdonságnak.  

A 23. táblázatban az élelmiszerek magyar eredetének fontosságát a korcsoportok 

függvényében mutatjuk be. 

 
23. táblázat 

Az élelmiszerek eredetének fontossága a korcsoportok függvényében (N=999) 

Megnevezések 
18-29 éves 30-39 éves 40-49 éves 50-59 éves 60-75 éves 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

Igen 101 40,9 92 53,2 114 56,2 104 60,1 121 59,6 

Részben 116 47,0 63 36,4   78 38,4   56 32,4   66 32,5 

Nem   29 11,7 18 10,4   11   5,4   13   7,5   15   7,4 

NT     1   0,4   0   0,0     0   0,0     0   0,0     1   0,5 

 

Az életkor növekedésével jelentősebb arányban tartják fontosnak a válaszadók, hogy egy 

élelmiszer magyar eredetű legyen. A táblázat megmutatja azt is, hogy a fiatalabb korosztály 

számára közömbösebb az, hogy magyar eredetű termékről van szó. 

 

A 31. ábrában szemléltetjük, hogy a válaszadók mennyire figyelnek oda arra, hogy 

vásárlásaikkor magyar eredetű élelmiszereket tegyenek a kosaraikba. 

53,0 38,1 

8,7 0,2 

Igen Részben Nem NT



66 

 

 
31. ábra: A magyar eredetű élelmiszerek megvásárlásának vizsgálata, % (N=1000) 

 

A válaszadók több mint 80%-a figyel oda arra (35,0% teljesen, 52,3% részben), hogy ha 

lehet, akkor magyar élelmiszert tegyen a kosarába. Mindössze közel 10%-uk (12,7%) az, aki 

erre a kitételre nem figyel a vásárlás során.  

Amennyiben összevetjük a 30. és a 31. ábrát megfigyelhetjük, hogy jelentős különbség 

van az „elmélet” (fontosság) és a „gyakorlat” (vásárlás) között. A válaszadók 53,0%-a mondta 

azt, hogy fontosnak tartja, hogy egy élelmiszer magyar eredetű legyen, azonban mindössze 

35,0%-uk válaszolta azt, hogy figyelmet fordít arra, hogy magyar eredetű élelmiszert 

vásároljon. 

Az eredmények kiértékelése során kiderült, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel 

rendelkező válaszadók – maximum 8 általános (16,1%), szakmunkásképző, szakiskola 

(18,5%) – lényegesen nagyobb arányban nem figyelnek oda arra, hogy magyar eredetű 

terméket tegyenek a kosárba, amikor élelmiszert vásárolnak, mint az érettségizett (10,6%) 

vagy felsőfokú diplomával (4,0%) rendelkező megkérdezettek.  

Összefüggést találtunk a magyar eredetű élelmiszerek megvásárlásának hajlandósága és a 

válaszadók fő tevékenysége között. A nyugdíjasok (42,9%), az aktív szellemi dolgozók 

(41,9%) és a GYES-en, GYED-en lévők (41,2%) gyakrabban vesznek magyar élelmiszert, 

mint a tanulók (20,8%), a munkanélküliek (27,3%), illetve az aktív fizikai dolgozók (29,2%).  

 

Ezt követően kíváncsiak voltunk azoknak a válaszadóknak az indokaira, akik közömbösek 

az élelmiszerek magyar eredetét illetően, illetve azoknak a válaszadóknak, akik teljesen vagy 

részben odafigyelnek arra, hogy magyar eredetű termékek kerüljenek a kosárba, milyen okai 

vannak erre. A 32. ábra segítségével ábrázoljuk azokat az okokat, amiért a megkérdezettek 

nem tulajdonítanak jelenőséget az élelmiszerek hazai eredetének vásárlás során. 

35,0 

52,3 

12,7 

Igen Részben Nem
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32. ábra: Az élelmiszerek magyar eredetével szembeni közömbösség okai, % (N=127) 

 

A magyar élelmiszerek túlzottan magas ára (40,2%) az elsődleges oka, amiért a külföldi 

élelmiszereket jobban preferálják a megkérdezettek. Emellett a kosárba kerülő termék 

eredetével szembeni érdektelenséget (38,6%), valamint a hazai és a külföldi élelmiszerek 

megkülönböztethetetlenségét (32,3%) jelölték fő indokokként. A válaszadóknak lehetőségük 

volt arra, hogy egyéb okokat is megnevezzenek, melyek az alábbiak: „csak az árát nézem” 

(5,5%), „az íze fontosabb” (1,6%), „eszembe sem jut” (0,8%), „a küllem és kivitel a fontos” 

(0,8%), „nem vásárolok” (0,8%), „nem érzek különbséget” (0,8%) és „nem foglalkozom 

ezzel” (0,8%). 

 

A 33. ábrán mutatjuk be, hogy milyen okai vannak annak, hogy a válaszadók teljesen 

vagy részben odafigyelnek arra, amikor élelmiszereket vásárolnak, hogy magyar eredetű 

legyen a termék.  

A magyar élelmiszerek ára túlzottan

magas, így inkább külföldit választok.

Nem érdekel, hogy az élelmiszer honnan

származik.

Nem tudom megkülönböztetni a magyar

élelmiszereket a külfölditől.

Egyéb

A külföldi élelmiszerek jobb

minőségűek, mint a magyarok.

Külföldi élelmiszereket vásárolni ma

divatosabb.

A külföldi élelmiszerek

biztonságosabban fogyaszthatók.

40,2 

38,6 

32,3 

11,0 

5,5 

2,4 

0,8 



68 

 

 
33. ábra: A magyar eredetű élelmiszerek vásárlásának okai, % (N=873) 

 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a válaszadók több mint 50%-a (56,7%) patrióta 

gondolkodású fogyasztó, aki emocionálisan érvelt a magyar eredetű élelmiszerek vásárlása 

mellett azáltal, hogy támogatni szeretné a hazai ipart. A magyar élelmiszerek jobb minősége 

(45,0%) és íze (44,4%) a külföldről származókéval szemben szintén meghatározó kritériumok 

a hazai termékek vásárlása mellett. A megkérdezetteknek csupán az 5,7%-a mondta azt, hogy 

a kedvezőbb ára miatt preferálja a magyar eredetű élelmiszereket. „A magyar élelmiszert 

jobban ismerik” (0,3%) és „munkát ad az embereknek” (0,1%), ezek voltak az egyéb válasz 

keretében megnevezett okok. 

 

A vásárlási hajlandóságra vonatkozó kérdések közül a 34. ábrán szemléltetjük, hogy a 

válaszadók két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandóak lennének-e 

a magyar terméket megvásárolni a külföldivel szemben azonos fogyasztói ár esetén. 

 

A magyar élelmiszerek vásárlásával

támogatom a hazai ipart.

A magyar élelmiszerek jobb minőségűek, mint

a külföldről származók.

A magyar élelmiszerek jobb ízűek, mint a

külföldiek.

A magyar élelmiszerek jól ismert, megszokott

termékek.

A magyar élelmiszerek biztonságosabban

fogyaszthatók, mint a külföldiek.

A magyar élelmiszerek jobb alapanyagokból

készülnek, mint a külföldiek.

A magyar élelmiszerek nyomon követhetőek

egészen a termelőig.

A magyar élelmiszerek speciális receptúra

alapján készülnek.

A magyar élelmiszerek kedvezőbb árúak, mint

a külföldiek.

Egyéb

56,7 

45,0 

44,4 

43,9 

28,5 

22,7 

20,4 

12,3 

5,7 

0,5 
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34. ábra: Vásárlási hajlandóság vizsgálata két, tulajdonságaiban és fogyasztói árában teljesen 

megegyező magyar és külföldi élelmiszer esetében, % (N=1000) 

 

A válaszadók több mint 80%-a (82,4%) egyértelműen a magyar élelmiszert részesítené 

előnyben a külföldivel szemben, amennyiben azok tulajdonságaikban teljesen megegyeznek 

és azonos fogyasztói áron kínálják. Ezek az eredmények szorosan összefüggnek azzal, hogy a 

megkérdezettek szintén 80% feletti arányban (87,3%) odafigyelnek arra, hogy magyar eredetű 

élelmiszereket tegyenek a kosárba vásárlás során. 

 

Többletfizetési hajlandóság vizsgálatát szemléltetjük a 35. ábrán két, tulajdonságaiban 

teljesen megegyező, de a külföldi termékkel szemben magasabb áru magyar élelmiszer esetén.  

 
35. ábra: Többletfizetési hajlandóság vizsgálata két tulajdonságaiban azonos, de magasabb árú 

hazai termék esetén, % (N=1000) 
 

Megállapítható, hogy a válaszadók többsége rendkívül árérzékeny, ugyanis alacsony 

arányban válaszolták azt, hogy két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül 

hajlandó lenne a magyar terméket megvásárolni a külföldivel szemben akkor, ha a magyar 

termék többe kerülne. Drágább magyar élelmiszer esetén a vásárlási hajlandóság 

megközelítőleg az egynegyedére esett vissza (82,4%-ról 18,9%-ra), míg a vásárlást elutasító 

megkérdezettek aránya több mint tízszeresére emelkedett (1,4%-ról 22,1%-ra).  

 

A 36. ábrán foglaljuk össze, hogy hogyan változik meg a megkérdezettek vásárlási 

hajlandósága, amennyiben a magasabb árú magyar terméken hiteles jelölés (védjegy) 

tanúsítaná a hazai eredetet.  

82,4 

15,5 
1,4 

0,7 

Igen Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem Nem NT
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36. ábra: Többletfizetési hajlandóság vizsgálata két tulajdonságaiban azonos, de eredetjelöléssel 

(védjegy) ellátott magasabb árú hazai élelmiszer esetén, % (N=1000) 
 

Az eredetet tanúsító jelölésnek (védjegy), mint többlet terméktulajdonságnak 

köszönhetően a válaszadók közel egynegyede (24,5%) mondta azt, hogy magasabb ár ellenére 

is hajlandó megvásárolni bármely magyar élelmiszert a külföldivel szemben. A 

megkérdezettek közel fele (47,8%) csak bizonyos termékek esetében fogadná el a felárat. 

Összességében megfigyelhető, hogy csökkent a vásárlási hajlandóság és nőtt a vásárlást 

kategorikusan elutasítók aránya a védjeggyel ellátott magyar élelmiszerek esetében. A már 

ismertetett eredmények alapján elmondható, hogy fontos a válaszadók számára, hogy az 

élelmiszer magyar eredetű legyen, azonban a fogyasztókban a védjegyekkel szemben élő 

hiteltelenség, bizalmatlanság következtében az eredetjelöléssel ellátott terméket csak kevesen 

részesítik előnyben a vásárlás során. Mindez kedvezőtlen az élelmiszeripar számára, ugyanis a 

védjegyeztetéssel járó kiadások jelentős terhet rónak a szektor valamennyi szereplőjére.  

A védjeggyel ellátott hazai termékek vásárlásának hajlandósága és a munkavégzés között 

megfigyelhető, hogy az aktív szellemi dolgozók (36,6%), a GYES-en, GYED-en lévők 

(32,4%), valamint a nyugdíjasok (23,9%) körében nagyobb arányban mondták azt, hogy 

megvásárolnák a magasabb árú magyar élelmiszer a tulajdonságaiban megegyező külföldivel 

szemben. A többletfizetési hajlandóság ezzel szemben az alábbi fő tevékenységet végző 

megkérdezetteknél alacsonyabb: aktív fizikai dolgozók (17,7%), tanulók (18,3%) és 

munkanélküliek (19,6%). 

 

Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy a nyomon követhetőséget tanúsító jelöléssel ellátott 

drágább hazai élelmiszereknél hogyan alakul a vásárlási hajlandóság a válaszadók körében, 

amit a 37. ábrán szemléltetünk.  

  

24,5 

47,8 

25,1 
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37. ábra: Többletfizetési hajlandóság vizsgálata két, tulajdonságaiban azonos, de nyomon 

követhetőséget tanúsító jelöléssel (védjegy) ellátott, magasabb árú hazai élelmiszer esetén, % 

(N=1000) 

 

Az ábrán jól látható, hogy amennyiben a felár a nyomon követhetőséget jelölő védjeggyel 

párosul, akkor az eredmények kedvezőtlenebbek, mint az előzőekben vizsgált esetekben, 

ugyanis a vásárlás elutasítása a kutatásban résztvevők részéről ekkor volt a legnagyobb 

arányú (27,3%). A magyar eredetet tanúsító jelöléssel ellátott élelmiszerekhez képest 

kevesebben mondták azt, hogy hajlandóak megvásárolni a terméket, melyből levonható az a 

következtetés, hogy a termék eredete előbbre való vásárlási szempont, mint a nyomon 

követhetőség.  

A felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadók nagyobb arányban (31,8%) válaszolták 

azt, hogy hajlandóak lennének a magasabb árú magyar terméket megvásárolni a külföldivel 

szemben akkor, ha a hazai terméken hiteles jelölés tanúsítaná a nyomon követhetőséget. 

 

 

4.2.4. A helyben előállított élelmiszerek vásárlásának fogyasztói megítélése 

 
A helyi termékek és szolgáltatások előállításának növelése térség/vidékfejlesztési szempontból 

azért fontos, mert hozzájárul a térségben élők, a termékek előállításába és értékesítésébe 

bekapcsolódó lakosok megélhetésének, a helyi foglalkoztatás és a térségi jövedelemtermelő 

képesség növeléséhez. Az egészséges, környezetbarát termékek fogyasztásán keresztül javítja a 

lakosság életminőségét. Programot, ajándéktárgyakat biztosít a térségbe látogató turisták számára, 

ezzel javítja a térség turisztikai kínálatát, és nem utolsó sorban hozzájárul a térség arculatát 

formáló, a térséggel azonosítható szimbólumrendszer formálásához, erősítéséhez. 
Ebben a részben a helyben előállított- és a külföldi élelmiszerek vásárlásának fogyasztói 

megítélését vizsgáltuk. A válaszadók véleményét a következő főbb témákban elemezzük: 

speciálisan helyi élelmiszereket forgalmazó bolt fontossága; a helyi élelmiszerekkel 

kapcsolatos többletfizetési hajlandóság bemutatása; a többletfizetést igénylő helyi 

élelmiszerekhez kapcsolt eredet-, illetve nyomon követési jelölés (védjegy) fontossága. 

A 38. ábra annak az arányát mutatja be, hogy a helyben előállított (például a lakhelyén, 

vagy ahhoz közel) élelmiszerek mennyire fontosak a válaszadók számára. 

19,8 
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27,3 
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38. ábra: A helyben előállított élelmiszerek fontosságának vizsgálata, % (N=1000) 

 

A válaszadók túlnyomó többségének, több mint 70%-ának részben vagy teljes mértékben 

fontos, hogy helyben előállított élelmiszereket vásárolhasson. Ennek a magas támogatottsági 

aránynak köszönhetően kijelenthető, hogy a fogyasztóknak különösen fontos, hogy az 

élelmiszereket helyben állítsák elő. 

A 24. táblázatban a helyben előállított élelmiszerek fontosságát a válaszadók iskolai 

végzettségének függvényében vizsgáltuk. 

 
 24. táblázat 

A helyben előállított élelmiszerek fontossága a válaszadók iskolai végezettségének függvényében 

(N=1000) 

Megnevezések 

Max. 8 

általános 

Szakmunkásképző, 

szakiskola 
Érettségi 

Felsőfokú 

diploma 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

Részben 50 34,2 130 41,5 137 37,7 78 43,8 

Igen 59 40,4   81 25,9 131 36,1 63 35,4 

Nem 36 24,7 100 31,9   95 26,2 37 20,8 

NT   1   0,7     2   0,6     0   0,0   0   0,0 

 

A felsőfokú diplomával rendelkezők tartják leginkább fontosnak a helyben előállított 

élelmiszereket. Részben vagy teljes mértékben 79,2%-uk mondta azt, hogy fontosak számukra 

a helyi termékek. A szakmunkás képzettségűek nagyjából harmada válaszolta azt, hogy 

számukra nem lényeges, hogy hol állítják elő az élelmiszert. A közömbösségük talán annak is 

köszönhető, hogy a helyben előállított élelmiszereket drágábbnak tartják.  

 

A 39. ábra szemlélteti, hogy a megkérdezettek mennyire tartanák fontosnak, hogy 

lakóhelyükön olyan boltban vásárolhassanak helyi élelmiszereket, ahol kizárólag ilyenek 

találhatóak a polcokon. 

39,5 
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39. ábra: A helyi élelmiszerek vásárlási hajlandóságának vizsgálata, kizárólag helyi 

élelmiszereket forgalmazó bolt esetében,% (N=1000) 

 

A megkérdezettek legnagyobb része, 70%-a részben, vagy teljes mértékben fontosnak 

tartaná, hogy a helyben előállított élelmiszereket egy ezekre specializált boltban vásárolhatná 

meg. Ez az arány túlnyomó részben megegyezik az előző ábra során kapott eredménnyel. 

Elmondható, hogy a helyben előállított termékek vásárlása szoros összefüggésben van egy 

olyan bolt iránti igénnyel, ahol kizárólag ilyen termékeket forgalmaznak.  

 

A 40. ábrán bemutatjuk, hogy a válaszadók azonos fogyasztói ár esetén két, 

tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandóak lennének-e a helyben 

előállított terméket megvásárolni a külföldivel szemben. 

 
40. ábra: A helyben előállított termékek vásárlási hajlandóságának vizsgálata a vele 

azonos külföldivel szemben, azonos fogyasztói ár esetén, % (N=1000) 

 

A válaszadók 64,3%-a teljesen biztos benne, hogy azonos áru és - tulajdonságú termékek 

esetében, a helyben előállított terméket preferálná a külföldivel szemben. A megkérdezettek 

további, közel harmada bizonyos termékek esetében hasonlóan vélekedik. A válaszadók 

6,7%-a utasítja el a helyi termékeket a külföldivel szemben. Ezek az arányok jól jelzik a 

magyar termékekkel kapcsolatos erőteljes patriotizmust a válaszadók körében. 

 

A 41. ábrán mutatjuk be, hogy a válaszadók két, tulajdonságaiban teljesen megegyező 

élelmiszer közül hajlandóak lennének-e a helyben előállított terméket megvásárolni a 

külföldivel szemben akkor, ha a magyar termék többe kerülne. 
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41. ábra: A helyben előállított termékek vásárlási hajlandóságának vizsgálata a vele azonos 

külföldivel szemben, amennyiben a helyi termék többe kerül, % (N=1000) 

 

Növekszik a válaszadók bizonytalansága a helyben előállított termékek megvásárlását 

illetően, ha azok drágábbak, mint a hasonló külföldi termék. Az előzőekhez képest, majdnem 

megduplázódik azok aránya, akik bizonyos termékek esetében hajlandóak lennének 

többletfizetésre, bizonyos termékeknél azonban nem. Drasztikusan csökkent azoknak a 

száma, akik a többletfizetés hatására is kitartanak a magyar termékek mellett. Ezek az 

összefüggések megmutatják, hogy az ár mennyire lényeges kiindulópont a fogyasztók 

vásárlásai során. 

A válaszadók legmagasabb iskolai végzettségének függvényében, a 25. táblázatban 

szemléltetjük a helyben előállított és a külföldi élelmiszerek vásárlási hajlandóságát, abban az 

esetben, ha a helyben előállított drágább. 

 
 25. táblázat 

A helyben előállított, magasabb árú, valamint a külföldi eredetű élelmiszerek vásárlási 

hajlandóságának vizsgálata a válaszadók iskolai végezettségének függvényében (N=1000) 

Megnevezések 

Max. 8 

általános 

Szakmunkás-

képző, 

szakiskola 

Érettségi 
Felsőfokú 

diploma 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

Igen  21 14,4   38 12,1   50 13,8   39 21,9 

Bizonyos termékeknél igen, 

bizonyos termékeknél nem  
71 48,6 166 53,0 217 59,8 102 57,3 

Nem 48 32,9 103 32,9   91 25,1   35 19,7 

NT   6   4,1     6   1,9     5   1,4     2   1,1 

 

Az eredményekből jól látható, hogy felsőfokú diplomával rendelkezők közel ötöde a 

magasabb ár ellenére is a helyben előállított terméket választaná. Az alacsonyabb iskolai 

végzettségűek (max. 8 általános, szakmunkásképző) körülbelül harmada pedig elutasítaná a 

magasabb árú helyi terméket a külföldivel szemben.  

 

A 42. ábrán szemlélteti, hogy a válaszadók két, tulajdonságaiban teljesen megegyező 

élelmiszer közül hajlandóak lennének-e a magasabb árú, helyben előállított terméket 

megvásárolni a külföldivel szemben akkor, ha a hazai terméken hiteles jelölés (védjegy) 

tanúsítaná a helyi eredetet. 
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42. ábra: A helyben előállított magasabb árú termékek vásárlási hajlandóságának vizsgálata a 

vele, tulajdonságaiban azonos külföldivel szemben, amennyiben a magyar terméken eredetet 

tanúsító védjegy található,% (N=1000) 

 

Az előzőekben bemutatott arányokat csekély módon befolyásolja csak, ha egy eredetet 

tanúsító védjegy is szerepel a termék csomagolásán. A bizonytalanság fokát valamelyest 

csökkenti egy védjegy megléte. Azonban, az eredmények alapján nincs kimutatható hatása az 

eredetet igazoló védjegy szerepeltetésének. 

 

A 43. ábra foglalja össze a válaszadók vásárlási hajlandóságát magasabb árú, nyomon 

követhetőséget tanúsító hiteles védjeggyel ellátott helyben előállított termék esetén.  

 
43. ábra: A helyben előállított magasabb árú termékek vásárlási hajlandóságának vizsgálata a 

vele, tulajdonságaiban azonos külföldivel szemben, amennyiben a magyar terméken nyomon 

követhetőséget tanúsító védjegy található,% (N=1000) 

 

A nyomon követhetőséget segítő védjegy, hasonlóan az eredetet igazolóhoz nem minősül 

valós befolyásoló tényezőnek a többletárat illetően. Megállapítható, hogy a különféle 

védjegyek, jelen esetben az eredetet és a nyomon követhetőséget igazolók, nem differenciáló 

hatásúak két hasonló tulajdonságú, de árában különböző, magasabb árú hazai termék 

esetében. Vagyis a védjegyek nem ellensúlyozzák az árbeli különbségeket.  
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4.3. A piaci szívóhatás érvényesülése az innovációban 
 

 

4.3.1. Az egydimenzionalitás vizsgálata 

 

Hipotézis: A MARKOR és MKTOR skálák tényezői egydimenziósnak tekinthetők 

A két skála három-három tényezője egydimenzionalitása vizsgálatának folyamatát a 

MARKOR skála „Információáramlás” tényezőjének példáján keresztül mutatom be. Az 

„Információáramlás” tényezőhöz nyolc változó tartozik az adatbázisban, a 44. ábrán a mért 

változókat v14_11,…,v14_18 feliratú téglalapok jelentik. Amennyiben a tényező valóban 

egydimenziósnak tekinthető, akkor egy közös faktor regressziós kapcsolaton keresztül 

határozza meg őket. A közös faktor várhatóan nem száz százalékban határozza meg a mért 

változó varianciáját ezért minden változóhoz hibatényezőt rendeltem. A modell teljes 

identifikációjához hozzátartozik, hogy a közös faktor varianciáját és a hibatényezőkhöz 

tartozó regressziós súlyokat meg kell adni, jelen esetben az 1 megfelelő érték. 

 

 
 

44. ábra: Az egydimenzionalitás tesztelésére alkalmas AMOS modell  

Tényező: információáramlás 

 

Az AMOS egy kiválasztott tényező változói között számítható kovariancia mátrixot 

kétféle módszerrel határozza meg. Az első esetben az egydimenziós modell feltételezése 

nélkül, (45. ábra) majd feltételezve, hogy igaz az a hipotézis, hogy a tényező változói 

egyfaktoros modellre illeszkednek. (46. ábra) A két módszerrel kiszámított kovariancia 

mátrix értékeit Chi
2
 statisztika (44. ábra) segítségével hasonlítjuk össze, melynek 

szabadságfokát az adja, amennyivel a modellben szereplő változók momentumainak száma 

meghaladja a becsülni kívánt momentumok számát. Az AMOS által használt momentumokat 

ebben az esetben az egyes változók varianciái és a közöttük számítható kovarianciák jelentik. 

Az egydimenziós modell érvényességére vonatkozó hipotézist abban az esetben vetjük el, ha a 

kiszámított valószínűség (p) értéke alacsonyabb, mint 0,05. 
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A 44. ábrán feltüntetett valószínűségi érték arra utal, hogy azt a hipotézist, hogy az 

„Információáramlás” tényező nyolc változója egydimenziós modellre illeszkedik el kell vetni. 

 

 
 

45. ábra: kovariancia mátrix az egydimenziós modell feltételezése nélkül 

Tényező: információáramlás 

 

 
 

46. ábra: kovariancia mátrix az egydimenziós modell feltételezése mellett  

Tényező: információáramlás 

 

A modell javítását az abban szereplő változók egymás utáni törlésével oldom meg. 

Feltételezhetjük, hogy a magyarországitól teljesen eltérő környezetben kidolgozott, a 

szakirodalomban számtalan kritikával és módosító javaslattal illetett skálák a magyar 

vállalkozások esetén nem teljesen helytállóak. Kulturális, gazdasági, vagy akár 

nyelvhasználati eltérések is magyarázhatják a skálák viselkedését.  

A törlendő változót a fentiekben ismertetett két kovariancia mátrix standardizált 

eltéréseiből képzett mátrix alapján választom ki. A 45. és 46. ábrán jelölt kovariancia-értékek 

azonos változópárokhoz tartoznak. Az eltérésüket az egydimenziós modell feltételezése, vagy 

ennek hiánya okozza. A két mátrix eltéréseit a 4. ábrán mutatom be. 
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47. ábra: kovariancia-eltérés mátrix. Tényező: információáramlás 

 

A kovariancia-eltérések közül standardizálást követően (48. ábra) választottam ki a 

legnagyobb eltérésre utaló értéket. Ez az 5. ábrán a v14_13 és v14_14 változók közötti értéket 

jelenti. Az 1. ábrán található modellből előbb az egyik, majd a másik változót törlöm, és ahol 

a Chi
2
 statisztika nagyobb csökkenést mutatta, azt a változót zártam ki a modellből.  

 

 
 

48. ábra: Kovariancia-eltérés mátrix  

Tényező: információáramlás 

 

Egy változó törlése után a csökkentett méretű modellre ismételten elvégeztem a 

szignifikancia vizsgálatot, majd további változókat töröltem. A megmaradó változókból 

képzett statisztikailag elfogadható modellt a 49. ábrán láthatjuk. 
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49. ábra: Az elfogadható egydimenziós modell 

Tényező: információáramlás 

 

A MARKOR és MKTOR skála három-három tényezőjére illeszthető egydimenzionális 

modellekhez vezető változótörlési folyamatot a 26. táblázatban szemléltetem. A 

„Versenytárs-orientáció” és a „Funkciók közötti együttműködés” tényezők esetében nem 

találtam olyan változót, melynek eltávolítása elfogadható modell eredményezett volna. 

 
26. táblázat 

Az elfogadható egydimenziós modellekhez vezető változótörlési folyamat 

 

Az illeszkedést kedvezőtlenül befolyásoló változók eltávolítása után a hat tényezőt leíró 

egyfaktoros modellekről a 27. táblázat ad összefoglaló tájékoztatást.  

 

Tényezők 

megnevezése 

Az eredeti 

modellben 

szereplő 

változók száma 

Az eredeti modellre 

vonatkozó statisztika 
Törlendő változó 

Chi
2
 Sz.f. p 

MARKOR 

Információszerzés 10 228,961 35 0 2, 8, 9, 1 

Információáramlás 8 130,926 20 0 13, 16, 18, 17 

Válaszképesség 14 277,511 77 0 31, 28, 30, 21, 24 

MKTOR 

Vevőorientáció 8 223,925 20 0 38, 40, 37, 35 

Versenytárs-

orientáció 
5 62,933 5 0 - 

Funkciók közötti 

együttműködés 
4 30,565 2 0 - 
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27. táblázat 

Az elfogadható egydimenziós modellek 

Tényező megnevezése 

Az eredeti 

modellben 

szereplő 

változók 

száma 

Megtartott 

változók 

száma 

Chi
2
 Sz.f. p 

MARKOR 

Információszerzés 10 6 10,430 7 0,166 

Információáramlás 8 4 4,79 2 0,93 

Válaszképesség 14 9 37,049 26 0,074 

MKTOR 

Vevőorientáció 8 4 3,542 2 0,17 

Versenytárs-orientáció 5 5 - 0 - 

Funkciók közötti 

együttműködés 
4 4 0,248 1 0,618 

 

Mint látható a „Versenytárs-orientáció” tényező esetében az egyfaktoros modell 

meghatározása sikertelennek minősíthető. Mivel a szabadságfok értéke nulla, a 

hipotézisvizsgálat nem végezhető el. A „Funkciók közötti együttműködés” tényező esetében 

az 1. táblázattal szemben elfogadható egydimenziós modell került feltüntetésre. Az 

elfogadható modell megalkotáshoz az 1. ábrán bevezetett egyfaktoros modell módosítására 

volt szükség. 

 

Kovariancia kapcsolat feltételezése a hibatényezők között 

 

Az elfogadható egyfaktoros modell létrehozását célzó folyamat során az illeszkedést 

leginkább gátló változók egymás utáni törlésével oldottam meg. A célom az 

egydimenzionalitás kialakításán túl a lehető legtöbb változó megtartását is jelentette.  

 

 
 

50. ábra: A nem elfogadható egydimenziós modell  

Tényező: Funkciók közötti együttműködés 



81 

 

 

A megmaradó változók számának növelésére azt a megoldást találtam, hogy 

megengedtem az egyes változókhoz rendelt hibatényezők közötti a kovariancia kapcsolatot 

(51. ábra).  

 

 
 

51. ábra: Az elfogadható egydimenziós modell  

Tényező: Funkciók közötti együttműködés. A hibatényezők között megengedett kovariancia 

kapcsolat 

 

A kovariancia kapcsolatokkal bővített modell szabadságfoka megváltozik az eredeti 

modellhez képest és ha ez nagyobb, mint nulla, akkor a Chi
2
 statisztika szignifikancia szintje 

kiszámítható, a hipotézisvizsgálat elvégezhető.  

A 50. és 51. ábrákon szemléltetem az MKTOR skála „Funkciók közötti együttműködés” 

tényező esetében végzett modellalkotási folyamatot. Az alap modell szabadságfoka 2, de a P 

és a Chi
2 

értéke nem megfelelő. Viszont ha csak egy változót is kiveszek a modellből, akkor a 

szabadságfok redukálódik nullára és nulla szabadságfok mellett nem lehet Chi
2 

tesztet 

végezni. 

A 27. táblázatban ismertetett elfogadható egydimenziós modellek esetében egyfelől a 

megmaradó változók számának növelése, másfelől az egyfaktoros modell létrehozásának 

érdekében alkalmaztam a hibatényezők közötti kovariancia kapcsolatot. 

 

A skála tényezői közötti diszkrimináló képesség vizsgálata 

 

Egy skála változóit akkor célszerű elkülönülő tényezőkbe sorolni, ha ez az elkülönülés 

statisztikailag is igazolható. Egy skála két tényezője akkor jellemezhető elegendő 

diszkrimináló képességgel, ha a két tényező együtt kezelt változóira statisztikailag 

kimutathatóan jobban illeszkedik a kétfaktoros, mint az egyfaktoros modell. 

Egy- és kétfaktoros modelleket készítettem és értékeltem az AMOS segítségével, majd a 

két modellt összehasonlítottam.  
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52. ábra: Az egyfaktoros modell 

Tényezők: Információáramlás és Információszerzés 

 

Az eljárásomat a MARKOR skála két tényezőjének az „Információáramlás”, és az 

„Információszerzés” tényezők vizsgálatával mutatom be. A két tényezőhöz tartozó változók 

közül azokat vontam be az egy-, és kétfaktoros modellek felépítésébe, melyek az elfogadható 

egydimenziós modellekben a korábbiakban bennmaradtak.  

Az egyfaktoros modell esetén (52. ábra) a hipotézisem azt jelenti, hogy egy közös faktor 

alkalmas két tényező együttes meghatározására. A kétfaktoros modell (53. ábra) jelentése az, 

hogy a két tényező leírására két faktor alkalmas. A 53. ábrán feltüntettem az 

„Információszerzés” tényező leírására alkalmas egydimenziós modellt kiegészítő kovariancia 

kapcsolatokat is. 
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53. ábra: A kétfaktoros modell. Tényezők: Információáramlás és Információszerzés 

 
28. táblázat 

Információáramlás és Információszerzés tényezők közötti diszkrimináló képesség vizsgálata 

 Chi
2
 Sz.f. p 

Egyfaktoros modell 162,721 35 2,2E-18 

Kétfaktoros modell 127,072 32 2,8E-13 

Különbség 35,649 3 8,8E-08 

 

A modellekre vonatkozó Chi
2
 statisztika kiszámított értékeit a 28. táblázatban találhatjuk. 

Bár mindkét modell elvetendő a szignifikancia szintje alapján, az megállapítható, hogy a 

kétfaktoros modell jobban illeszkedik, mivel a Chi
2
 értéke alacsonyabb. A célom most az, 

hogy ellenőrizzem, hogy a kétfaktoros modell szignifikánsan jobb-e, mint az egyfaktoros 

modell. A számításaimat excel táblázatban készítettem. A két modell eltérésének 

szignifikanciája megállapítható a két Chi
2
 érték különbségéből. A különbség szintén Chi

2
 

eloszlásúnak tekinthető (AMOS user’s guide), a szabadságfok a két szabadságfok különbsége. 

A különbség szignifikáns (p<0,05) ezért azt a nullhipotézist, hogy a két modell közt nincs 

különbség elvethetjük. Tehát a skála két tényezője szignifikáns diszkrimináló képességgel 

rendelkezik. 

A MARKOR és MKTOR skálák közötti diszkrimináló hatás vizsgálatának összefoglaló 

eredményeit a 29. táblázatban mutatom be. Az MKTOR skála esetében csak egy tényezőpár 

képezhető, mivel egy tényező esetében nem volt lehetséges elfogadható egydimenziós modell 

létrehozni, ahogyan ezt korábban már láthattuk. 
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29. táblázat 

A tényezőpárok közötti diszkrimináló képesség vizsgálata 

Tényezőpárok Chi
2
 Sz.f. p 

MARKOR 

Információszerzés 

Információáramlás 
35,649 3 8,88E-08 

Információszerzés 

Válaszképesség 
141,02 1 1,59E-32 

Információáramlás 

Válaszképesség 
66,98 1 2,74E-16 

MKTOR 

Vevőorientáció 

Funkciók közötti 

együttműködés 

84,592 1 3,67E-20 

 

A magyar élelmiszeripari KKV-k körében elvégzett kérdőíves megkérdezés során 

összeállított adatbázis MARKOR és MKTOR skálához tartozó változók elemzése során 

megállapítottam, hogy lehetséges egydimenziós a változók szűkítése úgy, hogy az 

egyfaktoros modell elvetése statisztikailag nem indokolható a vizsgált hat tényező körül öt 

esetében. Megállapítottam azt is, hogy az egydimenziós tényezők egymáshoz képest 

statisztikailag igazolható diszkriminációs hatással rendelkeznek.  

Az elsősorban módszertani elemzés keretein belül egyes, a vizsgálathoz egyébként 

elengedhetetlen lépésekre nem kerülhetett sor. Javasolt tehát a SEM előfeltevéseihez tartozó 

többváltozós normalitás előzetes vizsgálata. Elvégezhetőnek tartjuk a MARKOR és MKTOR 

skálák háromdimenziós vizsgálatát is. 

Az elvégzett vizsgálatok alapján, mind a MARKOR, mind az MKTOR skála (az 

eredményekben közölt feltételek mellett) alkalmas lehet a hazai élelmiszeriparban működő 

kis- és közepes vállalkozások piacorientációját vizsgáló modellhez szükséges statisztikai 

elemzésekre. 
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4.3.2. A piacorientáció eltérő szintjének vizsgálata 

 

4.3.2.1. Normalitásvizsgálat eredményei 

 
30. táblázat 

A normalitásvizsgálat eredményei 

Skála Szignifikancia szint 

 Mezőgazdaság Élelmiszeripar 

Külső tényezők   

Állam/Politika 0,377 0,053 

Technológiai környezet 0,006 0,043 

Ágazati gazdaság 0,134 0,06 

Szállítók 0,00 0,00 

Versenytársak 0,149 0,00 

Belső tényezők   

Piac-diverzifikációs stratégia 0,443 0,005 

Gazdasági hatékonyság 

kapacitás kihasználtság 
0,419 0,001 

Innovativitás 0,158 0,359 

Humán erőforrás minősége 0,958 0,003 

Marketing eszközök 0,005 0,598 

Marketing képességek 0,016 0,001 

Tanulás iránti elkötelezettség 0,00 0,00 

A vízió megosztása 0,022 0,003 

Vállalati eredményesség   

Fogyasztói elégedettség 0,005 0,00 

Pénzügyi eredményesség 0,046 0,115 

 

A mezőgazdasági szektor esetében 15 skálából 7 tekinthető normális eloszlásúnak, az 

élelmiszeriparnál 5 esetben beszélhetünk normáliseloszlásról. 
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4.3.2.2. Cronbach-alfa eredményei 

 
31. táblázat 

A kutatásban használt skálák megbízhatósága 

Skála 

Cronbach-alfa 

Mezőgazdaság Élelmiszeripar 
Mezőgazdaság 1 

elem törlése 

Élelmiszeripar 1 

elem törlése 

Külső tényezők     

Állam/Politika 0,84 0,672   

Technológiai 

környezet 
0,69 0,551 0,728  

Ágazati gazdaság 0,723 0,706   

Vevők 0,562 0,567   

Szállítók 0,819 0,797   

Versenytársak 0,666 0,593   

Társadalom 0,489 0,49  0,511 

Környezet -0,908 -0,149   

Kereskedelem 0,81 0,641   

Belső tényezők     

Piac-

diverzifikációs 

stratégia 

0,918 0,94   

Gazdasági 

hatékonyság 

kapacitás 

kihasználtság 

0,717 0,661  0,702 

Innovativitás 0,847 0,759   

Humán erőforrás 

minősége 
0,726 0,776   

Marketing 

eszközök 
0,903 0,905   

Marketing 

képességek 
0,951 0,95   

Tanulás iránti 

elkötelezettség 
0,857 0,894   

A vízió 

megosztása 
0,78 0,806 0,84  

Vállalati 

eredményesség 
    

Fogyasztói 

elégedettség 
0,666 0,55 0,703 0,607 

Pénzügyi 

eredményesség 
0,941 0,926   

 

Több skálánál is lehetett volna javítani a megbízhatóságon, de csak azok a törlés utáni 

alfák kerültek be a 31. táblázatba, amelyeknél jobb elfogadhatósági osztályba került a skála a 

törlésnek köszönhetően. Ami érdekesség az a Környezet skála, ahol negatív a megbízhatóság. 

Ez nem azt jelenti, hogy a skála megbízhatósága elfogadhatatlan, mert a negatív érték 

alacsonyabb, mint 0,5. A negatív érték a változók közötti negatív korrelációval magyarázható. 

Összességében elmondható, hogy a Külső tényezők közül 9 skálából 3 skálát volt szükséges 

elvetni, a Környezet skálát pedig külön kezelendő, így összesen 5 db skála maradt a 9-ből. A 

Belső tényezők közül valamennyi skála alkalmazható, 2 esetben 1-1 változó törlése után. A 
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Vállalati eredményesség 2 skálája alkalmas további vizsgálatokra, a Fogyasztói elégedettség 

skála javítása után. 

 

4.3.2.3. Klaszterelemzés eredményei 

 

A 32. és 33. táblázatokban láthatóak ágazatonként és piacorientációt mérő skálákként az 

egyes klaszterekbe eső vállalatok száma és átlaga. A táblázat közepén lévő értékek a 

klaszterben szereplő vállalatok adott tényezőre (pl.: Vevőorientáció) adott válaszainak átlaga. 

 
32. táblázat 

Az MKTOR skála alapján képzett klaszterek 

Ágazat Klaszter 

Mezőgazdaság 1 (alacsony) 2 (közepes) 3 (magas) 

Elemszám 3 15 30 

Vevőorientáció 19,33 27,934 32,4 

Versenytárs-orientáció 8,00 16,467 19,367 

Funkciók közötti 

együttműködés 
6,33 12,53 17,43 

Élelmiszeripar 1 (alacsony) 2 (közepes) 3 (magas) 

Elemszám 54 94 20 

Vevőorientáció 25,33 32,36 38,2 

Versenytárs-orientáció 14,00 18,66 24,05 

Funkció közötti 

együttműködés 
11,55 15,25 18,95 

 
33. táblázat 

A MARKOR skála alapján képzett klaszterek 

Ágazat Klaszter 

Mezőgazdaság 1 (alacsony) 2 (közepes) 3 (magas) 

Elemszám 6 27 13 

Információszerzés 23,5 33,26 42,85 

Információáramlás 15,667 27,26 32,46 

Válaszképesség 35,667 50,667 55,46 

Élelmiszeripar 1 (alacsony) 2 (közepes) 3 (magas) 

Elemszám 50 82 31 

Információszerzés 25,76 35,48 42,97 

Információáramlás 20,32 27,78 34,74 

Válaszképesség 47,18 53,14 62,29 

 

Az MKTOR skálánál a 250 vállalat közül 216-ot soroltam be a 3 klaszter valamelyikébe, a 

mezőgazdasági kkv-k 18,6%-a, az élelmiszeripari vállalatok 12%-a esett a klasztereken 

kívülre. A MARKOR skála esetében 209 vállalat található a 3 klaszter valamelyikében, a 

mezőgazdasági vállalatok 22%-a, az élelmiszeripari vállalatok 14,7%-át a hiányzó érték miatt 

a klaszterelemzésben nem vettem figyelembe. A klasztereken kívülre eső vállalatok a hiányzó 

értékek és/vagy a kiugró értékek miatt nem kerülhettek egyik csoportba sem. 

Az eredmények értékelését innentől kezdve a két szektor alapján külön-külön mutatom be. 
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4.3.3. Mezőgazdasági szektor eredményei 

 

4.3.3.1. Külső tényezők megítélése 

 

A Cronbach-alfa értékeiből kiindulva az eredetileg kilenc tényezőből csak öt tényező 

tekinthető megbízhatónak. Ezt az öt tényezőt vizsgálva csupán két tényezőnél lehet igazolni, 

hogy a piacorientáció szignifikánsan befolyásolja ezen tényezők alakulását. Ez a két tényező 

az Állam/Politika és az Ágazati gazdaság. Ezek részletes bemutatása következik a 

továbbiakban. 

 

Állam/Politika 

 

Az Állam/Politika tényezőt szignifikánsan a MARKOR skála befolyásolja. A kettes 

klaszterben 27, míg a hármas klaszterben 13 mezőgazdasági vállalkozást található. A kettes 

klaszter átlaga 11,33, míg a hármasé 14,61. Az értékek megtalálhatók a 34. táblázatban és az 

54. ábrán. A tényezőben 5 változó található és változó törléssel a megbízhatósági szintet nem 

lehetett javítani. Így a maximális érték 25. A két klaszter közti 3,28 eltérés szignifikánsnak 

tekinthető a 0,029-es szignifikancia szint miatt. 

 

34. táblázat 
Állam/Politika tényező alakulás a piacorientáció függvényében 

Állam/Politika 
2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MARKOR skála 

Elemszám 27 13  

Átlag 11,33 14,61  

Szignifikancia szint   0,029 

 

 
 

54. ábra: Állam/Politika tényező alakulás a piacorientáció függvényében 
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A következő ábrákon a sárga oszlopszínek a MARKOR, a kék oszlopszínek az MKTOR 

skála alapján vizsgált skálákra utalnak. 

Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a magyarországi mezőgazdasági kis- és 

középvállalkozásoknál a piacorientáció növekedésével az állami szabályozását kedvezőbbnek 

látják a vállalkozások. Az állami szabályozás alatt olyan dolgokat érthetünk, mint a 

vállalkozásra vonatkozó szabályok, az állam befolyásoló ereje a vállalkozás működési 

környezetésre vagy a túlzott bürokrácia és a korrupció hatása. Tehát, a hármas klaszterben 

szereplő vállalatok ezeket a tényezőket pozitívabban ítéltek meg a saját vállalkozásukra 

vonatkozóan, mint azok a vállalkozások, amelyeknél a piacorientáció szintje alacsonyabb. 

 

Ágazati gazdaság 

 

Az Ágazati gazdaság tényezőt szignifikánsan az MKTOR skála befolyásolja. A két 

klaszterben összesen 38 mezőgazdasági vállalkozás található, ezek megoszlása: kettes 

klaszterbe 15, hármas klaszterbe 27 vállalkozás jut. Az előző Állam/Politika tényezőtől 

eltérően itt a piacorientáció szintjének növekedésével csökken a tényező átlaga. A kettes 

klaszter átlaga 15, a hármas klaszteré 10,73. A számított értékek a 35. táblázatban és az 55. 

ábrán látható. Ebben a tényezőben az elérhető legjobb érték 20. Változó törlésre nem került 

sor, így megmaradhatott az eredeti 4 változó. Így a 0,052-es szignifikancia érték esetén 10%-

os szignifikancia szinten az átlagok különbözőnek tekinthetőek. 

 
35. táblázat 

Ágazati gazdaság tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

Ágazati gazdaság 
2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MKTOR skála 

Elemszám 15 27  

Átlag 15 10,73  

Szignifikancia szint   0,052 

 

 
 

55. ábra: Ágazati gazdaság tényező alakulása a piacorientáció függvényében 
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A táblázatból és az ábrából is látszik, hogy a piacorientáció növekedésével csökken az 

ágazati gazdaság megítélése. Ennek a magyarázatára feltétlenül meg kell vizsgálni a 

tényezőben található állításokat, amelyek a kérdőívben találhatóak. Ezek a változók főként a 

jövőre vonatkoznak, tehát a vállalkozások a válaszaikban a saját jövőképüket vetítették előre. 

Feltételezhetjük, hogy akik piacorientáltabbak (hármas klaszter), azok több információval is 

rendelkeznek és jobban megtudják ítélni a jelenlegi és jövőbeni helyzetüket. A kérdőíves 

felmérés 2010-ben készült, amikor olyan események hathattak a válaszadókra, mint pl.: a 

világgazdasági válság, a közösségi marketing sikertelensége vagy hogy a mezőgazdasági 

termékek importja nőtt, a export csökkenése mellett.  

 

Állam/Politika vs. Ágazati gazdaság 

 

A két tényező ellentétes mozgása további magyarázatok keresését teszi szükségessé. Miért 

lehet az, hogy a vállalatok az Állam/Politika megítélése a piacorientáltság növekedésével 

javul, miközben az Ágazati környezet megítélése pedig romlik? Fontos megvizsgálni a 

politikai változásokat 2010-ben. A kérdőívet a vállalkozások március-áprilisi időszakban 

töltötték ki, számítani lehetett kormányváltásra a választásokat követően. Ennek 

tulajdoníthatjuk azt, hogy a vállalkozások pozitív változásra számítottak és ezért ítéltek meg 

az állami szabályozást kedvezőbben. Azonban ettől függetlenül az Ágazati 

gazdaságot/környezetet továbbra is olyan negatív tényezők befolyásolták, amiken az 

állami/politikai döntések nem változtathatnak. Ilyen lehet pl.: a gazdasági világválság, a 

vállalatok alkupozíciójának csökkenése a szállítókkal szemben vagy a már az előzőleg 

említett sikertelen közösségi marketing stratégia az erőfeszítések ellenére. 

 

4.3.3.2. Belső tényezők  

 

A Belső tényezők 8 tényezője közül egyet sem indokolt elvetni, csupán két esetben a 

"Gazdasági hatékonyság kapacitás kihasználtság" és a "A vízió megosztása" tényezőnél volt 

szükséges törölni egy változót. A változó törlésére azért volt szükség, hogy a tényező 

megbízhatóságát javítsam, aminek hatására a skála pontosabban tud mérni. A 8 tényező 

bemutatását a következőkben fogom részletezni. 

 

Piac-diverzifikációs stratégia 

 

A belső tényezők közül az első a tényező a Piac-diverzifikációs stratégia. A piacorientációt 

mérő skálák közül szignifikánsan az MKTOR skála befolyásolja. A kettes klaszterben 11 

vállalkozás található, melyeknél a piac-diverzifikációs stratégia átlaga 78. A hármas 

klaszterben 14 vállalkozással több, azaz 25 mezőgazdasági kkv-t találhatunk melyeknél az 

átlag 86,96. A Piaci-diverzifikációs stratégia 22 változót tartalmaz, melyekből az összes 

megtartása indokolt, így az elérhető maximális érték 110. A két átlag közötti különbség 

szignifikánsnak tekinthető. A helyzet itt is hasonló, mint a külső tényezők között találtható 

Ágazatai gazdaság tényezőnél. A szignifikancia szint meghaladja a 0,05-öt, jelen tényezőnél 

ez az érték 0,058. Ennek ellenére ez is szignifikánsnak tekinthető a módszertani fejezetben 

taglaltak miatt. A számított értékek a 36. táblázatban és az 56. ábrán találhatóak. 
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36. táblázat 

Piac-diverzifikációs stratégia a piacorientáció függvényében 

Piac-diverzifikációs 

stratégia 

2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MKTOR skála 

Elemszám 11 25  

Átlag 70,00 86,96  

Szignifikancia szint   0,058 

 

 
 

56. ábra: Piac-diverzifikációs stratégia a piacorientáció függvényében 

 

A tényező minél magasabb értékének a jelentése az, hogy a vállalatok diverzifikáltabb 

piacfelosztásban és lefedésben gondolnak, míg az alacsonyabb érték azt mutatja, hogy a 

vállalkozások a tömeggyártást preferálják. A növekvő érték itt is azt mutatja, hogy a 

piacorientáció szintjének növekedésével nő a vállalatok hajlandósága a diverzifikáltabb 

piacfelosztásra és lefedésre. A piac-diverzifikációra való hajlandóság legfőképpen onnan 

látható, hogy a hármas klaszterben szereplő vállalatok olyan állításokra adtak magas 

értékelést, mint a termék minőségének és fejlesztésének fontossága, képesség speciális termék 

előállítására vagy hogy erőfeszítéseket tesznek a termék jó hírnevének kialakítására és ezzel 

próbálják megkülönböztetni a termékeiket a versenytársakétól. 

 

Gazdasági hatékonyság kapacitás kihasználtság 

 

A Gazdasági hatékonyság kapacitás kihasználtság tényezőnél az átlagok közötti szignifikáns 

különbséget az MKTOR skálánál lehet igazolni. A kettes klaszter esetében az átlag 19,72 a 

hármas klaszternél 20,59. A tényezőben elérhető maximális érték 30. A szignifikancia szint 

0,0619, amely nem haladja meg a TDK munka során alkalmazott 10%-os hibahatárt. A két 

klaszterben található vállalatok aránya itt is hasonlóan alakul, mint az előzőekben. A kettes 

klaszterben 11 kkv, a hármasban 27 található. A számított értékeket a 37. táblázat és az 57. 

ábra szemlélteti. 
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37. táblázat 

Gazdasági hatékonyság kapacitás kihasználtság alakulása a piacorientáció függvényében 

Gazdasági 

hatékonyság 

kapacitás 

kihasználtság 

2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MKTOR skála 

Elemszám 11 27  

Átlag 19,72 20,59  

Szignifikancia szint   0,0619 

 

 
 

57. ábra: Gazdasági hatékonyság kapacitás kihasználtság alakulása a piacorientáció 

függvényében 

 

Megállapítható, hogy a piacorientáció szintjének emelkedésével a gazdasági hatékonyság 

kapacitás kihasználtság is nő. Pontosabban a vállalatok magasabb piacorientáció szinten 

költséghatékonyabban működnek és az eszközeiket jobban kihasználjak, mint azok a 

vállalkozások amelyeknél a piacorientáció nem játszik olyan meghatározó szerepet a 

vállalkozásuk életében. Magyarországon a kis- és középvállalkozások a működési környezete 

általában a telephelytől számított 50 km-es körben található. Minél több információval 

rendelkeznek a vállalkozások a működési környezetükről, annál hatékonyabban tudnak 

működni. A piacorientáció növekedésével valószínűleg több felhasználható információval fog 

rendelkezni a vállalkozás, ami magyarázza a tényező átlagának a növekedését. A 

vállalkozások a tényező értékelésénél pl.: a gyári kapacitás kihasználtság vagy az egy éven 

belüli termelékenységfokozó beruházás tervezésére válaszoltak a vállalatoknál a marketingért 

felelős szakemberek. 

 

Innovativitás 

 

A Cronbach-alfa alapján az Innovativitás tényező megbízhatóan méri a vállalkozások 

innovativitását. Így a tényező 6 változója közül egyet sem indokolt törölni. A két klaszterbe 

összesen 40 vállalkozást soroltam be, a kettesbe 12 a hármas klaszterbe 28 mezőgazdasági 
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kkv jutott. Az átlagok 18,08 és 15,6. Az átlag maximuma 30. Az átlagok közötti különbség 

szignifikánsnak tekinthető. A szignifikancia szint 0,069. A szignifikáns különbség a kulturális 

fókusszal rendelkező skálánál, azaz MKTOR skálánál mutatható ki. A fent említett értékeket 

mutatja be a 38. táblázat és az 58. ábra. 
 

38. táblázat 

Innovativitás tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

Innovativitás 
2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MKTOR skála 

Elemszám 12 28  

Átlag 18,08 15,6  

Szignifikancia szint   0,069 

 

 
 

58. ábra: Innovativitás tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

Az Innovativitás tényező számított értékeinél nem véletlen kezdtem azzal, hogy a 

Cronbach-alfa alapján a skála megbízhatóan mér. A szakirodalom(TAJEDINNI, TRUEMAN, 

LARSEN, 2006) szerint a piacorientáció növekedésével az innovációra való hajlandóságnak 

is nőnie kéne. Az innovativitás csökkenés azzal magyarázható, hogy a mezőgazdasági 

szektorban még 2010-ben sem értelmezték jól az innovációt. A vállalkozások pontosan még 

mindig nem tudták, hogy mi számít innovációnak. Ezt alátámasztja a Piac-diverzifikációs 

stratégia eredménye is, ahol az önértékelés szerint a piacorientáció növekedésével a piaci 

diverzifikáció mértéke nő, aminek a feltétele az innováció. A kérdőívben e két tényező 

kérdései közel is helyezkedtek egymáshoz a kérdőív struktúráját vizsgálva, tehát gyakorlatilag 

perceken belül adtak egymásnak ellentmondó válaszokat. 

 

Humán erőforrás minősége 

 

A Humán erőforrás minőségét az előzőektől eltérően a MARKOR skálánál figyelhető meg 

szignifikáns különbség. A kettes klaszter átlaga 31,25 a hármas klaszternél az átlag 40. A 

tényező 10 változót tartalmaz, így legjobb esetben a HR minősége 50 lehet. A szignifikancia 
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szint 0, amely nem azt jelenti, hogy nem értelmezhető az eredmény. Továbbra is csak az a 

lényeges, hogy a szignifikancia 0,1 alatt legyen. A kettes klaszterben 27 vállalkozás a 

hármasban 13 található. A 39. táblázat szemlélteti az eredményeket az 59. ábrán pedig az 

átlagokat láthatjuk. 

 
39. táblázat 

Humán erőforrás minősége a piacorientáció függvényében 

Humán erőforrás 

minősége 

2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MARKOR skála 

Elemszám 27 13  

Átlag 31,25 40,00  

Szignifikancia szint   0,00 

 

 
 

59. ábra: Humán erőforrás minősége a piacorientáció függvényében 

 

A magasabb piacorientációs szint, magasabb Humán erőforrás minőséget is jelent. 

Levonhatjuk az a következtetést, hogy a piacorientáltság növekedése magával húzza a HR 

osztály minőségét. A HR osztály minőségén túl a tényezőben olyan típusú állításokat is 

találunk, amely az alkalmazottak lojalitására, fluktuációjára is kitér. A hármas klaszterbe eső 

vállalkozásoknál elmondható, hogy a náluk dolgozók jobban kötődnek a céghez, régebb óta 

dolgoznak ott, lojálisabbak. Ebből adódóan a fluktuáció is alacsonyabb, ami a hatékonyabb 

HR osztálynak is köszönhető. A mezőgazdasági kis- és középvállalkozásoknál nem 

mindenhol jellemző a HR osztály, de ennek ellenére a HR funkciók jól működhetnek. Ez 

abból is adódik, hogy a piacorientáció növekedésével a vállalkozásoknak magasabban képzett 

munkaerőre van szüksége, amely magába foglalhat jobb HR-es munkatársat/munkatársakat is. 

 

Marketing eszközök 

 

Az eddigi skálák amelyeket vizsgáltam a szummációnak köszönhetően normális eloszlásúnak 

voltak tekinthetők. A Marketing eszközök skála viszont nem normális eloszlású ezért itt a 

nem-parametrikus módszerrel számított értékeket kell figyelembe venni. A tényezőt a 
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MARKOR skála befolyásolja szignifikánsan. Az egyes klaszterek elemei 23 és 13. A 

rangsorátlagok 17,68 és 22,72. A rangsor átlag nem egyezik meg az előzőekben említett 

átlagokkal, de ennek a magyarázatát a módszertani részben kifejtettem. Az átlagok a 14. 

táblázatban találhatók és a 10. ábra is szemlélteti a klaszterek átlagait. A szignifikancia szint 

0,042, tehát a rangsorátlagok közötti különbség igazolt. A 40. táblázatban találhatóak az 

előzőekben megszokott adatok, a 60. ábra pedig a klaszterek átlagait szemlélteti. 

 
40. táblázat 

Marketing eszközök tényező a piacorientáció függvényében 

Marketing eszközök 
2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MARKOR skála 

Elemszám 23 13  

Átlag 54,65 59,84  

Szignifikancia szint   0,042 

 

 
 

60. ábra: Marketing eszközök tényező a piacorientáció függvényében 

 

A piacorientáció növekedésével a marketing eszközök rendelkezésére állása is nő. A 

marketing eszközök szélesebb választéka nagyobb marketing tudást is jelent. A marketing 

eszközök alatt pl.: a vállalati márkanév megítélését, a jó kapcsolatot a kulcsfontosságú 

vevőkkel, a fejlett marketing információrendszert, a szállítókkal való kapcsolatot vagy a 

versenytársakról ismert információk minőségét találjuk a kérdőívben. A kettes és a hármas 

klaszter között a különbség szignifikáns, tehát igazoltan jobb marketing eszközökkel 

rendelkezik a piacorientáltabb vállalat. 

 

Marketing képességek 

 

A Marketing képesség tényezőt szintén nem-parametrikus módszerrel kellett vizsgálnom. A 

Marketing eszközökkel egy újabb párhuzam, hogy ezt a tényezőt is a MARKOR skála 

befolyásolja szignifikánsan. A szignifikancia szint 0,072. A kettes klaszterben 24 kkv 
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található melyeknek a rangsorátlaga 16,65 a hármas klaszterben 13 kkv és a rangsorátlaguk 

23,35. A kapott eredményeket a 41. táblázat szemlélteti a klaszterek átlagait pedig a 61. ábra. 

 
41. táblázat 

Marketing képességek tényező a piacorientáció függvényében 

Marketing 

képességek 

2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MARKOR skála 

Elemszám 24 13  

Átlag 75,66 82,00  

Szignifikancia szint   0,072 

 

 
 

61. ábra: Marketing képességek tényező a piacorientáció függvényében 

 

A piacorientáció növekedésével a marketing képességek is nőnek. A marketing 

képességeket indokolt a marketing eszközökkel együtt vizsgálni. A két tényező között a 

kapcsolat hasonló, mint a számítógépek esetében a hardverek és a szoftverek között. 

Hardvernek a marketing eszközöket míg szoftvernek a marketing képességeket tekinthetjük. 

A szakirodalom (KOLOS, TÓTH, GYULAVÁRI, 2004-2006) a kapott eredményeket itt is 

alátámasztja. Magasabb piacorientáció esetén szélesebb a marketing eszközök választéka és 

ezáltal a marketing képességeket is hatékonyabban tudja kihasználni a vállalkozás.  

 

A vízió megosztása 

 

A vízió megosztása tényezőt szignifikánsan a MARKOR skála befolyásolja és szintén a nem-

parametrikus módszereket szükséges alkalmazni. A tényező eredetileg 7 változóból áll, de a 

Cronbach-alfa javítása érdekében 6 változót volt érdemes megtartani. A kettes klaszterbe 26 

vállalat a hármasba 13 vállalat került a piacorientáltságnak megfelelően. A klaszter 

rangsorátlagok 17,12 és 25,77. A különbség szignifikáns a szignifikancia szint nem haladja 

meg a 0,1-es határértéket. Az eredmények a 42. táblázatban és a 62. ábrán láthatóak. 
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42. táblázat 

A vízió megosztása tényező a piacorientáció függvényében 

A vízió megosztása 
2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MARKOR skála 

Elemszám 26 13  

Átlag 21,3 23,00  

Szignifikancia szint   0,024 

 

 
 

62. ábra: A vízió megosztása tényező a piacorientáció függvényében 

 

Ahogy az ábrán is látszik a piacorientáció növekedésével a "A vízió megosztása" tényező 

javul. Ez azt jelenti, hogy a belső információáramlás hatékonyabban működik és a vállalkozás 

tudatosabb marketing tevékenységet folytat, mint azok a vállalatok akik kevésbé 

piacorientáltak. A Cronbach-alfa értéket a tényezőben szereplő utolsó változó torzította 

legjobban, ezért törlése került. A törölt változó a következő volt: " Ritkán vizsgáljuk felül a 

vállalaton beüli fogyasztói információ feldolgozási folyamatot.". Azért rontotta ez a változó a 

skála megbízhatóságát, mert a mezőgazdasági vállalkozásoknál valószínűleg ritka a 

fogyasztói információs rendszer. Az információs rendszer hiányára az adatbázisban szereplő 

hiányzó(0) válaszok egyértelműen utalnak. 

 

4.3.3.3. Vállalati eredményesség 

 

Már az elején fontos leszögezni, hogy a Vállalati eredményesség az ebben az esetben is 

szubjektív kategória, tehát itt is a vállalkozások önértékelésére támaszkodhatunk csak. A 

kérdőív tartalmazza a vállalati eredményesség objektív méréseit is, de a rengeteg hiányzó adat 

hiányában ezek nem tudtam felhasználni az elemzés során. A Vállalati eredményesség 

részben két skálát találunk a "Fogyasztói elégedettség" és a "Pénzügyi eredményesség"-et. 

Ezek közül a Cronbach-alfa értékei alapján a mezőgazdasági szektorban csak a Fogyasztói 

elégedettséget használhatjuk, de a megbízhatóbb eredmények miatt egy változót ebből a 

skálából is törölnöm kellett. 
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Fogyasztói elégedettség 

 

A Fogyasztói elégedettség tényező nem normális eloszlású, így a nem-parametrikus 

számításokat kellett figyelembe vennem. Jelen esetben az MKTOR skálánál lehet kimutatni 

szignifikáns különbséget a rangsorátlagok között. A megbízhatóság miatt törölt változó után 3 

maradt a skálában. A rangsorátlagok rendre 14,11 és 25,2, az átlagok pedig 11,35 és 13,1. A 

klaszterekre jutó vállalatok 14 és 28. A szignifikancia szint 0,005, tehát a rangsorátlagok 

közötti különbség igazolt. A kapott eredmények megtalálhatóak a 43. táblázatban és láthatóak 

a 63. ábrán. 

 
43. táblázat 

Fogyasztói elégedettség tényező a piacorientáció függvényében 

Fogyasztói 

elégedettség 

2-es klaszter 

(közepes) 
3-as klaszter (magas) MKTOR skála 

Elemszám 14 28  

Átlag 11,35 13,10  

Szignifikancia szint   0,005 

 

 
 

63. ábra: Fogyasztói elégedettség tényező a piacorientáció függvényében 

 

Mivel a Pénzügyi eredményesség tényezőnél nem mutatható ki kapcsolat a 

piacorientációval, ezért a mezőgazdasági szektor eredményértékelésnél ez a legfontosabb 

rész. Ennek ellenére azt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy itt is önértékelésről van szó, 

tehát amit a vállalatok gondolnak arról, hogy róluk mit gondolnak a vevőik. Ezek tisztázása 

után rátérhetünk az eredmény értékelésére. Már az előzőekben többször megemlítésre került, 

hogy egy változót szükséges volt törölni a skálából. Ez a változó a következő volt: " 

Folyamatosan növelni tudtuk vevőink létszámát az elmúlt 2 évben." Erre az állításra a 

vállalatok zavartan válaszoltak, aminek az oka lehet a véletlen vagy az is elképzelhető, hogy 

nem akarták az igazságot elárulni. Ennek hatására nagyon torzult a skála megbízhatósága, 

ezért ez a változót ki kellett venni a skálából. Az ábrából szépen látszik, hogy ahogyan nő a 

piacorientáció úgy a fogyasztói elégedettség is, ahogy az elvárható is volt előzőleg és amit a 
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szakirodalomban( SAJTOS, 2004) is alátámaszt. A piacorientációnak ez is az egyik 

leglényegesebb pontja, hogy a piacra a vevőkre koncentrálni és az ő elégedettségüket 

maximalizálva a saját eredményességünket is maximalizáljuk. Számtalan kutatás is azt 

támasztja alá, hogy egy meglévő vevő megtartása sokkal olcsóbb, mint egy új vásárló 

megszerzése.  

 

Pénzügyi eredményesség 

 

Ugyan a klasztereknél meghatározott pénzügyi eredményesség mérőszámok között 

szignifikáns különbséget nem lehetett kimutatni, néhány szót azért mégis érdemes szólni 

ennek okairól. A fejletlen marketing kultúra magyarázhatja, hogy a pénzügyi 

eredményességben nem mutatkozik különbség. Ehhez hozzáadódik az a tényező, hogy a 

mezőgazdasági szektor szervezeti piacokon tevékenykedik elsősorban, ezek alkalmazása 

pedig hatékonyabb marketing szervezetet és több korábbi tapasztalatot igényelni, ami nincs 

meg az ágazatban. 

 

 

4.3.4. Élelmiszeripari szektor eredményei 

 

4.3.4.1. Külső tényezők megítélése 

 

A mezőgazdasági ágazathoz hasonlóan az élelmiszeriparnál is 5 külső tényezőt megítélő 

skálával tudtam tovább dolgozni a skálák megbízhatósága alapján. Érdekesség, hogy itt is 

csak 2 skálát befolyásol a piacorientációt mérő skálák, de nem ugyanazt a két 

skálát(Állam/Politika;Ágazati gazdaság), mint a mezőgazdasági szektorban. A kapott 

eredményeket összesítve a 44. táblázatban láthatjuk, kiértékelésük a táblázat alatt. 

 
44. táblázat 

A Szállítók és Versenytársak tényezők alakulása a piacorientáció függvényében 

Szállítók 
1-es klaszter 

(alacsony) 

2-es klaszter 

(közepes) 

3-as klaszter 

(magas) 
MKTOR skála 

Elemszám 53 90 20  

Átlag 11,15 12,18 13,05  

Szignifikancia 

szint 
   0,01 

Versenytársak     

Elemszám 52 92 19  

Átlag 12,19 12,22 10,42  

Szignifikancia 

szint 
   0,10 

 

Ami első ránézésre eltérés a mezőgazdasági ágazat azonos típusú táblázataihoz képest az a 

klaszterek száma. Itt az elemszám minden klaszterben elégséges, ezért nem szükséges 2 

klaszterre szűkíteni a vizsgálatot. Szignifikáns különbségről továbbra is, akkor beszélhetünk, 

ha a szignifikancia szint 0,1 vagy alatta van. 

A Külső tényezők megítélése skáláit a normalitás hiánya végett a nem-parametrikus 

módszerrel vizsgáltam és szignifikáns eltérés az MKTOR skála esetén adódott. 
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Szállítók 

 

 
 

64. ábra: A Szállítók tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

A szállítók skála 3 változót tartalmaz, így az elérhető maximális érték 15. 

Amint az ábrából is látszik a piacorientáció növekedésével a Szállítók skála átlaga is nő. A 

Szállítók skála a szállítókkal való együttműködést méri. Tehát elmondható, hogy a 

piacorientáció szintjének növekedésével a szállítókkal való kapcsolat jósága is növekszik. A 

skálán belül a vállalatoknak a következő állításokat értékelték: beszállítókkal való kapcsolat 

időtávja és a felmerülő problémák. A szállítókkal való jó kapcsolatnak tehát két összetevője 

van, a hosszú távú és a problémamentes kapcsolat.  
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Versenytársak 

 

 
 

65. ábra: A Versenytársak tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

A Versenytársak skála maximális értéke 20. 

A piacorientáció növekedésével a versenytársak skála csökkenő tendenciát mutat. A 

Versenytársak skála a versenytársakkal való kapcsolatot méri. A csökkenés hátterében az 

állhat, hogy a piacorientáció irányába tolódó vállalat, már kevésbe koncentrál a 

versenytársaira, a vevőorientáció irányába tolódik. Az árképzésénél se figyel már annyira a 

versenytársakéra, hanem megvan a saját árképző technikája. Várhatóan a Versenytársak 

tényezővel ellentétesen fog mozogni a Fogyasztó elégedettség skála, tehát előzetesen az 

várható, hogy a piacorientáció emelkedésével a fogyasztói elégedettség is nő. 

 

4.3.4.2. Belső tényezők  

 

A Belső tényezők estében a mezőgazdasági szektorral ellentétben itt minden esetben találtam 

kapcsolatot a piacorientációval. 
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45. táblázat 

A Piac-diverzifikációs stratégia és a Gazdasági hatékonyság kapacitás kihasználtság tényezők 

alakulása a piacorientáció függvényében 

Piac-

diverzifikációs 

stratégia 

1-es klaszter 

(alacsony) 

2-es klaszter 

(közepes) 

3-as klaszter 

(magas) 

MKTOR skála 

MARKOR skála 

Elemszám 
47 

44 

86 

76 

18 

27 
 

Átlag 
80,65 

82,45 

90,51 

90,3 

96,38 

89,88 
 

Szignifikancia 

szint 
   

0,00 

0,049 

Gazdasági 

hatékonyság 

kapacitás 

kihasználtság 

    

Elemszám 46 77 28  

Átlag 
 

15,89 

 

17,88 

 

19,39 
 

Szignifikancia 

szint 
   

 

0,00 

 

Egy táblázatban nem férne el az összes Belső tényező skála, ezért bontva, kettesével 

fogom az eredményeket közölni. Az eddigiektől eltérően ebben a táblázatban egy-egy 

cellában két érték is található. Ennek oka, hogy mindkét piacorientációs skála szerint találtam 

összefüggést a vizsgált tényezőnél. Ahol két szám található egy cellában, ott úgy kell 

értelmezni, hogy a felül helyezkedő az MKTOR, míg a cella alján lévő érték a MARKOR 

skálára vonatkozik. Ahol csak az egyik skála alapján van összefüggés a jelölés ott is hasonló, 

kivéve, hogy felül vagy alul üres a cella, de az elrendezés alapján egyértelmű melyik 

piacorientációt mérő skálára vonatkoznak az adatok. 

A jelenleg vizsgált skálák esetében a nem-parametrikus módszert kellett használnom. Az 

első skálánál az MKTOR és MARKOR skála is, míg a második esetben csak a MARKOR 

skála mutatott összefüggést a piacorientációval. 
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Piac-diverzifikációs stratégia 

 

 
 

66. ábra: A Piac-diverzifikációs stratégia tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

Az ábrán kék színnel szerepel az MKTOR skála szerinti átlag, a sárga szín a MARKOR 

skála átlagát jelöli. Itt fordul elő először, hogy mind a két piacorientációs skálánál 

összefüggés mutatkozik. Ebből is látszik, hogy az élelmiszeripari ágazatban magasabb a 

marketing tudás, mint a mezőgazdasági szektorban. A tényezőben elérhető maximális átlag: 

110. 

Az értelmezés megegyezik a mezőgazdasági szektoréval, azaz a piacorientáció szintjének 

emelkedésével a vállalatok diverzifikáltabb piacfelosztásban és lefedésben gondolkodnak. 

Mivel nem-parametrikus módszerrel kellett vizsgálni a tényezőt, ezért post hoc vizsgálatra 

nem volt lehetőségem. Valószínűsíthető, hogy a MARKOR skála esetében a 2-es és 3-as 

klaszterek között nincs szignifikáns különbség. Ami a magyarázaton annyi finomítást igényel, 

hogy a diverzifikációs stratégiát a vezetői szemléletre koncentráló piacorientáció vizsgáló 

skála, csak egy bizonyos pontig magyaráz. Tehát a MARKOR skála szerint a diverzifikált 

piacfelosztáshoz és lefedéshez csak a piacorientáció növekedése csak egy bizonyos pontig 

elég. 
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Gazdasági hatékonyság kapacitás kihasználtság 

 

 
 

67. ábra: A Gazdasági hatékonyság kapacitás kihasználtság tényező alakulása a piacorientáció 

függvényében 

 

Ennél a skálánál az elérhető legjobb értékelés: 25. 

Az élelmiszeripari ágazatban is elmondható, hogy a piacorientáció növekedésével a 

vállalatok költséghatékonyabban és eszközeiket jobban kihasználva működnek. Továbbá a 

működési környezetüket is jobban ismerik, ami szintén magyarázza a hatékonyabb működést. 

 
46. táblázat 

Az Innovativitás és a Humán erőforrás minősége tényezők alakulása a piacorientáció függvényében 

Innovativitás 
1-es klaszter 

(alacsony) 

2-es klaszter 

(közepes) 

3-as klaszter 

(magas) 

MKTOR skála 

MARKOR skála 

Elemszám 
49 

48 

86 

74 

20 

28 
 

Átlag 
16,06 

15,89 

18,87 

18,75 

19,06 

18,71 
 

Szignifikancia 

szint 
   

0,003 

0,004 

Humán 

erőforrás 

minősége 

    

Elemszám 
50 

48 

90 

79 

14 

25 

 

 

Átlag 
31,8 

30,87 

34,85 

34,91 

38,64 

38,64 
 

Szignifikancia 

szint 
   

0,008 

0,00 
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Az Innovativitás tényező esetében lehetett az ANOVA módszert alkalmazni, a HR 

minőség esetében a nem-parametrikus módszert kellett alkalmaznom.  

 

Innovativitás 

 

 
 

68. ábra: Az Innovativitás tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

Az innovativitás tényező 6 állítást tartalmaz, így a legjobb elérhető értékelés: 30. 

Az MKTOR és a MARKOR skála megegyezően befolyásolja az Innovativitás skálát, a 68. 

ábrán látszik is, hogy majdnem egy magasságban van az oszlopok. Az 1-es és a 2-es klaszter 

között az Innovativitás skála értéke nő a piacorientáció függvényében, a 2-es és a 3-as klaszter 

között stagnálást tapasztalunk. A post hoc teszt is ezt bizonyítja, a 2-es és a 3-as klaszter 

eredményei között nem találtam szignifikáns eltérést. Az innovációt két tényező befolyásolja: 

a technológia és a piaci szívóhatás. A piacorientáció a piaci szívóhatás részét magyarázza a 

technológiai részre nincs hatással. A piacorientáció az innovációt csak egy bizonyos szintig 

tudja növelni, további fejlődéshez a technológiai háttérre is szükség van. 
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Humán erőforrás minősége 

 

 
 

69. ábra: A Humán erőforrás minősége tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

A maximális érték a HR minősége tényezőnél: 50. 

A két piacorientációt vizsgáló skála egyezően értékeli a Humán erőforrás minőségét. A 

piacorientáció emelkedésével a HR funkciók is jobban működnek. Az élelmiszeriparnál már 

elképzelhetőbb kkv szinten is, hogy rendelkeznek HR osztállyal, de azért itt se elterjedt, ettől 

függetlenül a HR funkciók jobban működnek itt, ha a vállalkozás piacorientáltabb. Az okok 

megegyeznek a mezőgazdasági szektorban kifejtetekkel. 

 
47. táblázat 

A Marketing eszközök és Marketing képességek tényezők alakulása a piacorientáció függvényében 

Marketing 

eszközök 

1-es klaszter 

(alacsony) 

2-es klaszter 

(közepes) 

3-as klaszter 

(magas) 

MKTOR skála 

MARKOR skála 

Elemszám 
51 

47 

86 

76 

17 

28 
 

Átlag 
51,64 

50,7 

56,66 

56,84 

56,35 

61,11 
 

Szignifikancia 

szint 
   

0,02 

0,00 

Marketing 

képességek 
    

Elemszám 
53 

49 

93 

81 

18 

28 
 

Átlag 
69,01 

70,12 

80,50 

79,41 

85,00 

88,10 
 

Szignifikancia 

szint 
   

0,00 

0,00 
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Marketing eszközök 

 

 
 

70. ábra: A Marketing eszközök tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

A Marketing eszközök tényezőt parametrikus próbával lehet tesztelni és a skála maximális 

értéke 80.  

A 70. ábráról leolvasható, hogy a MARKOR skála esetén a piacorientáció növekedésével 

a marketing eszközök rendelkezése állása is nő. Az MKTOR skálánál az 1-es és 2-es klaszter 

között növekedés a 2-es és 3-as között stagnálás tapasztalható. A post hoc teszt is ezt 

támassza alá. A MARKOR skála esetén a növekedés szignifikáns, az MKTOR esetén pedig a 

2-es és 3-as klaszter között nem mutatható ki szignifikáns különbség. 
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Marketing képességek 

 

 
 

71. ábra: A Marketing képességek tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

A Marketing képességek tényezőnél már nem lehetett parametrikus próbát végezni, így a 

post hoc teszt se áll rendelkezésünkre. Az elérhető legjobb értékelés: 110.  

A piacorientáció növekedésével a Marketing képességek skála értékelése is növekszik. A 

Marketing eszközök skála esetében a piacorientáció növekedésével nem minden esetben járt 

együtt a rendelkezésére álló marketing eszközök bővülése. Viszont a marketing képességek 

növekednek a piacorientáció növekedésével, tehát ha nem is állnak rendelkezésre új eszközök, 

attól még a meglévőket jobban, hatékonyabban használják a vállalkozások. 
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Tanulás iránti elkötelezettség 

 
48. táblázat 

A Tanulás iránti elkötelezettség és A vízió megosztása tényezők alakulása a piacorientáció 

függvényében 

Tanulás iránti 

elkötelezettség 

1-es klaszter 

(alacsony) 

2-es klaszter 

(közepes) 

3-as klaszter 

(magas) 

MKTOR skála 

MARKOR skála 

Elemszám 
54 

50 

93 

82 

19 

30 
 

Átlag 
12,62 

11,36 

14,59 

14,86 

16,52 

16,13 
 

Szignifikancia 

szint 
   

0,00 

0,00 

A vízió 

megosztása 
    

Elemszám 
52 

47 

91 

82 

20 

31 
 

Átlag 
20,36 

21,04 

22,83 

22,23 

25,90 

25,22 
 

Szignifikancia 

szint 
   

0,00 

0,00 

 

 
 

72. ábra: A Tanulás iránti elkötelezettség tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

A Tanulás iránti elkötelezettség skála nem tekinthető normális eloszlásúnak, ezért a nem-

parametrikus tesztet kellett végeznem. Az elérhető legjobb átlag: 20. 

Mindkét piacorientációs skála esetében a piacorientáció növekedésével a tanulás iránti 

elkötelezettség is nő. A Tanulás iránit elkötelezettség tényezőt a Humán erőforrás minősége 

skálával érdemes együtt vizsgálni. Az előzetes várakozás az volt, hogy ennek a két skálának 

együtt kell mozognia és ezt be is bizonyosodott. 
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A vízió megosztása 

 

 
 

73. ábra: A vízió megosztása tényező a piacorientáció függvényében 

 

Az előző skálához hasonlóan itt is nem-parametrikus tesztet kellett végeznem és a legjobb 

értékelés 35. 

A vízió megosztása tényező összhangban van a Humán erőforrás minősége tényezővel. A 

piacorientáció növekedésével a vállalaton belüli információáramlás javul és a marketing 

tevékenység tudatosabb lesz.  

 

4.3.4.3. Vállalati eredményesség 

 

A mezőgazdasági ágazattal szemben itt nem csak a Fogyasztói elégedettség, hanem a 

Pénzügyi eredményesség skála is értelmezhető a piacorientáció függvényében. A Fogyasztói 

elégedettség tényezőnél szükséges volt 1 változót törölni, ugyanazt amelyet a mezőgazdasági 

szektornál. 
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49. táblázat 

A Fogyasztói elégedettség és a Pénzügyi eredményesség tényezők alakulása a piacorientáció 

függvényében 

Fogyasztói 

elégedettség 

1-es klaszter 

(alacsony) 

2-es klaszter 

(közepes) 

3-as klaszter 

(magas) 

MKTOR skála 

MARKOR skála 

Elemszám 53 86 20  

Átlag 11,69 12,8 14,35  

Szignifikancia 

szint 
   0,00 

Pénzügyi 

eredményesség 
    

Elemszám 
42 

41 

72 

63 

13 

27 
 

Átlag 
44,59 

43,9 

50,16 

50,34 

59,07 

55,33 
 

Szignifikancia 

szint 
   

0,00 

0,00 

 

A Fogyasztói elégedettség esetében nem-parametrikus tesztet kellett végeznem és csak az 

MKTOR skála esetén találtam kapcsolatot, a Pénzügyi eredményesség skálánál lehetett a 

parametrikus próbát alkalmazni és az MKTOR és a MARKOR skála szerint is találtam 

kapcsolatot. 

 

Fogyasztói elégedettség 

 

 
 

74. ábra: A Fogyasztói elégedettség tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

Az elérhető maximum értékelés: 15. 

A kapott eredmény értékelése megegyezik a mezőgazdasági szektor elemzésével. A 

piacorientáció emelkedésével a fogyasztók elégedettsége növekszik, pontosabban a vállalatok 
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önértékelése alapján mért fogyasztói elégedettség. A várakozásoknak megfelelően a 

fogyasztói elégedettség ott is növekszik, ahol a Versenytársak skála csökkenést mutat. 

 

Pénzügyi eredményesség 

 

 
 

75. ábra: A Pénzügyi eredményesség tényező alakulása a piacorientáció függvényében 

 

Az előző skálához hasonlóan itt is önértékelésről, azaz a szubjektív pénzügyi 

eredményességről beszélhetünk. Objektív pénzügyi eredményesség mérése a rendelkezésre 

álló adatok miatt nem volt lehetőségem. 

A Pénzügyi eredményesség esetében az elérhető legjobb átlag: 75. A tesztelés során a 

parametrikus tesztelést használhattam. Így nem csak arra lehet támaszkodni, ahogy az ábrán 

nő a pénzügyi eredményesség a piacorientáció függvényében, hanem ezt a post hoc teszt is 

alátámasztja. Kijelenthető, hogy a piacorientáltabb vállalatok pénzügyileg sikeresebb 

vállalatok is.  

A piacorientáció, a fogyasztók elégedettsége és a pénzügyi eredményesség közötti 

előzetesen várt párhuzamot a számolások is alátámasztják. 

 

 

  

A Pénzügyi eredményesség tényező alakulása a piacorientáció 

függvényében

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3

Klaszter

Á
tl

a
g



113 

 

4.3.5. Következtetések 

 

4.3.5.1. A piacorientáció alapján kialakítható klaszterek meghatározása és összevetése 

 
50. táblázat 

A piacorientációt mérő skálák alapján képzett klaszterek és elemszámaik 

Klaszterek 
MKTOR MARKOR 

Mezőgazdaság Élelmiszeripar Mezőgazdaság Élelmiszeripar 

1 (3) 54 (6) 50 

2 15 94 27 82 

3 30 20 13 31 

 

Az 50. táblázatban láthatóak a kialakított klaszterek. A mezőgazdasági szektornál a 

Módszertan fejezetben kifejtett indokok miatt csak 2-es és 3-as klasztert lehet vizsgálni. 

Érdekes, hogy a mezőgazdaságnál a klaszter elemszámok teljesen ellentétesen mozognak. Az 

MKTOR skála szerint több(30) vállalat esik az erősebb piacorientációjú klaszterbe, a 

MARKOR skála esetében pedig a kevesebb(13) vállalat. Mindkét skála a piacorientációt méri, 

csak más szempontok alapján. Ettől függetlenül teljesen eltérő beosztást nem indokolja 

semmi. Ez annak tudható be, hogy a marketing kultúra fejleten és a válaszadók kevésbé 

felkészülten tölthették ki a kérdőívet. 

Az élelmiszeriparnál a két skála alapján hasonló besorolások születtek. Az 1-es 

klaszterben körülbelül 50-50 vállalat, a 2-esbe esik a vállalatok nagy része és 3-as klaszterben 

arányaiban a legkevesebb vállalat található. 

 

4.3.5.2. A vállalati piacorientáció mértéke és a külső tényezők közötti kapcsolat vizsgálata 

 

Mivel a mezőgazdasági és az élelmiszeripar eltérő szinteken tevékenykedik,a mezőgazdaság 

primer, az élelmiszeripar szekunder szinten, ezért a külső környezeti tényezők megítélése 

egészen más súllyal fordulhat elő. Hiszen ugyannak a környezeti tényezőnek a megítélése más 

fontosságú lehet, mivel ezek a tényezők máshogy hatnak egy primer és egy szekunder szinten 

tevékenykedő vállalatra. 

 

4.3.5.3. A vállalati piacorientáció mértéke és a belső tényezők közötti kapcsolat vizsgálata 

 

A belső tényezők összehasonlítása során csak azokat a tényezőket vizsgálom részletesebben, 

ahol a két szektor alapján eltérő eredmények születtek. 

 

Piac-diverzifikációs stratégia 

 

A mezőgazdasági szektornál az MKTOR skála alapján volt összefüggés, az élelmiszeriparnál 

mindkét piacorientációs skála alapján. Az MKTOR skála szerint a Piac-diverzifikációs 

stratégia tényező megítélése azonos, azonban az élelmiszeriparnál a kettes és hármas klaszter 

között a növekedés megtörik. Ennek az oka valószínűleg az, hogy az élelmiszeriparnál a 

vállalatok piacorientáltabbak és pusztán a piacorientáció növekedésének hatására nem fognak 

diverzifikáltabb piacfelosztásban gondolkodni, a mezőgazdaságnál a marketing kultúra 

fejletlensége miatt viszont, maga a piacorientáció növekedése is segíti a diverzifikáltabb 

gondolkodást. 
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Innovativitás 

 

Az élelmiszeriparban az Innovativitás tényező a piacorientáció függvényében növekedést, 

majd a 2-es és 3-as klaszter között stagnálást mutat. A mezőgazdasági szektornál pedig 

csökkenést mutat. A csökkenés hátterében valószínűleg nem csökkenés tapasztalható, hanem 

az innováció félreértelmezése és így nem megfelelő értékelést adtak a mezőgazdasági 

vállalatok. 

 

Marketing eszközök 

 

A mezőgazdasági ágazatban a piacorientáció növekedésével az elérhető marketing eszközök 

is nőnek, az élelmiszeriparban csak egy pontig nőnek a marketing eszközök rendelkezésre 

állásra. Valószínűleg itt is arról van szó, hogy az élelmiszeripar magasabb marketing 

fejlettsége miatt egy bizonyos pont után már nem szükséges több marketing eszközök, a 

mezőgazdasági szektorban viszont a magasabb piacorientációhoz a marketing eszközök 

szélesebb köre is társul a marketing kultúra fejletlensége miatt. A Marketing képességek 

tényező viszont mindkét szektorban nő a piacorientáció növekedésével, azaz lehet nem áll 

rendelkezésre több eszközök, de a meglévőkkel hatékonyabban bánik a vállalat. 

 

4.3.5.4. A vállalati piacorientáció és a vállalati eredményesség vizsgálata 

 

Mindkét szektorban maga utána vonja piacorientált vállalati viselkedés a fogyasztói 

elégedettség növekedését. Az élelmiszeripari szektorban ezt az MKTOR és MARKOR skála 

is alátámasztja. A Pénzügyi eredményesség tényezőnél viszont csak az élelmiszeriparban 

találtam kapcsolatot, ahol a piacorientáció növekedésével a szubjektív pénzügyi 

eredményesség is nő. A mezőgazdasági szektornál nem találtam kapcsolatot, valószínűleg 

abból kifolyólag, mert a mezőgazdasági szektor vállalati nagyrészt szervezeti piacon 

működnek, az élelmiszeripari szektor pedig a fogyasztói piacon. 
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4.4. Speciális termékek és szolgáltatások piacvezérelt fejlesztési lehetőségei 
 

 

4.4.1. Az ajurvéda, mint táplálkozási irány fogyasztói megítélése 

 

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy milyen az egészségtudatos személyek és az 

ajurvédában járatos személyek egészségkoncepciója, illetve milyen egészségmegőrző 

tevékenységeket végeznek, továbbá az ajurvédát ismerő személyek hogyan vélekednek az 

ajurvéda szolgáltatások magyarországi bevezetéséről és népszerűsítéséről. 

 

4.4.1.1. Az egészség fogalma 

 

A fókuszcsoportokban három fő témát vizsgálatunk: egészség, egészségmagatartás és az 

ajurvédát ismerő csoportban ajurvéda. Az egészség fogalmát asszociációs módszerrel jártuk 

körül, először megkértük a résztvevőket, hogy soroljanak fel olyan kifejezéseket, amelyek az 

egészség fogalomkörébe tartoznak, ennek az eredményeit tartalmazza az 51. és 52. táblázat 

ennek az eredményeit mutatja a két csoportban. Ezt követően a WHO öt 

egészségdimenziójának ismertetésével segítettük a résztvevőket a gondolkodásban, ennek 

eredményeit tartalmazza az 51. és 52. táblázatok második sora. A szavakat említéskor 

kártyákra írtuk, amelyeket a következő feladatban használtuk fel. Az eredmények mintázata 

alapján elmondható, hogy az ajurvédát ismerő csoport említései jobban megoszlanak az öt 

dimenzió mentén, míg az egészségtudatos csoport által gyűjtött asszociációk elsősorban a testi 

egészségre koncentráltak. Néhány kifejezést nem tudtunk elhelyezni az öt dimenzió mentén, 

mindkét csoportban megjelent a külső körülmények, környezet dimenziója, illetve az ajurvéda 

csoport kihangsúlyozta a hit fontosságát, ami véleményünk szerint egy hetedik dimenzió, 

amelyet transzcendenssel való kapcsolatnak neveztünk el. 

 
51. táblázat 

Egészség asszociációk – egészségtudatos csoport 

Dimenziók Testi Lelki Mentális Emocionális Szociális 

S
p

o
n

tá
n

 e
m

lí
té

s 

test 

sport 

genetika 

káros 

szenvedélyek 

mellőzése 

táplálkozás 

mozgás 

életmód 

étrend 

tisztaság 

lélek 

teljesség 

egyensúly 

ismeretek 

felvilágosultság 

tájékoztatás 

boldogság 

harmónia 
 

T
á

m
o

g
a
to

tt
 

em
lí

té
s 

testsúly 

reakció 

méregtelenítés 

vegyszer-

mentesség 

kiegyensúlyozottság 

stresszmentesség 
 

nyugalom 

nyitottság 

magánélet 

család 

munkahely 

barátok 

külső környezet: jövedelem, életkörülmények, természet-közeliség  
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52. táblázat 

Egészség asszociációk – ajurvéda csoport 

Dimenziók Testi Lelki Mentális Emocionális Szociális 
S

p
o

n
tá

n
 e

m
lí

té
s 

testi-lelki 

egyensúly 

táplálkozás 

mozgás 

gyógyítás 

öngyógyítás 

bioétel 

alvás 

mértékletesség 

szex 

kikapcsolódás 

testi-lelki 

egyensúly 

egészséges 

önértékelés 

stresszkezelés 

attitűd 

gondolkodás 

empátia 

boldogság 

szeretet 

önmagunkkal 

való harmónia 

kommunikáció 

másokkal való 

törődés 

felelősségvállalás 

együttérzés 

gondoskodás 

önmagunkról és 

másokról 

T
á

m
o

g
a
to

tt
 

em
lí

té
s 

vitaminok 

megelőzés 

kondíció 

gyógynövény 

képesség a 

változásra 

akarat 

pozitív 

gondolkodás 

álmok 

célok 

jóindulat 

nyitottság 

lojalitás 

segítségnyújtás 

környezet: víz, nap, természet, zene 

transzcendenssel való kapcsolat: hit 

 

A következő feladatban arra kértük a résztvevőket, hogy rangsorolják a fogalmakat 

fontosságuk alapján. A rangsoroláshoz egy céltábla diagramot készíttettünk a résztvevőkkel, a 

feladat instrukciója a következő volt: „Most arra kérlek titeket, hogy becsüljétek meg az 

összegyűjtött kifejezések fontosságát. Ezt olyan módon tegyétek, hogy képzeljetek el egy 

céltáblát, aminek a középpontjába a legfontosabb kifejezést vagy kifejezéseket helyezitek, 

majd a kevésbé fontosakat kijjebb és kijjebb. Most azonban a céltáblát is ti rajzolhatjátok 

meg, akárhány fontossági körívet tartalmazhat, és mindegyik ívre több kifejezés is kerülhet.” 

A feladat viszonylag nagy szabadságot adott a résztvevőknek, mivel a kategóriák számát is ők 

határozhatták meg. Végül nevet is adtak a résztvevők az egyes köríveknek, az 

egészségtudatos csoportnál rendező elv volt a ráhatás mértéke, tehát amit leginkább tud 

befolyásolni a személy, az került az első körbe. Az ajurvéda csoportnál is megfigyelhető 

hasonló rendező elv, azonban náluk az ego kevésbé volt fontos, mint a külvilág, bár az 

elnevezés találóságában nem volt biztos a csoport. A feladat eredményeit az 53. és 54. 

táblázat mutatja be. 
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53. táblázat 

Egészség céltábla – egészségtudatos csoport 

Dimenziók Testi Lelki Mentális Emocionális Szociális 

1. kör 

Egyén, 

esszencia 

test 

mozgás 

étrend 

teljesség 

harmónia 

lélek 

 boldogság  

2. kör 

Környezet, 

társas 

kapcsolatok 

táplálkozás 

mértékletesség 

genetika 

életmód 

egyensúly 

stresszmentesség 

kiegyensúlyozott-

ság 

 
nyugalom 

nyitottság 

magánélet 

barátok 

3. kör 

Külső 

környezet, 

külvilággal 

való 

kapcsolat 

tisztaság 

vegyszer 

mentesség 

reakció 

testsúly 

káros 

szenvedélyek 

mellőzése 

   
család 

munkahely 

Periféria 
sport 

méregtelenítés 
 

tájékoztatás 

ismeretek 

felvilágosultság 

  

életkörülmények (3.), természet közeliség (3.), jövedelem (p) 

 
54. táblázat 

Egészség céltábla – ajurvéda csoport 

Dimenziók Testi Lelki Mentális Emocionális Szociális 

1. kör 

Lélek 

 

testi-lelki 

egyensúly 

táplálkozás 

mozgás 

szex 

testi-lelki 

egyensúly 

stresszkezelés 

 
boldogság 

szeretet 
gondoskodás 

2. kör 

Külvilág 

bioétel 

gyógynövény 

mértékletesség 

kondíció 

kikapcsolódás 

akarat 

önértékelés 

önmagunkkal 

való harmónia 

beállítottság 

képesség a 

változásra 

gondolkodás 

 
empátia 

segítségnyújtás 

kommunikáció 

felelősségvállalás 

3. kör 

Ego? 

öngyógyítás 

vitaminok 
  

jóindulat 

lojalitás 

nyitottság 

támogatás 

Periféria 
gyógyítás 

megelőzés 
 álmok, célok   

környezet: nap(1.), víz (2.), természet (3.), zene (3.) 

transzcendenssel való kapcsolat: hit 
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4.4.1.2. Egészségmegőrző tevékenységek 

 

A következő szakaszban megkértük a résztvevőket, hogy mondják el, ők személyesen mit 

tesznek egészségük megőrzése érdekében. Az egészségtudatos csoport résztvevői annak 

ellenére, hogy a kártyarendezések során háromszor is átgondolták az egészség dimenzióit, 

mind a hat résztvevő kizárólag fizikai egészség megőrzési módokat említett (táplálkozás és 

mozgás). Az ajurvéda csoportban a fizikai egészségmegőrzésen túl szóba került a meditáció, 

párkapcsolati problémák kezelése, pozitív gondolkodás, humor megőrzése. A résztvevők 

általában ajánlás és saját tapasztalat alapján választanak egészségmegőrző módszert, a 

beszélgetés során többször is kiemelték a saját tapasztalat fontosságát. Az átadó személye is 

nagyon fontos, hogy hiteles és szimpatikus legyen, és jó légkörben történjenek a 

foglalkozások. Arról a kérdésről, hogy inkább komplex egészségmegőrző rendszereket 

használnak, vagy szeretik maguk megválasztani a mozgás, táplálkozás, lelki 

egészségmegőrzés formáit a résztvevők eleinte úgy vélekedtek, hogy szívesebben választják 

meg külön-külön a módszereket. A beszélgetés során kiderült, hogy azért vonakodtak a 

komplex rendszerektől, mert rugalmatlan rendszereket képzeltek el, amelyek minden követő 

számára ugyanazt az életmódot írják elő pl. húsmentes táplálkozás, szénhidrátszegény diéta, 

sok mozgás stb. és ez nem lehet mindenki számára egyaránt megfelelő. Az olyan 

egészségmegőrző rendszerekkel azonban, amelyek figyelembe veszik az egyéni 

különbségeket, sokkal kevesebb ellenérzésük volt. „Szerintem is akkor jó egy rendszer, ha 

egyénivé lehet tenni” – fogalmazta meg az egyik részvevő az egészségtudatos csoportban. 

 

4.4.1.3. Ajurvéda 

 

Az 55. táblázat az ajurvéda blokk eredményeit foglalja össze. Ebben a kérdéskörben 

megkérdeztük a résztvevőket, hogy hol hallottak először az ajurvédáról, milyen előnyös 

tulajdonságait ismerték meg, vannak-e esetleg hátrányos tulajdonságai, mi az, ami 

megkülönbözteti az ajurvédát a többi rendszertől, hogyan hat az ajurvéda megítélésére az, 

hogy egy távoli kultúrából származik, hogyan lehetne alkaleorópai környezetben alkalmazni, 

illetve milyen szolgáltatások bevezetése lenne elfogadott a résztvevők számára. 
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55. táblázat 

Az ajurvéda megítélése 

Első információ 

A résztvevők családtagtól, könyvből, előadáson, magazinból, turisztikai tv-

műsorokból, internetről értesültek először az ayurvedáról. Néhányan külföldön 

ismerték meg: Indiában, Sri Lankán, Dubajban, és ki is próbálták az ottani 

szolgáltatásokat 

Előnyös 

tulajdonságok 

segít az egészséges életmód kialakításában; a belső harmónia megteremtésében; 

természetes alapanyagokra épülő táplálkozás; testi-lelki egyensúlyra törekszik; 

ősi módszer, ezért sok tapasztalat halmozódott fel az évezredek során; a 

táplálkozásban hangsúlyt fektet az ízek összeállítására 

Hátrányos 

tulajdonságok 

nem azonnal érezteti a hatását; ezoterikusnak, misztikusnak gondolhatják; nem 

áll rendelkezésre elegendő ismeret; nehezen hozzáférhetőek a szolgáltatások; 

lehet, hogy drágák lennének a szolgáltatások 

Megkülönböztető 

tulajdonságok 

emberközpontú; személyre szabott; komplex; nem tünetet kezel, hanem az okot 

próbálja megszűntetni; preventív  

Kulturális 

távolság 

hitelességet kölcsönöz az indiai eredet, mert a keleti életmódhoz jól illeszkedik 

a természetességet hangsúlyozó irányzat; komoly filozófiai háttér van mögötte; 

ellenérzést kelthet, hogy Indiában nagyon sokan élnek mélyszegénységben, és 

ez nehezen összeegyeztethető a magas szintű bölcseleti és gyógyászati 

rendszerrel 

Alkalmazás 

európai 

környezetben 

alapanyagokat mindenképpen meg kellene őrizni, a misztikusnak értelmezhető 

tanokat kevéssé hangsúlyozni; a közvetítő személye azonban nagyon fontos: egy 

keleti és nyugati orvoslásban, természetgyógyászatban egyaránt jártas személy 

hiteles közvetítő lenne; jó lenne, ha lennének az ősi bölcsességet alátámasztó 

tudományos kutatások; kiegészítő terápiaként mindenképpen jól alkalmazható 

Elfogadott 

szolgáltatások 

masszázs; testkezelések; táplálkozás; étterem – azonban problémát jelentene az 

alapanyag beszerzés; kozmetikumok forgalmazása; gyógynövény terápia; jóga – 

már elterjedt, ezért jó kiindulási alapot jelenthetne 

 

 

4.4.2. Az epres joghurt tesztelés eredményei 

 

Az epres joghurtokat tesztelve célunk a különböző márkájú termékekkel szemben 

megnyilvánuló fogyasztói magatartás megismerése, elsősorban a vásárlási preferenciákat 

tekintetve, valamint a kifejlesztett termékek optimalizálása, tesztelve az élvezeti értéket, a 

csomagolást, a márkanevet, kiemelt figyelmet fordítva az árral kapcsolatos legfontosabb 

kérdésekre. 

 

4.4.2.1. Joghurt vásárlási szokások és motivációk 

 

A fókuszcsoport résztvevőinek bemutatkozását követően a hangulatlazítás, a feszültségek 

oldása és a fókuszálás érdekében asszociációs játékot játszottunk, amelyben arra kértük őket, 

hogy az elhangozott szavak hallatán – különösebb gondolkodás nélkül – mondják el, hogy mi 

jut először eszükbe. 

Az asszociációs játék után a joghurtvásárlási szokásokat és motivációkat vizsgáltuk.  

Jellemzően – a nagybevásárlás helyszínéül szolgáló – hiper-, szupermarketekben és 

diszkontokban vásárolnak joghurtot nagyobb mennyiségben (pl. négyes kiszerelésben). A 

márka, az íz, a kiszerelés és bizonyos termékelőnyök – mint például az Activia esetében a 

bélflóra egyensúlyára gyakorolt kedvező hatás – jelentek meg elsődleges vásárlást 

befolyásoló tényezőként. Két márkahű résztvevő – elkötelezett Danone- és almás-fahéjas 

Jogobella fogyasztó – volt a csoportban. A többség a gyümölcsös ízesítésű és – a 
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gazdaságosabbnak vélt – kicsi, négyes kiszerelésű joghurtokat részesíti előnyben. 

Elmondásuk szerint, az ár és a magyar eredet kevésbé befolyásolja őket a vásárlás során. 

A jelenlévők többsége gyakran, heti rendszerességgel vásárol epres joghurtot. 

Eperízesítésről lévén szó az eperdarabos Zott Jogobellát, az eperöntetes Danone Édent és az 

epres Nap mint nap joghurtot említették kedvenc márkaként. A fókuszcsoportos vizsgálaton 

elhangzottak alapján az alábbiak szerint foglalhatók össze a fogyasztói elvárások az epres 

joghurtokkal kapcsolatban (56. táblázat): 

 

56. táblázat 

Fogyasztói elvárások az epres joghurtokkal szemben 

Külső megjelenés Szag, illat 

Sötétpiros Ne émelyítő 

Világos piros Ne túl édes 

Színezékmentes Gyümölcsös 

Állomány Íz 

Eperdarabos Finom 

Krémes Epres 

Kanalazható Enyhén savanykás 

Ne túl folyós Ne túl cukrozott 

Ne túl kemény Ne kesernyés 

Csomagolás 

Azonosíthatóság 

Gusztusos eper szerepeljen a csomagoláson 

Könnyen ki lehessen belőle kanalazni a joghurtot 

 

4.4.2.2. Joghurtok érzékszervi bírálata vakteszt és márkázott teszt segítségével 

 

Ezt követően a résztvevőknek ötféle epres joghurt-mintát kell értékelni vakbírálat alapján, 

meghatározott szempontok szerint – külső megjelenés, szag, állomány, íz és összbenyomás 

(élvezeti érték) – egytől tízes skálán. Továbbá a vizsgált termékekkel kapcsolatban el kellett 

dönteniük, hogy megvásárolnák-e. Miután mind az öt terméket megkóstolták fel kellett 

állítaniuk egy sorrendet annak alapján, hogy melyiket találták a legjobbnak, végül el kellett 

dönteniük, hogy a különböző jelű joghurt-minták az alábbiak közül melyik márkának felelnek 

meg: Danone Könnyű és Finom, Zott Jogobella, Farmer, Tesco Value, Magyar epres joghurt. 

A vakbírálás utáni szóbeli értékelés során elhangzottakat a 57. táblázatban foglaltuk össze. 

A márkázott termékek tesztelése előtt a résztvevők kifejtették véleményüket a vizsgált 

joghurtok csomagolásával kapcsolatban. A 58. táblázatban láthatók a márkázott bírálat után 

elhangzott pozitív és negatív terméktulajdonságok. 
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57. táblázat 

Vélemények a vakbírálat alapján tesztelt termékekről 

 
„A” termék 

(Farmer) 

„B” termék 

(Danone Könnyű és 

Finom) 

„C” termék 

(Magyar epres 

joghurt) 

„D” termék 

(Tesco Value) 

„E” termék 

(Zott Jogobella) 

Külső megjelenés (szín) Nincs eper színe 
Nagyon jó 

Színezékgyanús 

Halvány 

Nincs eper színe 

Szörnyű 

Halvány 

Jó 

Eperszínű 

Szép 

Jellegzetes 

Szag, illat 

Szörnyű 

Túl erős 

Émelyítő 

Savanyú 

Intenzív 

Nincs 

Gyenge epres illat 

Jellegtelen 

Szörnyű 

Jellegtelen 

Idegen szag 

Kesernyés 

Műanyag szag 

Kellemes 

Pont jó 

Epres 

Jó 

Állomány 

Apró gyümölcsdarabok 

Kevésbé krémes 

Kanalazható 

Gyümölcsdarab mentes 

Krémes 

Gyümölcsdarab mentes 

Folyós 

Gyümölcsdarab mentes 

Krémes 

Kanalazható 

Eperdarabokkal teli 

Krémes 

Kanalazható 

Íz 

Édes 

Epres 

Savanykás 

Kesernyés 

Jó 

Édes 

Epres 

Savanykás 

Jellegtelen 

Idegen 

Mellékíz 

Édeskés 

Nincs eper íze 

Savanykás 

Édes 

Lágy 

Epres 

Nagyon finom 

Fenséges 

Összbenyomás 3; 5; 6; 7 A többségnek ízlett. 1; 2; 5; 6 4; 6; 7; 8; 10 7; 8; 9; 10 

Vásárlási hajlandóság 6 6 0 7 9 

Legjobbnak ítélem…(fő) 2 1 0 1 5 

Melyik márka lehetett… 

Danone 

Farmer 

Magyar epres joghurt 

Zott Jogobella 

Farmer 

Magyar epres joghurt 

Farmer 

Tesco Value 

Zott Jogobella 

Farmer 

Magyar epres joghurt 

Zott Jogobella 

Magyar epres joghurt 
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58. táblázat 

Vélemények a márkázott bírálat után 

 Farmer 
Danone Könnyű és 

Finom 
Magyar epres joghurt Tesco Value Zott Jogobella 

Csomagolás 

Egyszerű 

Gagyi 

Tejföléhez hasonló 

Nem figyelemfelkeltő 

Szép 

Aranyos 

Egyszerű 

Átlagos 

Egyszerű 

Gusztusos 

Furcsa színek 

Szörnyű 

Zsírra emlékeztető 

Guszta 

Legjobb 

Tetszetős 

Külső megjelenés 

(szín) 
 Nem szép  

Nagyon rossz 

Kegyetlen 
Legjobb 

Szag, illat  Nincs Mellékszag Epres  

Állomány Gyümölcsdarabok Gyümölcsdarab mentes 
Gyümölcsdarab mentes 

Krémes 

Gyümölcsdarab mentes 

Kanalazható 
 

Íz 

Kellemesen savanykás 

Epres 

Édes 

Túl savanyú 

Finom 

Nem epres 

Nem édes 

Mellékíz 

Tejszínes mellékíz 

Epres 

Savanykás 

Hányás ízű 

Édeskés 

Savanykás 

Krémes 

Epres 

Nem émelyítő 

Pont jó 

Összbenyomás  4; 5; 6; 7; 8; 9 1; 3; 4; 5; 6; 8 4; 5; 6; 7 8; 9; 10 
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A márkázott tesztelés alapján az alábbi preferencia sorrendet állították fel a részvevők: 

1. Zott Jogobella/Danone Könnyű és Finom 

2. Danone Könnyű és Finom/Magyar epres joghurt 

3. Tesco Value/Farmer/Magyar epres joghurt 

4. Tesco Value/Farmer/Magyar epres joghurt 

5. Tesco Value/Farmer/Magyar epres joghurt 

A többség a legjobbnak a Zott Jogobellát ítélte meg, a második legjobbnak pedig a 

Danone Könnyű és Finomat. A harmadik, negyedik és ötödik helyezést illetően megoszlottak 

a vélemények a Tesco Value, a Farmer és a Magyar epres joghurt között. 

Összességében elmondható, hogy a legnagyobb meglepetés a Tesco Gazdaságos epres 

joghurttal kapcsolatban érte a csoporttagokat, mely szerint pozitívan csalódtak a termékben, 

különösen annak íze alapján. Elismerték, hogy előítéltük volt ezzel a kereskedelmi márkával 

szemben, úgy gondolták, hogy egy Tesco Gazdaságos termék kizárt, hogy jó legyen. Negatív 

csalódások érték a résztvevőket az epres Danone Könnyű és Finom joghurt esetében, ugyanis 

a vakbírálat során vizsgálva, kedvezőtlenül értékelték a terméket. Kellemes meglepetésről 

számoltak be a Farmer joghurt esetében, mivel íz alapján sokkal jobbnak tűnt a számukra, 

mint ahogy a csomagolás alapján előzetesen megítélték. A Magyar epres joghurt megosztotta 

a társaság véleményét. Pozitív és negatív irányú csalódottságot egyaránt említettek. Az epres 

Zott Jogobella pedig jó eredménnyel szerepelt mindkét vizsgálat során 

Mindezek alapján levonható az a következtetés, hogy az íz és egyéb termékjellemzők 

kevésbé vannak hatással a vásárlásra, tehát a márka és a termék imázsa képes bizonyos 

racionális érveket tudat alatt felülírni a fogyasztóban. 

 

 

4.4.3. Borutak kialakulásától napjainkig 

 

A borút és annak szereplői a turista számára különböző élményeket és helyi termékeket, 

szolgáltatásokat kínálnak. 

A borút egy olyan bejárható kistérség, mely a borturizmus és a falusi turizmus 

fejlesztésének segítségével hatással van a helyi gazdaság élénkülésére. Előmozdítja a 

minőségi bortermelést, helyzetbe hozza a családi vállalkozásokat. A borút egyfajta iskolája a 

borkultúrának, mely tudás hozzájárul az életminőség javításához (HTTP://INYT.PTE.HU). 

 

4.4.3.1. Villány-Siklósi borút 

 

KOVÁCS (2011) szerint a rendszerváltás utáni kevés vidéki sikertörténet egyike Villányhoz 

fűződik. 20 évvel ezelőtt Villányban egy új fejlődési irány indult az akkor még községi 

státusszal rendelkező településen és vonzáskörzetében. Ez az új irány a kompromisszum 

nélküli minőségi bor előállítása és ahhoz kapcsolódóan a borturizmus megjelenése.  

A Villány-Siklósi Borút Egyesület 1994 őszén, európai – német, osztrák és francia – 

példák alapján, elsőként alakult meg Magyarországon Villány-Siklósi borvidék adottságaira 

alapozva. A Villány-Siklósi Borút megvalósítása, az első PHARE kísérleti kistérségi program 

segítségével 1994-1996 kezdődött. Összesen 18-an, köztük 7 helyi önkormányzat, civil 

szervezetek, magánszemélyek és vállalkozók alapították. Később további települések 

önkormányzatai és vállalkozói kapcsolódtak a programhoz. Ma a teljes borvidék 

termőterületével rendelkező településhálózatról beszélünk, melyhez 17 település tartozik. A 

borút pozitív hatása a helyi gazdaság fejlődésére, munkahelyek számának növekedésére, a 

25 000 lakosú térség fenntartható fejlődésére az elmúlt 15 év eredményei alapján 

kimutathatóak.  

 

http://inyt.pte.hu/
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1. kép: Villány-Siklós Borút Egyesület logója 

 

A Villány-Siklósi Borút Egyesület célja a borút létrehozása, a minőségi bortermelés 

előmozdítása, a borturizmus, falusi turizmus fejlesztése, a Villányi borvidék 

szőlőültetvényeinek, ökológiai arculatának megóvása, a helyi minőségi borok piacának és 

keresletének növelése, a művészeti, kulturális, műemlék és népi építészeti értékek védelme, a 

fentiekhez fűződő érdekek megfogalmazása és képviselete. Mindezek érdekében az Egyesület 

összefogja, koordinálja a térség kommunális, infrastrukturális, gazdaság- és 

vállalkozásélénkítő, természet- és környezetvédő programjait. Összhangot teremt a térségi 

önkormányzatok, gazdálkodó szervek, civil szervezetek és egyéb lakossági kezdeményezések 

között, egyezteti az ezekkel kapcsolatos pénzügyi, finanszírozási forrásokat, és mindezek 

ismeretében ajánlást dolgoz ki a fejlesztési célok prioritásainak meghatározására. 

Ezen kívül megfogalmazták azokat a főbb társadalmi, gazdasági, környezeti célokat is, 

amelyek a turizmus fejlesztésén túli célokat és feladatokat takarnak. A borút társadalmi-

gazdasági céljai a következők: 

 az elvándorlás megállítása, 

 új munkahelyek teremtése, vállalkozásfejlesztés, jövedelemtermelő képességének 

növelése, 

 a térség, mint perspektivikus élettér megjelenítése, 

 a térség polgárosodása, 

 a természeti és kulturális örökség védelme, 

 a térségben levő tőke mobilizálása, és a további külső befektetők bevonása, 

 a települési önkormányzatok és a lakosság együttműködésében rejlő lehetőségek és 

értékek kibontása (HTTP://VILLANYIBORVIDEK.HU/). 

Az egyesület tagjai közül a borászatok, falusi szálláshelyek, éttermek, panziók és hotelek 

állnak a vendégek szolgálatára. 2300 borkóstoló, 650 szállás, és 1200 éttermi férőhely áll 

rendelkezésre. Az üzemeltetők többsége helyben élő család, a munkában több generáció is 

részt vesz. 

 

4.4.3.2. Tolnai borút 

 

A Tolnai Borút Egyesület 1999-ben alakult meg 27 borúti állomással, jelenlegi 49 tagja között 

pincészetek, szolgáltatók, magánszemélyek, hegyközségek és önkormányzatok egyaránt 

megtalálhatók. 

 

 
 

2. kép: A Tolnai Borút Egyesület logója 
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A Borút tevékenysége kiterjed a Tolnai borvidék kulturális örökségének és a történelmi 

borvidék kultúrájának megóvására, a borvidék sajátos arculatának és egységes tájegységi 

képének kialakítására, erősítésére, a borturizmus fellendítésére, a 2000 éves borkultúrában 

rejlő fejlesztési lehetőségek kibontakoztatására. Az Egyesület különös hangsúlyt fektet a 

minőségi bortermelés előmozdítására, a borturizmus, a falusi turizmus fejlesztésére, a Tolnai 

Borvidék szőlőültetvényeinek, ökológiai arculatának megóvására a helyi minőségi borok 

piacának és keresletének növelésére, a művészeti, kulturális, műemlék- és népi építészeti 

értékek védelmére, a fentiekhez fűződő érdekek megfogalmazására és képviseletére.  

Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében közhasznú szolgáltatásait nem csupán 

tagjai részére nyújtja, hanem a tagságon kívüli jogi és természetes személyek részére is 

lehetővé teszi közhasznú szolgáltatásai igénybevételét. A Tolnai Borút Egyesület további 

tevékenységei közé sorolható a kiadványok, promóciós eszközök készítése, marketing akciók 

lebonyolítása, kiállításokon való részvétel, rendezvények szervezése, lebonyolítása, a 

borvidék borászati múltját, jelenét bemutató kiállítás gondozása, bővítése. A Borút 

tevékenységei időközben kibővültek az Európa-szerte elismert „VinTour” minősítések 

folyamatos elvégzésével, védtáblák kihelyezésével és minősítési tanácsadással. A minősített 

borút állomások száma folyamatosan emelkedik. 

A borvidék geometriai és egyben a borút központja Kölesd. A községben álló 

„Kismegyeházában” található a Tolnai Borút Egyesület központja, mely egyben a 

turistainformációk tárháza.  

A tolnai táj szépsége, a gondozott szőlőültetvények, a hagyományos pincesorok sok 

látogatót vonzanak a térségbe. A vidék borszerető vendégeit szívesen látják a páratlan 

látványosságnak számító pincefalvakban, az egyedi hagyományokat őrző pincékben vagy 

akár a modern építésű borfeldolgozókban, látványpincékben. 

Az egész borvidék és a borút is egy nagy pincefalu. Különleges látványt nyújt a györkönyi 

pincefalu, ahol háromszáznál is több présház áll a több utcában, a Duna parti bölcskei 

háromszáznyolcvan pince, vagy a paksi Sárgödör téri pincesor is. Emellett a szemet 

gyönyörködtetik a kölesdi, simontornyai pincesorok, továbbá a dunaföldvári földbe vájt, a 

régmúltat idéző pincék. 

A borvidék ültetvényei ápoltak, rendezettek. Nagyobb részben fehér szőlőfajtákat 

termesztenek, a kék szőlőt főként a déli részeken szüretelik. A fehér és a vörösbor sikerei 

mellett egyre több borász ér el kimagasló eredményeket rosé boraikkal is. 

A borvidéket ökológiai adottságai fehérbor és vörösbor termelésére egyaránt alkalmassá 

teszik. A fajtaválaszték rendkívül gazdag. A tolnai gazdák az összes szőlőterület mintegy 

60%-án fehérborszőlő-fajtákat, 40%-án pedig vörösborszőlő-fajtákat termesztenek. Az 

előbbiek közül a Chardonnay, az utóbbiak közt a Kékfrankos a legelterjedtebb. Rajtuk kívül 

említésre méltó, a körzetekben jelentősebb szerepet játszó fajták még a Zweigelt, a Merlot, a 

Cabernet sauvignon, a Kékoportó és a Kadarka, illetve a Zöld veltelini, az Olasz rizling, a 

Rizlingszilváni, a Királyleányka, a Rajnai rizling, az Irsai Olivér, a Pinot blanc, a Szürkebarát, 

a Zenit, a Tramini, a Cserszegi fűszeres, az Ottonel muskotály és a Sauvignon. Az újabb 

telepítésekben előtérbe kerültek az ún. világfajták, a Cabernet sauvignon, a Merlot, a Pinot 

noir és a Sauvignon. 

 

4.4.3.3. Marketingtevékenység a vizsgált borutakon 

 

A kutatás során a vizsgált borutakon a legtöbb megkérdezett termelő a marketinggel 

kapcsolatban elmondta, hogy a borút egyesületek feladatának tartja a borúti marketinget. 

Ezektől a szervezetektől várnának ötleteket a termelők a borúti, a borvidék borait 

népszerűsítő, minél több turistát vonzó programok kidolgozására és megvalósításának 
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segítésére. A borúti és egyben a borvidéki marketing elsősorban a Villány-Siklósi Borúton 

működik, de itt is gondot okoz az információáramlás, az érdekellentétek megléte, valamint a 

tőke-hiány.  

A Tolnai borvidéken a legtöbb termelő lemondta, hogy a Tolnai Borút a Szekszárdi Borút 

árnyékától nem tud fejlődni. Nincsen meg a kellő összefogás, tapasztalat, mennyiség és a 

megfelelő közösségi marketingtevékenység. A közösségi marketing tevékenység néha egy-

egy ember munkáján, erején múlik a Tolnai borvidék esetében. Jól példázza, hogy a 

megkérdezettek egybehangzóan azt állítják, hogy jelenleg a borút nem működik. A borút 

2005-ig működött az egyik fő megalapítójának köszönhetően, aki az egész borút motorját 

jelentette, azonban váratlan halálával az egészen addig felépített eredmények semmibe 

vesztek mára. Így legtöbbször csak egy-egy gazda vagy a paksi sárgödör téri pinceszövetség 

kezdeményezéseivel lehet találkozni. 

Mindkét borvidéken jellemző, hogy a tehetős termelő megpróbál a saját útján járni, saját 

marketinget folytatni. A marketing jelentőségét a borászatban mára már egyik megkérdezett 

sem vitatta. Az összes válaszadó elmondta, hogy vannak pályázatok, amik segítik boraik 

népszerűsítését, azonban ezt csak borvidéki szinten tudják igénybe venni, azaz közösen 

pályázva. A legtöbb pince nem jut ilyen pályázati pénzekhez, ezért mindenki saját kasszájából 

fedezi termékeinek borbemutatókon, kiállításokon való részvételi díját és költségeit.  

A fent leírtak alapján a tanulmány következő részében röviden ismertetjük a példaértékű 

Villányi-Siklósi Borút közösségi marketingtevékenységét. 

 

4.4.3.4. Közösségi marketingtevékenység a Villány-Siklósi borúton 

 

A jelenleg is tartó folyamatos fejlesztés miatt a Borútnak a képzés, vállalkozásfejlesztés, 

minősítés, marketing, vidékfejlesztés jelent állandó feladatot.  

A borút közösségi marketing céljai közé a vendégkör kiszélesítése, a turisták tartózkodási 

idejének meghosszabbítása, a tudatos vásárlók ösztönzése, valamint a pénzköltési lehetőségek 

bővítése tartozik. Mindezeket a fenntartható turizmusfejlesztés szempontjainak figyelembe 

vételével a borúti iroda menedzseli.  

A borút idegenforgalmi kínálatának gerincét természetszerűen a bor, annak előállító, 

bemutató, kóstoló és eladóhelyei jelentik. Erre ízesülnek a különféle ellátást, szállást, és 

programot nyújtó szolgáltatások. A kifejlődő sokszínű kínálatot értékelve kétféle típusú 

szolgáltatás analizálható: a borra felépülő terméklánc, valamint a kapcsolódó kiegészítő 

szolgáltatások. 

 Borra alapozó terméklánc: Ennél a különböző szolgáltatások – borkóstolás, boreladás, 

vendéglátás, vendégfogadás és a kapcsolódó programok – a saját borra szerveződnek. 

A gazdák, vendégfogadók eltérő fejlesztési utakat járhatnak be, kínálatuk is ennek 

megfelelően különböző lehet, de az alapja minden esetben a jó bor. 

 A második fajta szolgáltatások nem vertikálisan alkotnak termékláncot, hanem a 

kínálat egy-egy szintjét kiegészítő, horizontálisan kapcsolódó termékkel, vagy 

termékcsoporttal jelennek meg. Saját bor ezeknél nincs, de étkezéssel, szálláshellyel, 

helyi termék előállításával, programokkal gazdagítják a borút turisztikai kínálatát.  

A borút turisztikai kínálatának színvonalát minősített, védjeggyel ellátott szolgáltatások 

biztosítják, amelyek elérhetőségét az utak mentén felállított információs rendszer táblái 

garantálják. A Villányi hegység mentén a máriagyűdi kegyhelytől a palkonyai pincefaluig 

borkóstolók, műemlék pincék, borversenyek, fesztiválok, folklórrendezvények bőséges 

tárháza várja az odalátogatókat. A vendégek eligazodását az irányító táblákkal megegyező 

logikai és grafikai rendszerben elkészült Villány-Siklósi Borút Szolgáltatói Katalógus és az 

információs irodák segítik. A borvidék termékeinek minőségét 2006 óta szimbólummal 

ellátott eredetvédelem is garantálja (3. kép). 



127 

 

 

 
 

3. kép: Villányi borok eredetvédelmi megjelölése 

 

Fő feladatok a borúti szolgáltatók termék-kínálatának továbbfejlesztése, új piacok és 

vendégkör meghódítása, vendégbarát térségi imázs kialakítása, továbbá a Villányi borvidék 

közösségi marketing feladatainak segítése.  

A borút számos marketing eszközt alkalmaz marketingtevékenysége során. A Villány-

Siklósi Borút Egyesület évente 10-15 kiállításon jelenik meg. Kiadványait több ezer 

példányban juttatja el az érdeklődőknek, referencia filmet, könyveket, CD-t készített 

kínálatáról, értékeiről. Egyik legújabb, igényesen kialakított kiadványuk a rendszeresen 

megjelenő „Villány természetesen!” lap (4. kép). Weboldala igen látogatott, közvetlen 

kommunikációs lehetőséget nyújt a vevőknek és a szolgáltatóknak. Évente ismétlődő 

reklámkampányainak eredményeképpen a kulturált borfogyasztás iránt érdeklődő fogyasztók 

száma megsokszorozódott, a turisztikai szezon egész évesnek mondható. Tagjai részére 

rendszeresen szervez ún. study-tour-okat, mely során tapasztalatszerzési és -bővítési céllal 

különféle helyekre látogatnak el a résztvevők. 

 

 
 

4. kép: Borúti kiadvány logója 

 

2008-ban megalakult a Villányi Marketing Műhely a borút egyesület 

munkaszervezeteként, amely a Villányi hegyközség Borvidéki Tanácsának 

együttműködésével, az egész borvidék marketing stratégiáját kidolgozta. 

A Villány-Siklósi Borút saját minősítési rendszerét 1996-ban alkotta meg. A 

követelmények kizárólag a borúti szolgáltatókra vonatkoznak. A minősítés tárgya a nyitva 

tartás, vendégfogadás, felszereltség, információ átadás képessége, a borkóstolás és 

borértékesítés feltételeinek vizsgálata. Jelenleg a három szőlős, kategorizáló európai borúti 

minősítést vezettek be, a dél-dunántúli borutakkal és spanyol, olasz partnereinkkel együtt, a 

„VinTour” INTERREG III.C program eredményeként. Tehát a borút az európai minősítési 

rendszert alkalmazza, melynek céljai: 

 a szolgáltatókkal szemben támasztandó egységes követelményrendszer betartatása, 

 a már működő egységek és a most induló vállalkozások ösztönzése a minőségi 

kialakítás, fejlesztés irányába, inspirálás a folyamatos fejlődésre, 

 egy alsó limit meghúzása a minőség tekintetében (viszonyítási alapul is szolgálhat ez a 

tagoknak és a belépni szándékozóknak), 

 a minőségi szabályozás révén, hosszabb távon az európai turisztikai normákhoz való 

felzárkózás is elérhető, 

http://villanyiborvidek.hu/
http://villanyiborvidek.hu/
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 a "minősített borút állomás" megjelölés legyen egy garancia a vendég számára a 

színvonalra vonatkozóan, 

 megbízhatóság biztosítása, 

 komplex szolgáltatás-hálózat kialakítása – egymást kiegészítő, erősítő termékek, 

hasonló színvonalon, 

 a szolgáltatások egységes, jó minősége alapja a hiteles marketingnek, 

 egységes promóció a hazai és nemzetközi piacon. 

A borúti minősítés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: 

 Borászatok és pincészetek 

 Helyi termékek előállítói 

 Éttermek, étkezési lehetőségek 

 Szálláshelyek 

 Bort és helyi terméket árusító üzletek 

 Turisztikai irodák 

 Kézműves vállalkozások 

 Bormúzeumok 

 Egyéb borúti szolgáltatások (Borúti Karta) 

 

4.4.3.5. Változó fogyasztói szokások a borutakon 

 

A gazdák a borkóstolás és a közvetlen értékesítés során a fogyasztókkal egy interaktív 

kapcsolatot tudnak kialakítani. Ez a kapcsolat, ha megfelelően működik, akkor lehetőséget ad 

arra is a bortermelőknek, hogy tájékozódni tudjanak a fogyasztói igények alakulásáról, 

emellett a megkérdezett termelők fele a saját értékesítési adataiból tájékozódik a kereslet 

változásáról. 

A megkérdezett bortermelők szerint a minőségi borok iránt a válság hatására megtorpant 

kereslet ismét növekszik hazánkban, a külföldi kereslet kis mértékben nő. A külföldiek 

elsősorban a különleges száraz borokat kedvelik. A nyugati ízléssel szemben a hazai 

fogyasztók az édes, félédes borokat szeretik inkább. Annak ellenére, hogy hazánkban 

fehérborszőlő terem nagyobb részben, mégis a Villány-Siklósi vörösborok a keresettebbek. Ez 

azzal magyarázható, hogy ezeken a vidékeken vörösborszőlőt termesztenek elsősorban. A 

Tolnai Borúton a siller bor igen népszerű a fogyasztók körében. Elsősorban a Tolnai Borúton 

tapasztalják a termelők, hogy a fiatalok fogyasztói szokásai nem változtak kedvező irányban. 

Jelentős a kevert borok fogyasztása, amikor is üdítőital hozzáadásával kerülnek a borok 

fogyasztásra. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással minden termelő tapasztalta, hogy beáramlottak az 

olcsó külföldi és elsősorban tengerentúli borok a hazai piacra. Legnagyobb gondot abban 

látják, hogy nem tudnak versenyezni a külföldi borok áraival, mivel azok fogyasztói ára 

legtöbbször megegyezik a hazai borok önköltségi árával. A termelők bíznak abban, hogy ha a 

fogyasztók ki is próbálják a külföldi borokat, akkor is megmaradnak a már jól ismert magyar 

borok fogyasztásánál. 

 

4.4.3.6. A gyógyító bor – A bor, mint funkcionális termék 

 

A borokat az emberek élvezeti értékük miatt fogyasztják, de emellett kis mennyiségben 

fogyasztva egészségvédő funkcióval is bír a bor, funkcionális élelmiszernek tekinthető. 

Funkcionális élelmiszernek minősül minden olyan/bármilyen természetes, vagy iparilag 

előállított élelmiszer, amelyek a benne lévő tápanyagokon túl egy, vagy több ún. bioaktív 

(fokozottan egészségvédő) anyagot is tartalmaz. A funkcionális élelmiszerek lehetnek 



129 

 

természetesek (mint pl. a vörösbor, az alma és a zöld tea, melyek eredendően jelentős 

mennyiségű bioaktív anyagot tartalmaznak) és lehetnek fejlesztettek (iparilag tervezettek) 

(BERKE és MOLNÁR, 2006). 

Hippokratész, az európai orvostudományok atyja, Kr. e. az 5. században a bort 

pharmakonnak, vagyis gyógyszernek nevezte, szerinte „a bor az embernek teremtett 

csodálatos adomány; feltéve, hogy egészségben vagy betegségben, ésszel és mértékkel, 

jellemhez szabva fogyasztják”. Hippokratész úgy vélte, hogy a mértékkel fogyasztott bor a 

legjobb és a leghatékonyabb egészségmegőrző szer, de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 

pharmakon jelentése kettős, mivel a gyógyszer mellett a mérget is jelöli, amely azt jelenti, 

hogy a bor mértéktelen fogyasztása a szervezet számára méreggé válhat. A legújabb 

orvostudományi kutatások megerősítik Hippokratész álláspontját és bizonyítják, hogy a 

mérsékelt borfogyasztásnak előnyös hatásai is vannak az egészség megőrzésében (CEY-

BERT, 2001).  

Borfogyasztásra számos okot és alkalmat talál az ember. A bort legtöbbször annak 

élvezeti értékéért fogyasztják, habár régóta sejti az ember a bor szervezetre gyakorolt kedvező 

hatását. A bornak ősidők óta ismert a fertőtlenítő szerepe, emellett javítja az ember közérzetét, 

jó étrendi hatással rendelkezik, előnyösen hat az emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri 

bántalmak ellen, segít a cukorbetegségben szenvedőknek és a dohányosoknak is. Mindezen 

állításokat az utóbbi idők kutatásai is bebizonyították.  

A bor színével, illatával, zamatával, az ételekkel alkotott harmóniájával igen kedvezően 

hat általános közérzetünkre. Különösen igaz ez, amikor kevesebb napsütésben van részünk, 

így a borongós napokon és a téli hónapokban, amikor étrendünk is egyhangúbbá válik. 

Ilyenkor egy pohár bor napsütést, melegséget és élvezetet áraszthat magából, fokozza a jó 

kedélyt (SZTANEV és KENDÉNÉ, 2001). 

A bornak fertőtlenítő hatást is tulajdonítanak régóta, hiszen már Hippokratész is 

megjegyezte, hogy a bor beválik a sebekre. Ebben nagy szerepe lehet a borok 

tannintartalmának. A középkor hajósai nehezebben betegedtek meg, ha víz helyett bort ittak, 

mivel boros közegben bizonyos baktériumok (tífusz, kóli, szalmonella) elpusztulnak. 

Manapság a szív- és érrendszeri betegségek vezetik a halálokok listáját a fejlett 

országokban, amelyek összefüggésben vannak a helytelen életmóddal, a sok zsír 

fogyasztásával és a kevés mozgással. Jó néhány tanulmány szerint szoros kapcsolat van a napi 

zsírfogyasztás és a koszorúér-betegség miatti halálozás között (RITZ, 2004).  

A borban több mint 1000 különböző mikroelem, savféle, aroma, vitamin található, 

emellett nagyrészt alkoholt és polifenolokat is tartalmaz. Ezek összetétele függ a természeti 

tényezőktől, az ital minőségétől, évjárattól, a készítés során alkalmazott technológiától. A 

borok csekély alkoholtartalma (12% és ez alatti) előnyösen hat az idegekre, szívre, 

érrendszerre, csökkenti a lelki feszültséget és tágítja az ereket. Mélyebbé teszi a légzést, 

amellyel az asztmatikus légszomj ellen hat.  

A bor összetételében az alkoholok mellett a polifenolok (qercetin, katekin, epikatekin, 

rezervatol) a legfontosabbak. A polifenolok a vörösborban 500-4000µg/liter, míg a 

fehérborban 150-400 µg/liter mennyiségben találhatók. Legfontosabb hatásuk a szabad 

gyökök megkötésében rejlik, amelyek a szívinfarktust és a rákot okozzák. Dán kutatások 

bebizonyították, hogy a rendszeres, naponkénti 4 deciliteres borfogyasztás a szívinfarktus 

rizikófaktorát 50%-kal, a rákét 22%-kal csökkenti (SCHUTH, 2004).  

A vörösbor rendszeres fogyasztása fenntartja a jó koleszterinszintet a szervezetben, ami jó 

hatással van a szívre. Sok szó esik a franciák bőséges étkezéséről és arról, hogy a táplálkozási 

szokásokat figyelembe véve, alacsony a szív- és érrendszeri betegség okozta halálozási arány. 

Kimutatták, hogy ebben szerepet játszanak a vörösbornak a kártékony szabad gyököket 

megkötő polifenoljai. Egy 2002-es vizsgálat szerint napi 5-39 gramm alkohol 25 százalékkal 

csökkenti a szívbetegségek okozta halálozást. Azoknak, akik mérsékelt mennyiségű alkoholt 
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fogyasztanak statisztikusan jobbak az életkilátásaik, mint azoknak, akik sohasem isznak 

szeszes italt. Felmérések szerint a bor csökkenti leghatékonyabban a szívbetegség miatti 

halálozást. Egy német felmérés szerint a mértékletes alkoholfogyasztás mindkét nemre 

egyformán jó hatással van, a sörfogyasztás 20, míg a borfogyasztás 32 százalékkal csökkenti a 

szívvel kapcsolatos halálozást (RITZ, 2004). Nemhiába tartja az 1598-ből való mondás, hogy: 

„Jó a sör, mégis a bor az anyja.”  

Az utóbbi években számos biokémiai tanulmány foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az 

alkohol, kiváltképpen a bor miért csökkenti a szívbetegek halálozási arányát. A tanulmányok 

bebizonyították, hogy a bor segít a szívinfarktus megelőzésében, mivel az alkohol gátolja a 

véralvadást, így a vérrögképződést is. A vörösborokban különböző mennyiségben találhatók 

hisztaminok, amelyek a legtöbb szerv működésére hatással vannak és értágító szerepük is 

ismert, így a vörösbor elősegíti a véredények táguló-képességét, melynek következtében 

fokozódik a véráramlás a szívkoszorúerekben. A bor normalizálja a vérnyomást, az alacsonyt 

emeli, a túl magasat csökkenti. 

A bor értágító hatása során nemcsak a véráramlást segíti, hanem a hőleadást is. A 

vörösborban lévő fenolok és flavonok csökkentik az érfal oxidációs károsodását, ezáltal 

javítják az érfalat bélelő sejtek életminőségét. A tölgyfahordóban érlelt boroknak nagyobb a 

fenolkoncentrációjuk, mert a bor kioldja ezt az anyagot a tölgyfából, míg a fémtartályban 

érlelt borok esetén fenoldúsulás nem következik be. Így elmondható, hogy a tölgyfahordóban 

érlelt borok a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben hatásosabbak. 

Már Hippokratész felismerte és hangsúlyozta a bor nyugtató, fájdalomcsillapító és 

vízhajtó hatását. Az orvosok nem győzik hangoztatni, hogy a vesekő megelőzése érdekében 

sok folyadékot kell szervezetünkbe juttatni. Ezt egy tanulmány is alátámasztja, amely szerint 

egyes italfélék – ilyen a bor is – hatékonyabbak más folyadékoknál.  

Mint tudjuk, az alkohol lebontását a máj végzi. A máj működésére is pozitív hatással van 

a mértékletes borfogyasztás, mivel segíti a zsírok emésztését, ezért a nehéz, magyaros 

ételeinket nem árt egy pohár borral kísérni. A lebontás az alkohol elfogyasztása után rövid idő 

múlva elkezdődik. Egy óra alatt az egészséges máj 10 testsúly-kilogrammonként 1 gramm 

alkoholt bont le. A tele gyomorra fogyasztott alkohol lassabban szívódik fel, így később is 

ürül ki.  

Az alkohol mértékletes fogyasztása nemcsak a szívbetegségekre van jótékony hatással. 

Akik napi 0,1-10 gramm alkoholt tartalmazó bort ittak, azoknál 50 százalékkal kisebb volt a 

cukorbetegség kialakulásának veszélye. A cukorbetegeknek és a dohányosoknak jót tesz a 

mérsékelt borfogyasztás, de a cukorbetegeknek vigyázniuk kell, hogy csak száraz bort 

igyanak folyamatos vércukorszint-ellenőrzés mellett (RITZ, 2004). Az Amerikai Egyesült 

Államokban egy kísérlet igazolta, hogy a diabétesz rizikóját 46%-kal csökkenti a napi 1,5 

deciliteres borfogyasztás. Azonban itt fontos, hogy a bor ne tartalmazzon többet, mint 4 g 

glukózt, 20 g összcukrot, és 150 mg ként literenként, valamint alkoholtartalma ne legyen több, 

mint 12% (SCHUTH, 2004). 

A bor bizonyítottan több mint 15 vitamint és provitamint tartalmaz, többek között 

megtalálható benne az A-, B1-, B2-, B6-, B12-, C-, D-, H-, P-vitaminok. A vitaminok 

mennyisége a B és P vitaminoktól eltekintve nem nagy, viszont igen kedvező az összhatás. 

Fontos, hogy az ember napi vitaminszükségletét csupán borral nem lehet fedezni. A B 

vitaminok szervezetre gyakorolt hatása sokrétű: idegrendszer, vércukorszint-szabályozás, 

izomfeszültség, belső elválasztású mirigyfunkciók. A vörösbor B12 vitamintartalma segít a vas 

megkötésében, a vörösvérsejtek képzésében, így a vérzékenység ellen hat.  

Az is bizonyított tény, hogy az idősebb szervezetre ugyanúgy jótékonyan hat, mint a 

fiatalabbra. Nem véletlenül tartják úgy, hogy „Vén embernek bor az orvossága.” Az 

idősebbek kevesebb táplálékot fogyasztanak, a borban lévő fontos alkotórészek együttesen 

képesek arra, hogy a szervezet anyagcsere-funkcióit segítsék, javítsák a légzést, az étvágyat, 
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az emésztést, az agy és más szervek vérellátását, szabályozzák a szívműködést és a 

vérkeringést, stimulálják a pajzsmirigyet és a mellékvesét. A bor ezen anyagokat természetes 

összetételben, könnyen felvehető formában és felvehető arányban tartalmazza. Szerepe így 

különösen csökkent táplálékfelvétel, vagy kiegyensúlyozatlan táplálkozás esetén lehet fontos. 

Az érlelt vörösbor az idősebb korban lévőknek ajánlható. 

 

 

4.4.4. Élménygazdaságok a helyi termékek és szolgáltatások tárházai 

 

4.4.4.1. A patcai Katica Tanya bemutatása 

 

Az elmúlt évtizedben egyre népszerűbb lett a falusi életet híven tükröző Katica Tanya Aktív 

Pihenés Központ, mely a Somogy megye egyik legkisebb falujában, Patcán üzemel 2002 óta. 

A központ célja, hogy minél több embert visszacsalogassanak a természetbe, ahol 

felfedezhetik a természet értékeit, szépségeit. A Handó házaspár (Handó János és felesége, 

Eszter) a tanya ötletgazdája és tulajdonosa, akik úgy vélik, hogy a legfontosabb az, hogy a 

család legyen együtt, és figyeljen egymásra.  

A gyermek- és családbarát Tanyán több mint 40 fajta háziállat található, és mintegy 50-

féle programot kínálnak. Szállás és étkezési lehetőség is van. A Turistaház gondoskodik 

elsősorban a vendégek elszállásolásáról, mellette a Kemping kapott helyet, ahol sátornak és 

lakókocsinak is van hely, de a Katica Porta is ad szállást. Étkezési lehetőséget a 2008-ban 

nyíló étterem és melegkonyha biztosítja.  

A Kalandpark egész évben reggeltől késő délutánig nyitva tart, az évszaknak és a 

hagyományoknak megfelelő programokkal várja a vendégeket. Legfőbb programjai során 

egyrészt bemutatja a különböző háziállatokat, köztük őshonos magyar fajokat, azok 

természetes környezetében számos játszva-tanító felirattal, ismeretterjesztő táblával, illetve 

bemutatja a hagyományos gazdálkodás eszközeit, az ekét, a traktort és a kombájnt. Másrészt 

sok játékkal, ügyességi akadálypályákkal, hancúrpajtával, gokarttal, óriás beltéri 

csúszdaparkkal, kötélpályákkal teszik az élményt még színesebbé és változatosabbá. Ezt az 

élményt a gazdálkodással kapcsolatos, a kézműves, hagyományőrző és természetismereti 

foglalkozások varázsolják teljessé. Mindezeken felül számos kültéri és beltéri játszva-tanító 

alkalmatosság, a XIII. századot idéző Lovagvár, a tüzes golyót hajító gép és a völgy aljában 

fekvő Katica Tó is hozzájárul a tökéletes pihenés, szórakozás, az aktív kikapcsolódás 

élményéhez. 

Célcsoportjai között az óvodás korosztálytól a felnőttekig, mindenkinek akad érdekes 

látnivaló. Az iskolai kirándulások alkalmával a tanyán lehetősége nyílik a gyerekeknek 

megismerni a tanyasi állat- és növényvilágot és életformákat. A csoportok mellett a másik fő 

célközönségüket a családosok alkotják. Családok hétvégi pihenésére és nyaralására is 

tökéletesen alkalmas, amíg a szülők a gondtalan nyugalmat élvezik, a gyerekeknek színes 

programokat kínálnak elfoglaltság gyanánt. A tanyán esküvőket és egyéb rendezvényeket (pl. 

csapatépítő tréningek) is szerveznek. 

PINE és GILMORE (1999) szerint az élménygazdaság korszakában, ideális esetben egy 

vállalkozásnak minden élménytartományban található olyan terméke vagy szolgáltatása, 

amely a fogyasztói igényeknek megfelel. Egy vidéki élménygazdaság hosszú távú sikeres 

működéséhez az élménytartományok mindegyikének megléte szükséges.  

Megállapítható, hogy a Katica Tanya esetében ezek az élménytartományok megvannak 

(76. ábra), ezzel igazolva azt, hogy a Katica Tanya a vidéki élménygazdaság 

megvalósulásának egyik jó példája.  
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76. ábra: A Katica Tanya élménytartományai 

 

4.4.4.2. A bikali Reneszánsz Élménybirtok bemutatása 

 

A tematikus élményparkok világszerte egy-egy témakört – mint például történelmi kor, 

mesék, különféle játékok – elevenítenek meg, kor- és történethű környezetet kialakítva egy 

nagy kiterjedésű zárt területen. Az élményparkok hasonlítanak a vidámparkokhoz, azonban 

mégis jóval többet nyújtanak a látogatóknak, mint a hagyományos értelemben vett 

vidámparkok. A bikali Élménybirtok egész évben látogatható. Komplett családi, interaktív 

programokat kínál, és egy egész napos ottléthez garantál megfelelő háttérszolgáltatást 

(étkezés, lakomák). 

A bikali Élménybirtok Magyarország első tematikus élményparkja, amely a 14-16. 

századi reneszánsz korszak, középkori Magyarország hangulatát idézi fel különféle mesterek, 

színészek által alakított szereplők, harcedzett lovasok, íjászok és gyakorlott madarászok 

közreműködésével. A szinte egész napos időutazás során kortól és nemtől függetlenül, 

minden ember egyaránt megtalálja a számára legizgalmasabb elfoglaltságot, időtöltést. A park 

létrehozásának legfőbb indokoltsága Pécs regionális szerepének hangsúlyozása. A 2 milliárd 

forintos beruházás keretében egy komplex középkori várost építettek fel közel 7,5 hektár 

területen, mely egy Középkori Falura, az Óvárosra, a Főtérre, a Reneszánsz Palotára és a 

Lovagi Küzdőtérre tagozódik. A birtok kialakítása során ügyeltek arra, hogy a középkori 

város hű képét mutassák be a látogatók számára. A közel 35 építményben műhelyek, boltok, 

vendéglátó egységek és képzésre, foglalkozások megtartására alkalmas helységek kerültek 

kialakításra. Az oktatási intézményekkel való együttműködésnek köszönhetően lehetőség 

adódik a különféle mesterműhelyekben a gyakorlati oktatások lebonyolítására, valamint 

osztálykirándulások, nyári táborok, jutalom kirándulások helyszínéül is szolgál. A tulajdonos 

a kompetencia alapú oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet a tehetségkutatásra és gondozásra 

is.  

A látogatót a főbejárattól a falun keresztül vezető út viszi végig a Birtok területén. A 

faluban található a fazekas, a kosárfonó és kovácsmester műhelye, az állatsimogató, a malom 

és a Zöld Diófa Csárda is, melyek mind-mind interaktív helyszínei az egész napos 

programnak. Az óvárosban 8 mesterember, és az utcákon imitt-amott felbukkanó, színészek 

és animátorok által előadott vásári komédiák hozzák vissza a középkor hangulatos 
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mindennapjait. A Madaras színpadon és a Lovagi küzdőtéren egy-egy komplett előadás várja 

a nézőket délután és délelőtt. 

Az élménybirtokot a mellette található 1996 óta működő Puchner Kastélyszállóhoz 

építették 2010 tavaszára, a Pécs Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozattal 

együttműködve. Kollár Lajos, a birtok fejlesztője és tulajdonosa elmondta, hogy az 

élménybirtok kialakításának előzménye a Punchner Kastélyszálló országos szintű 

népszerűségéhez fűződött leginkább, mivel mielőtt felépítették volna, még egy ilyen 

kezdeményezés sem volt hazánkban. Az élménybirtok létrehozását egy külföldi 

tapasztalatszerzés előzte meg, mely során az európai hasonló élménybirtokokat járták végig.  

Bikal idegenforgalmának fellendítése érdekében évről évre folyamatos fejlesztéseket 

hajtanak végre. Az elmúlt évek statisztikái szerint a vendégek több mint 45% visszajáró és 

erre alapozva vette a bátorságot a tulajdonos a nagy volumenű korszerűsítésre. 2012-ben egy 

több mint 807 millió Ft-os beruházás keretében a Reneszánsz Palota egy új 

szálláshangulatának kialakítására került sor. Immár 5 szálláshangulattal, 3 wellness 

részleggel, több éttermi és rendezvényhelyszínnel rendelkezik a nem hagyományosnak 

mondható kastélyszálló.  

Az élménygazdaságok korszakában, ideális esetben egy vállalkozásnak minden 

élménytartományban található olyan terméke vagy szolgáltatása, amely a fogyasztói 

igényeknek megfelel. Egy vidéki élménygazdaság hosszú távú sikeres működéséhez az 

élménytartományok mindegyikének megléte szükséges. A Bikali Reneszánsz Élménybirtok 

esetében ezeknek az élménytartományoknak az alakulását a 77. ábra szemlélteti, igazolva azt, 

hogy a birtok a vidéki élménygazdaság megvalósulásának egyik jó térségi példája.  

 

 
77. ábra: A Reneszánsz Élménybirtok élménytartományai 

 

4.4.4.3. A borutak és az élménygazdaságok kapcsolódási pontjai 

 

Számos, elsősorban a turizmus területén tevékenykedő élménygazdaságban helyi termékekkel 

és szolgáltatásokkal találkozhatunk. Az eddigi kutatásaink alapján a borútat és annak egyes 
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állomásait is külön-külön és együttesen is élménygazdaságnak lehet tekinteni. A borút és 

annak résztvevői, valamint a kutatásban bemutatott gazdaságok a turista számára különböző 

élményeket és helyi termékeket, szolgáltatásokat kínálnak. 

A helyi termékek előállítása és a turizmus – legyen ez akár bor- vagy élményturizmus - 

kölcsönösen erősíthetik egymást. A turisták piacot jelentenek a termékek számára közvetlenül 

vagy a turisztikai szolgáltatókon keresztül, míg a turizmus számára a helyi termékek 

előállítása a programkínálatot bővítő bemutatókat, a gasztronómiai kínálathoz alapanyagot és 

tájjellegű terítéket, valamint reklámanyagként is használható, a térségi kínálatot népszerűsítő 

ajándéktárgyakat biztosítja.  

Az egészséges és harmonikus együttműködés keretében a két terület szolgáltatói egymás 

termékeit, ill. szolgáltatásait kölcsönösen népszerűsíthetik. A helyi termékek előállítói joggal 

várhatják el a termékeik felhasználását és kiajánlását a turisztikai fogadóhelyeken 

(szálláshelyen, vendéglátásban), ugyanakkor a termék-előállítóknak a termék magas minőségi 

színvonalának tartása mellett a telephely bemutathatóságát garantáló rendezettséget, a 

látogatók fogadásához szükséges alapkörülményeket illik biztosítani. A helyi termékek 

előállítói legtöbbször tehát maguk is szolgáltatnak, vendéget fogadnak és eközben ők 

ajánlhatják vendégeiknek a szállásadókat, éttermeket, egyéb programokat.  

A különböző helyi termékek előállítói úgy tudják eredményüket maximalizálni, ha 

egymással is együttműködnek az alapanyagok biztosításában, a feldolgozói kapacitások 

kiaknázásában, a termék csomagok, több mesterséget is érintő termékek összeállításában, a 

csomagolásban, a minősítési eljárásokban és az értékesítésben. Pl. borászati termékek esetén 

egyik kézműves által előállított termék felhasználható a borok csomagolására (pl. fonott 

kosárban bor vagy fonott bortartó); borkóstolók alkalmával helyi speciális ételek kínálása, stb. 

Fontos a termelői piacok, beszállítói és felvásárlói hálózatok, értékesítési 

együttműködésének segítése és a helyi termékek értékesítésének támogatása. Mindez azért is 

fontos, mert a helyi termékek iránti kereslet csökkenésével a hazai termelők kiszorulnak a 

piacról, aminek következtében munkahelyek és munkalehetőségek szűnnek meg, csökken a 

foglalkoztatottság. 
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1. melléklet: Forgatókönyv epres joghurtok teszteléséhez 

 

FORGATÓKÖNYV (MODERATOR GUIDE) 

epres joghurtok teszteléséhez 

 

 

KÖSZÖND MEG A RÉSZVÉTELT, MUTATKOZZ BE! RÖVIDEN ISMERTESD A 

RÉSZTVEVŐKKEL, HOGY MI FOG TÖRTÉNNI, MIÉRT VANNAK OTT! ITT MÉG NE 

MONDD EL, HOGY MILYEN ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK 

AZ ÚJ SAJTOK! EMELD KI AZ ŐSZINTE VÁLASZOK FONTOSSÁGÁT! 

EGYEZZETEK MEG ABBAN, HOGY TEGEZŐDNI VAGY MAGÁZÓDNI FOGTOK A 

BESZÉLGETÉS ALATT! (2 perc) 

 

1. A résztvevők bemutatkozása 
Először azt szeretném kérni, hogy röviden mutassátok be magatokat! Hány évesek vagytok, 

mivel foglalkoztok, mivel töltitek általában a szabadidőtöket, 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! (5 perc) 

 

2. Asszociációs játék (hangulatlazítás, fókuszálás): 

Köszönöm a bemutatkozást! Először bemelegítésképpen egy asszociációs játékot szeretnék 

játszani veletek. Én 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 xy-

nál! (5 perc) 

 

táplálkozás - nyár - joghurt - tenger - fitness - eper - napozás - egészség - márka 

 

3. Vásárlási szokások, vásárlási motivációk 

Jellemzően hol vásároljátok a joghurtokat? Mit szerettek, és mit nem szerettek ezeknél a 

termékeknél? Minek alapján döntitek el, hogy mit vesztek? Előre elhatározottan, vagy a 

boltban látottak alapján? 

Milyen ízesítést részesítetek előnyben? Milyen kiszerelést részesítetek előnyben? Miért?  

Milyen joghurt márkákat ismertek? Van-e kedvenc terméketek? Melyik márkát preferáljátok? 

Mindig azonos márkát választotok, vagy szeretitek kipróbálni a különböző termékeket? 

Fontos-e, hogy ki gyártja a terméket? Előnyben részesítitek- e a magyar termékeket? 

Mennyire fontos a joghurtoknál az ár? Melyik márka ár/érték arányát találjátok a 

legkedvezőbbnek? 

Milyen gyakran vásároltok epres joghurtokat? Van-e kedvenc márkátok? Mit vártok el egy 

epres joghurttól? Milyen legyen a külső megjelenése? Csomagolása? Illata? Állománya? Íze? 

Fontos-e a gyümölcstartalom? Krémesség? Ivó-, kanalas- vagy krémjoghurtokat kedvelitek 

inkább? (12 perc) 

 

4. Az epres joghurtok élvezeti érték szerint történő tesztelése vakbírálat alapján 

Most egy BÍRÁLATI LAPOT szeretnék kitöltetni veletek. A bírálati lapon ötféle ízváltozatú 

epres joghurt-mintát kell önmagában bírálni külső megjelenés, állomány, szag, íz és 

összbenyomás (élvezeti érték) alapján. 
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A BÍRÁLAT UTÁN A CSOPORTTAGOK ÁLTAL LEÍRTAKAT KÖZÖSEN 

MEGBESZÉLJÜK. ITT KELL ISMERTETNI AZ ÚJ TERMÉKEK ELŐNYÖS 

TULAJDONSÁGAIT! 

Mi a véleményetek az egyes minták élvezeti értékéről? Melyik ízlett leginkább? Melyik a 

legkevésbé? Miért? Milyen negatív megjegyzéseitek vannak az élvezeti értékről és az ízről? 

Ezek a termékeket bolti forgalomban megvásárolnátok-e azokat? Az egyes változatok közül 

melyiket vennétek meg legszívesebben? És másodiknak? Van-e esetleg köztük olyan, 

amelyiket biztosan nem vennétek meg? Miért? 

Melyik márka lehetett a Danone, Farmer, Magyar epres joghurt, Jogobella, Tesco Value? 

Miből gondoljátok? (25 perc) 

 

5. Az epres joghurtok ismerete, elvárások a termékekkel szemben 

 

Melyik termékkel találkoztatok már? Melyiket kóstoltátok? EGYESÉVEL ELEMEZZÜK A 

TERMÉKEKET! 

Mi a véleményetek róla? Mit szóltok a márkanévhez? Csomagoláshoz? Mit vártok el a külső 

megjelenés alapján? Milyen lehet ez a termék? Ismeritek a gyártót? Mit gondoltok róla? 

 

 

6. Az epres joghurtok élvezeti érték szerint történő tesztelése márkázott bírálat alapján 

Most egy BÍRÁLATI LAPOT szeretnék kitöltetni veletek. A bírálati lapon ötféle ízváltozatú 

márkázott epres joghurt-mintát kell önmagában bírálni külső megjelenés, állomány, szag, íz 

és összbenyomás (élvezeti érték) alapján. 

 

A BÍRÁLAT UTÁN A CSOPORTTAGOK ÁLTAL LEÍRTAKAT KÖZÖSEN 

MEGBESZÉLJÜK. ITT KELL ISMERTETNI AZ ÚJ TERMÉKEK ELŐNYÖS 

TULAJDONSÁGAIT! 

Mi a véleményetek az egyes minták élvezeti értékéről? Melyik ízlett leginkább? Melyik a 

legkevésbé? Miért? Milyen negatív megjegyzéseitek vannak az élvezeti értékről és az ízről? 

Miből gondoljátok? 

Az egyes változatok közül melyiket vennétek meg legszívesebben? És másodiknak? Van-e 

esetleg köztük olyan, amelyiket biztosan nem vennétek meg? Miért? (25 perc) 

 

Mennyire lehetett beazonosítani a termékeket? Mi volt az eltérés oka? 

 

 

Összefoglalva: milyen pozitív, illetve negatív hatások értek benneteket a termékek tesztelése 

során? Melyek voltak a termékek erős, illetve gyenge pontjai? (25 perc) 

 

Összefoglalásként és zárásként foglaljátok össze gondolataitokat a témával kapcsolatban! Mit 

javasolnátok még a siker érdekében? 

 

A moderátor összefoglalója, zárás, ajándékosztás. 
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2. melléklet: Kérdőív – Piacorientáció és vállalati teljesítmény a magyar 

élelmiszeriparban működő kkv-k esetében 

 

PIACORIENTÁCIÓ ÉS VÁLLALATI TELJESÍTMÉNY A MAGYAR 

ÉLELMISZERIPARBAN MŰKÖDŐ KKV-K ESETÉBEN 

 

I. KÜLSŐ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE 

 

Kérem, értékelje egy egytől ötig terjedő skálán, hogy mennyiben ért egyet a következő 

állításokkal (1 – egyáltalán nem ért egyet, 5 – teljes mértékben egyetért, 99-NT/NV)! 

 

Állítás Egyetértés mértéke 

Állam/Politika 

A jelenlegi állami szabályozás vállalkozásbarát környezetet teremt.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Az állam mindent lehetőt megtesz a megfelelő működési környezet 

kialakításáért. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A jelenlegi, vállalkozásomra vonatkozó szabályokat megfelelőnek 

tartom.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Nem tartom túlságosan bürokratikusnak az állami szervezeteket.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A korrupció nem okoz jelentős problémát vállalatunk 

tevékenységének fejlesztésében.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Technológiai környezet 

A hazai élelmiszeripar nemzetközi szinten versenyképes 

technológiai háttérrel rendelkezik.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A vállalkozásunkban alkalmazott gépek/berendezések technológiai 

színvonala kedvezőbb az iparágban tapasztalható átlagnál.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Az ágazatban alkalmazott feldolgozási technológiák gyors 

változása tapasztalható.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Arra számítok, hogy a vállalkozásunkban rendelkezésre álló 

gépek/berendezések technológiai színvonala javulni fog középtávon 

(2-3 év).  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Gazdaság 

Az élelmiszeripar nemzetgazdaságban betöltött jelenlegi súlya 

megfelel a potenciális teljesítőképességének.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A hazai élelmiszeripar jövőbeni szerepét tekintve bizakodó vagyok.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Az élelmiszergazdaság jelenlegi teljesítményét megfelelőnek vélem 

a szomszédos országok szintjéhez képest.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A hazai makrogazdasági helyzet kedvező a vállalkozások számára.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vevők 

Törzsvevőink száma nem csökkent az elmúlt 1-2 évben.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Termékeink vevőinek száma emelkedett az elmúlt 1-2 évben.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunk vevőinek túlnyomó többségével korrekt üzleti 

kapcsolatot tudunk fenntartani.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Nem emelkedett a vevőkkel kapcsolatos problémák száma az 

elmúlt 1-2 évben.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Szállítók 

Sok olyan beszállítónk van, akivel már több éve együtt dolgozunk.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Nem emelkedett a beszállítókkal kapcsolatos problémák száma az 

elmúlt 1-2 évben.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 
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Beszállítóink nagy részével hosszú múltra visszatekintő 

kapcsolatunk van.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Versenytársak 

Az elmúlt 1-2 évben csökkent a potenciális versenytársak száma a 

piacon.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Versenytársaink még nem éltek inkorrekt/meg nem engedhető 

eszközökkel velünk szemben.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Sikerült megfelelő kapcsolatot kialakítanunk a legfontosabb 

versenytársainkkal.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Írott elemzéseink vannak versenytáraink erősségeiről és 

gyengeségeiről.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Társadalom 

A hazai társadalom egésze egészséges irányba fejlődik.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Egyetértek a civil kezdeményezések szerepének erősödésével.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Véleményem szerint az ágazat szabályozásában kevesebb szerepet 

kellene engedni az államnak és többet a piaci mechanizmusoknak.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A fogyasztók jelenlegi értékrendszere kedvez a hazai előállítású 

élelmiszerek fogyasztásának.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Környezet 

Véleményem szerint a vállalkozásoknak oda kellene figyelni a 

természeti környezet védelmére.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunk energiafelhasználásában jelentős szerep jut a 

megújuló erőforrásoknak.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Kereskedelem 

Az élelmiszerkereskedelmi láncok/boltok túl magas minőséget 

képviselnek.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Az élelmiszerkereskedelmi láncokba aló bejutás nagyon nehéz.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Teljesen ki vagyunk szolgáltatva az élelmiszerkereskedelmi láncok 

elvárásainak.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Jó kapcsolatunk van az élelmiszerkereskedelmi láncokkal.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A láncok együttműködési hajlandósága folyamatosan nő.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

 

II. BELSŐ TÉNYEZŐK 

 

Menedzsment 

 

Milyen a vállalkozást irányítók iskolai végzettsége jellemzően? 

maximum 8 általános 

szakmunkásképző 

érettségi 

felsőfokú 

NT/NV 

Honnan származnak marketingismereteik? (Több válasz is megadható!) 

1. Az üzletmenet során szerzett tapasztalatokból    

2. Folyóiratokból, szakkönyvekből 

3. Szakmai konferenciákon való részvételből           

4. A vállalkozásnak marketing végzettséggel rendelkező irányító munkatársa van 

5.Egyéb:…………………………………………………… 

9. NV 
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Dolgozik–e marketinges végzettséggel rendelkező munkatárs a vállalkozásban? 

1. Igen, középfokú marketing végzettséggel rendelkező munkatársunk van  

2. Igen, felsőfokú marketing végzettséggel rendelkező munkatársunk van 

3. Nem  

9. NT/NV 

 

Van–e állandó felelőse a marketinggel kapcsolatos feladatoknak a vállalkozáson belül? 

1. Van, marketing végzetséggel rendelkező munkatárs 

2. Van, marketinges végzettséggel nem rendelkező munkatárs 

3. Nincs 

9. NT/NV 

 

Stratégia 

 

Kérem, egy egytől ötig terjedő skálán értékelje, hogy az felsorolt tényezők mennyiben 

jelentősek az Önök vállalkozásában (1- egyáltalán nem fontos; 5 – nagyon fontos, 99: 

NT/NV)) 

Állítás Fontosság 

Új termékek fejlesztése.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 99 

A szervezet működési hatékonysága. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Folyamatos kiemelt figyelem a költségek csökkentésére.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Szigorú termék minőség-ellenőrzési rendszer kialakítása.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Ár. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A termékek minősége.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Széles termékválaszték.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Márkaismertség építése.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Hatást gyakorolni az értékesítési csatornákra.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Az alapanyagok elérhetőségének biztosítása.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Innováció a feldolgozási folyamatokban.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Széles körű szolgáltatások biztosítása a fogyasztóink számára.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Különösen odafigyelünk arra, hogy jól képzett, tapasztalt 

szakemberekkel rendelkezzünk.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Alacsony készletszint fenntartására törekszünk.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Meglévő termékek megújítása.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Innováció az alkalmazott marketing eszközökben és folyamatokban.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Az iparban tapasztalható átlagnál magasabb színvonalú promóció és 

reklámozás.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Speciális termékek előállításának képessége.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Magas árkategóriájú termékek előállítása.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Speciális földrajzi szegmensek kiszolgálása.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Erőfeszítések a reklámozás színvonalának emelésére.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A termékünk hírnevének kiépítése.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

 

Mennyiben jellemzőek az önök vállalkozására (1-5) a következő állítások? 

 

Állítás Jellemzőség foka 

Gyártási kapacitásainkat teljesen kihasználjuk.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Egy éven belül tervezünk termelékenységfokozó beruházást.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 
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Évente legalább egyszer elkészítjük a vállalati stratégiára vonatkozó 

terveinket írásban.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Termékeink inkább egyes régiók, mintsem az egész ország igényeit 

szolgálják ki.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Alacsony fogyasztói árakat alkalmazunk.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Nagyon fontos számunkra, hogy termékeink egyediek legyenek (a 

versenytársakétól legalább egy fő jellemzőjében eltérjen).  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

 

Innovativitás 

 

Új termék/szolgáltatás bevezetése kapcsán milyen gyakran fordul elő vállalkozásukkal, 

hogy… (1 soha, 5 mindig, 99:NT/NV) 

 

Állítás Gyakoriság 

Elsőként lépünk a piacra egy új termékkel vagy szolgáltatással. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 99 

Az elsők között lépünk be újonnan létrehozott, még növekedő 

piacokra.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Jellemzően érett, stabil piacokra lépünk be (R).  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Gyakran lépünk be szűkülő piacokra (R). 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A technológiai innováció élvonalához tartozunk.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Évente legalább egyszer új termékkel/kiszereléssel jövünk piacra.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 99 

 

Marketing szervezet 

 

Jellemzőek-e az önök vállalkozásában a marketing szervezetre az alábbi megállapítások? 

 

Állítás Igen Nem 

Elkülönült marketing osztály van.   

A marketing az értékesítési/kereskedelmi osztályhoz tartozik   

Az értékesítés a marketing osztály része   

A marketing közvetlen igazgatói hatáskörbe tartozik   

A marketing közvetlenül képviselve van az igazgatótanácsban   

A marketingtevékenységet termék és/vagy márka menedzserek köré 

szervezzük 

  

A marketingtevékenységet piac és/vagy területi menedzserek köré 

szervezzük 

  

 

Vállalati kultúra 

A következőkben a vállalkozás működésével kapcsolatos állításokat fogok felolvasni 

önnek négyes csoportokban. Kérem jelölje meg, hogy az adott állítás mennyiben 

jellemző az Ön vállalkozására úgy, hogy a négy egy csoportban szereplő állítás esetében 

összesen 100%-ot osszon szét (legnagyobb számérték: leginkább jellemző, legalacsonyabb 

számérték: legkevésbé jellemző).  

 

Szervezeti struktúra 

(A) A vállalkozásunk egy nagyon közvetlen hely. Olyan mintha a család 

kiterjesztése lenne. Az itt dolgozók szívesen vonják be kollégáikat az 

életükbe.   

 

(B) A cégünk egy rendkívül dinamikus és vállalkozó szellemű hely.  
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Alkalmazottaink keresik a kihívásokat és vállalják a kockázatot.  

(C) A szervezetünk egy előírások szerint működő és jól strukturált vállalat. Az 

előre meghatározott protokollok jól definiálják, hogy mit tehetnek 

alkalmazottaink.  

 

(D) A vállalatunk erőteljesen termelés orientált. A legfőbb feladatunk, hogy 

elvégezzük a feladatokat a lehető legkevesebb személyes érintettséggel.  

 

Összesen 100% 

Vezetés 

(A) A főnökömre leginkább úgy tekintek, mint egy mentorra, bölcsre vagy akár 

egy apa/anya figurára.  

 

(B) A főnökömre leginkább úgy tekintek, mint egy vállalkozóra, aki innovátor 

és kockázatvállaló.  

 

(C) A főnökömre leginkább úgy tekintek, mint egy koordinátorra, szervezőre 

vagy adminisztrátorra.  

 

(D) A főnökömre leginkább úgy tekintek, mint egy termelési szakemberre vagy 

technikusra.  

 

Összesen 100% 

Szervezetet összetartó erő 

(A) A szervezetünket összetartó erő a lojalitás és a tradíció. A kollégák 

vállalkozás iránti elkötelezettsége rendkívül magas fokú.  

 

(B) A szervezetet összetartó erő az innováció és a fejlesztés iránti 

elkötelezettség. Jelentős hangsúlyt helyezünk arra, hogy elsők legyünk.  

 

(C) A szervezetet összetartó erő a hivatalos szabályozások és előírások. Fontos 

számunkra egy szabályozottan működő szervezet fenntartása.  

 

(D) A vállalatot összetartó erő a feladat- és célorientáció. A termékre 

fókuszálunk.  

 

Összesen 100% 

Mi a fontos 

(A) Vállalkozásunkban hangsúlyos szerepet kap a humánerőforrás. A magas 

fokú kohézió és morális tartás rendkívül fontos számunkra.  

 

(B) A vállalkozásunk nagy hangsúlyt helyez a növekedésre és új erőforrások 

bevonására. Az új kihívásokra való készség fontos vállalatunknál.  

 

(C) Vállalkozásunk hangsúlyosan kezeli a folyamatosságot és a stabilitást. A 

hatékony, gördülékeny feladat-végrehajtás kiemelten fontos számunkra.  

 

(D) Hangsúlyosan kezeljük a versenyelőny elérését szolgáló tevékenységeket 

és a célok elérését. Fontosak számunkra a számszerűsíthető célok.  

 

Összesen 100% 

 

Alkalmazottak 

 

Kérem értékelje, hogy egy egytől ötig terjedő skálán mennyire jellemzőek az alábbiak az ön 

vállalkozásában (1: egyáltalán nem jellemző, 5: teljes mértékben jellemző, 99: NT/NV)!  

 

Állítás Jellemzőség foka 

A vállalkozásunkban dolgozó alkalmazottak jelentős része több, 

mint 3 éve áll alkalmazásban nálunk.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Alacsony azon alkalmazottaink aránya, akik 1 éven belül kilépnek a 

cégtől.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunkban minden poszton a feladatvégzéséhez elvárt 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 
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szakképzettséggel rendelkezik.  

Kevés betanított munkással dolgozunk.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Hatékony humánerőforrás-menedzsment rendszerrel rendelkezünk.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A munkatársak kiválasztása egy több lépcsős felvételi folyamat 

eredménye.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Munkatársaink évente írásban önértékelést készítenek, amelyben 

értékelik helyzetüket és megelégedettségüket a céggel.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Alkalmazottaink rendszeresen részt vesznek képzéseken.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Fölösleges munkaerő-állományunkat elbocsájtjuk.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunkban az alkalmazottak fluktuációja igen alacsony.   

 

Marketing eszközök és képességek 
 

Az alábbiakban néhány olyan kijelentés szerepel, amelyeket más vezetők tettek 

marketing eszközökkel és képességekkel kapcsolatban. Jelölje meg azokat a területeket, 

amelyeken megítélése szerint vállalata előnyt élvez a versenytársakkal szemben, vagy 

versenytársai járnak az Ön vállalata előtt. (1: a versenytárs jelentős előnye, 2: a 

versenytárs előnye, 3: nincs különbség, 4: a mi előnyünk, 5: a mi jelentős előnyünk, 99: 

NT/NV)!  

 

Állítás Előny helye 

Marketing eszközök 

A vállalat illetve márkanevének megítélése 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 99 

Stabil piaci pozícióból eredő vevői bizalom.  

A fogyasztóknak nyújtott magas szintű szolgáltatások.   

Jó kapcsolat a kulcsfontosságú vevőkkel.   

Költséghatékony termelés.   

Fejlett marketing információrendszer.   

Fejlett költségkontrollig rendszer.   

Szabadalmak és licenszek.   

Kapcsolat a beszállítókkal.   

Kiterjedt elosztási hálózat.   

Az elosztás egyedisége.   

Kapcsolatok az elosztási csatornában.   

Piaci hozzáférés stratégiai szövetségeken és partnerkapcsolatokon.  

Stratégiai szövetségesekkel közös technológia.  

Hozzáférés a stratégiai szövetséges know-how-jához és menedzsment 

tapasztalataihoz.  

 

Hozzáférés a partner pénzügyi forrásaihoz.   

Marketing képességek 

Erős pénzügyi menedzsment.   

Hatékony emberi erőforrás menedzsment.  

Termelésmenedzsment tapasztalat.   

Márkamenedzsment képesség.   

Termék-dizájn képesség.   

A piacról, fogyasztókról és versenytársakról való információgyűjtés 

képessége.  

 

A piacról, fogyasztókról és versenytársakról gyűjtött információ 

felhasználásának képessége.  
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A fogyasztói igények megértési képessége.   

Jó célpiac képzés és pozícionálási képesség.   

Jó kapcsolatteremtő képesség a kulcsfontosságú vevőkkel, vevői 

csoportokkal.  

 

Sikeres új termékek piaci bemutatásának képessége.   

A fogyasztó igényének megfelelő rendelések és szállítások 

kezelésének képessége.  

 

A fogyasztóknak és a pénzügyi céloknak is megfelelő árak 

kialakításának képessége.  

 

A szervezeten belüli kommunikáció képessége.   

Hatékony termék/szolgáltatás fejlesztési képesség.   

Új termék és szolgáltatás gyors piaci bevezetésének képessége.   

Jó szállítókapcsolat kezelés.   

Az elosztási csatorna résztvevőinek kezelési képessége.   

A versenytársak megfelelő kezelése.   

A stratégiai szövetségessel történő tapasztalat megosztás.   

Kölcsönös bizalommal viseltetünk a stratégiai szövetségesek iránt.   

Partnereinkkel közös elkötelezettség és célok.   

 

Szervezeti tanulás (Learning orientation) 

A következőkben állításokat fogok felolvasni, kérem jelölje meg, hogy mennyiben tartja 

jellemzőnek az Ön vállalkozásának esetében (1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljes 

mértékben egyetért, 99:NT/NV).  

 

Állítás Egyetértés 

Tanulás iránti elkötelezettség 

A vállalkozás vezetésének egyöntetű véleménye, hogy a vállalat 

kompetitív előnyének megőrzésének kulcsa a szervezet tanulási 

képessége.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 99 

A szervezet alapvető értékei között szerepel a tanulás, mint a fejlődés 

kulcsfontosságú tényezője.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Általános vélekedés vállalkozásunkban, hogy az alkalmazottak 

képzése az elsősorban beruházás és nem költség.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunkban a tanulást olyan kulcsfontosságú árucikknek 

tekintjük, ami szükséges a szervezet túlélésének biztosításához.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A vízió megosztása 

Szervezetünkben a célokat közösen határozzuk meg.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A vállalkozás jövőbeni céljait tekintve teljes egyetértés tapasztalható 

különböző szintek, funkcionális területek és divíziók között.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Alkalmazottaink mindegyike elkötelezett a vállalat céljai mellett.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Alkalmazottaink partnernek tekinthetik magukat a vállalkozás 

céljainak meghatározása során.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A fogyasztókról alkotott véleményeket nyíltan megosztjuk a 

vállalaton belül. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A vállalat alkalmazottai tisztában vannak azzal, hogy érdemes 

folyamatosan felülvizsgálni a piaccal kapcsolatos véleményüket.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Ritkán vizsgáljuk felül a vállalaton beüli fogyasztói információ 

feldolgozási folyamatot.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 99 
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III. PIACORIENTÁCIÓ 

 

Az alábbiakban állításokat fogok felolvasni, kérem értékelje, hogy vállalatuk esetében 

mennyire jellemző az adott állítás (1: egyáltalán nem jellemző, 5: teljes mértékben jellemző, 

99: NT/NV).  

 

MARKOR 

Állítás Jellemzőség foka NT/NV 

Információszerzés 

1. Vállalatunk évente legalább egy alkalommal találkozik 

vásárlóival, annak érdekében, hogy megtudjuk milyen 

szolgáltatásokra, vagy termékekre lenne szükségük a 

jövőben.  

1 – 2 – 3 – 4 - 5 99 

2. Vállalatunk egyes alkalmazottai közvetlen kapcsolatban 

állnak vevőinkkel, annak érdekében, hogy megismerjék 

miként szolgálhatnánk ki jobban az igényeiket.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

3. Vállalkozásunk számos házon belüli piackutatást végez.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

4. Képesek vagyunk gyorsan észlelni vásárlóink elvárásaiban 

bekövetkező változásokat.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

5. Évente legalább egy alkalommal végzünk felmérést 

termékeink végfelhasználóinak körében, hogy felmérjük a 

termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos 

véleményeket.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

6. Gyakran megosztjuk felméréseink eredményeit 

olyanokkal akiknek hatásuk van a végfelhasználók 

vásárlási döntéseire, például kereskedőkkel.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

7. Az iparágról szóló információkat informális csatornákon 

keresztül szerezzük be (pl.: munkaebédeken, vállalati 

rendezvényeken).  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

8. Vállalkozásunkban a versenytársakról való 

információgyűjtést – egymástól függetlenül - több vállalati 

egységnél is fontosnak vélik. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

9. Gyorsan képesek vagyunk észlelni az iparágban 

bekövetkező alapvető változásokat (pl.: technológiai vagy 

versenykörnyezetben fellépő változás).  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

10. Legalább éves gyakorisággal elemezzük az üzleti 

környezetben bekövetkező változások (pl.: szabályozás) 

lehetséges hatásait a vásárlóinkra.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

Információáramlás 

11. Vállalkozásunkban számos informális beszélgetés 

vonatkozik a versenytársak stratégiájára, taktikájára.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

12. Legalább negyedévente vannak a különböző szervezeti 

egységek közötti megbeszélések annak érdekében, hogy 

megvitassuk a piaci trendeket és a szükséges 

fejlesztéseket.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

13. Vállalkozásunkban a marketing területével foglalkozó 

szakember(ek) fordítanak időt arra, hogy más funkcionális 

területekkel (pl.: logisztika, gyártás, könyvelés) 

megosszák a fogyasztók várható igényeivel kapcsolatos 

információkat.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 
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14. Vállalkozásunk rendszeresen jelentet meg különböző 

dokumentumokat (pl.: jelentések, hírlevelek), amelyek 

információval szolgálnak vásárlóinknak.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

15. Ha valami fontos dolog történik a vállalatunk 

legjelentősebb vásárlójával, vagy piacával kapcsolatban, 

akkor arról az egész szervezet rövid időn belül értesül.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

16. A vásárlóink elégedettségével kapcsolatos információkat a 

vállalkozás minden szintjén megfelelően kommunikáljuk.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

17. Megfelelő szintű a piaci fejlesztésekre vonatkozó 

kommunikáció a marketinggel foglalkozó szakemberek és 

a gyártás között.  

1 – 2 – 3 – 4 - 5 99 

18. Ha a vállalkozás egyik szervezeti egységének valamilyen 

fontos információ jut a tudomására a versenytársakról, 

akkor azonnal értesíti a többi egységet.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

Válaszképesség 

19. Nagyon kis időbe telik, míg megtaláljuk a megfelelő 

választ versenytársaink árainak változására.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

20. Vállalkozásunkban a piaci szegmentáció során felmerülő 

lehetőségek határozzák meg a termékfejlesztési irányokat.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

21. Folyamatosan figyelembe vesszük fogyasztóink 

termékeinkre vonatkozó elvárásainak változását.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

22. Meghatározott időközönként felülvizsgáljuk 

termékfejlesztési tevékenységünket, annak érdekében, 

hogy meggyőződjünk azok fogyasztói igényekkel való 

egyezőségéről.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

23. Üzleti elképzeléseinket sokkal inkább a technológiai 

fejlesztési lehetőségek határozzák meg, mint a piackutatás 

(R).  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

24. A vállalat különböző területeinek vezetői rendszeresen 

fordítanak időt arra, hogy közösen kidolgozzák a 

megfelelő válaszokat az üzleti környezetben bekövetkező 

változásokra.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

25. A vállalkozásban előállításra kerülő termékvonalakat a 

valós piaci igények határozzák meg, kevésbé a vállalat 

belső vélekedése.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

26. Ha egy jelentős versenytársunk egy intenzív kampányt 

indítana megcélozva a mi vevőkörünket, akkor a 

megfelelő válaszlépéseket azonnal képesek lennénk 

kidolgozni.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

27. Vállalkozásunkban a különböző területek vezetőinek 

tevékenysége megfelelően koordinált, összhangban van.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

28. A vevők panaszai sosem találnak süket fülekre 

vállalkozásunkban.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

29. Ha egy nagyszerű marketing tervet sikerül kidolgoznunk, 

akkor képesek vagyunk azt a megszabott határidők szerint 

teljesíteni.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

30. Képesek vagyunk gyorsan reagálni, ha változás áll be 

versenytársunk árszerkezetében.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

31. Ha észrevesszük, hogy vásárlóink elégedetlenek 

termékünkkel, akkor képesek vagyunk gyorsan helyesbítő 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 
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lépéseket tenni.  

32. Ha észleljük, hogy vásárlóink szeretnék ha módosítanánk 

termékünket, akkor motiváltak vagyunk ennek érdekében 

jelentős erőfeszítéseket tenni.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

MKTOR 

Vevőorientáció 

1. Vállalati céljaink kialakítását a fogyasztói elégedettség 

elérése motiválja.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

2. Nyomon követjük a szervezet fogyasztói igények 

kielégítésének irányába történő elkötelezettségét.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

3. A kompetitív előnyöket kihasználó stratégiánk a 

fogyasztói igények megértésén alapul.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

4. Üzleti stratégiánk mozgatórugója azon meggyőződésünk, 

hogy hogyan tudunk nagyobb értéket előállítani vásárlóink 

számára.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

5. Gyakran és rendszeresen mérjük a fogyasztói 

elégedettséget.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5  99 

6. Nagy figyelmet fordítunk az értékesítés utáni 

szolgáltatásokra.  

1 – 2 – 3 – 4 - 5 99 

7. A vevőinkről szóló információknak nagy jelentőséget 

tulajdonítunk a vállalaton belül. + 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

8. Rendszeresen gyűjtjük az információkat a vásárlóinkról. + 1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

Versenytárs-orientáció 

9. Vállalatunk dolgozói megosztják a vállalaton belül a 

versenytársak stratégiájára vonatkozó információikat.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

10. A versenytársak minket fenyegető lépéseire megfelelően 

reagálunk.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

11. Megfelelően pozícionáljuk magunkat azoknál a 

fogyasztóknál/fogyasztói csoportoknál, ahol rendelkezünk 

kompetitív előnyel, vagy képesek vagyunk ilyet 

kifejleszteni.   

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

12. A versenytársaink tevékenységéről szóló információknak 

nagy jelentőséget tulajdonítunk a vállalaton belül. + 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

13. Rendszeresen gyűjtjük az információkat a 

versenytársainkról. + 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

Funkciók közötti együttműködés 

14. A vállalat különböző funkcionális területeinek első számú 

vezetői felkeresik a jelenlegi és jövőbeni várható 

partnereinket.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

15. A különböző funkcionális területek között megfelelően 

kommunikáljuk a fogyasztóinkkal kapcsolatos sikereket és 

sikertelenségeket is.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

16. Minden funkcionális területünk (pl.: marketing, 

értékesítés, K+F, könyvelés) működése a fogyasztói 

igények lehető leghatékonyabb kielégítésének van 

alárendelve.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 

17. A vállalat vezetőinek mindegyike tisztában van azzal, 

hogy ki hogyan tud hozzájárulni a termék fogyasztói 

értékének létrehozásához.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 99 
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IV. VÁLLALATI EREDMÉNYESSÉG 

 

Fogyasztói elégedettség 

 

Kérem értékelje, hogy vállalkozásukra menyiben jellemző az adott állítás (1: egyáltalán nem 

jellemző, 5: teljes mértékben jellemző, 99:NT/NV).  

 

Állítás Jellemzőség foka 

A vevői panaszok száma csökkent az elmúlt 2 évben. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Folyamatosan növelni tudtuk vevőink létszámát az elmúlt 2 évben.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A beérkező vevői panaszokat képesek vagyunk rövid időn belül 

megnyugtatóan kezelni.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vásárlóink legalább 60%-a 2 évnél régebb óta meglévő, visszatérő 

partner.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

 

Pénzügyi eredményesség 

Perceptual measures 

 

Kérem egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelje, hogy a következő állításokkal mennyiben 

ért egyet az ön vállalkozásának esetében (1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljes mértékben 

egyetért, 99: NT/NV).  

 

Állítás Egyetértés foka 

Vállalkozásunk előző évi teljesítménye összességében a legnagyobb 

versenytársainkhoz hasonlóan alakult.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunk piaci részesedése nőtt legjelentősebb felvevő 

piacunkon az elmúlt évben.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunk előző évi értékesítéséi növekedése összességében a 

legnagyobb versenytársainkhoz hasonlóan alakult. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Az általunk bevezetett új termékek értékesítésben betöltött részaránya a 

legnagyobb versenytársainkhoz hasonlóan alakult az előző évben.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunk árbevétel-arányos nyeresége (return on sales - ROS) 

nem maradt el a legnagyobb versenytársunkhoz képest az előző évben.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunk eszköz-arányos nyeresége (return on assets - ROA) 

nem maradt el a legnagyobb versenytársunkhoz képest az előző évben.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Vállalkozásunk befektetéseinek megtérülése (return on investment - 

ROI) nem maradt el a legnagyobb versenytársunkhoz képest az előző 

évben.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A profit céljainkat teljes mértékben teljesítettük az előző pénzügyi 

évben.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Az értékesítési céljainkat teljes mértékben teljesítettük az előző 

pénzügyi évben. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

A befektetés-megtérülési (ROI) céljainkat elértük.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Termékeink minősége magasabb szintet ért el az előző évben, mint 

versenytársainké.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Az ügyfél-megtartási képességünk (customer retention rate) jobb, mint 

a versenytársainké.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Jobb hírnevünk van a legfőbb fogyasztói célcsoportunk körében, mint a 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 
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versenytársainknak.  

Alkalmazottaink fluktuációja (employee turnover rate) alacsonyabb, 

mint versenytársainké.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

Sokkal eredményesebbek vagyunk az új termékek fejlesztése terén, 

mint versenytársaink.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 99 

 

Pénzügyi mutatók 

 

Terület Érték  

Értékesítésből származó árbevétel  

2009-ben   

2008-ban  

2007-ben  

A vállalat eredményének változása az elmúlt 3 évben (%)  

Piaci részesedés (%)  

2009-ben  

2008-ban  

2007-ben  

Befektetések megtérülése   

2009-ben  

2008-ban  

2007-ben  

 

Mennyi volt cégének körülbelüli adózás előtti eredménye az elmúlt pénzügyi évben 

millió forintban? 

 

Kérjük írja ide: ………..millió Ft 

 

V. HÁTTÉRVÁLTOZÓK 

 

 

A vállalkozás székhelye: ………………………..…………………………. (megye) 

 

Fő termékcsoportjukat tekintve milyen piaci részesedéssel (országos) rendelkezik a 

vállalat? ………………. %     0. NT 

 

A vállalkozás működési formája: 

1. Bt.  2. Kft.  3. Szövetkezet  4. Rt.  5. Egyéb: 

………………………………………………. 

 

Alkalmazotti létszám: 

1. 1 – 5 fő 2. 6 – 9 fő 3. 10 – 19 fő 4. 20 – 49 fő 5. 50 – 100 fő 6. 101-150 fő 7. 

151-200 fő 

8. 201-250 fő 9. 250 fő fölött       0. NV 

 

Nettó árbevétel 2009–ben: 

1. 0 – 80 M Ft  2. 81 – 150 M Ft  3. 151 – 250 M Ft  4. 251 – 500 

M Ft  5. 501 – 750 M Ft   

6. 751 – 1000 M Ft 7. 1001 – 1500 M Ft 8. 1501 -2000 M Ft 9. 2001 – 2500 M Ft 10. 

2501 – 3500 M Ft 
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11. 3501 – 5000 M Ft 12. 5001 M Ft fölött 0. NV 

 

Mérleg főösszeg 2009-ben: 

1. 0-300 M Ft  2. 301-600 M Ft  3. 601-1000 MFt  4. 1001-

2000 M Ft 5. 2001-3000 M Ft 

6. 3001-4000 M Ft 7. 4001-5000 M Ft 8. 5001-6000 MFt 9. 6001-       M Ft 

 0. NV 

 

Tulajdonosi struktúra 

 

Tulajdonosi csoport % 

A magyar állam  

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.  

Vállalatvezetők  

Hazai magántőke  

Külföldi befektetők  

Egyéb  

Összesen 100% 

 



155 

 

3. melléklet: Kérdőív – Funkcionális élelmiszer 

 

„FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER” 2012 
Település:  

Kérdező neve:  ig. száma: 

Kérdezés időpontja:  Körzetlap száma: Instruktor kódja:  

Régiókód: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7    Településtípus kódja: 1 – 2 – 3 – 4 – 5          

 

A. ÉLELMISZERORIENTÁLT ÉLETSTÍLUS ELEMZÉS 

A.1. Kérem, az alábbi kijelentéseket értékelje aszerint, hogy mennyire ért egyet az élelmiszerekre vonatkozó 
állításokkal! (1 – egyáltalán nem ért egyet, 7 – teljes mértékben egyetért, 0 – NT)  

1. Számomra a termékről szóló információ döntő jelentőségű. Tudni akarom, hogy 
mit tartalmaz a termék. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

2. Vásárlási listát készítek magamnak azért, hogy ezzel is segítsem a tervezett 
élelmiszer-beszerzést. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

3. Szeretek szakboltokban vásárolni, ahol szakértői segítséget kapok az eladóktól. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

4. Jobban bízom azokban az élelmiszerekben, amelyeket reklámoznak, mint 
azokban, amelyeket nem. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

5. Figyelem az árak változását azoknál az élelmiszereknél, amelyeket rendszeresen 
vásárolok. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

6. Egyáltalán nem érdekel az élelmiszervásárlás. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

7. Mielőtt elindulok vásárolni, listát készítek azokról az élelmiszerekről, amelyeket be 
akarok szerezni. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

8. Nincs semmilyen okom arra, hogy szakboltokban vásároljak élelmiszereket. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

9. Összehasonlítom az élelmiszercímkéket, hogy eldönthessem, melyik márkát 
próbáljam ki. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

10. Az élelmiszerek vásárlása számomra olyan, mint egy jó játék.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

11. Mindig megnézem az árakat, még kis értékű élelmiszerek vásárlásakor is. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

12. A reklámok segítenek abban, hogy jobb vásárlási döntést hozzak. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

13. Nagyon szeretek élelmiszereket vásárolni. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

14. Figyelek az akciókra az újsághirdetésekben, és segítségükkel vásárláskor 
tervezetten keresem az akciós élelmiszereket. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

15. Összehasonlítom az élelmiszercímkéket, hogy táplálkozási szempontból a legjobb 
döntést hozzam. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

16. Befolyásol az, amit az emberek mondanak az élelmiszerekről. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

17. Szeretem tudni, hogy mit vásárolok, ezért gyakran teszek fel kérdéseket abban a 
boltban, ahol éppen élelmiszert vásárolok. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

18. Jellemző, hogy a listán szereplő élelmiszerek mellett néhány egyéb (előre nem 
tervezett) élelmiszert is megvásárolok. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

19. Előnyben részesítem a természetes élelmiszereket, mivel ezek nem tartalmaznak 
E-számokkal jelölt adalékanyagokat. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

20. Fontos számomra, hogy egy élelmiszer friss legyen. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

21. Nagy hangsúlyt helyezek a bioélelmiszerek fogyasztására. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

22. Mindig törekszem arra, hogy a lehető legjobb árért a legjobb minőséget kapjam.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

23. Egy élelmiszer kiválasztásakor fontosabb az íz, mint annak táplálkozási értéke 
(egészségessége). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

24. Fontos tudnom, hogy minőséget kapok a pénzemért. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

25. A friss élelmiszereket előnyben részesítem a konzerv- és a fagyasztott 
élelmiszerekkel szemben. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

26. Imádok kipróbálni idegen országokból származó élelmiszer-recepteket. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

27. Amikor főzök, az első és legfontosabb szempont az íz. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 
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28. A jól ismert receptek valóban a legjobbak. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

29. Igyekszem elkerülni az E-számokat tartalmazó élelmiszereket. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

30. Ha lehetőségem van rá, mindig bioélelmiszereket veszek. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

31. Az élelmiszerek ízét fontos tényezőnek tekintem. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

32. Összehasonlítom az élelmiszerek árait, hogy a legnagyobb értéket kaphassam a 
pénzemért. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

33. Szeretek kipróbálni olyan új élelmiszereket, amelyeket azelőtt sohasem kóstoltam. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

34. Előnyben részesítem a különböző tápanyagokban (pl. vitamin, ásványi anyag) 
dúsított élelmiszereket, mivel ezek védik az egészségemet. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

35. Nem bánom, hogy felárat kell fizetni a bioélelmiszerekért. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

36. Inkább vásárolok friss húsokat és zöldségeket, mint előrecsomagoltakat. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

37. Szeretek hosszasan időzni a konyhában. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

38. A nők felelőssége, hogy a család egészségesen táplálkozzon, és olyan ételek 
kerüljenek az asztalra, amelyek táplálóak. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

39. A sütés-főzés időpontját szükséges mindig előre megtervezni. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

40. Szívesen próbálok ki új ételrecepteket. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

41. Sok gyorsfagyasztott élelmiszert használok az ételkészítéshez. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

42. Úgy gondolom, hogy a konyha a nők felségterülete. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

43. A gyerekek mindig segítenek a konyhában, például megpucolják a krumplit és 
felvágják a zöldségeket. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

44. Nem szeretek túl sok időt tölteni sütéssel-főzéssel. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

45. Gyakran használok ételkeverékeket, például sütőporokat és levesporokat. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

46. Törekedek arra, hogy ne szokásos ételeket készítsek. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

47. Amikor nincs kedvem főzni, akkor a családom valamelyik tagja, például a férjem (a 
feleségem), vagy a gyerekek átvállalják ezt. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

48. A vacsora ideje jellemzően nem előretervezett, annak időpontját gyakran a család 
időbeosztása határozza meg. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

49. Az idegen országokból származó ételreceptek és -leírások segítenek a konyhai 
tapasztalatszerzésben. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

50. Sok félkész- vagy konyhakész (pl. elősütött, panírozott) ételt használunk a 
háztartásban. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

51. Mindig néhány nappal előre megtervezem, hogy milyen ételt készítek.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

52. A sütés-főzés olyan feladat, amin jobb hamar túl lenni. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

53. A családom segít az étkezés körüli teendők ellátásában, például megterítik az 
asztalt, vagy elmosogatnak.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

54. Napjainkban az élelmiszervásárlás és a főzés inkább a férfiak feladata. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

55. Amikor ételt szolgálok fel a barátaimnak, akkor a legfontosabb dolog, hogy együtt 
lehetünk. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

56. Az evés egy örömteli dolog. Megfogni és megízlelni az ételt, érezni az illatát, és 
maga a látvány, mind izgatóan hatnak az érzékszerveimre. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

57. Mielőtt megéheznék mindig eszem valamit, így soha nem vagyok éhes a fő 
étkezések időpontjában (ebéd, vacsora). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

58. Az éttermekben (házon kívül) történő étkezés természetes része az étkezési 
szokásainknak.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

59. Csak olyan élelmiszereket vásárolok és fogyasztok, ami megszokott és ismerős 
számomra. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

60. Nem tekintem luxusnak, ha a családdal elmegyünk egy étterembe ebédelni vagy 
vacsorázni. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

61. Ha valaki megdicséri az általam elkészített ételt, akkor ez erősíti az 
önbecsülésemet. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

62. Családunkban a nassolás (snack, chips, csokoládé stb.) átvette a szerepét a 
normális időpontokhoz köthető étkezéseknek. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 
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63. Egy ismerős étel a biztonság érzetét jelenti nekem. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

64. Úgy gondolom, hogy a barátokkal történő étkezés fontos része a társadalmi 
életemnek. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

65. Gyakran jövünk össze a barátainkkal, hogy együtt élvezzük a társasági 
ételkészítés hangulatát (pl. grillsütés). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

66. Én egy kiváló szakács vagyok. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

67. Mindig eszem, amikor egy kicsit is éhesnek érzem magam.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

68. Minden olyan lépést elutasítok, ami meg akarja változtatni az étkezési 
szokásaimat. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

69. Étkezés közben jó dolog beszélgetni a barátaimmal.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7      0 

B. EGÉSZSÉG ÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 

B1. Ön az alábbiak közül mit ért az egészség fogalma alatt? 

1. Kiváló emberi kapcsolatok 1. igen   2. nem 7. Egészséges táplálkozás 1. igen   2. nem 

2. Pozitív gondolkodás 1. igen   2. nem 8. Egészséges életmód 1. igen   2. nem 

3. Lelki egyensúly 1. igen   2. nem 9. A betegség hiánya 1. igen   2. nem 

4. Testi, lelki és szellemi harmónia 1. igen   2. nem 10. Család egészsége 1. igen   2. nem 

5. Pozitív érzések 1. igen   2. nem 11. Gyerek egészsége 1. igen   2. nem 

6. Testi, lelki, szellemi és kapcsolati harmónia 1. igen   2. nem 12. Szellemi frissesség 1. igen   2. nem 

B2.a. Kérem, mondja meg, mennyire tartja fontosnak az alábbi egészségvédő tevékenységeket? (1 – egyáltalán 
nem fontos, 5 – nagyon fontos, 0 – NT) 

B2.b. Milyen gyakran végzi ezeket az egészségvédő tevékenységeket? (6. Minden nap, 5. Heti 3-4 alkalommal, 4. 
Heti 2-3 alkalommal, 3. Havi 1-2 alkalommal, 2. Ritkábban, mint havonta, 1. Soha) 

Tényező A. Fontosság B. Gyakoriság 

1. Testmozgás 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

2. Stresszes helyzetek elkerülése 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

3. Zöldség- és gyümölcsfogyasztás 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

4. Orvosi ellenőrzés 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

5. Kellő időtartamú alvás  1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

6. Templomba járás, imádkozás 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

7. Természetes élelmiszerek fogyasztása 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

8. Étrend-kiegészítők fogyasztása 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

9. Megfelelő mennyiségű folyadék-felvétel 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

10. Kikapcsolódás, relaxálás 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

11. Egészségvédő élelmiszerek fogyasztása 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

12. Alternatív gyógyítási módok igénybevétele 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

13. Meditáció 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

14. Jóga 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

15. Társasági élet 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

B3. Hogy látja, hol tart az egészséges táplálkozásra történő áttérés területén?  

1. A következő hat hónapban nem szándékozom áttérni egy általam egészségesebbnek vélt táplálkozásra. 
2. Erős késztetést érzek arra, hogy áttérjek egy általam egészségesebbnek vélt táplálkozásra. 
3. A következő egy hónapban lépéseket fogok tenni, hogy áttérjek egy általam egészségesebbnek vélt táplálkozásra. 
4. Már legalább hat hónapja egészségesebben táplálkozok. 
5. Már több mint hat hónapja egészségesebben táplálkozok, a visszaesés esélye régi táplálkozási szokásaimra 
minimális.  
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C. FOGYASZTÓI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE 

C1. Kérem, értékelje, hogy az alábbi, Önre vonatkozó kijelentéseket mennyire tartja fontosnak? (1 – egyáltalán 
nem fontos, 5 – nagyon fontos, 0 – NT) 

1. Nagyon fontos számomra, hogy elfogadjanak a barátaim, a családom és a körülöttem 
élő emberek. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

2. Nagyon fontos számomra, hogy izgalmakban bővelkedő legyen az életem. 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

3. Nagyon fontos számomra, hogy közeli és meghitt kapcsolatba kerüljek barátaimmal. 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

4. Nagyon fontos számomra, hogy képességeimet a legjobban kihasználjam.  1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

5. Nagyon fontos számomra, hogy mások elismerjenek. 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

6. Nagyon fontos számomra az élvezetes és boldog élet biztosítása. 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

7. Nagyon fontos számomra, hogy biztonságban érezzem magam. 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

8. Nagyon fontos számomra, hogy büszke legyek önmagamra. 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

9. Nagyon fontos számomra, hogy sikeres legyek. 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

D. FOGYASZTÓI SZÜKSÉGLETET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

D1. Kérem, értékelje, hogy az alábbi állításokkal milyen mértékben ért egyet? (1 – egyáltalán nem ért egyet, 5 – 
teljes mértékben egyetért, 0 – NT) 

1. Az élelmiszerek kiválasztásakor tudatosan törekedek arra, hogy mindig olyan termékeket 
vásároljak, amelyek egészségvédő hatással rendelkeznek. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

2. Tudatosan törekedek arra, hogy mindig a legjobb ízű élelmiszereket vásároljam. 1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

3. Az élelmiszerek vásárlásakor tudatosan törekedek arra, hogy figyelembe vegyem a 
környezetvédelmi szempontokat. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

4. Tudatosan törekedek arra, hogy mindig a legjobb áron megvásárolható élelmiszereket 
vegyem.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

5. Tudatosan törekedek arra, hogy mindig magyar eredetű élelmiszereket vásároljak.  1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

6. Tudatosan törekedek arra, hogy élelmiszervásárláskor figyelembe vegyem a családom 
elvárásait.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

7. Az élelmiszerek kiválasztásakor tudatosan törekedek arra, hogy mindig legjobb minőségű 
termékeket vásároljam, akár magasabb áron is.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5      0 

E. ÉLELMISZEREK FOGYASZTÁSI GYAKORISÁGA 

E1. Most különböző élelmiszer- és italkategóriákat sorolok fel. Kérem, próbálja megbecsülni, hogy milyen 
gyakorisággal fogyaszt ilyen készítményeket? 

1. Naponta többször  2. Naponta 3. Hetente 3-4 alkalommal 4. Hetente 1-2 alkalommal 
5. Havonta 1-2 alkalommal 6. Ritkábban, mint havonta 7. Soha 

1. Sertéshús 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 11. Kenyérfélék 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

2. Baromfihús 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 12. Állati zsiradék 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

3. Marhahús 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 13. Növényi olajok 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

4. Zöldségfélék 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 14. Sütemények 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

5. Gyümölcsfélék 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 15. Csokoládéfélék 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

6. Cukor 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 16. Kávé 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

7. Hal 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 17. Égetett szeszesital 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

8. Tejtermékek 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 18. Tea 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

9. Burgonya 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 19. Sör 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

10. Rizs 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 20. Bor 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
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Kérdező! A következő kérdés előtt olvasd fel az egészségvédő élelmiszerek fogalmát! 

Egy élelmiszer akkor tekinthető egészségvédőnek, ha kielégítően bizonyított, hogy jótékonyan hat a szervezet egy vagy 
több funkciójára, a szokásos táplálkozás-élettani hatásokon túl, oly módon, amely jobb egészségi állapotban, 
kedvezőbb közérzetben és/vagy a betegségi kockázat csökkentésében mutatkozik meg. A funkcionális élelmiszerek 
kinézetre hasonlítanak azokhoz a hagyományos élelmiszerekhez, amelyek a mindennapi táplálkozás részei, 
ugyanakkor ezeknek az élelmiszereknek bizonyított egészségvédő hatásaik vannak, amelyek csökkentik a betegségek 
kockázatát. 

E2. Felsorolok néhány egészségvédő élelmiszer-kategóriát. Kérem, próbálja megbecsülni, hogy milyen 
gyakorisággal fogyaszt ilyen készítményeket? 

1. Naponta többször  2. Naponta 3. Hetente 3-4 alkalommal 4. Hetente 1-2 alkalommal 
5. Havonta 1-2 alkalommal 6. Ritkábban, mint havonta 7. Soha 

1. Vitaminokban dúsított készítmények (pl. müzli) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

2. Ásványi anyagokban (pl. kalciumban) dúsított termékek (pl. Kalci sajt) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

3. Élőflórás, probiotikus termékek (pl. joghurt, kefir) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

4. Alacsony cukortartalmú (vagy cukormentes) élelmiszerek (pl. üdítőitalok) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

5. Alacsony zsírtartalmú élelmiszerek (pl. sovány tej- és húskészítmények) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

6. Laktózmentes tejtermékek (pl. fogyasztói tej, tejföl) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

7. Magas rosttartalmú élelmiszerek (pl. rostos üdítőitalok) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

8. Ómega-3 zsírsavakban dúsított élelmiszerek (pl. tej és tejtermékek) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

9. Flavonoid tartalmú termékek (pl. fekete gyümölcsök, mint az áfonya) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

Kérdező! A következő kérdés előtt olvasd fel a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek fogalmát! 

Hagyományos és tájjellegű élelmiszernek tekinthető minden olyan termék, amelyek a magyar termelési kultúrához, 
tudáshoz, az itt élő lakosság generációi során kialakult hagyományokhoz kapcsolódik, és amelyet a magyarországi 
lakosság – de legalább egy kisebb tájegység lakossága szűkebb hazájára nézve – maga is magyarnak, magyarságra 
jellemzőnek és közismertnek fogad el, és a külföld is magyar sajátosságként ismert meg. Ezek élelmiszerek/termékek 
közös gyűjteménye a Hagyományok-Ízek-Régiók kötet. 

E3. Ezután felsorolok néhány hagyományos és tájjellegű élelmiszer-kategóriát. Kérem, próbálja megbecsülni, 
hogy milyen gyakorisággal fogyaszt ilyen készítményeket?  

1. Naponta többször  2. Naponta 3. Hetente 3-4 alkalommal 4. Hetente 1-2 alkalommal 
5. Havonta 1-2 alkalommal 6. Ritkábban, mint havonta 7. Soha 

1. Borok (pl. Tokaji) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

2. Húskészítmények (pl. Csabai kolbász, Pick téliszalámi) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

3. Zöldség-gyümölcs (pl. csengődi meggy, makói hagyma, cecei paprika) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

4. Fűszerek (Szegedi fűszerpaprika őrlemény, cseresznyepaprika, mák) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

5. Égetett szeszek (pl. ágyaspálinka, Szatmári szilvapálinka, Zwack Unicum) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

6. Édesség (pl. zserbó, dobostorta, konyakos meggy, szaloncukor) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

7. Befőttek-lekvárok (pl. birsalmasajt, Kecskeméti kajszibaracklekvár) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

8. Péksütemény-pékáru (pl. rétes, sóskalács, kürtős kalács 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

9. Tejtermékek (pl. parenyica sajt, rögös túró, tejföl) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

10. Ásványvizek (pl. Balfi, Apenta, Margitszigeti, Theodora Quelle) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

Kérdező! A következő kérdés előtt olvasd fel a bioélelmiszerek fogalmát! 

A bioélelmiszer olyan gazdálkodási rendszer terméke, amelyben tartózkodnak az ember által készített műtrágyák, 
növényvédő és rovarirtó szerek, növekedésszabályozók és hormonok alkalmazásától. Mindezek alternatívájaként a 
rendszer a vetésforgóra, az állati és növényi eredetű trágyákra, homeopátiás készítményekre, a kézi gyomirtásra és a 
kártevők elleni biológiai védekezésre támaszkodik. A termék-előállítás szigorú előírások keretei között zajlik, speciális 
termelés- és termékellenőrzéssel, valamint minőségtanúsítással. 
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E4. Most néhány bioélelmiszer kategóriát sorolok fel. Kérem, próbálja megbecsülni, hogy milyen gyakorisággal 
fogyaszt ilyen készítményeket? 

1. Naponta többször  2. Naponta 3. Hetente 3-4 alkalommal 4. Hetente 1-2 alkalommal 
5. Havonta 1-2 alkalommal 6. Ritkábban, mint havonta 7. Soha 

1. Biotej és tejtermék  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

2. Biozöldség, biozöldségkrém (pástétom)  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

3. Biogyümölcs 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

4. Biolekvár, -dzsem, bioméz  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

5. Biogabona (pl. magvak, csíra, búzafű, búza és kukoricadara, liszt) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

6. Biopékáru (kenyér, kalács, péksütemény) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

7. Bio alkoholos italok (bor, sör, pálinka, stb.) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

8. Bio üdítőitalok (szénsavas, szűrt és rostos) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

9. Biotea, biokávé 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

10. Biofűszerek, gyógynövények 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

11. Biohús és húskészítmények 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

12. Egyéb: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

F. AZ ÉLELMISZEREVÁSÁRLÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

F1. Különböző élelmiszerek vásárlása esetén, kérem, próbálja megbecsülni, hogy az alábbi jellemzők mennyire 
befolyásolják döntését! (1 – egyáltalán nem befolyásol, 5 – teljes mértékben befolyásol, 0 – nem fogyaszt) 

Befolyásoló tényezők 
A. Egészségvédő 

élelmiszerek 

B. Hagyományos és 
tájjellegű 

élelmiszerek 
C. Bioélelmiszerek 

1. A termékhez kötődő ízek 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

2. Az egész család szereti 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

3. Mindenhol kapható 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

4. A termék ára 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

5. A termék márkája 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

6. A gyártó cég neve 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

7. Jól kezelhető, praktikus csomagolás 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

8. A termék reklámozottsága 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

9. A termék állandó minősége 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

10. A termék egészségvédő hatása 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

11. A termék külső kinézete, esztétikus volta 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

12. Megszokás 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

13. Egészségvédő/magyar/ökológiai eredetet 
garantáló védjegy 

1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

14. Minőséget garantáló védjegy 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

15. A termék eredete (hazai, import) 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

F2. Kérem, értékelje, hogy a felsorolt üzlettípusokat milyen rendszerességgel keresi fel a különböző 
élelmiszerkategóriák vásárlása esetén! (1 – többnyire, 2 – előfordul néha, 3 – sohasem) 

Üzlettípus 
A. Egészségvédő 

élelmiszerek 
B. Hagyományos és 

tájjellegű élelmiszerek 
C. Bioélelmiszerek 

1. Hipermarket (pl. Tesco, Auchan) 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 
2. Szupermarket (pl. Spar, Match)  1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 
3. Kisebb élelmiszerbolt (pl. Profi, Coop, CBA) 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 
4. Közvetlenül a termelőtől (piacon, háztól) 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 
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5. Szakbolt (biobolt, hungarikumbolt) 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 
6. Webáruház 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 
7. Diszkont (pl. Lidl, Aldi) 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 
8. Egyéb: 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3 

 

F3. Ha Ön egészségvédő élelmiszert vásárol, akkor erről jellemzően előre dönt, vagy a vásárlás helyszínén (a 
boltban) látottak (hallottak) alapján hozza meg elhatározását?  

1. Otthon előre eldönteném a vásárlását 2. Részben előre eldönteném, részben a boltban döntenék a vásárlásról 
3. A boltban döntenék a vásárlásáról 4. Nem vásárol   0. NT 

F4. Ha Ön hagyományos és tájjellegű élelmiszert vásárol, akkor erről jellemzően előre dönt, vagy a vásárlás 
helyszínén (a boltban) látottak (hallottak) alapján hozza meg elhatározását?  

1. Otthon előre eldönteném a vásárlását 2. Részben előre eldönteném, részben a boltban döntenék a vásárlásról 
3. A boltban döntenék a vásárlásáról 4. Nem vásárol   0. NT 

F5. Ha Ön bioélelmiszert vásárol, akkor erről jellemzően előre dönt, vagy a vásárlás helyszínén (a boltban) 
látottak (hallottak) alapján hozza meg elhatározását?  

1. Otthon előre eldönteném a vásárlását 2. Részben előre eldönteném, részben a boltban döntenék a vásárlásról 
3. A boltban döntenék a vásárlásáról 4. Nem vásárol   0. NT 

F6. Kérem, próbálja megbecsülni, hogy az alábbi jellemzők mennyire befolyásolják döntését 
élelmiszervásárláskor? (1 – egyáltalán nem befolyásol, 5 – teljes mértékben befolyásol, 0 – NT) 

1. Termékkóstoló 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

2. Szórólapok, tájékoztatók 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

3. Akciós árak meghirdetése 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

4. Egyet fizet, kettőt kap típusú akciók 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

5. Katalógus küldése 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

6. Árkuponok, amelyeket vásárláskor beválthat 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

7. Termékkihelyezés (pl. HÍR-es sarok, biopolc) 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

8. Hangos display (hang bemutatja a terméket) 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

9. Reklámfilm vetítése a boltban 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

10. Egyéb: 1 – 2 – 3 – 4 – 5    0 

F7. Ha Ön élelmiszerekkel kapcsolatban szeretne információt szerezni, milyen forrásokból tájékozódik?  

1. Helyi napilap 1 – említette       2 – nem említette 

2. Helyi rádió 1 – említette       2 – nem említette 

3. Helyi televízió 1 – említette       2 – nem említette 

4. Országos napilap 1 – említette       2 – nem említette 

5. Országos rádió 1 – említette       2 – nem említette 

6. Országos televízió 1 – említette       2 – nem említette 

7. Internet 1 – említette       2 – nem említette 

8. Családtagok 1 – említette       2 – nem említette 

9. Barátok, ismerősök 1 – említette       2 – nem említette 

10. Reklámok 1 – említette       2 – nem említette 

11. Szakácskönyvek, magazinok főzési tanácsadó cikkei 1 – említette       2 – nem említette 

12. Ismeretterjesztő könyvek 1 – említette       2 – nem említette 

13. Egyéb: 1 – említette       2 – nem említette 

G. TESTTÖMEG-MENEDZSELÉS 

G1. Fontos-e az Ön számára, hogy hogyan alakul testsúlya?  1. Igen  2. NemG4.!  0. NTG4.! 

G2. Elsősorban kinek (minek) akar megfelelni?   1. ÖnmagamnakG4.!      2. Külső környezetemnek   0. NTG4.! 
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G3. Kérem, jelölje meg, hogy melyek ezek a külső tényezők! 

1. Munkahelyi elvárások    2. Családi elvárások   3. Baráti kör elvárásai 
4. Súlyos betegség miatt, orvosom ajánlására 5. Egyéb: …………………………………………………………... 0. NT 
 
G4. Mennyire elégedett Ön a saját testsúlyával? 
1. Egyáltalán nem elégedett  2. Valamennyire nem elégedett  3. Elégedett is, meg nem is 

4. Valamennyire elégedett  5. Teljes mértékben elégedettH1.!  0. NT 
G5. Inkább fogynia, vagy híznia kellene, hogy teljesen elégedett legyen? 

1. Fogyni akarokG7.!  2. Hízni akarok  0. NTG7.! 
 
G6. Mi az alapvető oka, hogy Ön hízni akar? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
G7. Kérem, jelölje be hízás, vagy fogyás esetén, melyik testrészén szeretne változtatni? Több válasz is adható! 

Testrész Fogyás  Hízás 

1. Hát 1 1 

2. Mell 2 2 

3. Has 3 3 

4. Láb 4 4 

5. Egyéb: 5 5 

H. AZ ÉLELMISZEREK NYOMON-KÖVETÉSÉNEK FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE 

H1. Kérem, mondja meg, fontos-e Önnek, hogy egy élelmiszer útja nyomon-követhető legyen a termelés 
helyétől egészen a „bevásárlószatyorig”? 

1. IgenH3.!  2. Nem   0. NTH3.! 

H2. Ennek mi az elsődleges oka? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...…………………………………H4.! 

H3. Milyen okok miatt fontos Önnek a nyomon-követés? (Több válasz is megjelölhető!) 

1. Szeretem tudni, hogy mi kerül a kosaramba, és mit fogyasztok. 
2. Ha valamilyen probléma lép fel a terméknél, akkor jó, ha megtaláljuk a hiba okát. 
3. A nyomon-követés része a biztonságos élelmiszer-fogyasztásnak. 
4. A nyomon-követéssel elkerülhető a fogyasztó bárminemű megkárosítása. 
5. A nyomon-követés garantálja a családom biztonságos élelmiszerfogyasztását. 
6. A nyomon-követés garantálja, hogy az élelmiszer magyar eredetű. 
7. A nyomon-követés garantálja, hogy az élelmiszer egy adott régióban (helyben) termelt. 
8. Egyéb: …………………………………………………………………………………………………………. 0. NT 

H4. Véleménye szerint alapelvárás az, hogy a boltokban kapható élelmiszerek nyomon-követettek legyenek? 

1. Igen  2. Nem   0. NT 

H5. Jó megoldásnak tartaná-e azt, hogy az élelmiszereken védjegy (jelölés) garantálná a nyomon-követés 
meglétét? 

1. Igen  2. Nem   0. NT 

H6. Fizetne-e felárat egy olyan élelmiszerért, amelyen védjegy (jelölés) garantálná a nyomon-követést? 

1. Igen  2. NemI1.!   0. NTI1.! 

H7. Hány százalékos lenne az Ön által elfogadható felár? 

1. Maximum 50% 2. Maximum 40% 3. Maximum 30% 4. Maximum 20% 5. Maximum 10% 
6. Maximum 5%  0. NT 
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I. A MAGYAR EREDETŰ ÉLELMISZEREK VÁSÁRLÁSÁNAK FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE 

I1. Fontos-e Önnek, hogy egy élelmiszer magyar eredetű legyen? 

1. Igen  2. Részben  3. Nem   0. NT 

I2. Amikor élelmiszereket vásárol, odafigyel arra, hogy magyar eredetű élelmiszereket tegyen a kosarába? 

1. Igen I4.!  2. Részben I4.!  3. Nem 

I3. Ennek milyen okai vannak? Több válasz is megjelölhető! A válasz után I5. kérdés következik! 

1. Nem tudom megkülönböztetni a magyar élelmiszereket a külfölditől. 
2. Nem érdekel, hogy az élelmiszer honnan származik. 
3. A magyar élelmiszerek ára túlzottan magas, így inkább külföldit választok. 
4. A külföldi élelmiszerek jobb minőségűek, mint a magyarok. 
5. Külföldi élelmiszereket vásárolni ma divatosabb. 
6. A külföldi élelmiszerek biztonságosabban fogyaszthatók. 
7. Egyéb: …………………………………………………………………………………………………………………….  

I4. Ennek milyen okai vannak? (Több válasz is megjelölhető!) 

1. A magyar élelmiszerek jobb minőségűek, mint a külföldről származók. 
2. A magyar élelmiszerek kedvezőbb árúak, mint a külföldiek. 
3. A magyar élelmiszerek vásárlásával támogatom a hazai ipart. 
4. A magyar élelmiszerek jól ismert, megszokott termékek. 
5. A magyar élelmiszerek biztonságosabban fogyaszthatók, mint a külföldiek. 
6. A magyar élelmiszerek nyomon követhetőek egészen a termelőig. 
7. A magyar élelmiszerek jobb alapanyagokból készülnek, mint a külföldiek. 
8. A magyar élelmiszerek jobb ízűek, mint a külföldiek. 
9. A magyar élelmiszerek speciális receptúra alapján készülnek. 
10. Egyéb, éspedig: ………………………………………………………………………………………..……………….  

I5. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a magyar terméket 
megvásárolni a külföldivel szemben azonos fogyasztói ár esetén? 

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

I6. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a magyar terméket 
megvásárolni a külföldivel szemben akkor, ha a magyar termék többe kerülne? 

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

I7. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a magasabb árú magyar 
terméket megvásárolni a külföldivel szemben akkor, ha a hazai terméken hiteles jelölés (védjegy) tanúsítaná a 
magyar eredetet? 

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

I8. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a magasabb árú magyar 
terméket megvásárolni a külföldivel szemben akkor, ha a hazai terméken hiteles jelölés (védjegy) tanúsítaná a 
nyomon követhetőséget? 

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

J. A HELYBEN ELŐÁLLÍTOTT ÉLELMISZEREK VÁSÁRLÁSÁNAK FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE 

J1. Fontos-e Önnek, hogy egy élelmiszer helyben (például a lakhelyén, vagy ahhoz közel) előállított legyen? 

1. Igen  2. Részben  3. Nem   0. NT 

J2. Fontosnak tartaná-e, hogy lakhelyén olyan boltban vásároljon élelmiszert, ahol kizárólag helyi 
élelmiszereket lehet kapni? 
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1. Igen  2. Részben  3. Nem   0. NT 

J3. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a helyben előállított terméket 
megvásárolni a külföldivel szemben azonos fogyasztói ár esetén? 

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

J4. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a helyben előállított terméket 
megvásárolni a külföldivel szemben akkor, ha a magyar termék többe kerülne? 

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

J5. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a magasabb árú helyben 
előállított terméket megvásárolni a külföldivel szemben akkor, ha a hazai terméken hiteles jelölés (védjegy) 
tanúsítaná a helyi eredetet? 

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

J6. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a magasabb árú helyben 
előállított terméket megvásárolni a külföldivel szemben akkor, ha a hazai terméken hiteles jelölés (védjegy) 
tanúsítaná a nyomon követhetőséget?  

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

K. A BIOÉLELMISZEREK VÁSÁRLÁSÁNAK FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE 

K1. Fontos-e Önnek, hogy egy élelmiszer biogazdálkodásból származzon? 

1. Igen  2. Részben  3. Nem   0. NT 

K2. Amikor élelmiszereket vásárol, odafigyel arra, hogy bioélelmiszereket tegyen a kosarába? 

1. Igen K4.!  2. Részben K4.!  3. Nem 

K3. Ennek milyen okai vannak? Több válasz is megjelölhető! A válasz után K5. kérdés következik! 

1. Nem tudom megkülönböztetni a bioélelmiszereket a többi terméktől. 
2. Nem érdekel, hogy az élelmiszer milyen eljárással készül. 
3. Nem hiszem el (nem bízom benne), hogy biogazdálkodásból származik. 
4. Nem tartom jobbnak (egészségesebbnek/tisztábbnak) a bioélelmiszereket. 
5. Üzemi körülmények között nem lehet bioélelmiszereket előállítani. 
6. A bioélelmiszerek ára túlzottan magas, így inkább más terméket választok. 
7. A tömegtermékek jobb minőségűek, mint a bioélelmiszerek. 
8. A tömegtermékek biztonságosabban fogyaszthatók. 
9. Egyéb:…………………………………………………………………………………………………………………..… 

K4. Ennek milyen okai vannak? (Több válasz is megjelölhető!) 

1. A bioélelmiszerek jobb minőségűek, mint a tömegtermékek. 
2. A bioélelmiszerek kedvezőbb árúak, mint a tömegtermékek. 
3. A bioélelmiszerek vásárlásával és fogyasztásával nem szennyezem a környezetet.  
4. A bioélelmiszerek több vitamint, ásványi anyagot tartalmaznak, mint a tömegtermékek. 
5. A bioélelmiszerek vegyszermentesek, ezért biztonságosabban fogyaszthatók, mint a tömegtermékek. 
6. A bioélelmiszerek nyomon követhetőek egészen a termelőig. 
7. A bioélelmiszerek tovább eltarthatók, mint a tömegtermékek. 
8. A bioélelmiszerek jobb ízűek, mint a tömegtermékek. 
9. A bioélelmiszerek biztosan génmódosítástól mentesek. 
10. A bioélelmiszerek fogyasztásával kevesebbszer/kisebb eséllyel betegszem meg. 
11. A bioélelmiszerek hozzájárulnak az állatjóléti szempontok érvényesüléséhez.  
12. Egyéb:……………………………………………………………………………………………………………………….  

K5. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a bioterméket megvásárolni a 
nem bio termékkel szemben azonos fogyasztói ár esetén? 
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1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

K6. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a bioterméket megvásárolni a 
nem bio termékkel szemben akkor, ha a biotermék többe kerülne? 

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 

K7. Két, tulajdonságaiban teljesen megegyező élelmiszer közül hajlandó lenne-e a magasabb árú bioterméket 
megvásárolni a nem bio termékkel szemben akkor, ha a bioterméken hiteles jelölés (védjegy) tanúsítaná az 
eredetet? 

1. Igen  2. Bizonyos termékeknél igen, bizonyos termékeknél nem 3. Nem   0. NT 
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HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK 

HV.1. A kérdezett neme:   1. férfi          2. nő  HV.2. Hány éves Ön?     ....……......... éves 

HV.3. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?  

1. maximum 8 általános  2. szakmunkásképző, szakiskola 3. érettségi 4. felsőfokú diploma 

HV.4. Mi az Ön családi állapota?  

1. házas             2. élettárssal él         3. özvegy      4.nőtlen / hajadon 5. elvált      6. külön él házastársától 

HV.5. A háztartásban élő gyermekek száma és kora:  

1. 0 – 23 hónapos csecsemő ……. fő       2. 2 – 6 éves gyermek   ……. fő     3. 7 – 14 éves gyermek ……. fő  
4. 15 – 18 éves fiatal ……. fő        0. Nincs gyermek a háztartásban 

HV.6. Mi az Ön jelenlegi jogi helyzete, fő tevékenysége: dolgozik, nyugdíjas vagy más?  

1. aktív fizikai dolgozó 2. aktív szellemi dolgozó 3. GYES-en, GYED-en lévő       4. nyugdíjas         5. tanuló      
6. háztartásbeli    7. munkanélküli      8. egyéb inaktív kereső       9. egyéb eltartott 

HV.7. Ön tekinthető-e családja elsődleges élelmiszer-beszerzőjének (fő vásárlójának)? 

1. Igen  2. Nem 

HV.8. Magyarországon a havi bruttó átlagjövedelem 219 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 

HV.9. Az elmúlt egy-két évben az Ön anyagi helyzete… 

1. jelentősen romlott 2. valamelyest romlott 3. nem változott    4. valamelyest javult 5. jelentősen javult    0. NT/NV 

HV.10. Az Ön testsúlya: ……...kg 

HV.11. Az Ön testmagassága: ……………cm 

KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT! 
Kérdező! Kérjük, írja alá az alábbi nyilatkozatot! 
Kijelentem, hogy ezt az interjút a személyes interjú elkészítésének szabályai szerint készítettem egy olyan személlyel, 
akit a mintavételi előírásoknak megfelelően választottam ki. A kérdőív kitöltését ellenőriztem, és az adatok 
hitelességéért felelősséget vállalok! 
…………………….………………, 2012. ……………..… hónap ………. nap   

  kérdező aláírása 
 

 


