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BEVEZETÉS 

Kutatómunkám a Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának 2003. no-

vemberi1 és az MTA VEAB 2004. áprilisi konferenciáján2 elhangzott előadásaimra alapozva 

indult. Kutatásom főirányát az ökoetikai elkötelezettség trendje határozta meg, ezért vá-

lasztottam konkrét kutatási célként a bioélelmiszerek fogyasztási hajlandóságának vizsgá-

latát, amely remélhetően hazánkban is jelentős változásokat hoz majd a biotermelők, bioter-

mékeket feldolgozók, kereskedők termékstratégiájában. Mivel a termelés előfeltétele a fizető-

képes kereslet, ezért kutatómunkám konkrét célja a biofogyasztás ösztönző és akadályozó té-

nyezőinek feltárása volt. A kutatómunka során derült ki, hogy - az alapvetően gazdasági jel-

legű indíttatás mellett – további két olyan létfontosságú célt is szolgál a kutatás, amelyek 

társadalmi és gazdasági életünk létfeltételét képezik, és jelenleg nagyon is veszélyeztetik azt: 

• A hazai egészségügyi statisztikák nemzetközi összehasonlítása hívta fel a figyelmemet a 

hazai lakosság egészségi állapota és az egészséges életmód, főleg a táplálkozás közötti 

összefüggésekre. Szerintem a biotermékek nagyobb részaránya élelmiszerfogyasztásunkban 

segíthetne olyan súlyos betegségek csökkenésében, kialakulásának megelőzésében, amelyek 

jelenleg a hazai halálozási statisztikák élén állnak, - még nemzetközi összehasonlításban is. 

• A természeti környezet védelme, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása a jövő

generációk számára szintén időtálló, örök érték társadalmunk egésze és minden egyes tagja 

számára is. Mind az egészség, mind a természeti környezet olyan pénzben nem kifejezhető

kincsek, amelyeknek valódi értéke csak akkor tudatosul igazán, amikor már nincsenek, vagy 

legalábbis veszélybe kerülnek. 

Ugyanakkor erős ellenérdekeltséggel is szembe kell nézni, a hagyományos mezőgazdaság és 

- a hatalmas tőkeerővel rendelkező – vegyipar, gyógyszeripar részéről, amelyek gazdasági 

erejével szemben a biogazdálkodást folytató és termékeit feldolgozó kis- és középvállalkozá-

soknak alig van esélye a versenyben. A lelkiismeret azonban a jó cél érdekében hat, - ezért ha 

 
1 Hofer Mária (2003): A Gerken–féle metatrendek szerepe a kis- és középvállalkozások termékstratégiájában 

„In: Varsányi Judit (szerk., 2005): „Kis-és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén” c. tanulmánykö-
tet. (77-91. oldal) Széchenyi István Egyetem JGK, Győr, 2004. ISBN: 963 7175 23 7 Tanulmánykötet meg-
jelenése: 2005. január hó 

2 Hofer Mária (2004): A Gerken-féle metatrendek szerepe a KKV-k termékstratégiájában In: Beszteri Béla 
(szerk. 2004): „Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban” c. tanulmánykötet I. (229-240. 
oldal) KJF Komárom, 2004. ISBN: 963 7385 68 1 
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a világot megváltani nem is lehet, - már nem hiábavaló, ha csak annyit elér, hogy nem akadá-

lyozza meg a szervezet egészséges gyógyulni akarását, saját öngyógyító törekvését. (Ahogy 

állítólag egy orvosprofesszor értékelte „útravalóként” az egyetemen tanultak gyakorlati hasz-

nosságát az orvostanhallgatók diplomájának átadásakor.) 

A kutatás gyakorlati része – a kérdőíves felmérés - 2005. decemberben kezdődött a Széche-

nyi István Egyetem Doktori Iskola PhD képzés keretében, - a Marketing és Menedzsment 

Tanszék kutatási programjaként. 2005. őszi félévben 275 egyetemi és főiskolai hallgató meg-

kérdezésével került sor a kérdőív tesztelésére. A felmérés tapasztalatai alapján átdolgozott 

kérdőívvel folytatódott a kutatás 2006-ban, - további 146 felsőoktatási hallgató, és a felnőtt 

lakosság köréből 425 fő megkérdezésével, - az ország különböző régióiban. 

Az empirikus kutatástól hipotéziseim gyakorlati megerősítését vártam, és igazolásukra ke-

restem a választ. Hipotéziseim – a termelés előfeltételét képező - fizetőképes kereslet alakulá-

sára, konkrét okainak feltárására, majd azok megoldására vonatkoztak, - az alábbiak szerint:  

• H1 - H2 - H3 - H4 hipotézisek szerint – az alacsony hazai biofogyasztás elsősorban a 

tudatlanságra, az ismeretek és a közérdekű tájékoztatás hiányosságaira vezethető vissza,

- amit a kérdőív kérdéseire adott válaszok, vagy igazolnak, vagy cáfolnak,  

• H5 – H6 – H7 hipotézisek szerint - a biofogyasztás növelésének legfőbb akadályai a 

marketing eszköztárának (4P) gyakorlati alkalmazásával feloldhatók, vagyis a megoldás 

módja szintén a tudás - konkrétan a marketing szakismeret – lehet.

A kutatás egyes szakaszaiban fázistanulmányokat készítettem, amelyek eredményeit konfe-

renciákon – egyedül vagy társszerzőkkel közösen - publikáltam.  

Kutatómunkám eredményeit - az értekezés összeállítása és a publikációk mellett - felsőoktatá-

si tapasztalataim gazdagításában, a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment 

Tanszék tantárgyfejlesztő munkáiban, a Termékstratégia c. tantárgy oktatásában szeretném 

hasznosítani. A jövőben - az eredményekre építve - tervezem kialakítani javaslataimat a hazai 

biotermelők, élelmiszeripari feldolgozó cégek és biokereskedők új, adaptív termékstratégiájá-

nak kialakítására, érettebb és alkalmasabb marketingeszközeinek kifejlesztésére és alkalmazá-

sára.  
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Köszönetnyilvánítás 

Mindenekelőtt kiemelt köszönet jár témavezetőmnek Dr. habil. Varsányi Judit CSc. főiskolai 

tanárnak, Prof. Dr. habil Józsa László CSc. a SZE tanszékvezető egyetemi tanárnak és Dr. 

Bernek Ágnes a HJF intézetigazgató főiskolai tanárának, akik személyes példamutatással, tu-

dásuk gazdag tárházával, a PhD hallgatók éves beszámoltatásával és munkájának értékelésé-

vel, szakmai segítségnyújtással, javaslatokkal, bíztatással és esetenként megértéssel is biztosí-

tották az oktatói és alkotómunka feltételeit. 

Külön köszönet illeti a SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolát a sokoldalú és 

magas színvonalú képzésért, - a kutatómunka tudományos, elméleti és gyakorlati ismereteinek 

átadása mellett – a módszertani segítségnyújtásért is. Kiemelten szeretném megköszönni Dr. 

Ercsey Ida és Páthy Ádám csoporttársaim szakmai segítségét és gyakorlati eligazítását az 

SPSS rejtelmeiben.  

Nagyon gyorsan, szinte észrevétlenül értem egy hosszú és nehéz kutatómunka végére, amely-

ben döntő szerepe volt a SZE Marketing és Menedzsment Tanszék nagyszerű és konstruktív 

munkahelyi légkörének és a jó emberi kapcsolatoknak. Tanszéki munkatársaimnak szeretném 

külön is megköszönni - a kemény munka ellenére is - nagyon kellemes hangulatban töltött 

időszak felejthetetlenül szép emlékeit.  

Köszönöm a SZE Termékstratégia, Alkalmazott stratégia és Menedzsment kurzusok hallgató-

inak és a HJF hallgatóinak részvételét a kérdőíves felmérésben, és külön köszönöm, hogy kri-

tikai észrevételeikkel, ötleteikkel, kreatív javaslataikkal emelték a felmérés színvonalát. Ki-

emelten megköszönöm Horváth Anikó és Bogdán Zsuzsa aktív közreműködését, konkrét se-

gítségnyújtását a kérdőívek kitöltésénél és a felmerült kérdések megválaszolásánál. 

Köszönettel tartozom Prof. Elias Carayannis és Dr. Konstantinos Priporas „discussant” pro-

fesszoroknak, hogy a PhD hallgatók 3. Dél-Kelet-Európai Konferenciáján (Thessaloniki, 

2008. június 26-27.) - Dr. Eftychia Nikolaidou elnökletével - a munkahelyi vita szabályai sze-

rint konstruktívan értékelték munkámat, értékes tanácsokkal, hasznos javaslatokkal segítettek 

a folytatásban. Megköszönöm Dr. Huszka Péter és Dr. Szente Viktória elő-bírálóimnak is a - 

hiányosságokra fókuszáló - kritikát, amivel azok korrigálására és kiegészítésekre késztettek. 
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1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

Témaválasztásomat közgazdasági alapképzettségem indította el. Úgy gondoltam, hogy a 

biogazdálkodás gazdasági sikertényező lehet a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozá-

sok számára, - innovációval, a termelés és termékszerkezet korszerűsítésével jelentősen nö-

velhető lenne hazai termékeink versenyképessége. Gazdasági indíttatásom - a kutatómunka 

során - bővült az emberi egészség megőrzése és a természeti környezet védelme iránti sze-

mélyes érdeklődésemmel is.  

Szakirodalom-feldolgozási munkámban a washingtoni Worldwatch Institute fenntartható tár-

sadalomhoz vezető folyamatról szóló jelentéséből3, továbbá a Gerken Intézet metatrend prog-

nózisaiból indultam ki,  amely szerint döntő változások várhatók a fogyasztói magatartás kü-

lönféle területein, amelyeket a vállalkozásoknak új termékpolitikával, termékstratégiával 

és újszerű marketinggel kell követnie4. Ezzel összhangban további prognózisokra - Naisbitt 

megatrendjeire, Faith Popcorn trendkutatásaira és Törőcsik Mária marketing trendhatások 

vizsgálatára - alapoztam kutatásomat. Az eddigi tapasztalatok alapján alapvető változások fi-

gyelhetők meg a társadalmi-gazdasági élet, - ezen belül a fogyasztói magatartás - különböző

területein: 

• Földünk egyre erősebb szennyeződése felhívja a figyelmet az ökoetikai szemlélet 

fontosságára, - a természet megóvására, a természetes anyagok és életmód vonzerejére, a 

szennyező tevékenységek és termékek elutasítására, környezetkímélő technológiák, új 

termékkonstrukciók létrehozására, a biotermékek elterjesztésére, alternatív 

energiaforrások alkalmazására, fűtési rendszerek korszerűsítésére, stb. 

• Mindehhez az üzleti életben - a vállalkozók és menedzserek gondolkodásában - alapvető

változás szükséges. A hosszabb élettartamú termékek előtérbe kerülésével nő hozzájuk 

kapcsolódó szolgáltatások aránya, a termelők-fogyasztók közötti közvetlenebb kapcsolat 

pedig kedvező viszonyokat teremt a kisebb, rugalmas cégek piaci érvényesüléséhez és 

sikeréhez. A társadalom rétegzettségének fokozódása gazdagabb és differenciáltabb 

 
3 A világ helyzete 2003. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető fo-

lyamatról Föld Napja Alapítvány 
4 Gerken, Gerd (1993): A 2000. év trendjei. Az üzleti világ az információs társadalomban. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 18–19. oldal 
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fogyasztást jelez. Az erősen differenciálódó és egyre provokatívabb fogyasztók 

(prosumerek) egyéni igényeinek, - sőt követelményeinek - színvonalas kiszolgálása pedig 

kiterjedtebb, alaposabb piackutatást és a fogyasztói magatartás változásainak 

folyamatos és rugalmas követését teszi szükségessé. 

1.1 A kutatás célja - kutatási kérdések 

A trendkutatások ismeretében kutatásom fő céljának tekintettem megvizsgálni azt, hogy a 

trendhatások mennyiben jellemzők hazai viszonyainkra, és érvényesülésük milyen fáziskésés-

sel várható Magyarországon. Feltételeztem, hogy viszonylagos történelmi, gazdasági, társa-

dalmi elmaradottságunk befolyással lesz a változások mértékére, a reagálási időre és érvénye-

sülésük sajátosságaira. Kutatásaimat ezért elsősorban a hazai tapasztalatok megfigyelésére, 

vizsgálatára és elemzésére irányítottam.  

A témakör fokozatos szűkítésével jutottam el a biogazdálkodáshoz, amelynek térhódítása - 

szerintem - a hazai mezőgazdasági termékszerkezet korszerűsítéséhez, jövedelmezőségének 

és nemzetközi versenyképességének növekedéséhez vezethet, és ez EU-csatlakozásunk óta 

különösen fontos számunkra. Jelentőségét kiemeli az a tény is, hogy éppen egy nehézségekkel 

küzdő, a szezonalítás és az időjárás viszontagságaival rendszeresen szembesülő ágazat gazda-

sági helyzetének javítására irányul. Előfeltételezésem szerint a fenti gazdasági célkitűzés lé-

nyegénél, - alapvető tulajdonságánál, a vegyszermentességénél - fogva a természeti környezet 

védelmét, a kézimunka jelentős növekedésével pedig a vidéki népesség foglalkoztatási lehető-

ségeinek javítását is szolgálja. Végső soron tehát a vidéki táj népességmegtartó erejének növe-

léséhez vezethet, és így biztosítani képes a fenntartható fejlődés feltételeit, - a jövő generációk 

számára is. 

Kutatási tervem összeállításánál kiemelt figyelmet fordítottam az élelmiszer-fogyasztói 

magatartásra.5 Előfeltételezésem - nem is alaptalan gyanúm – az volt, hogy az élelmiszerek 

előállításához, a termelés mennyiségi fokozásához, a kártevők irtásához felhasznált vegysze-

rek nemcsak az állatokra és a növényekre életveszélyesek. Károsak az egész élő természetre, 

 
5 Szente Viktória - Széles Gy. - Szakály Zoltán (2006): Az élelmiszer-fogyasztói magatartástrendek vizsgála-

ta, kiemelt figyelemmel a stratégiai élelmiszerekre Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing III. évf. 2/2006. 
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természetesen az emberi egészségre is, - csak erről a lakosságnak és a vásárlóknak nincs tu-

domása, mert tájékoztatás, közérthető adat, vagy információforrás nem áll rendelkezésre.  

A fenti előfeltételezéseimben említett témakörök (biogazdálkodás, egészségügy, környezetvé-

delem) szorosan kapcsolódnak kutatási területemhez, de más tudományterületekhez tar-

toznak, ezért tudományos megalapozottságuk is csak kompetens irodalmi forrásokból lehet 

hiteles. A szakirodalom feldolgozásában ezért előfeltételezéseimre tudományosan is megala-

pozott választ kerestem: 

• a biogazdálkodás területén: Máriai Géza, Seléndy Szabolcs,  

• a környezettudatos magatartás szakirodalmából: Kerekes Sándor, Kindler József, Szlávik 

János, Kiss Károly, Darvas Béla, Csutora Mária,   

• a környezet és az egészség közötti összefüggésekre: Dési Illés, Ember István,  

• az élelmiszerfogyasztás és az egészség összefüggéseire vonatkozóan: Lehota József és 

Szakály Zoltán publikációit tekintettem át kiindulási alapul. 

A marketing szakirodalomban: 

• elsősorban Józsa László, Lehota József, Bauer András, Berács József, Rekettye Gábor, 

Hoffmann Istvánné,  

• a fogyasztói magatartás hazai irodalmából: Törőcsik Mária és Hofmeister-Tóth Ágnes, 

• a marketing- és termékstratégia szakirodalmából: Józsa László, Törőcsik Mária és Varsányi 

Judit,  

• az új típusú piackutatásban, piaci monitoringban Józsa László publikációi jelenthetnek új 

lehetőséget a vállalatok számára.  

• Törőcsik Mária termékstratégia-kutatásai a metatrendekhez illeszkedő marketingszemlélet 

adaptációjában segíthetnek,  

• Varsányi Judit versenyképességi és cégstratégiai kutatásai, publikációi a portfolióelemzés és 

értékelemzés területén nyújtanak új alkalmazási módszereket, adaptációs lehetőségeket. 

• Rekettye Gábor művei az értékteremtés, termékpolitika és termékár viszonyára vonatkozó 

elemzéseket, javaslatokat alapozhatják meg. 

A kutatás lezáró fázisában hazánk EU-csatlakozásával együtt járó új kihívások várható regi-

onális hatásainak áttekintését Rechnitzer János és munkatársainak hazai regionális kutatása-

ira alapoztam. 
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A szakirodalom és a vállalati gyakorlat ütköztetésével arra a kérdésre kerestem választ, 

hogy a biofogyasztás hazai megjelenése és terjedése hogyan befolyásolja a fogyasztói 

magatartás, a vállalati termékstratégia és a fontosabb marketingtechnikák alkalmazási 

lehetőségeit. A biotermékekkel kapcsolatos fogyasztói magatartás tényezőit és várható válto-

zásait olyan irányban is vizsgálni kívántam, hogy a társadalmi rétegzettség és a jövedelemkü-

lönbségek növekedése mennyiben hat a hazai élelmiszerek termékválasztékára és marketing-

kultúrájára, - mind az anyagi lehetőségek, mind a szemléletbeli eltérések terén. Vizsgálati 

szempontnak tekintettem azt is, hogy a társadalmi rétegzettség alakulásának hazai sajátossá-

gai, a jólét fokozódásával a gazdagabb és differenciáltabb fogyasztás milyen marketingeszkö-

zökkel követhető.

A felmérések feldolgozásától és elemzésétől bíztató eredményt vártam arra nézve, hogy a 

bioélelmiszerek iránti igényesség hazánkban is adott, még akkor is, ha - a bioélelmiszerek ára 

és hozzáférhetősége miatt - a hazai fogyasztók jelenleg lényegesen hátrányosabb helyzetben 

vannak az EU fejlettebb országainál.  

• A bioélelmiszerek fogyasztói magatartásának kutatásában elsősorban Győr város és 

vonzáskörzetének lakosságára irányuló felméréseket terveztem, 

• Nagy súlyt helyeztem az egyetemi ifjúság körében végzendő felmérésekre, amelyektől egy 

tanult, szinte naprakész tudással rendelkező, felvilágosult, ambiciózus, fiatal réteg 

szemléletének megismerését reméltem, 

• A győri egyetemisták körében végzendő felmérések eredményeinek összehasonlításához 

további felméréseket terveztem budapesti főiskolai és egyetemi hallgatók körében. 

Az eredményekre építve terveztem kialakítani javaslataimat a hazai biotermelők és 

biokereskedők új, adaptív termékstratégiájának kialakítására, érettebb és alkalmasabb marke-

tingeszközeinek kifejlesztésére és alkalmazására. 

1.2 Kutatási előfeltevések - hipotézisek 

A kutatás két fő célra – az alacsony hazai biofogyasztás okainak feltárására és a megoldási le-

hetőségek keresésére - koncentrálódott, ezért hipotéziseim is e konkrét célok megvalósítására 

vonatkoztak.  
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A lakosság széleskörű tájékozatlanságára, az egészséges életmódhoz szükséges alapvető in-

formációk hiányosságára, és az egészségügyi prevenció érdekében a lakosság szemléletválto-

zásának szükségességére vonatkoznak a H1 – H2 – H3 – H4  hipotézisek. 

H1  Az egészséges életmód fontos, de nem kiemelt szempont a hazai élelmiszerfogyasz-

tásban. 

H2 A lakosság nem ismeri a napi élelmiszerek vegyszertartalmának egészségre káros 

hatását, - ezért alulértékelt hazánkban a biotermékek valódi szerepe. 

H3 A „bio” fogalom ismerete hiányos, a lakosság körében gyakori a fogalomzavar – a 

valódi biogazdálkodás és a háztáji termelés között.  

H4 A felmérés hatására változás várható a válaszadók szemléletében, és ennek alapján 

a fogyasztói magatartásában is új tendenciák várhatók. 

A lakosság jobb egészségi állapota szerintem az egész társadalom érdeke, ezért a prevenció 

érdekében - valószínűleg nem a legdrágább - teendő a szemléletváltozásához szükséges mar-

ketingeszközök gyakorlati alkalmazása, és a felvilágosítás, széleskörű tájékoztatás, tanácsadás  

minden lehetséges fórumon. Erre vonatkoznak a H5 – H6 – H7 hipotézisek.   

H5 Az ár szerepe nagyon fontos, de önmagában nem meghatározó tényező a hazai 

biofogyasztás alakulásában. 

H6 A hazai biofogyasztás legfontosabb akadálya a beszerzési lehetőségek hiánya, idő-

igényessége és távolsága.    

H7 A bioélelmiszerek iránti fogyasztói magatartás változásának alapvető feltétele a la-

kosság széles körének - közérthető formában történő - tájékoztatása.  

Eredetileg a kutatási terv része volt a megoldási javaslatokra, gyakorlati alkalmazás konkrét 

lehetőségeire és feltételeire vonatkozó H8 – H9 – H10 – H11 hipotézisek is. Mivel a két kér-

dőíves felmérés egyike sem foglalkozott e kérdésekkel, ezért az alábbi hipotézisek tar-

talmilag a JAVASLATOK c. fejezetben kerültek feldolgozásra:   
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H8 A szemléletváltozásban kulcsfontosságú az oktatási és a tudásközpontok szerepe, - 

egyrészt a termelők részére szakmai ismeretek, továbbképzések, tapasztalatok stb. át-

adásával, másrészt pedig a fogyasztói magatartásminták közvetítésével elsősorban a ta-

nuló ifjúság, - mint a jelenlegi legfontosabb véleményformáló referenciacsoport – részé-

re. 

H9   A lakosság tájékoztatásában kiemelt szerepe van a közszolgálati marketingnek. 

H10 A biogazdálkodás térhódításával felértékelődik a mezőgazdasági munka, nő az elis-

mertsége és a presztízse, mivel a tudásigényes tevékenységhez magasabb műveltség 

szükséges. Ennek megfelelően alakul a jövedelmezőség is, és így már a fiatalok számá-

ra is vonzóvá válik, és ennek következtében alapvetően megváltozik a vidékfoglalkozta-

tási, jövedelmi és demográfiai helyzete, és népességmegtartó ereje.  

H11 Az ökoetikai trendek és várható hatásuk nem, - vagy csak részben - ismertek a vállal-

kozások számára, ezért szerepük is csak korlátozott mértékben érvényesül vállalati ter-

mékstratégiájuk kialakításában. Pedig komplex szemléletváltozás lenne szükséges az 

egészséges élelmiszerek előállításától a fogyasztásig, - vagyis a mezőgazdasági terme-

lés, élelmiszeripari feldolgozás, vendéglátás és kereskedelem területétől a fogyasztói 

igényekig.   
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2. A TÉMA ELMÉLETI HÁTTERE 

2.1 A bioélelmiszer fogalma és minőségi tényezői

A bio/öko/organikus élelmiszereket „az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás” szabályainak meg-

felelően állítják elő, amelynek alap-feltételrendszerét az IFOAM (International Federation of 

Organic Agriculture Movement) fogalmazta meg. Az Európai Unióban a 2092/1991./EGK 

(1991. június 24.) rendelet6 szabályozza, és 2. cikkelye definiálja a termékek ökológiai terme-

lését, illetve az erre utaló jelöléseket az élelmiszereken: 

„Öko (biológiai vagy, ökológiai vagy, organikus) gazdálkodás alatt olyan környezetkímélő,

és –megújító, mező-, erdő- és tájgazdálkodási rendszert értünk, amely szigorú előírások kere-

tei között zajlik, speciális termelés- és termékellenőrzéssel, valamint minőségtanúsítással. Az 

ökogazdálkodás különleges minőségű termékei garantálják a termelő és a fogyasztó egész-

ségvédelmét. A termelés aktív környezetvédelem és életformaváltás igényével zajlik.”7

Magyarországon az ökológiai gazdálkodást:  

• a 94/92/EGK rendelet, a 140/1999. (IX. 3.) sz. Kormányrendelet a mezőgazdasági 

termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti előállításáról, forgalmazásáról 

és jelöléséről,   

• a 74/2004. (V. 10.) sz. FVM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai 

követelmények szerinti előállításának, forgalmazásának és jelölésének egyéb eljárási 

szabályairól szóló rendeletek szabályozzák, és  

• 1997. óta az ökológiai gazdálkodást nevesítve tartalmazzák az agrártámogatásról szóló 

miniszteri rendeletek és a Nemzeti Vidékfejlesztési terv, valamint  

 
6 2009.-től a 834/2007 sz. rendelet lép a helyébe és szabályozza az EU bio (biológiai, ökológiai, organic) gaz-

dálkodását, - a Bizottság 94/92/EGK sz. rendeletével együtt 
7 Szente Viktória – Széles Gy. - Szakály Zoltán (2006): Az élelmiszer-fogyasztói magatartástrendek vizsgála-

ta, kiemelt figyelemmel a stratégiai élelmiszerekre (6. oldal) Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing III. évf. 
2/2006. 
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• a 2253/1999. (X. 7.) Korm. sz. rendelet. 8

Hivatalos ellenőrzést és tanúsítást végző szervek - a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és 

az Ökogarancia Hungária Kft.– foglalkoznak hazánkban az ökológiai gazdálkodást folytató 

termelők gazdaságának és termékeinek ellenőrzésével illetve az ökológiai minőség tanúsítá-

sával. A Minősítő Tanúsítvány igazolhatja a megfelelést: 

• az EU 2092/1991./EGK rendeletnek, vagy 

• az EU 2092/1991./EGK rendeletnek és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft többlet 

előírásainak.  

• IFOAM tanúsítvány birtokában lehet a Biokontroll védjegyét használni, amellyel könnyebb 

a terméket olyan vevők felé értékesíteni, akik ismert európai védjegyek használatára 

jogosultak (Soil Association, KRAV, Demeter, BioSuisse, Naturland)  

• A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tanúsítványát az EU és - a társult országokon kívül, 

számos országban (Svájc) is elfogadják. 

Az élelmiszerek termékszerkezete: - Philip Kotler termékszerkezet definíciója alapján:  

• Alapvető funkció: az alaphasznosság, amelyet minden terméknél a kemény mag elégít ki. 

Élelmiszereknél az alaphasznosság a táplálkozás és a létfenntartás.  

• Alaptermék, az ún. kemény mag egyszerűen elégíti ki a szükségletet, és ezzel megfelel 

alapvető funkciójának.  

• A társadalmi-gazdasági fejlettség különböző fokain azonban már egyre különbözőbbek 

az igények, - higiénia, egészségügyi követelmények, íz, szín, méret, - ezért az elvárt 

terméknek már az adott a társadalmi-gazdasági fejlettség szerinti elvárásoknak kell 

megfelelnie,   

 
8 Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. http://biokontroll.hu/biokontroll.php 2008-08-08 
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• A kiterjesztett termék a verseny színtere - a csomagolással, az áruellátás 

folyamatosságával, az árazással, különböző szolgáltatásokkal.  

• A potenciális termék, - a bővítések szintjén elébe lehet menni a vevők jövőben várható 

igényeinek, házhozszállítással, internetes rendelési lehetőséggel.9

A biotermékek - a bio/öko/organikus tulajdonságuknál fogva - piacra lépésükkel egy össze-

téveszthetetlenül új (innovatív) pozíciót és kommunikálható termékkülönbözőséget teste-

sítenek meg, melyet a fogyasztók többletként fognak értékelni, - a hivatalos tanúsító szer-

vek minősítése alapján. Mivel a termék összetéveszthetetlen különbözősége nem egy látható 

tulajdonság, ezért a tanúsítást - a terméken - az alábbi igazolt kritériumok feltüntetése biz-

tosítja a fogyasztók számára:   

• „Öko” vagy „bio” vagy „organic” szó - a termék megnevezése előtt, 

• „Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó” kifejezés, 

• Az összes alkotórész feltűntetése, - a nem 100%-os biotermékek esetén: 

• * (csillaggal) jelölve az ellenőrzött alkotórészeket, és  

• nincs csillag a nem-bio alkotórészek mellett,  

• A terméken szerepel az ellenőrző szerv neve, kódszáma és logója.    

• Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (Hu-Öko001),  

• Ökogarancia Hungária Kft. (Hu-Öko002) 

Philip Kotler termékszerkezet definíciója alapján a bioélelmiszerek - az első kettő szinten 

felül a magasabb - az elvárt – kiterjesztett - potenciális termékszintek követelményeinek 

is megfelelnek. 

A bioélelmiszerek termékszerkezetét Szakály Zoltán – Berke Szilárd - az alábbi táblázat 

szerinti, élelmiszerekre készített – öttényezős minőségmodellje10 alapján is vizsgáltam. Az 

elemzés eredményeként a bioélelmiszerek – az első két szinten felül magasabb – a 3.) Táp-

 
9 Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane (2006) Marketingmenedzsment (488. oldal) Akadémiai Kiadó Budapest 
10 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 

Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (331. oldal)  
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lálkozási (tartalmilag hangsúlyozottan az egészségesség) - a 4.) Élvezeti és az 5.) Szimbo-

likus szintek követelményeit is kielégítik, - az alábbiak szerint.   

ÖSSZETEVŐ FUNKCIÓ ÖSSZETEVŐT ALKOTÓ 
TERMÉKTULAJDONSÁG 

Biztonsági  Biztonság, 
forgalmazhatóság 

Fizikai, kémiai, mikrobiológiai-
higiéniai, érzékszervi tulajdonságok 

Használati  Praktikusság  Pl. üledékmentesség, főzésállóság, visz-
szazárhatóság, eltarthatóság, ár 

Táplálkozási Egészségesség, táplálás Pl. csökkentett zsírtartalom, fehérje, 
ásványi anyagok, diétás rostok 

Élvezeti  A táplálék elfogyasztásának 
és vásárlásának élvezete 

Pl. ízek hatása, csábító csomagolás 

Szimbolikus  Önkifejezés, 
önmegvalósítás 

Pl. vonzó márkaszemélyiség, 
lélektani ár 

1. táblázat: A termékminőség értelmezése élelmiszereknél - Öttényezős minőségmodell 
Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél  

In: Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakorlat-
ban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (331. oldal) 

Biztonsági szint: az élelmiszerek alapvető funkció követelménye, nélküle nincs a terméknek 

létjogosultsága a piacon. A modellben fizikai, kémiai, mikrobiológiai-higiéniai, érzékszervi 

tulajdonságok jelentik az alapterméket, vagyis az alaphasznosságot a táplálkozás és létfenn-

tartás céljára.  

Használati szint: A terméknek a társadalmi-gazdasági fejlettség szerinti elvárásoknak is meg 

kell felelnie, korunkban a gyors, kényelmes, kellemes, praktikus felhasználási lehetőségeket 

jelenti. 

Táplálkozási szint: egyre erősebb trendhatás - az egészség megőrzése, a betegségek termé-

szetes gyógyítása – hangsúlyozottabb igényének is megfelel a termék, ez már a kiterjesztett 

termék szintje, - jól megkülönböztethető tulajdonságokkal, táplálkozási előnyökkel és 

marketingjellemzőkkel (vegyszermentesség, zöldségek és gyümölcsök alacsonyabb nitrát-
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tartalma,11 magasabb vitamin-, ásványi anyag-, tápanyagtartalom, kiemelkedő minőség, ma-

gas márkaérték), amelyekkel az ún. új generációs stratégiai élelmiszerek (biotermékek és 

funkcionális élelmiszerek)12 rendelkeznek. 

Élvezeti szint: a kiterjesztett termék szintje és kifejezetten a verseny színtere elsősorban emo-

cionális tényezőkkel (ellenállhatatlan ízek, esztétikus külső megjelenés, csábító csomagolás, 

lélektani árak, különböző szolgáltatások, a biotermékek beszerzési problémáinak megoldására 

a házhozszállítás, internetes rendelési lehetőség) és végül 

Szimbolikus szint: már a fogyasztás típusait is figyelembe véve - főleg emocionális ténye-

zők13 hatására – már a potenciális termék szintjén, kifejezetten a versenyképesség fokozása 

érdekében elémegy a vevők jövőben várható igényeinek, - különböző lelkiállapotok figye-

lembevételével, mint a siker jutalmazása, az elkeseredés, a szomorúság vigasztalása, a re-

mény, a feszültség és szorongás oldása, a presztízs és státusz szimbólumok kifejezése, 

imázs-alkotás. Ezen a szinten jelenik meg az önkifejezés igénye, - a gyermekek érdekének, az 

egészség- és környezettudatosság hangsúlyozásával - általában magasabban képzett fogyasz-

tói csoportok presztízsfogyasztásaként.      

2.2 A biofogyasztás és az emberi egészség 

Az egészséges életmód és étkezés szükségességére, illetve a hibás életstílus, az egészségtelen 

táplálkozás veszélyeire már a trendkutató intézetek is felhívták fel a figyelmet az egészségün-

kért vállalt felelősség jegyében.14 Vészhelyzetben természetesen nagyobb intenzitással erősö-

dik a társadalmi igény mind az egészséges életmód, mind a fenntartható fejlődés, - szoros ösz-

szefüggésben a lakosság egészségi állapotával, az egészségügyi ellátással és azok költségei-

 
11 Kardos, Gy. – Kollár, G. – Burián, L. – Bódi, Cs. – Kerényi, Z. – Szőke L. (2002): Ökonyersanyagok és fel-

dolgozott élelmiszerek minősége és minősítése In: Radics László (2002): Ökológiai gazdálkodás II. Szaktu-
dás Kiadóház Budapest 501 – 516. oldal 

12 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 
Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (324. oldal)  

13 Törőcsik Mária–Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben, Budapest, 
Nemzeti Tankönyvkiadó (64-74. oldal) 

14 Popcorn, Faith – Marigold, Lys (1992): A Popcorn jelentés (The Popcorn Report) Harper Business, New 
York In: Kotler, Philip (2000): Kotler a marketingről. Jönni, látni, győzni – a piacon. Park Kiadó, Budapest 
104-105. oldal   
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nek alakulásával. Az alábbi modellrészlet az egészségügyi ellátás (A) – az egészség (B) – és 

az életminőség (C) kapcsolatának összefüggéseit mutatja be. 

 

1. ábra Egészségügyi szolgáltatás, egészség és életminőség (részlet) 
Forrás: Reinhardt, 1998.  In: Papp Ilona (szerk. 2003): Szolgáltatások a harmadik évezredben (189. oldal) 

Aula Kiadó Budapest  

A szakirodalom15 szerint az egészség javulásának két fő összetevője van:  

• az élettartamban (életévekben) elért növekedés és  

• az életminőségben elért javulás.16 

A modellen látható, hogy az egészség feltétele a jövedelemszerzésnek, így - közvetve - befo-

lyásolja az életminőséget, ugyanakkor az egészségi állapottól függ, hogy milyen mértékben 

képes valaki a javak és szolgáltatások elfogyasztására, és ezzel jövedelmét saját életminősé-

gének javítására fordítani.  

 
15 Papp Ilona (szerk. 2003): Szolgáltatások a harmadik évezredben Aula Kiadó Budapest (189. oldal) 
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Az ábrán az is látható, hogy egészségi állapotunk alakulására alapvető befolyást gyakorolnak: 

• a környezeti feltételek (táplálkozás, lakáskörülmények , 

• az egyéni adottságok a rendelkezésére álló lehetőségeken belül, - melyek részben 

öröklöttek, másrészt a saját egészség menedzselésétől is függnek, és végül 

• egészségi állapotunk alakulásának csak egyik tényezője az egészségügyi ellátás. 

A szakirodalomban más források is hasonlóan fontosnak értékelik a környezeti és különösen a 

táplálkozási szokások hatását egészségi állapotunk alakulására. Szakály Zoltán – Berke Szi-

lárd: „az egészségi állapot alakulásában meghatározó szerepe van a táplálkozásnak.”17 

A Német Táplálkozástudományi Társaság 1988. évi jelentése szerint: „az összes megbetege-

dések 33%-át élelmezési hibával összefüggő kórformák teszik ki. … Hazánkban a szennyezett 

táplálékból és rossz táplálkozási szokásokból adódó megbetegedéseket 50%-ra becsülik.”18 

A hazai szakirodalomban Dési Illés foglalkozik a környezeti tényezők – és ezen belül az 

élelmiszerfogyasztás és az emberi egészség összefüggéseivel, oktatásával, amelynek hatását 

befolyásolhatja: az élelmiszerek köre, a termesztés módja, a feldolgozás technológiája, az 

adalékanyagok alkalmazása és a fogyasztás módja. Szerinte az egészséget biztosító négy leg-

fontosabb tényező (öröklés, magatartás, egészségügyi ellátás, környezeti állapot) összhatásá-

nak csak kb. 50%-a személyfüggő, a másik 50% a külső környezettől függ, - ezen belül is az 

egészségügyi ellátás szerepe csak kb. 10%, - a sértetlen környezeté viszont kb. 40%.  

A természeti környezetünk védelme tehát alapvető érdekünk, mert: „A betegség az egyén vá-

lasza a környezet hatásaira, a betegségek alakulása, struktúrája jellemző az általános környe-

zeti állapotokra (a fejlett országokban a szív-, keringési és daganatos, a fejlődőkben a fertőző

betegségek vannak többségben).” ……„Különböző környezeti kórokok hatására ugyanaz a 

 

16 Az életminőség többdimenziós jelentés – a különböző mérési módszerek közös kiindulópontja. Az egyén 
életfenntartásának és a társadalomban való részvételének különböző funkciói mennyire korlátozottak az 
adott betegség által, továbbá milyen mértékű az adott betegség miatt fájdalom és stress, illetve az alkalma-
zott kezelés milyen mértékben javítja ezen funkciók gyakorlását (önellátás, mozgás, munkatevékenység stb.) 

17 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 
Berács József – Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (320. oldal) 

18 Seléndy Szabolcs (Szerk. 2005): Ökogazdák kézikönyve (15. oldal) Szaktudás Kiadó Ház Budapest 
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kórfolyamat alakulhat ki, viszont egy kórok többféle betegség létrejöttében is lehet részténye-

ző.”19 – írja Környezetegészségtan c. könyvében.  

Leírja a szervezetünkbe kerülő vegyi anyagok hatásmechanizmusát is, vagyis hogy az egyes 

vegyszerek mikor és hogyan fejtik ki szervezetünkben egészségkárosító hatásukat: 

• Szummációs hatás: kis mennyiség sem veszélytelen, ugyanis minden további mennyiség 

– az emberi szervezetbe kerülve - hozzáadódik az előző mennyiségekhez, és együttesen 

fejtik ki pl. a rákkeltő vegyületek karcinogén hatásukat. 

• Kumulatív hatás: raktározódnak a zsírszövetekben, zsírtartalmú szervekben, a központi 

idegrendszerben, - egészségkárosító hatásuk akkor jelentkezik, ha meghaladják a 

zsírraktárak kapacitását, vagy fogyókúra, betegség miatt a raktárak kapacitása hirtelen 

lecsökken.  

• Koncentrációs hatás: Vízoldékony anyagok, amelyek kiürülnek a szervezetből, - így 

egészségkárosító hatásuk nem tartós.20 

A fenti hatásmechanizmus alapján látható, hogy a különböző vegyi anyagok „…minőségétől, 

mennyiségétől és behatolási módjától függően a klinikai tünetek kialakulásáig órák, napok, 

hónapok vagy akár évek, évtizedek telhetnek el.” Sok érthetetlen betegség vagy haláleset 

jelentkezik megdöbbentő hirtelenséggel, amelyekre látszólag nincs magyarázat azok számára, 

akik nem ismerik a fenti összefüggéseket. És ez még nem minden, mert a vegyi anyagok 

hatásmechanizmusa függ a személyes adottságoktól is, ezért a betegségeknél megfigyelhető a

gyakorlatban az ún. „populációs mérgezési különbözőségek”  érvényesülése is: 

• Endogén tényezők, személyes adottságok: 

• a felmenőktől öröklött, és utódoknak továbbadott tulajdonságok, 

• saját tulajdonságok (világos bőrűek és hajúak érzékenyebbek),  

• a nők érzékenyebbek a férfiaknál, és  

• az életkor különösen két korosztályban – a csecsemők és az idősek - fontos, mert a 

csecsemők elhárító szerveinek működése még nem kielégítő, az idősek pedig már 

kevesebb mérget tudnak hatástalanítani.    

• Exogéntényezők, a külső körülmények:  

 
19 Dési Illés (szerk. 2002): Környezet egészségtan Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged 15-17. oldal 
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• A szociális körülmények erősíthetnek, vagy gyengíthetnek,: 

• a lakáskörülmények,  

• az életmód,  

• a táplálkozás,  

• a betegségben pedig leromlik a szervezet.21 

Az élelmiszerfogyasztás szempontjából a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban fel-

használt egészségkárosító anyagoknak és azok hatásának van nagy jelentősége: 

• „A mezőgazdaságban alkalmazott vegyi anyagok, a peszticidek és a műtrágyák toxikus 

hatása. … a mezőgazdaság oly nagy mennyiségű peszticidet és műtrágyát használ, hogy 

azok mérgező hatásainak a kivédése külön szakembergárdát és részben eltérő

munkamódszereket igényel.   

• Az élelmiszerekben termelődő toxikus vegyületek, továbbá a gyártás során véletlenül vagy 

szándékosan a tápanyagokba jutó, esetenként mérgező anyagok, (tartósító, ízjavító, színező

szerek) vizsgálata és kiszűrése.” 22 

A környezeti tényezők egészségkárosító hatásaival a gyógyító orvostudomány szembesül el-

sőként, a gyógyításhoz azonban szükséges az okok, az összefüggések és a konkrét hatásme-

chanizmus ismerete is. Éppen ezért szoros együttműködés szükséges a megelőzés és a gyó-

gyítás között. A környezeti szennyezettség csökkentése azonban csak az egész társadalom 

együttműködésével lehetséges, ezért szükséges a környezeti ártalmak megelőzésének tanítása, 

- nemcsak az orvosi és egészségügyi, valamint környezetvédelmi felsőoktatásban, hanem – az 

óvodáktól az egyetemekig, és felvilágosító munkát kellene végezni a felnőtt társadalom min-

den rétegében is.23 – írja az orvosprofesszor. Ezzel szemben jelenleg ökotoxikológiai oktatás 

a Debreceni Egyetemen, a Corvinus Egyetemen és a Szent István Egyetem MSc képzés kere-

tében folyik, de az orvosok és gyógyszerészek képzésére max. 2 - 4 óra áll rendelkezésre.24 – 

mondja a környezetvédelmi szakember.  

 

20 Dési Illés (szerk. 2002): Környezet egészségtan Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged 40-41. oldal 
21 Dési Illés (szerk. 2002): Környezetegészségtan  Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged 42. oldal  
22 Dési Illés (szerk.: 2002) Környezetegészségtan. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 35-36. oldal 
23 Dési Illés (szerk.: 2002) Környezetegészségtan. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 18. oldal 
24 Darvas Béla címzetes egyetemi docens (Rádióinterjú MR1 Kossuth Rádió 2008. április 5. 22.30 óra)   
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Az orvosprofesszor és a környezetvédelmi szakember egybehangzó helyzetértékelése és kriti-

kája a témakörben a szakmailag közvetlenül érintett szakemberek oktatására vonatkozik, de 

nem jobb a helyzet a rendelkezésre álló szakirodalom területén sem. Kutatásom során mind-

össze három nagyon értékes szakkönyvet sikerült találni, amelyekben a szerzők is megerősítik 

fenti állításomat, sőt – éppen a hiánypótlásra hivatkozva - viszonylag részletesebben foglal-

koznak az idevonatkozó kérdésekkel és összefüggésekkel.  

Még ennél is hiányosabb a kép a lakosság szélesebb körének egészségi oktatása vagy ismeret-

terjesztő tájékoztatása terén. Az egészség pedig nem érdektelen téma, még akkor sem, ha az 

értéke nem egyformán tudatosul mindig, minden korosztályban. A kérdőíves felmérés elem-

zésében leírom a tapasztalataimat, most csak egy rövid észrevétel, amely szerint a fiatalok ér-

deklődése, egészségtudatossága - meglepően - intenzívebb az idősebb korosztályokénál. Ez 

valószínűleg a megszokás, az általánosítás, és tudatlanság (hatásmechanizmus nem ismereté-

nek) következménye is lehet abból a meggondolásból, hogy eddig sem volt semmi baj.  Ez 

azért figyelemreméltó, mert az egészséget akkor kezdjük értékelni, amikor már nincs, - ez vi-

szont inkább az idősebb és nem a fiatal korban jellemző. Vészhelyzetben viszont mindennél 

fontosabbá válik, minden más korábbi értéket és célkitűzést felülír, értékének nagysága pedig 

csak részben és közvetve mérhető vagy számszerűsíthető, – a betegség gyógyításához szüksé-

ges egészségügyi-, gyógyszer-, stb. kiadásokkal, másrészt - a munkaképesség csökkenése mi-

atti – jövedelem kiesés, veszteségek összegével. Éppen ezért nagyon logikus és időszerű Dési 

Illés megállapítása: „Fontos, hogy az elv, amely szerint „az egészség és a környezet előtte jár 

a gazdasági meggondolásoknak” nálunk is napi realitássá váljon.”25 Ember István megfogal-

mazásában az indoklás: „Ismert, hogy a környezetszennyezés a vezető halálokok kiváltásában 

jelentős szerepet játszik, úgy a szív- és érrendszeri betegségek, mint a daganatok, az erősza-

kos halálokok, valamint a légúti és emésztőszervi betegségek esetében is.  ... a költségek (táp-

pénz, rokkantsági nyugdíjak, kórházi ápolások költségei, gyógyszerköltségek, szakrendelések, 

mentőszolgálat, egészségügyi szolgáltatások) összességében évi több százmilliárd forintot 

tesznek ki Magyarországon.”26 Mindezt a hazai (KSH) és nemzetközi (OECD) statisztikai 

adatok is megerősítik.  

 
25 Dési Illés (szerk.: 2002) Környezetegészségtan. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 19. oldal 
26 Ember István (szerk. 2006): Környezet-egészségtan (16-17. oldal) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 
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Magyarországon az egészségügyi kiadások összege 2005. évben a GDP 8,1 %-a volt (részle-

tes nemzetközi összehasonlítás az alábbi ábrán)27, az egy főre jutó összege 1504 USD/fő

(2005).28 

2. ábra Egészségügyi kiadások a GDP %-ában (2005. évi adatok alapján)  
Forrás: http://www.ecosante.fr/index2.php?base=OCDE&langh=ENG&langs=FRA&sessionid= 2008.07.18 

Ezzel összhangban alakult a lakosság egészségi állapota is, amelyet világszerte általában két 

mutatóval – a születéskor várható átlagos élettartammal és a halálozások ‰-ben kifejezett 

arányával – jellemeznek.29 

Nemzetközi összehasonlításban – még a térségünkre jellemző Közép-Kelet-Európai országok 

között is - sajnos az átlag alatt, több szempontból pedig a sor végén vagyunk: 

 
27 OECD Factbook 2008: Economic, Environment and Social Statistics - Total and Public Expenditure on 

Health  http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/10-02-01-t1.xls (2008.08.04.) 
28 Egy főre jutó egészségügyi kiadások  (2008.08.04.)  

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl7_02_05i.html 
29 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 

Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (320. oldal) 
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• a születéskor várható átlagos élettartam (2006. - férfiak: 69 év, nők: 77,4 év)30, (a részletes 

nemzetközi összehasonlítás az alábbi ábrán), továbbá  

• a születéskor várható egészséges élettartam (2005. - férfiak: 52 év, nők: 53,9 év) 

tekintetében egyaránt,31 de   

3. ábra Születéskor várható átlagos élettartam években 
Forrás: http://lysander.sourceoecd.org/vl=778470/cl=19/nw=1/rpsv/factbook/110101-g1.htm 2008.07.18

Nemzetközi összehasonlításban – még a térségünkre jellemző Közép-Kelet-Európai országok 

között is - sajnos az átlag alatt, több szempontból pedig a sor végén vagyunk: 

• a születéskor várható átlagos élettartam (2006. - férfiak: 69 év, nők: 77,4 év)32, (a részletes 

nemzetközi összehasonlítás a fenti ábrán), továbbá  

• a születéskor várható egészséges élettartam (2005. - férfiak: 52 év, nők: 53,9 év) 

tekintetében egyaránt,33 de   

 
30 Születéskor várható átlagos élettartam – férfiak – nők – 2000-től

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl7_01_05i.html 2008.08.05  
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl7_01_06i.html 2008.08.05 

31 Születéskor várható egészséges élettartam – férfiak – nők – 1995 – 2005.  
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/eurostat_tablak/enviro/en082.html 2008.08.05.  
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/eurostat_tablak/enviro/en081.html 2008.08.05. 

32 Születéskor várható átlagos élettartam – férfiak – nők – 2000-től
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl7_01_05i.html 2008.08.05  
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl7_01_06i.html 2008.08.05 
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• nagyon magas az ezer lakosra számított halálozások száma, - az ezredforduló óta tartósan 

13‰ felett alakult, és a magas halálozási arányszám egyenes következménye     

• a népesség 0,32 – 0,41%-os természetes fogyása hazánkban, ami szintén a 

legkedvezőtlenebb értékek között van az EU (27) tagállama között az alábbi ábra szerint:34 

4. ábra A lakosság éves átlagos növekedésének %-a az 1993.–2006. közötti időszakban 
Forrás: http://lysander.sourceoecd.org/vl=585104/cl=28/nw=1/rpsv/factbook/010101-g2.htm 2008.07.18       

http://www.ecosante.fr/index2.php?base=OCDE&langh=ENG&langs=FRA&sessionid= 2008.07.18 

Szakály Zoltán - Berke Szilárd szerint35 Nyugat-Európában a lakosság egészségi állapota fo-

lyamatosan javuló tendenciát mutat, „ezzel szemben a magyar lakosság egészségi állapotát az 

orvosi szakirodalom „válságos” jelzővel illeti.”  Ezt igazolja a szerzők 1998-1999. évi adatok 

alapján végzett nemzetközi összehasonlítása is, amely szerint egy magyarországi állampolgár 

várható élettartama 8-10 évvel kevesebb a fejlett országokéhoz képest, a halálozási ráta 

(13,5‰) pedig duplája a lista utolsó három országához viszonyítva. 2002. évi országos repre-

zentatív lakossági felmérésük eredménye alapján - a statisztikai adatokkal szemben - a hazai 

 

33 Születéskor várható egészséges élettartam – férfiak – nők – 1995 – 2005.  
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/eurostat_tablak/enviro/en082.html 2008.08.05.  
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/eurostat_tablak/enviro/en081.html 2008.08.05. 

34 Népesség, népmozgalom 1941-től 2008.08.04.  
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl1_01ib.html 

35 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 
Berács József – Lehota József - Piskóti, István - Rekettye, Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (320.-321. oldal) 
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lakosság mégis jobbnak ítéli meg saját egészségi állapotát. (Szerintem: az őszinteség vagy az 

orvosi ellenőrzés hiánya miatt.) 

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja, hogy a hazai magas halálozási arány 70%-a szív-, 

keringési és daganatos betegségek következménye, amelyek kialakulásának kockázatát csök-

kenteni, vagy megakadályozni lehetne a vegyszermentes biotermékek fogyasztásával.  

A leggyakoribb halálokok Magyarországon 2005-ben 
Rosszindulatú daganatok 23% 

Heveny szívizom elhalás  8% 

Egyéb ischaemiás szívbetegség 20% 

Agyér-betegség 11% 

Hörghurut, tüdőtágulat és asztma  4% 

Májbetegségek  4% 

2. táblázat: A leggyakoribb halálokok Magyarországon 2005-ben  
Saját szerkesztés a KSH adatai alapján. Forrás: STADAT-1.1.2. Halálozások a gyakoribb halálokok szerint 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/tabl1_01_02.html 

A KSH és OECD adatokhoz hasonló tendenciát mutat a nemzetközi összehasonlítás is, amely 

szerint hazánkban a fenti súlyos betegségek aránya 1,5 – 2 –szer magasabb, mint Ausztriában. 

FŐBB HALÁLOKOK MAGYARORSZÁG DÁNIA AUSZTRIA 

Szív- és keringési betegségek 53 33,1 20,9 

Daganatok 30 25 21,6 

3. táblázat: A leggyakoribb halálokok az összes halálozás %-ában 
Forrás: Dési Illés (szerk.: 2002) Környezetegészségtan 31. oldal 

Az alábbi táblázatban látható, hogy az elmúlt évtizedek tendenciájában sem volt kedvezőbb

hazai helyzetünk, - a halálozási arányszám növekvő tendenciája mellett – a főbb halálokok 

mindegyike folyamatosan és jelentősen emelkedett. 

HALÁLOKI CSOPORTOK 1970 1980 1990 1999 

Daganatok 21,9 26,1 30,1 34,0 
Keringési betegségek 62,2 71,8 73,7 72,8 
Légúti betegségek  5,7   9,4   6,4   6,2 
Összesen: 116,3 135,7 140,5 142,2 

4. táblázat: 10.000 lakosra jutó halálozás főbb haláloki csoportok szerint 
Forrás: Dési Illés (szerk.: 2002) Környezetegészségtan 30. oldal 
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Ezzel a tendenciával párhuzamosan alakult a nagyüzemi mezőgazdaság térhódítása. A nö-

vényvédelem terén háttérbe szorultak a korábban alkalmazott természetes módszerek (vetés-

forgó, kapálás, stb.), a vegyszerek egészségkárosító hatása pedig rögtön nem, csak évek múl-

va derül ki. (A DDT felezési ideje 15-20 év, a bomlása a levegőben és a talaj felszínén gyors, 

- a talaj mélyén viszont nem is bomlik.) Magyarországon 1968-ban - a világon elsőként - be-

tiltották a DDT-t, ennek ellenére még 3 évvel ezelőtt is volt 1,2 m mélyen a talajban, és az 

ökotoxikológiai vizsgálatok kimutatták az olajtök magvában (Peponen botrány).36 A

peszticidek felhasználása Magyarországon az 1950-es években kezdődött (évi 10 ezer ton-

nával), a mezőgazdaság extenzív fejlesztésével folyamatosan növekedett, és 1975-1985 között 

érte el a csúcsot (évi 60 ezer tonna felett). Ezt követően a felhasználás csökkent (1992-ben 26 

ezer, 1995-ben 15 ezer tonnára).37 1985-ben Magyarország a peszticideket legintenzívebben 

kijuttató országok közé tartozott 5 kg/hektáronkénti aktív hatóanyaggal, ami később 3

kg/hektárra csökkent.38 A csökkenés egyik oka az a felismerés volt, hogy - az iparszerű nö-

vénytermesztés helyett - a természet egyensúlyát nem veszélyeztető, elviselhető növényvéde-

lemé a jövő, - az ún. integrált növényvédelem (ártalmatlan biológiai és mechanikai módsze-

rek) bevezetésével, - a megmaradt peszticideknek pedig lényegesen meggondoltabb alkalma-

zása szükséges.  

A peszticidek39 természetes eredetű vagy szintetikusan előállított vegyi anyagok, amelyek - 

mérgező hatásukkal - a levegőbe, a talajba, csapadékkal a vízgyűjtőkbe, felszíni és felszín 

alatti vizekbe szivároghatnak. További veszélyforrás lehet – a hozzá nem értés és ellenőrzés 

hiánya miatt - a ház körüli és hétvégi kertekben, családi gazdaságokban a hiányos szakisme-

ret, anyagi lehetőségek hiánya, és a nem megfelelő időben, módon, és minőségben történő al-

kalmazás. Ezért - a növényvédő szerek gyártásában, raktározásában, szállításában és felhasz-

nálásában dolgozók után - veszélyeztetettek a mezőgazdasági területek környékén lakók, - a 

víz, levegő, talaj és élelmiszerek útján - az egész lakosság, - különösen azóta, hogy a kiskert-

tulajdonosok is eladhatják termésüket az üzleteknek.  

 
36 Darvas Béla címzetes egyetemi docens MTA Növényvédelmi Kutató Intézete - Rádióinterjú MR1 Kossuth 

Rádió (2008. április 5. 22.30 óra) 
37 Ember István (szerk. 2006): Környezet-egészségtan (285. oldal) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 
38 Dési Illés (szerk. 2003): Környezet egészségtan (68. oldal) Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged 
39 Dési Illés (szerk. 2002): Környezetegészségtan. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 63-77. oldal 
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A peszticidek felhasználási területe: 

• Mezőgazdasági felhasználású növényvédő szerek, 

• Egészségügyi alkalmazású irtószerek betegségterjesztő rovarok, rágcsálók ellen. 

A különösen veszélyes növényvédő szerek, vegyületek emberi egészségre káros hatását a 

szakirodalom konkrétan és részletesen is tartalmazza.40 Ezek a vegyületek az emberi szerve-

zetben hatásmechanizmusuk szerint fejtik ki egészségre ártalmas hatásukat, - az alábbi súlyos 

és gyógyíthatatlan betegségekkel:41 

• karcinogén (rákkeltő) hatás,  
• mutagén hatás (az örökítő anyag szerkezetének megváltoztatása), 
• teratogén (torzszületések előidézője), 
• hormonmoduláns hatás (zavart nemi jelleg fejlődése), 
• immunmoduláns hatás (a szervezet védekezőképességének csökkentésével).42 

Ember István szerint a peszticidek használata még sokáig elengedhetetlen lesz a mezőgazda-

ságban, de a bioélelmiszerek lassan ki fogják szorítani, - addig viszont még sokáig együtt kell 

élnünk a következményeikkel,43 amelyek nagyon súlyos betegségek is lehetnek, pl. a karcino-

gén (rákkeltő) hatás következtében.  „Mai ismereteink szerint ugyanis a rosszindulatú dagana-

tok túlnyomó része, mintegy 75-80%-a külső, környezeti tényezők, köztük helytelen táplálko-

zási szokások következtében alakul ki, és csak a maradékot idézik elő belső okok.44 A külső

okok: kémiai (vegyi anyagok), fizikai (sugárzások), biológiai (vírusok). Belső okok: genetikai 

tényezők, immunológiai tényezők.

Mindezek figyelembevételével kilátásaink a jövőre nézve sem túl kedvezőek, - sem a 60. élet-

év megérésének valószínűségét, sem a 60 év felett még várható egészséges évek számát te-

kintve, - amelyet az alábbi táblázat szemléltet számszerűen és nemzetközi összehasonlításban. 

A helyzet rendkívül szomorú, de bármelyik forrást tekintve, a statisztikai tényadatok - nagy-

ságrendben és tendenciában is – összhangban vannak. 

 
40 Ember István (szerk. 2006): Környezet-egészségtan (285-288. oldal) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 
41 Darvas Béla címzetes egyetemi docens MTA Növényvédelmi Kutató Intézete - Rádióinterjú MR1 Kossuth 

Rádió (2008. április 5. 22.30 óra) 
42 Darvas Béla (2003): Növényvédő szerek másodlagos hatásai In: Laczó Ferenc (szerk. 2004.) Kémiai és ge-

netikai biztonság a mezőgazdaságban Környezettudományi Központ, Budapest 
43 Ember István (szerk. 2006): Környezet-egészségtan (288. oldal) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 
44 Dési Illés Népegészségtani Intézet, Szeged (Szerző és szerk. 2002): Környezetegészségtan  160. oldal   



33 

VALÓSZÍNŰ HALÁL  
15-59 ÉVESEN (1000 FŐRE)

60 ÉVESEN MÉG VÁRHATÓ 
EGÉSZSÉGES ÉVEK 

ORSZÁG 
FÉRFI NŐ FÉRFI NŐ

HELYEZÉS A 
RANGSORBAN 

Spanyolország 129 54 16,8 20,1 5 
Görögország 117 50 16,9 18,8 7 
Anglia 111 67 15,7 18,6 14 
Ausztria 131 66 15,2 18,7 17 
USA 148 85 15,0 18,4 24 
Portugália 162 64 14,0 17,7 29 
Csehország 173 73 12,7 16,4 35 
Szlovákia 216 84 12,7 16,0 42 
Lengyelország 242 88 12,5 16,6 45 
Magyarország 292 127 11,7 15,5 62 

5. táblázat: A lakosság egészségi állapotának néhány jellemzője és az egyes országok 
helyezése a WHO 191 tagállamának rangsorában 

Forrás: Dési Illés (szerk.: 2002) Környezetegészségtan 33. oldal 

Ezek alapján bizonyára nem véletlen, hogy a témakör hazai kultúránkban – más országokkal 

ellentétben - tabutémának számít, pedig a hallgatás nem megoldás, helyette viszont van másik 

alternatíva45 is. Az ökológiai gazdálkodás és a bioélelmiszer termelés képes egészséges és 

piacképes élelmiszerek, nyersanyagok előállítására, - a vidék, a táj, az élővilág és benne 

az ember és közösségeinek megőrzésével. A két alternatíva - egészségre káros hatásának kü-

lönbsége - számokkal is összehasonlítható.  

ZÖLDSÉGFAJTA ÜVEGHÁZI  TERMESZTÉS SZABADFÖLDI TERMESZTÉS BIOTERMESZTÉS 

Hónapos retek 286…453 153…383 27…131 
Nyári retek – fehér 292…496 168…377 42…123 
Téli retek – fekete --- 177…438 17… 46 
Fejes saláta 368…661 156…329 6…119 
Cékla   18…536 5…180 
Spenót friss  
– mélyhűtött  
– konzerv(üveges)   

51…270 16…110  
 34…148  
 60…120 

Mangold  180…620 50…160 
Endíviasaláta  106 20… 40 
Zeller – gumó    
 - szár 

 70…200   
40…220 

10… 50 
15…50 

6. táblázat: Zöldségfélék nitrát-tartalma a termesztési mód függvényében (mg/100 g) 
Forrás: Márai Géza (2003): Az agrár-környezetgazdálkodás és a bio-élelmiszertermelés In: Laczó Ferenc (szerk. 

2004.) Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazdaságban 105. oldal Környezettudományi Központ, Budapest  

 
45 Ember István (szerk. 2006): Környezet-egészségtan (288. oldal) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 
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Egyes zöldségfélék nitrát-tartalmát mutatja be a fenti táblázat az egyes termesztési módok 

függvényében, - összehasonlítva az ökológiai gazdálkodás és bioélelmiszer termelést - a ha-

gyományos szabadföldi termeléssel - és az üvegházi termeléssel is.  

A nitrátok egészségkárosító hatása súlyos, hatásmechanizmusa szerint a magas nitrát-tartalmú 

növények fogyasztásakor a nitrát mérgező nitritté alakul, megköti az oxigént, az oxigénhiány 

pedig fulladást okoz. Emberekre is veszélyes az ún. siló-halál esetén, már néhány lélegzetvé-

tel is diffúz tüdőgyulladást okozhat.46 Az összehasonlítás másik szempontja az, hogy milyen 

mértékben tartalmazzák az élelmiszerek az emberi szervezet egészséges működéséhez, - a hi-

ánybetegségek megelőzéséhez - szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat is (pl. kalcium, 

vas, magnézium stb.), amelyeknek a szervezet számára hasznosítható mértéke, aránya szintén 

a termelési mód függvénye.   

TERMÉNY P MG NA MN CU CA K B FE

Bokorbab 
ÖKO 

4,04 
10,45 

0,22 
0,36 

15,5 
40,5 

14,8 
60,0 

29,1
99,7 

 10
73 

2
60 

10
227 

6
69 

Káposzta 
ÖKO 

6,12 
10,38 

0,18 
0,38 

17,5 
60,0 

13,6 
43,6 

23,7 
148,3 

 7
42 

2
13 

20 
94 

0,4 
48 

Fejes saláta 
ÖKO 

7,01 
24,48 

0,22 
0,43 

16,0 
71,0 

13,1 
49,3 

53,7
176 

6
37 

1
169 

9
516 

3
60 

Paradicsom 
ÖKO 

6,07 
14,20 

0,16 
0,35 

4,5 
23,0 

4,5 
 59,2 

58,5    
148,3 

3
36 

1
68 

1
1938 

0
53 

Spenót  ÖKO 12,38 
28,56 

0,27 
0,52 

47,5 
96,0 

16,9 
203,9 

84,6    
237,0 

12
88 

1
117 

49
1584 

0,3
32 

7. táblázat: Öko– és hagyományos módon termesztett zöldségek vizsgálati eredményei  
(A mennyiségek ppm-ben vannak megadva, szárazanyagra vetítve) 

Forrás: Frühwald Ferenc (1998) előadása a Biokultúra Tudományos Konferencián In: Laczó Ferenc (szerk. 
2004.) Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazdaságban 106. oldal. Környezettudományi Központ, Budapest  

A táblázatból jól látható, hogy - hagyományos gazdálkodás esetén – jelentős az ásványianyag-

tartalom vesztesége az öko-gazdálkodáshoz képest, amelyet az emberi szervezet csak többlet-

fogyasztással tud pótolni az alábbiak szerint: 

• Az egyes élelmiszerek többszörös mennyiségének (2 – 3 - 5 - 10 – 100-szorosának) 

elfogyasztásával, - ami gyakorlatilag lehetetlen,     

 
46 Carson, Rachel (2007): Néma tavasz (80-81. oldal) Katalizátor Könyvkiadó, Páty 
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• Funkcionális élelmiszerek rendszeres fogyasztásával47,48,49,50, - amelyek drágák, - még a 

biotermékek jelenlegi, rendkívül magas árához viszonyítva is.  

Az sem mindegy, hogy az állami közkiadásokból egyre nagyobb részre van szükség súlyos 

betegségek gyógykezeléséhez, gyógyszerekre és az egészségügyi ellátás támogatására, vagy 

ez az összeg – éppen ezeknek a betegségeknek a megelőzésére, egy egészségesebb társadalom 

piac- és versenyképes, dinamikus növekedést ígérő ágazatának, - az ökogazdálkodásnak az 

ösztönzésére is felhasználható lenne. Eredményeképpen jelentős mértékben hozzájárulna a 

természeti környezet védelméhez, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosításához is.   

2.3 A bioélelmiszerek termelési kultúrája 

Márai Géza definíciója szerint: „Az ökológiai (bio- és organikus-) gazdálkodás olyan  

• környezetkímélő és – megújító, különleges minőségű (az iparszerűséget adó anyagok pl. 

kemikáliák stb. és módszerek, pl. monokultúra, tömegtermelés teljes tiltásával), 

• teljes körű és sok-funkciós mező- erdő- és tájgazdálkodást („talaj – növény - állat” 

ökoszisztéma egymásra épülő, több-funkciós gazdálkodás),  

• teljes értékű élelmiszertermelést, valamint vidékfejlesztést jelent, (az eredetihez közeli 

tápláló- és hatóanyag biztosításával, de toxikus maradék-anyag nélkül),  

• amely szigorú előírások (EU, IFOAM, Biokultúra-Biokontroll) keretei között, 

• különleges ellenőrzés és minősítés, (semleges és független, EU által akkreditált szervezet) 

hitelesítése mellett, továbbá az  

• aktív környezet- és egészségvédelem, az életforma-változtatás igényével folyik.”51 

A bio/öko/organikus gazdálkodás tulajdonképpen visszatérés a "természetes", fél évszázaddal 

ezelőtt felhagyott hagyományhoz, amely tiltakozás a mezőgazdaság „iparosítása” ellen.52 

47 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 
Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (327.-329. oldal) 

48 Rodler Imre (szerk. 2004): Táplálkozási ajánlások. Adatok a tápanyagtáblázatból  
49 Lenkei Gábor (2008): Élni jó! DVD   
50 Lenkei Gábor (2005): Cenzúrázott egészség 3. javított kiadás Free Choice Books Kiadó Budapest 
51 Márai Géza: Az agrár-környezetgazdálkodás és a bio-élelmiszertermelés In: Laczó Ferenc (szerk. 2004.) 

Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazdaságban 104. oldal. 
52 Seléndy Szabolcs (szerk. 2005): Ökogazdák kézikönyve (14. oldal) Szaktudás Kiadó Ház Budapest  
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Elméletét elsőként Rudolf Steiner dolgozta ki - az I. világháború utáni évek mezőgazdasági 

problémáinak megoldására -, termelési rendszerét pedig az Antropozófiai Társaság. Az 1940-

es évek elején 1.100 biodinamikus elveket követő mezőgazdasági üzem gazdálkodott, - leg-

több az akkori Németország keleti területein. A bioélelmiszerek értékesítésére 1932-ben ala-

kult meg - a ma már világhírű – Demeter Szövetség.53 A svájci Müller-házaspár 1946-ban 

alapított biotermékeket termelő és értékesítő szövetkezetet, és dolgozta ki a szerves bioló-

giai gazdálkodás módszereit. A ma már világméretű „permanent agriculture” mozgalom, 

- az ember és természetes környezetének harmóniája, - amely a legkedvezőtlenebb adott-

ságú területeken is megélhetést tud biztosítani. Bill Mollison ausztrál biogeográfus 1974.-ben 

foglalta össze kutatásait és gyakorlati tapasztalatait, amelyek később Permakultúra I.-II. c. 

könyvében is megjelent. Lényege egy olyan termelési rendszer, amely kizárja a műtrágya és 

növényvédő szerek, hormonok, antibiotikumok használatát, viszont a vetésforgó, növényi ma-

radványok, állati és zöldtrágyák, hulladékok, mechanikai művelés, biológiai növényvédelem a 

talaj termékenységét, művelhetőségét, tápanyagok elérhetőségét és a gyomok, kártevők szabá-

lyozását szolgálja. 

Radics László szerint az ökológiai gazdálkodás a mezőgazdaság csúcstechnológiája, amely-

nek 8 fő alapelve a következő:54 

• Zárt gazdálkodási rendszer helyi források hasznosításával: saját termelésű a takarmány, 
a trágya a talajműveléshez, minden hulladék felhasználásra kerül.  

• A talaj hosszú távú termékenységének fenntartása: nincs műtrágyahasználat, korlátozott 
a peszticid használat, szakmai hozzáértés szükséges.  

• Mezőgazdasági szennyezések minimalizása - talajtakarással, vetésforgóval,  
• Elegendő és magas tápértékű élelmiszer előállítása, - tápanyagtartalom összehasonlítás  
• A fosszilis energia felhasználásának minimalizása az egész rendszerben.
• Az állattartás fiziológiai és etológiai igényeinek kielégítése.
• A mezőgazdasági termelők és családjának jó megélhetés biztosítása 
• A vidéki környezet és nem mezőgazdasági élőhelyek megőrzése – erdősítés, fásítás, 

sövények, vízi élőhelyek létesítése, vad flóra és fauna. 

 
53 Radics László (szerk. 2001.): Ökológiai gazdálkodás (33. oldal) Dinasztia Kiadó Budapest 
54 Radics László (szerk. 2001.): Ökológiai gazdálkodás (13. oldal) Dinasztia Kiadó Budapest 
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Az ökológiai (bio/organikus) és a hagyományos termelési módszer közötti alapvető – elméleti 

és gyakorlati – különbségeket röviden az alábbi táblázat szemlélteti, - Márai Géza szakszerű

megfogalmazásából a lényeg kiemelésével:   

ALAPESZMÉK VÉGREHAJTÁS 
Szempontok 

IPARSZERŰ
gazdálkodás 

ÖKO (BIO) 
gazdálkodás 

IPARSZERŰ
gazdálkodás 

ÖKO (BIO)  
gazdálkodás 

1.  
A meghatározás 
körülményei 

Technikai fejlődés 
eszményei (bio-, 
elektro- technika, 
vegyipar) 

Környezetet és 
egészséget védő
módszerek 

Tömegtermelő gaz-
dálkodás = környe-
zet-rombolás 

Természetszerű
környezetvédő gaz-
dálkodás 

2.  
A kiváltó okok 

Gyors mennyiségi 
növekedés, mohó 
energianyerés igénye 

Rudolf Steiner, Ró-
mai Klub, Riói Vi-
lágkonferencia 

Stratégia: Üzleti 
igényekhez igazodó 
agresszív végrehaj-
tás 

Stratégia: Termé-
szethez igazodó, tü-
relmes végrehajtás 

3. 
A hatás  
kiemelése 

Regionális:  
nagy különbségek a 
fejlődésben országok 
között 

Globális: alapesz-
mék földrészeket át-
ívelő egységes hatá-
sa 

Globális: 
igény az összhatás 
általánossá tételére 

Regionális: 
egyedi és térségi ha-
tás érvényesülése 

4. 
A célok,  
tünetek 

Iparszerű technoló-
giák erős politikai és 
ideológiai érvényesí-
tése. Nemzeti, etikai 
lehetőségek kihasz-
nálása 

Az egészséges élet 
fenntartása átfogó-
an, egységesen: ész-
szerűen szükséges 
növekedés, környe-
zeti terhelhetőség 

Módszerek és ter-
mékek átfogó egysé-
gesítése (fogyasztói 
egyen-igény  
ösztönzése) 

Új minőségi igé-
nyek kielégítése: 
környezet-, táj- 
egészségvédelem a 
fogyasztásban.  
Végrehajtás régió-
hoz igazítása. 

5.  

A végrehajtási  
módszerek  
jellemzése  

Iparszerűség, sza-
kosított, 
monokultúrális, 
tömegtermelő,
egyéniség korlátozá-
sa, nagyarányú hul-
ladék 

Tájhoz igazodó mé-
ret, teljes körű gaz-
dálkodás, termé-
szetbarát eszközök, 
egyéni kezdeménye-
zés, speciális minő-
ség kevés hulladék 

Szakosított üzem, 
termelési rendszer, - 
egyéni és helyi lehe-
tőségek nélkül, egy-
séges értékesítési há-
lózat 

Speciális ellenőrzés 
és minőség, Szab-
vány nincs, Márká-
zottság nincs  

8. táblázat Különbségek az IPARSZERŰ valamint ÖKO (BIO) gazdálkodás között 
Forrás: Márai Géza (2003): Állattenyésztésünk EU-csatlakozással kapcsolatos környezetgazdálkodás feladatai, 
valamint az integráció várható hatásai (Zöld Belépő 81. szám) In: Kerekes Sándor – Kiss Károly (szerk. 2003): 

A megkérdőjelezett sikerágazat (216-217. oldal) MTA Társadalomkutató Központ, Budapest 

Seléndy Szabolcs szerint a sikeres biogazdálkodás több tényező együttes hatásának eredmé-
nye55, és ezek között is legfontosabb az ember, - felkészültségével, meglévő ismereteinek új 

 
55 Seléndy Szabolcs (szerk. 2005): Ökogazdák kézikönyve (67-68. oldal) Szaktudás Kiadó Ház Budapest 
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rendszerben, és a helyi viszonyokra alkalmazásával, alkotókészségével és toleranciájával.  
Fejlődőképesnek, sőt innovatívnak kell lennie, mert több újdonságot kell bevezetnie, pld.:   

• Új növénytermesztési gyakorlatot,  
• Új állattartási eljárásokat, 
• Új trágyakezelési gyakorlatot, 
• Új marketingeljárásokat (közvetlen értékesítés, kisker., ökopiac, csomagküldő szolgálat) 
• Új feldolgozási módszereket (pld. csomagolás) kell bevezetnie. 

Ezeket meg kell tanulnia, - szakkönyvekből, alap- és továbbképző szakmai tanfolyamokon, 
szaktanácsadók szolgáltatásából, már jól működő ökogazdaságok tapasztalatából stb. A ma-
gas követelményszint egyértelműen bizonyítja a tudásközpontok szerepének fontosságát. Az 
emberi tényező mellett a siker további tényezői: a megfelelő üzem és a termőtalaj, minél telje-
sebb termelési szerkezet, a gazdasági és piaci környezet és ökológiai szemlélet.  A fenti alap-
elveknek és szigorú követelményeknek Magyarországon az elmúlt évtizedben egyre több 
gazdaság tudott megfelelni.  
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5. ábra: A biogazdaságok alakulása Magyarországon 
Forrás: Roszik Péter és szerzőtársai (2008): Jelentés a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft  
2007. éves tevékenységéről (2. oldal) http://biokontroll.hu/evesjelentes.php (2008. 03.31.) 
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6. ábra: A biogazdálkodás területének alakulása Magyarországon 
Forrás: Roszik Péter és szerzőtársai (2008): Jelentés a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft  
2007. éves tevékenységéről (2. oldal) http://biokontroll.hu/evesjelentes.php (2008. 03.31.) 
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Dinamikusan nőtt a biogazdálkodást folytató vállalkozások száma és a művelés alá vont terü-

let nagysága is. 2004. óta azonban megfordult a tendencia, - mind a vállalkozások száma, 

mind az általuk megművelt terület nagysága - évről-évre fokozatosan csökken.  

Az egyes gazdaságok által művelt földterület átlagos nagysága hazánkban (kb. 90-100 

ha), ami nemzetközi összehasonlításban is magas. A Szent István Egyetem és a Nádasdy 

Alapítvány együttműködése56 viszont annak bizonyítéka, hogy – az ökogazdálkodás széles 

körű megtanításával - pár hektáron is lehet eredményesen gazdálkodni. Dr. Solti Gábor szerint 

a gazdaságok mérete a Közép-Európa társadalmi – politikai - gazdasági hagyományainak kö-

vetkezménye. Nyugat-Európában a kis- és családi vállalkozások életképességét bizonyítja, 

hogy 2001.-ben az ökogazdaságok átlagos mérete az EU + EFTA országokban átlagosan 

kb. 30 ha, de Ausztriában, Svájcban, Norvégiában 10 - 20 ha volt.57 

Az Európai Unió 2007. évi adatai alapján is hasonló a helyzet. Az egyes gazdaságok földterü-

letének nagyságában szerepe van a hazai hasznosításnak is, - a biogazdálkodás területének 

döntő hányada ugyanis állattartás céljára szolgáló rét és legelő, amelynek eredménye a feldol-

gozást követően kerül értékesítésre hús- és tejtermékek formájában. 

BIOGAZDÁLKODÁS TERÜLETÉNEK 
HASZNOSÍTÁSA   2007-BEN
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7. ábra: A biogazdálkodás területének hasznosítása Magyarországon 
Forrás: Dr. Roszik Péter és szerzőtársai (2008): Jelentés a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft  

2007. éves tevékenységéről (2. oldal) http://biokontroll.hu/evesjelentes.php (2008. 03.31.) 

 
56 Kossuth Rádió 2004. június 6. „Névjegy” c. Beszélgetés Nádasdy Ferenc környezetvédelmi szakemberrel 
57 Seléndy Szabolcs (Szerk. 2005): Ökogazdák kézikönyve (23-28. oldal) Szaktudás Kiadó Ház Budapest 
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Az alacsony hazai biofogyasztás fő okaként elsősorban a magas árakat és alacsonyabb hazai 

jövedelmeket szokták említeni. Ennek viszont éppen az ellenkezőjét mutatja a biogazdálkodás 

területének hazai regionális szerkezete, - óriási különbségekkel az egyes régiók között.

8. ábra: Ökogazdálkodás a hazai településeken  
Forrás: KTI Kht. Térinformatikai stúdió In: Dr. Roszik Péter (2004): Az Ökológiai gazdálkodás helyzete és kilá-

tásai Biokontroll Hungária Kht, Budapest  

Kiemelkedően magas az Észak- és Dél-Alföldi ill. Észak-Magyországi régiók aránya, lé-

nyegesen alacsonyabb - a magasabb jövedelem-színvonalat reprezentáló - dunántúli és közép 

- magyarországi régiók szerepe, Nyugat Dunántúl középen helyezkedik el a két pólus között. 

Mindez egyértelműen igazolja a tudásközpontok - alap- és továbbképző szakmai tanfolyamai-

nak, szaktanácsadók szolgáltatásának, már jól működő ökogazdaságok tapasztalatainak, stb. - 

meghatározó szerepét a biogazdálkodás hazai regionalitásában.  

A regionális összehasonlítás nemzetközi szinten is érdekes eredményt mutat. Az EU (27) tag-

állama között a 17. helyen vagyunk a rangsorban, de nem jobb a pozíciónk a - hozzánk ha-

sonló helyzetben lévő - Közép-Kelet-Európai országok (CEE) között sem, - 7. helyen a rang-

sorban -, utánunk már csak Lengyelország, Románia és Bulgária következik.     

Feltűnő viszont – a kedvezőtlen éghajlati adottságokkal rendelkező - északi országokban 

a biogazdálkodás magas részaránya. Svédország, Finnország és Dánia, vagy Közép-Kelet 
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Európában Lettország és Észtország gyakorlata is azt igazolja, hogy a „permanent 

agriculture” mozgalom, - az ember és természetes környezetének harmóniája, - a legkedvezőt-

lenebb adottságú területeken is megélhetést tud biztosítani az ott élő lakosság számára, 

amennyiben a piaci hátterét is sikerül megteremteni.  

ORGANIC & IN-CONVERSION AGRICULTURAL 
LAND IN THE EUROPEAN UNION - 2007.12.31.
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9. ábra: Biogazdálkodás részaránya az EU (27) országaiban régiónként 
CEE=Közép-Kelet-Európa, WE=Nyugat-Európa, SE=Dél-Európa, NE=Észak-Európa  

Saját szerkesztés, forrás: Organic and In-conversion Agricultural Land and Farms in the European Union (EU 
27) 31.12.2007, FiBL-Survey in Progress, data are continually updated. Last update: July, 2008 Research 

Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-5070 Frick, http://www.fibl.org URL http://www.organic-
europe.net/europe_eu/statistics  

2.4 Biotermékek a természetvédelem és a fenntartható fejlődés érdekében 

Rachel Carson az USÁ-ban országos vitát robbantott ki 1962-ben a technológiai haladás hatá-

rairól, és a tudomány felelősségéről, amely a természet leigázását tűzte ki célul. „Hiheti-e 

bárki is, hogy eláraszthatjuk mérgekkel a Föld felszínét anélkül, hogy alkalmatlanná tennénk 

az élet fennmaradására?”58 – bizonyítékokat sorolt fel a szervezetbe jutott növényvédő-szerek 

és egyes rákos megbetegedések közötti közvetlen összefüggésre. Néma tavasz c. könyvével 

figyelmeztetett a természettel való kapcsolat felülvizsgálatára, - a jobb élet és a jövő generá-

ciók érdekében, - és ezzel lendületet adott a természeti környezet védelméért folytatott moz-

 
58 Carson, Rachel (2007): Néma tavasz (11-13. oldal) Katalizátor Könyvkiadó, Páty 
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galmaknak is. Bár a tudományos világ csak később ismerte el igazát, elszánt harca még-

sem volt hiába, - vészkiáltása nem maradt visszhang nélkül sem hazájában, sem a világon, 

és még Magyarországon sem. (Magyarország 1968. január 1.-től - a világon elsőként – be-

tiltotta a DDT gyártását és behozatalát). 

A trendkutatással foglalkozó német Gerken Intézet59 szerint a növekedésre beállított gazdasá-
gok egyre inkább változtatási stratégiák kezdeményezésére kényszerülnek, hogy „az üzleti vi-
lág a természettel összhangba kerüljön”:   

• A mezőgazdaság legnagyobb részének átállításával alternatív földművelési módszerekre 
(biotermelés), hogy megszabaduljon a tőle lényegében idegen iparszerűség kényszerétől, 

• A termékek és a marketing ökologizálásával: 
• környezetszennyező technológiák helyett természetes alapanyagokkal, 
• a környezetre ártalmas termékek átalakításával, 
• a különösen szűkös forrásokat felhasználó termékek betiltásával, 
• Szoláris gazdaság, a napenergia intenzívebb hasznosításának alkalmazásával, 
• A hulladékok újrahasznosításával (recycling modell) stb.60 

Az alábbi ábrán a természet és gazdaság harmonikus fejlődése és az összhang tartós hiánya 
közötti különbség látható, - amelynek a jövőben katasztrofális következményei lehetnek.  

 

Bioszféra 

Társadalom

Bioszféra 

Társadalom 

Gazdaság 

Szigorú környezeti fenntarthatóság Gyenge környezeti fenntarthatóság 

Gazdaság

10. ábra: A fenntartható fejlődés értelmezése 
Forrás: Szlávik János (szerk. 2007.): Környezet-gazdaságtan BMGE - Typotex, Budapest (61. oldal) 

 
59 Gerken, Gerd (1993): A 2000. év trendjei. Az üzleti világ az információs társadalomban. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 18. oldal 
60 Gerken, Gerd (1993): A 2000. év trendjei. Az üzleti világ az információs társadalomban (8., 36-37., 59., 81. 

oldal) Akadémiai Kiadó, Budapest 
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Az előrejelzés tökéletes összhangban van a biogazdálkodás és az energiakorszerűsítés köve-

telményeivel. A gyakorlat viszonylag rövid időn belül igazolta a prognózisoka, ma már nem 

előre menekülés, sokkal inkább „kényszerlépés” a nagyobb problémák, katasztrófák megelő-

zése érdekében. A környezetszennyező technológiák mellett megjelentek a napkollektorok. 

Michael E. Porter már 1980-ban írta, hogy „…az amerikai kormány például erőteljesen támo-

gatja a napenergia hasznosítását, adókedvezményeket és kutatási támogatásokat adva.”61 Az 

EU egyes tagországai is ösztönzik a környezetbarát energiahordozók alkalmazását.62 „Az Eu-

rópai Unió célja, hogy 2010-re az elektromos áram 22%-a megújuló energiaforrásokból szár-

mazzon.”63 

Egyes iparágak különösen nehéz helyzetbe kerültek a gyártási technológia és termékszerkezet 

átalakításának, korszerűsítésének új követelményei és költségei miatt, másik oldalról pedig a 

nyersanyagforrások kimerülése és a növekvő energiaköltségek kényszerítik ki a szükséges 

változásokat. A vállalatok számára gazdaságilag is megfontolandó a választás az alábbi két 

lehetőségből:

• a termelési volumen további növelése a tömeggyártás korábbi feltételei mellett, vagy 

• a jelenlegi készletgazdaságról áttérni a szolgáltatás-gazdaságra, hozzájárulva a termék 

teljesítményének növeléséhez, élettartamának meghosszabbításához.64 

Mindez a vállalati termékstratégia alapvető változásához vezet, amely termékszinten is 

kapcsolódhat az ökoetikai gondolkodáshoz. Ennek fontosabb eredményei lehetnek: 

• Tartósabb termékek gyártása, - a szervízhálózat kialakításával, 

• A termék anyagigényének, csomagolóanyag-tartalmának csökkentése,  

• Termékhasználat ésszerűsítése, szolgáltatások és tájékoztatás a túladagolás megelőzésére 

(pl. a permetezőszerek és egyéb vegyi anyagok használatánál), 

• A termékek újrahasznosítása, újragyártása, 

• Javítási szolgáltatások, bérelt termékek cseréje, alkatrészek újraértékesítése.65 

61 Porter, E. Michael (1993): Versenystratégia Iparágak és versenytársak elemzései módszerei (48. oldal) Aka-
démiai Kiadó, Budapest 

62 Szolnoki Győzőné Karkus Mária(1999): A zöldmarketing és gazdasági környezete Mezőgazda Kiadó 
63 A világ helyzete 2003. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető

folyamatról (148. oldal) Föld Napja Alapítvány 
64 Kerekes Sándor egyetemi tanár előadása, Kossuth Rádió Gondolatjel c. műsora, 2004. július 11. de. 11 óra. 
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Az Amerikai Egyesült Államokban 1990.-ben indult „zöldmarketing” mozgalom66 jegyében 

tömegesen jelentek meg „környezetbarát” termékek, „környezetkímélő” vállalati kezdemé-

nyezések, - a nyilvánosság biztosításával. Az innovációban élenjáró vállalatok gyorsan reagál-

tak a kihívásra, - intelligens, ún. „zöldtechnológiák” kifejlesztésével. A tendencia hazánkat is 

elérte, ma már a hazai vállalatok is szívesen használják a „zöld” jelzőt, és hoznak a környezet 

védelmével összefüggő intézkedéseket pl. a termékszerkezet ill. gyártási technológia vagy  

csomagolóanyagok gyártásával.67 

Az Európai Közösség 1992-ben alapította a környezeti címkét, - jó minőségű és a piaci átlag-

hoz képest jelentős környezeti előnyökkel rendelkező termékek, szolgáltatások jelölésére. 

Magyarország 1994-ben alapította a „Környezetbarát Termék” védjegyet, amely csak je-

lentős környezeti előnynél adható, ha a termék gyártása, felépítése, működése, üzemeltetése 

és hulladékkezelése teljes összhangban van a környezetvédelmi szempontokkal.  

11. ábra: Környezetbarát termékek jelölése az EU-ban és Magyarországon 
Forrás: http://naturemagazin.hu/?cikk_id=24 (2008. április 23.) 

Az üzleti világ és a természet egyensúlyának helyreállítása Magyarország számára is aktuális 

feladat, - EU csatlakozásunk óta még fokozottabb mértékben, - termék-konstrukcióban és  

gyártási technológiában egyaránt. Az ösztönző és kényszerítő hatás közvetlenül jelentkezik a 

mezőgazdasági termékek exportjával és élelmiszeripari feldolgozásával foglalkozó területe-

ken, éppen ezért figyelemreméltó és nagyra értékelhető a magyar mezőgazdaságban 1983-

ban úttörőként indult kezdeményezés, amelynek során megkezdődött a biogazdálkodás és 

 

65 Csutora Mária - Kerekes Sándor (2004): A környezetbarát vállalatirányítás eszközei KJK KERSZÖV Bp. 
66 Philip Kotler-Kevin Lane Keller (2006): Marketing-menedzsment (144. o.) Akadémiai Kiadó Budapest 
67 http://www.szinflex.hu/ (2008.04.23.) 
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fokozatos térhódításával a mezőgazdasági termékszerkezet korszerűsítése is hazánkban. A 

kezdeményezés értékét növeli: 

• úttörő szerepünk a mezőgazdasági és élelmiszeripari innovációban,  

• térhódításával egy nehézségekkel küzdő ágazat problémáinak enyhítésére szolgált,  

• „környezetbarát” termékeivel segíti az egészségügyi prevenciót, - mind a betegségek 

megelőzésével, mind pedig azok gyógyításával, és végül 

• a vegyszermentes biotermelés „környezetbarát technológia”, amely képes egészséges és 

piacképes élelmiszerek, nyersanyagok előállítására. 

A biogazdálkodás tökéletes összhangban van a természeti környezet védelmével és az ener-

giakorszerűsítés követelményeivel. A szakirodalom68 szerint mind az energiafelhasználás, 

mind az üvegházhatású gázok kibocsátása lényegesen csökkenthető a mezőgazdaság ökológi-

ai átalakításával, és a biogazdaságok nyersanyag felhasználása is alacsonyabb. A mezőgazda-

sági termékszerkezet átalakítása ugyanakkor gazdasági versenyképességünk javítását, export-

lehetőségeink fokozását, bevételeink emelkedését, és ezen túl – az egészségügyi prevenció 

elősegítésével - az egészségügyi ráfordítások csökkenését is eredményezheti.  

Ezen a területen alkalmazható M. Porter megkülönböztető és összpontosító, vagy rés 

(niche) stratégiája. M. Porter sikeresen alkalmazható általános stratégiákat is megfogalmaz 

aszerint, hogy a vállalkozás tömegpiacra, vagy igényes piacra szállít a versenytársaitól jól 

megkülönböztethető termékeket, esetleg ritka piaci esélyt igyekszik-e kihasználni.69 

• A költségvezető szerep: irracionális cél a multinacionális cégekkel folytatott versenyben..  

• A megkülönböztető stratégia: a termék vagy szolgáltatás differenciálása,  

• Az összpontosítás: a piaci rések kihasználása a szűk piaci keresletet kielégítő

termékválaszték, vásárlóréteg vagy piaci terület tekintetében.  

A bio/öko/organikus termékek - bio/öko/organikus tulajdonságuknál fogva - egy új (inno-

vatív) és kommunikálható termékkülönbözőséget testesítenek meg, amelyet a fogyasztók 

 
68 Fürediné Kovács Annamária: A fenntartható táplálkozás - Az ökoélelmiszerek példáján keresztül In: 

Vadovics Edina - Gulyás Emese (szerk.) „Fenntartható Fogyasztás Magyarországon 2007.” c. Tudományos 
Konferencia konferenciakötete 211. oldal  

69 Porter, E. Michael (1993): Versenystratégia. Iparágak és versenytársak elemzési módszerei Akadémiai Ki-
adó, Budapest 53-65. oldal 
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az árban is többletként értékelnek. A „többlet” - ami megkülönbözteti őket a vegyszerekkel 

előállított és génmanipulált termékektől - az, hogy egészségesebbek, vagyis a „többlet” az 

egészségre káros anyagoknak a „hiánya”, - mint pl. a műtrágya és a permetezőszerek vegy-

szertartalma, állatok esetében az antibiotikumok, vagy a közeli ipari üzemek levegő- és víz-

szennyezettsége stb. - amelyek az emberi szervezetben súlyos betegségek kialakulásához ve-

zethetnek. A bio/öko/organikus gazdálkodás „környezetbarát” termékeivel segíti az egész-

ségügyi prevenciót is, - a betegségek gyógyításában és megelőzésében egyaránt. A megkü-

lönböztető jelleg azonban nem egy látható tulajdonság, ezért a fogyasztókat egyértelműen tá-

jékoztatni kell - a környezetbarát (öko, bio, organic) márkajelzés és logo feltüntetésével -, ami 

egyben garancia a biotermék valódiságára. A környezeti hatásokra érzékeny fogyasztók haj-

landók a jobb minőséget magasabb árban elismerni, így a termékek magasabb árkategóriában 

versenyezhetnek és az innovációs költségeket is képesek viselni. Versenyelőny az is, hogy a  

biotermékekre nincs termelési kvóta, korlátlanul értékesíthetők.

A biogazdálkodáshoz szükséges feltételek, adottságaink is előnyösek. Magyarország olyan 

gazdaságilag hasznosítható értékekkel, erősségekkel rendelkezik, amelyek erősíthetik ed-

digi pozícióinkat: 

• Nagykiterjedésű a művelésre alkalmas, jó termőképességű földterület,

• Kedvező természeti adottságokkal és éghajlati viszonyokkal rendelkezünk, 

• Földrajzi helyzetünknek köszönhetően mezőgazdasági termékeink jó minősége,

• Az elmúlt évtizedek termelési gyakorlatának köszönhetően a hazai termőföld 

kiemelkedően jó ökológiai adottságai,

• A magyar mezőgazdaság történelmi hagyományai,

• Magas színvonalú elméleti képzés, a tudásközpontok és a gyakorlati szakemberek 

továbbképzése,  

• A magyar élelmiszerek, - különösen a biotermékek EU által is elfogadott - szigorú 

minősítési rendszere.70 

A jelen és a jövő generációk érdekében is erkölcsi kötelességünk meglévő, örökölt értékeinket 

megőrizni és ésszerűen hasznosítani egy egészségesebb társadalom érdekében. Ebből a szem-
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pontból azért előnyös a helyzetünk, mert vannak lehetőségeink a fenti értékek, erősségek 

hasznosítására, amelyek ismertek, sőt szükségesek is: 

• A biotermékek iránti – kielégítetlen - hazai kereslet dinamikus növekedése, 

• Szinte „korlátlan” exportlehetőségek az Európai Unió országaiban is, 

• Egyre fokozottabb piaci igény a bio- üzemanyagok, megújuló energiaforrások iránt, 

• Egészségügyi kiadások csökkentésének igénye az állami irányítás részéről, - az orvosi, 

kórházi, egészségügyi ellátás, gyógyítási és gyógyszerköltségek teherviselésében. 

Magyarország pozíciója a biogazdálkodás és a biofogyasztás terén mégis rendkívül szerény, 

és az utóbbi években a növekedés üteme is lelassult. Magyarország teljes mezőgazdasági terü-

letének csak 2,88%-án folyik biogazdálkodás. A 2007. évi statisztikák szerint az EU (27) tag-

államának összterületén átlagosan 4,22% biogazdálkodás részaránya, - a tagállamok közül 

Ausztria vezet 13,37%-kal, hazánk viszont már csak 17. a rangsorban. 

ORGANIC & IN-CONVERSION AGRICULTURAL 
LAND IN THE EUROPEAN UNION - 2007.12.31.
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12. ábra: A biogazdálkodás területének részaránya az EU-ban és Magyarországon 
Saját szerkesztés, forrás: Organic and In-conversion Agricultural Land and Farms in the European Union (EU 

27) 31.12.2007,  FiBL-Survey in progress  Data 31.12.2007, rest: 31.12.2006  Last update: July, 2008   
 http://www.organic-europe.net/europe_eu/statistics-europe.htm 2008-07-30

70 Csutora Mária – Kerekes Sándor (2004): A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJK-KERSZÖV Jogi 
és Üzleti Kiadó Kft. Budapest 
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ORGANIC & IN-CONVERSION AGRICULTURAL 
FARMS IN THE EUROPEAN UNION - 2007.12.31.
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13. ábra: Biogazdálkodást folytató vállalkozások az EU-ban és Magyarországon 
Saját szerkesztés, forrás:  Organic and In-conversion Agricultural Land and Farms in the European Union (EU 

27) 31.12.2007,  FiBL-Survey in progress  Data 31.12.2007, rest: 31.12.2006  Last update: July, 2008   
 http://www.organic-europe.net/europe_eu/statistics-europe.htm 2008-07-30

Pedig a biogazdálkodás sikertényező lehetne a hazai mezőgazdasági termelők, élelmiszer-

feldolgozó vállalkozások és exportőrök számára, amint ezt dinamikus térhódítása - világszer-

te, és különösen Európában - a gyakorlatban is igazolja. Alapvető gazdasági érdekünk tehát a 

hazai mezőgazdaság jövedelemtermelő és munkaerő-megtartó képességének javítása:  

• új és piacképes bio/öko/organikus termékek volumenének dinamikus növelésével, 

• a hazai mezőgazdaság termékszerkezetének korszerűsítésével a jövedelmezőségének 

növelésével, exportszerkezetünkben pedig - a nyers vagy alacsony szinten feldolgozott 

termékek helyett – a magasabb szintű feldolgozottsággal. 

Export esélyeink szempontjából bíztató a növekvő piaci igény Nyugat-Európa országaiban, - 

eddigi kedvező exportlehetőségeink a német, osztrák, svájci, holland, francia, olasz, angol pi-

acokon.71 Roszik Péter szerint 2005. évben a hazai termelés több, mint 80%-a került exportra, 

a hazai fogyasztás viszont lényegesen elmaradt a nyugat-európai országoktól.72 Igaz, hogy az 

 
71 Biokontroll 2004. In: Kovács Annamária, Frühwald Ferenc: Organic Farming in Hungary 2005 

http://www.organic-europe.net/country_reports/hungary/default.asp 
72 Kritikus időszak előtt a bioélelmiszer-szektor  Napi Gazdaság 2005.11.23.  

http://www.google.com/search?q=cache:-Ht10RZDYdMJ:www.eu- 
info.hu/cikk.asp%3Fdb%3Dhirek%26id%d5409+biofogyaszt%C3%Al&h1=hu&g1=hu&ct=clnk&cd= 8 
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EU országokban már több éve gyakorlat a biogazdálkodás - területre vetített – állami támoga-

tása, különösen az átállás időszakában, - a kieső jövedelem kompenzálása céljából. Ennek 

eredményeként az Európai Unióban - tagországonként különböző mértékben - dinamikus fej-

lődésnek indult az ökogazdálkodás, - Ausztriában például már 1994-ben minden ötödik gaz-

daság biogazdálkodást folytatott.73 

Az Európai Unióban 2010-ig várhatóan átlagosan 10%-ra74 nő a biogazdálkodás területének 

részaránya, és ehhez a célkitűzéshez hazánk is csatlakozott.75. A kitűzött cél érdekében terme-

lő és ipari feldolgozó, vendéglátó-ipari vállalataink számára létkérdés lesz a váltás ökobarát 

termékekre és a „zöld beszerzés” arányának növelésére, amelynek viszont a piaci hátterét is 

meg kell teremteni. Annak ellenére, hogy személy szerint mindenkinek érdeke lenne a vegy-

szerekkel kezelt élelmiszerek mellőzése, - a hazai tényszámok mégsem ezt igazolják. Ezért a 

biofogyasztás alakulása Magyarországon, és okainak vizsgálata további kutatást igényel.   

 
73 Szolnoki Győzőné Karkus Mária (1999): A zöldmarketing és gazdasági környezete (78.o.) Mezőgazda Ki-

adó, Budapest. 
74 Seléndy Szabolcs (szerk. 2005): Ökogazdák kézikönyve (23. oldal) Szaktudás Kiadó Ház Budapest  
75 Biokultúra - Sárközy Péter Alapítvány: Jövőkép 2004-2010 között  

http://www.budapesti-agrarkamara.hu/biokultura/index.asp?page=jovokep  
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3. A GYAKORLATI ALKALMAZÁS SZAKIRODALMA 

3.1 A biofogyasztás nemzetközi összehasonlítása 

A bioélelmiszerek felvevő piaca világszerte, - Európában pedig különösen - dinamikusan nő, -

a Datamonitor-Europe üzleti prognózisa szerint76 - az elmúlt 5 év dinamikus növekedési üte-

me folytatódik a következő 5 évben is. 2003-2007. években 14,8% volt a növekedés évi átla-

gos üteme, és évi 10,6% várható a 2007-2012. időszakban, - de már évről-évre csökkenő ten-

denciával (13%-6,9%). A 2007. évi piaci értékesítés volumene Európában 16,6 milliárd Euro 

volt, 2012-ben pedig 27,4 milliárd Euro várható. Az összes bioértékesítés ¾-ének felvevő pia-

ca Európa 10 vezető országa, - az alábbi ábra szerint. Az alábbi ábra országonként szemlélteti 

a 2006. és 2007.  évi értékesítési volument (millió Euroban), és látható a növekedés tendenci-

ája is az egyes országokban.     
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14. ábra A biotermékek piaci helyzete Európa 10 vezető országában, 2006-2007. 
Forrás: Willer, Helga (July 3, 2008) FiBL Research Institute of Organic Agriculture, Frick      

http://www.organic-europe.net/europe_eu/market/europe-market-top-10-2006-2007.ppt 2008-07-31

76 Datamonitor Europe (2008): Organic Food in Europe – A jelentésben Europa = Németország, Olaszország, 
Egyesült Királyság, Franciaország, és Spanyolország piaci forgalma - Publication date: January 2008 Lon-
don, UK  www.datamonitor.com 2008-07-07 
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A FiBL kutatás szerint Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország a 

piaci részaránya volt a legnagyobb. A kisebb országok - magas biofogyasztásuk ellenére - vi-

szonylag kisebb piaci részarányt is képviselnek.    

BIOTERMÉKEK PIACI HELYZETE  
TOP-10 EURÓPÁBAN 2007.

Hollandia
3% Németország

36%

Egyesült
Királyság
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Franciaország

13%

Svájc
5%

Ausztria
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Dánia
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Svédország
3%

Belgium
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15. ábra A biotermékek piaci helyzete – Top 10 Európában, 2007. 
Forrás: Saját szerkesztés, Willer, Helga (2008): The European Market for Organic Products - the ten leading 

countries 2006/2007 c. prezentációja alapján (Egyesült Királyság: 2006. évi adat) Compiled by FiBL, 
Aberystwyth University, Agromilagro Research, ZMP, FiBL Research Institute of Organic Agriculture, Frick 

July 3, 2008  http://www.organic-europe.net/europe_eu/market/europe-market-top-10-2006-2007.ppt
2008-07-31 

Az értékesítés termékcsoportonkénti összetételében legnagyobb a zöldség-gyümölcs (32,6%), 

ezt követi a félkész termékek (20,7%), a tejtermékek (17,1%), a kenyér és gabona (11%), az 

italok (9,7%), és végül a legkisebb a hús, hal, baromfi (8,9%) részaránya. 

Magyarországon a biotermékek piaci forgalma – 2001. évre vonatkozó adatok szerint – kb. 20 

milliárd Ft volt, - és ennek mindössze 5-10%-a került a hazai piacon értékesítésre.77,78 A 

2007. évi adatok alapján a biogazdálkodás 2,88% területi részarányával a 17. helyen, a bio-

gazdálkodást folytató vállalkozások 0,22%-os részarányával pedig a 24. helyen – vagyis a sor 

 
77 Sarudi Cs. (2002): Mit várhat a vidék az EU ajánlata alapján? Acta Scientiarium Socialium No. 11.  35-45. 

In: Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gya-
korlatban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest 326. oldal   

78 Sarudi Cs. (2003): Térség és vidékfejlesztés Agroinform Kiadó Budapest In: Berács József - Lehota József - 
Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakorlatban KJK-KERSZÖV Jogi és 
Üzleti Kiadó Kft Budapest 326. oldal 
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végén - állunk az EU(27) rangsorában79. A számok alapján van mit tanulni a nálunk sikere-

sebb országoktól, ennek érdekében három olyan országot választottam ki a FiBL Kutatóinté-

zet ország-jelentéseiből, amelyek - földrajzilag közeliek, nagyságrendileg, fejlődésük alapján 

is hozzánk hasonlóak. Mindhárom ország gyakorlata – több szempontból is - példaértékű le-

het számunkra, és  figyelemreméltó  lehet szerintem – a hozzánk ugyan egyáltalán nem hason-

ló - Kína példája is, mert versenypozíciónkat nagyon komolyan veszélyezteti a hazai és Nyu-

gat-Európai piacokon.     

Ausztria80 a biogazdálkodás 13,37%-os területi részarányával kiemelkedően 1. helyen áll az 

EU rangsorban, pozícióját évek óta tartja, és a továbbiakban is az a terve, hogy az „EU’s 

number one country” marad. Ennek érdekében új akcióterv indult - a gazdaságosság növelésé-

re és a fogyasztók tájékoztatására a biogazdálkodás környezeti hasznosságáról -, amelynek 

2010. évi célja a biogazdálkodás részarányának 16%-ra növelése.81 

Legnagyobb tanúsítást végző szervezet az ABG (Austria Bio Garantie) a biogazdaságok több, 

mint a felét minősíti, és mellette még más minősítő testületek is működnek. (Pld. BIKO Tirol, 

BIOS, LVA, SGS, SLK). 1994-től az "Austria Bio-Zeichen" garantálja a biotermékek bizton-

ságát, melyet a termelő, feldolgozó és kereskedelmi vállalatok használnak. Igazolja, hogy a 

termék valóban biogazdaságból, összetevőinek pedig legalább 70%-a hazai biogazdaságból 

származik. A nem hazai biotermékekre másik logo kerül.    

16. ábra A hazai és nem hazai biotermékek jelölése Ausztriában 
Forrás: http://www.organic-europe.net/country_reports/austria/default.asp 2008-07-31 

 
79 Organic and In-conversion Agricultural Land and Farms in the European Union (EU 27) 31.12.2007, 

FiBL-Survey in progress  Data 31.12.2007, rest: 31.12.2006  Last update: July, 2008. 
http://www.organic-europe.net/europe_eu/statistics-europe.htm 2008-07-30

80 Klingbacher, Elisabeth - Pohl, Alexandra: Organic Farming in Austria 2004. FiBL Research Institute of 
Organic Agriculture, Frick http://www.organic-europe.net/country_reports/austria/default.asp 2008-07-31 

81 New Action Plan for Organic Food and Farming in Austria (April 28, 2008) FiBL Research Institute of 
Organic Agriculture, Frick  http://www.organic-europe.net/default.asp 2008-08-08 
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Az ausztriai háztartások 85%-a vásárol biotermékeket. Kezdettől meghatározó a hagyo-

mányos élelmiszerláncok kezdeményező készsége, ami hazánkban is egyre erőteljesebben ér-

vényesül, - különösen a SPAR-INTERSPAR-KAISER szupermarketek biotermék-kínálatának 

és választékának növekedésében és szakszerű tájékoztatásában. A pozitív hatás vitathatatlan a 

biofogyasztás alakulására és a személet-változásra, viszont - osztrák és német biotermékekkel 

- hazai biotermékeink piacán terjeszkedik.        

• Az 1990-es évek óta a Billa/Merkur slogen: "Yes! naturally", és a bio-márkanevek 

intenzív marketingkampányának köszönhető a biotermékek iránti kereslet 

növekedése, és imázsának kialakítása. A biotermékek 60%-át az élelmiszerláncok 

értékesítik, szupermarketek - sőt 2002.-től diszkont áruházak - kínálatában is szerepelnek.  

• Ausztriában kb. 30% a nagyfogyasztók (iskolák, kórházak, büfék.) ellátása és a vendéglátás, 

export részaránya a biotermékek értékesítésében. Nagyon fontos és növekvő a köz- és 

magánszektor (kórházak, ápolási otthonok, iskolák) konyháinak ellátása. Bécsben a 

közintézmények 30 %-ában, Salzburgban a gyermekintézmények 50 %-ában van bioellátás.    

• Kb. 10% a közvetlen értékesítés, - a közvetlen kapcsolattal csak viszonylag kisebb 

nagyságrendet lehet elérni. Kínálatában hétvégi programok és kirándulások szerepelnek 

főleg iskolák részére annak érdekében, hogy a diákok megismerjék a biogazdálkodást.

Az első agrár-környezetvédelmi program 1995-ban indult, a biogazdaságok kb. 95%-a része-

sült támogatásban. A közelmúltban az ország keleti részén élő fiatal gazdálkodók tömegesen 

döntöttek szüleik gazdálkodásának folytatása és fejlesztése mellett, -  bioélelmiszerek terme-

lésével. 

Ausztia biogazdálkodási gyakorlata különösen követendő példa lehet számunkra: 

• A bioélelmiszerek egyértelmű jelölésével, a bio-márkanevek intenzív 

marketingkampányával,

• A biogazdálkodás támogatási rendszere az agrár-környezetvédelmi program része, és a 

környezetvédelem eredményesen gazdálkodik a forrásokkal,  

• A nagyfogyasztók és közintézmények magas aránya, - különösen az iskolák és 

egészségügyi intézmények szerepe fontos, - a szemlélet fejlesztése és az egészséges 

táplálkozás, egészségügyi prevenció szempontjából, 

• A diákok szemléletformálása a kirándulások, hétvégi programok szervezésével,     
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• A keleti régióban élő fiatal generáció számára is vonzerő a biogazdálkodás, így erősíti a 

vidék népességmegtartó erejét, 

A kiemelkedő eredmények a kereskedelmi láncok kezdeményezőkészségének, intenzív 
marketingkampányának, a közintézmények ellátási és a biogazdálkodás támogatási 
rendszerének is köszönhető. Ausztria gyakorlati példamutatása különösen jelentős a nyugati 
határon élő hazai termelők gazdálkodási módjára és a lakosság fogyasztási szemléletére.  

Szlovákia és Csehország nagyságrendileg, földrajzilag közeli ill. közvetlen szomszédunk, - a 
Közép-Kelet-Európai régió tagállamaiként -  történelmi és gazdasági fejlődésük is hozzánk 
hasonló volt, - de az utóbbi években már másként alakult. Különösen megfigyelhető ez a bio-
gazdálkodás terén és a lakosság biofogyasztásának alakulásában.   

Szlovákiában82 1991-ben kezdődött a biogazdálkodás, de már jóval előttünk jár, 2007. évben 
10. volt az EU (27) rangsorában. Szűkszavú ország-jelentése konkrétumokat nem tartalmaz, 
de a súlypontokra és a fejlesztési irányokra lehet következtetni, amelyek hasonlóak hazai fel-
adatainkhoz.  

A biotermékeinek nagyobb részét Nyugat-Európába exportálja, a főbb hazai értékesítési csa-
tornái a termelőhelyi értékesítés, a speciális üzletek, az internet és a nagy áruházláncok. A to-
vábbfejlődéshez döntő fontosságú a hazai piac fejlesztése, a feldolgozási és a marketingstra-
tégia fejlesztése, a fogyasztói bizalom erősítése, a biogazdálkodásban alkalmazott kutatás tá-
mogatása, tudás és információcsere, képzés és ösztönzés, tanácsadó szolgálat és ismeretter-
jesztő programok kiterjesztése.    

A Naturalis SK Ltd. Látja el a biotermelés felügyeletét és minősítését. Szlovák nemzeti logo a 
biotermékekre  -  Európai Unió logo szlovák biotermékekre: 

17. ábra Szlovák és EU logo a biotermék jelölésére Szlovákiában 
Forrás: http:/www.organic-europe.net/country_reports/slovakia/default. asp 2008-07-31 

 
82 Lehocká, Zuzana – Klimeková, Marta: Organic Farming in the Slovak Republic 2007 FiBL Research 

Institute of Organic Agriculture, Frick  http:/www.organic-europe.net/country_reports/slovakia/default.asp
2008-07-31 
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A 2007 – 2013. évi vidékfejlesztési programban a biogazdálkodás támogatásának előirányzata 

magasabb a korábbinál. 

Szlovákia gyakorlatának szűkszavú ismertetése alapján is követendő példa lehet számunkra: 

• a hazai piac fejlesztésének fontossága, a feldolgozási és a marketing stratégia fejlesztése,  

• tudás és információcsere, képzés és ösztönzés, tanácsadó szolgálat és ismeretterjesztő

programok kiterjesztése. 

• a fogyasztói bizalom erősítése (biotermékek minősítése és címkézése), 

• az alkalmazott kutatás támogatása a biogazdálkodásban,  

Csehországban83 már az 1980-as évek közepén kezdődött a biogazdálkodás, 2007. év végén 

lényegesen előttünk, a 6. helyen áll az EU(27) rangsorában, és valószínűleg a 2010. évi 10%-

os célkitűzés teljesítése sem lesz probléma. Sok konkrét intézkedés, kezdeményezés és siker-

lehetőség szerepel a jelentésében, amelyek a fenti eredményeket megalapozták és várhatóan 

tovább is fokozzák.  Az ABCERT GmbH, Brno  cseh-német minősítő szervezet 2006. január 

1.-én, a Biokont CZ, s.r.o., Brno pedig egy újabb tanúsító szervezetként 2006. közepétől

kezdte meg működését és a biogazdálkodás oktatását, kutatását és fejlesztését.  

Csehország 2000-től exportálhat az EU országokba, EU-n kívül csak bébiételeket szállít Tö-

rökországba. A gyorsan növekvő hazai piacon 2005-ben 12,5 millió Euro volt a forgalom.

A fogyasztók érdeklődése ösztönzi a termelőket, hogy az ellátást hazai termékekből biztosít-

sák. A biogazdálkodás ösztönzésére szolgál a folyamatos goodwill a médiából. Sikeres PR 

tevékenységek: Nyitott kapuk napok, kóstoltatás, sajtókonferenciák, rendszeres infor-

mációküldés a médiának, cikkek, könyvek, havi magazin, biogazdálkodás bemutatása a 

kereskedelmi vásárokon, interneten, fogyasztói klubokban és a kapcsolódó területeken.  

A legfontosabb vásárlási helyek:  

• A hiper- szupermarketek, de  kevés bioterméket kínálnak,  
• A bioboltokban nagy a választék, a helyi termelők friss termékeit kínálják, és kóstolást, 

főzőtanfolyamot, bemutató kirándulásokat szerveznek a biogazdaságokba, - szakszerű
tanácsokkal és információkkal,  

 
83 Dytrtová, Karolína et al.: Organic farming in the Czech Republic 2006 FiBL Research Institute of Organic 

Agriculture, Frick http://www.organic-europe.net/country_reports/czech_republic/default.asp 2008-07-31 
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• Az internet részaránya állandóan nő,
• A közvetlen termelőhelyi értékesítés friss gyümölcs, zöldség, tej, tej- és hústermékek,  
• Közvetlen értékesítési lehetőségek még a piacok, a klf. vásárok, a közvetlen kiszállítás 

postai küldeményként és a dobozos kiszállítás.  

A teljes forgalomban 56% az import részaránya. A biotermékek részesedése az élelmi-

szerfogyasztásban 0,35%, az átlagos bio-élelmiszer-beszerzés pedig 2,65 Euro/fő volt.  

A GfK Praha felmérése szerint a cseh lakosság 3%-a vásárol BIO logoval ellátott bioterméke-

ket, ¼-e ismeri, de csak esetlegesen vásárolja, másik ¼-e ismeri, de nem vásárolja, és majd-

nem a ½-e nem is ismeri és nem is vásárolja a biotermékeket. A leggyakrabban említett 

akadályok az információhiány, az ár és a hagyományos márkanevek népszerűsége. A vá-

laszadók egy része nem bízik a biotermékekben, vagy nem elérhetők a rendszeres vásárlási 

helyeken. A rendszeres biovásárlók aránya sokkal magasabb a nők, az egyetemet végzettek és 

a 25-45 év közöttiek körében. A legfontosabb információforrások: a biotermékekről szóló TV 

programok (nem hirdetések), a bioboltok tájékoztatása, napilapok, magazinok, termelők hir-

detései, a nők számára pedig különösen fontos a kommunikáció barátokkal és ismerősökkel. 

A társadalmi marketing Csehországban a Mezőgazdasági Minisztérium kompetenciája, 

de akciótervét a Környezetvédelmi Minisztérium együttműködésével valósította meg: 

• A BIO logo – magánkézből - állami tulajdonba vételével,  

• Együttműködés az Állami Mezőgazdasági Intervenciós Alap marketing osztályával a 

biotermékek reklámozására (Biofach Nemzetközi Vásár, Nürnberg, G+H Kereskedelmi 

Vásár, Brno, és a Bor Kereskedelmi Vásár, Prága).  

• Együttműködés a fogyasztók tájékoztatását szolgáló kommunikációs projektben - a 

biogazdálkodásról és a biotermékekről,  

• A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium a bioélelmiszerek hónapja alatt 90 

különböző eseménnyel reklámozta a biogazdálkodást Csehország régióiban.  

• Biointézet szervezése - kutatás, képzés és tanácsadó szolgálatra a biogazdálkodásban.  

• A biogazdálkodás a Nemzeti Mezőgazdasági Kutatások programjában a 2007-2012. közötti 

időszakban.  

• Képzés és szemináriumok tartása a biogazdálkodás feldolgozási és marketing 

tevékenységéről, állattartásról, a biogazdálkodás és a környezetvédelem közti kapcsolatról.  

• Publikációk a biotermékekről és biogazdálkodásról.  
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A biogazdálkodás növekedése 1998-tól kezdődött, szerkezetében a rét és legelő dominál 

(82,4%). A gazdaságok átlagos nagysága kb. 300 ha, döntő többségük nagy társaságok tu-

lajdonában van. Támogatást 1990-től fizetnek. Csehország gyakorlata több követendő példát 

is mutat számunkra: 

• A biogazdálkodás külön szerepel a Nemzeti Mezőgazdasági Kutatások 2007-2012. évi 

programjában, 

• A társadalmi marketing a Mezőgazdasági Minisztérium és a Környezetvédelmi 

Minisztérium együttműködésében valósul meg,  

• Biointézet szervezése - kutatás, képzés és tanácsadó szolgálatra  

• Publikációk a biotermékekről és biogazdálkodásról  

• Klf. események szervezése a bioélelmiszerek reklámozására,  

• A fogyasztók tájékoztatása biogazdálkodásról és a biotermékekről

• Folyamatos goodwill a médiából és sikeres PR tevékenység a biogazdálkodás 

ösztönzésére 

Végül Kína példáját tartom még tanulságosnak, mivel piaci terjeszkedése miatt, - nagyság-

rendjénél fogva is – figyelemre méltó versenytárs a hazai és európai piacokon egyaránt.      

Kínában84 az élelmiszerbiztonság megerősítésére a „Zöld projekt 5 éves fejlesztési prog-

ramja” szolgál. A társadalmi marketing gyakorlati alkalmazására utal, hogy a Kereske-

delmi, Propaganda, Tudományos és Technológiai, Pénzügy, Vasútügyi, Közlekedési, Köz-

egészségügyi Minisztériumok, az Országos Ipari és Kereskedelmi Hivatal, Környezetvédelmi, 

Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatalok és az Állami Normabizottság közösen az 

alábbi 8 intézkedést tartják legfontosabb feladatuknak az Államtanács határozatainak 

végrehajtására: 

• Az élelmiszerek áruforgalmi csatornájának javítása, 
• A mezőgazdasági termékek piaci engedélyeztetési módszerének kidolgozása,  
• Politikai intézkedések tudományos kidolgozásával növelni az emberek biotermék iránti 

fogyasztási kedvét,  

 
84 CRI China Radio International Beijing, China (2007.05.02.) Élelmiszerellenőrzés Kínában 

http://209.85.135.104/search?q=cache:f2T6VbAklvkJ:hungarian.cri.cn/1/2007/05/022%. Letöltve: 2007-05-
08 



58 

• Ellenőrzési rendszer felállítása a biotermékek nagykereskedelmi piacra jutásához, és a 
biopiacra jutáshoz szükséges engedélyek kiadásának felgyorsítása,  

• A piacok közegészségügyi biztonságát vizsgáló rendszer tökéletesítése, az egészségre káros 
élelmiszerek piaci megszüntetése, 

• Bizalomellenőrző, illetve a bizalom elvesztésére figyelmeztető szerkezet, 
• Három zöld projekt (élelmiszerbiztonság, anyagtakarékosság, környezetvédelem) - 

lényegének megismertetésére az emberekkel - propagandahónap és kínai vásár.  
A biofogyasztás elterjesztése a lakónegyedekben.  

• Média, társadalmi közvetítő szervek és társadalmi rétegek szerepe a zöld projektben. 

A hazai biofogyasztás szempontjából különösen figyelemreméltónak tartom:

• az élelmiszerbiztonság ellenőrzésének szigorítását és a bizalom fokozását,  

• a “3 zöld projekt” széleskörű ismertetését a társadalmi közvetítő szervek bevonásával, 

• a beszerzési lehetőségek javítását, piacok közegészségügyi biztonságának fokozását, 

• a lakónegyedek kiemelt szerepét a biofogyasztás növelésében.  

 

3.2 A marketing szerepe a hazai biofogyasztás alakulásában 

A 3.1 fejezetben hivatkozott források, a FiBL Research Institute of Organic Agriculture85 

és a SOEL Organic Agriculture Worldwide86 honlapja magas színvonalú és szakszerű tájé-

koztatást ad a biogazdálkodás helyzetéről világszerte és országonként, ezen belül külön feje-

zet foglalkozik a piaci helyzet és a marketingkutatások eredményeivel, tapasztalataival. Mivel 

a magyar bio-élelmiszerek döntő hányada exportra kerül, így ezek az információk különösen 

fontosak számunkra. Legnagyobb felvevőpiacaink Németország, Ausztria és Svájc, legfonto-

sabb exporttermékeink a gabona és az olajos magvak, biotermékeink 90%-át azonban nyers-

anyagként exportáljuk.87 A közvetlen export részaránya nagyon alacsony (kb. 3,5 %).88 

85 Kovács Annamária - Frühwald Ferenc (2005): Organic Farmig in Hungary  
http://www.organic-europe.net/country_reports/hungary/default.asp 2008-07-23 

86 http://www.soel.de/oekolandbau/weltweit_infos.html 2005- 06-20 
87 AMC (2003): Az ökotermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások, értékesítési csatornák, Budapest 
88 Kürthy Gy. (1997): A bioélelmiszerek fogyasztása Magyarországon, University of Gödöllő, Ph. D Thesis  

In: AMC (2003): Az ökotermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások, értékesítési csatornák, Budapest 
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A bioélelmiszerek a hazai piacon – a többszörös áruk miatt - ma még megfizethetetlenek az 

átlagfogyasztónak, és a hazai lakosság életszínvonalában nem várható olyan emelkedés, ami-

lyen szükséges lenne a biotermékek iránti igény tömegessé válásához. Ezért az egészséges 

életmódra felhívó kampányokkal, új, fizetőképes célcsoportok keresésével, és mindenek előtt 

hatékonyabb, fogyasztóbarát ellátási lánccal, a nagybani szállítás árelőnyével, házhozszállí-

tással lehetne specifikus piaci előnyöket keresni. A hazai biogazdaságok általában kis- és kö-

zépvállalkozások, sem olyan pénzügyi lehetőségeik, sem olyan marketing szakembereik nin-

csenek, hogy a nagyvállalatokhoz hasonló marketingtevékenységet folytassanak. A sikerhez 

viszont elengedhetetlen a potenciális vevőkör és piaci igényeinek ismerete, a vevők tájékozta-

tása és a kommunikáció, az árképzés, az értékesítési csatornák ismerete, - akár a kisvállalati 

marketing egyszerűbb, olcsóbb, és általában közvetlenebb kapcsolatokra épülő módszereivel, 

vagy a vállalkozói marketing89 az innovatív termékek piac-bevezetési gyakorlatával.   

A biogazdálkodás a mezőgazdaság csúcstechnológiája90 - innovációt jelent -, tehát indokolt  a 

biotermékek piaci térhódításához is a vállalkozói marketing megkülönböztetett marketing 

módszereit alkalmazni. A jelenlegi gyakorlatban - a Nyitott Kert Alapítvány és az évenkén-

ti Ökoportyák példáján is - látható a magas szintű kreativitás, a személyes ismeretség és a 

közvetlen kapcsolattartás, a bizalom, a biztonság érzése, az energiatakarékosság és a költség-

csökkentés.  

A biotermelés és fogyasztás szempontjából is - kulcsfontosságú az oktatási és a tudásköz-

pontok szerepe, - a termelők részére szakmai ismeretek, továbbképzések, tapasztalatok stb. 

átadásával, a fogyasztói magatartásminták közvetítésével pedig elsősorban a tanuló ifjúság, - 

mint a legfontosabb véleményformáló referenciacsoport – részére. Ezt igazolja a biogazdál-

kodás hazai térképe alapján a régiók közötti feltűnő különbségek is, amelyben szerintem meg-

határozó a felsőoktatási intézmények, tudásközpontok szerepe. Kiemelkedően magas a bio-

gazdálkodás részaránya az Észak- és Dél-Alföldi ill. Észak-Magyországi régiókban, ahol köz-

vetlen kapcsolat van a Gödöllői, Miskolci, Debreceni, Szegedi Egyetemekkel, a Gyöngyösi, 

Szolnoki, Kecskeméti, Bajai Főiskolákkal.  

 
89 Chaston, Ian (2000): Entrepreneurial marketing MacMillen Business 7. oldal In: Rekettye Gábor (2007): 

Kisvállalati marketing Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest (20. oldal) 
90 Radics László (szerk. 2001.): Ökológiai gazdálkodás (13. oldal) Dinasztia Kiadó Budapest 
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Országos szinten egyedülálló a Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézete 

és a Nyitott Kert Alapítvány91 közös kezdeményezése 1998-ban a termelők és fogyasztók 

összefogására. A Japánból származó ötlet – Észak-Európa és az Egyesült Államok után – Eu-

rópa több országában,92 Nagybritanniában is elterjedt, és Matthew Hayes személyével került 

hozzánk. A közösség által támogatott mezőgazdaságban a biogazdálkodás elvei érvényesül-

nek (környezet és az egészség védelme), a fogyasztók ismerik a termelőket (bizalom), a ter-

melők ismerik a vásárlóikat (az értékesítés biztonsága), termelés-fogyasztás helyi szinten tör-

ténik (élelmiszer-kilométerek csökkenése, energiatakarékosság, költségcsökkenés, környezet-

védelem), a természeti, éghajlati károk közös viselésével a kockázat is kisebb. Az egyetem 

ökológiai bemutató gazdaságának bioterméséből a Nyitott Kert Alapítvány, majd a Nyitott 

Kert Futár, 2006-tól pedig a Gódor Kertészet hetente egy doboz biozöldséggel látja el a fo-

gyasztókat – részes (közösségi) gazdaság – előfizetéses – doboz-rendszer – termelői piac for-

májában93, és árulja a zöldség – gyümölcs felesleget a budapesti biopiacon.  

Az Ökoportyák szervezőbizottságának elnöke94 - Karácsony Imre - szerint van kereslet a 

biotermékekre, de a városokban és főleg a fővárosban élők nem tudnak a bőséges kínálatról. 

Ezért a biogazdaságok 3 napos ökoportyákon mutatkoznak be a médiának, döntésho-

zóknak, multinacionális kereskedelmi cégeknek, neves művészeknek - az egészséges ha-

zai bioélelmiszerek és a környezetkímélő gazdálkodás népszerűsítése érdekében, - páros 

években Nyugat-, páratlan években Kelet-Magyarországon az alábbi programok szerint: 

• II. Ökoportya95 2006. június 16-18. Piszke – Hanságliget – Rábcakapi – Fertő-Hanság 

Nemzeti Park – Győrasszonyfa – Hárskut – Szentantalfa  - Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

– Hegymagos –  Tamási – Sáregres, 

 
91 Vadovics Edina – Hayes, Matthew, (2007): Nyitott kert – egy helyi bioélelmiszer hálózat Magyarországon  

In: Vadovics Edina - Gulyás Emese (szerk.) „Fenntartható Fogyasztás Magyarországon 2007.” c. Tudomá-
nyos Konferencia 2007. december 17. konferenciakötete (237-258. oldal) Corvinus Egyetem Budapest 

92 Hayes, Matthew – Milánkovics K. (2001): Community Supported Agriculture (CSA): A Farmers’ Manual. 
How to start up and run a CSA? Nyitott Kert Alapítvány, Gödöllő

93 Nyitott Kert Alapítvány (2005): Helyi Bioélelmiszer Kézikönyv Nyitott Kert Alapítvány, Gödöllő
94 Már hagyomány az Ökoportya - Vital Tv interjú  Karácsony Imrével, az Ökoportya szervezőbizottságának 

elnökével  http://209.85.135.104/search?q=cache:Uf5s5wCy-N8J:vitaltv.hu/index.php%3Fakt. 2007-10-24 
95 II. Öko-portya – 2006. június 16-18. 

http://209.85.135.104/search?q=cache:JQkzeBE0GP4J:biochef.hu/index.php%3Fcont … 2007-10-24 
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• III. Ökoportya96 2007. június 15-17. Galgahévíz – Maklár – Hajdúnánás – Érpatak – 

Nyiregyháza - Szerencs – Jósvafő – Pásztó – Gyöngyös – Herencsény – Ipolyvecse – 

Berkenye.  

Az ún. ökonagykövetek vállalják ismereteik, tapasztalataik minél szélesebb körű terjesztését. 

Az árak csökkentéséhez – Karácsony Imre szerint - szervezett piacra lenne szükség, amely-

nek feltétele egy logisztikai központ létrehozása -, ahova a termelők beszállíthatják az árút 

és onnan – konkrét igények alapján - a legrövidebb idő alatt jutna el a boltokba.  

A hazai biogazdálkodás fejlődésében nagy szerepet vállalnak a különböző öko-biológiai szer-

vezetek, amelyek friss piaci és jogi információkkal, oktatással, érdekképviselettel és partner-

közvetítéssel is segítik a vállalkozókat. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft,97 

Biokultúra,98 a Magyar Biokultúra Szövetség honlapja99 a konkrét vásárlásra vonatkozó 

tájékoztatást ad a biopiaci árakról, biotermelőkről, biokereskedelemről, feldolgozó he-

lyekről, beszerezhető termékekről stb. minden megyére, és ezen belül az egyes települé-

sekre is. A biotermékek hazai marketinggyakorlatában azonban felfedezhető a már idejétmúlt 

termékorientált marketingkoncepcióra100 jellemző hit is, amely szerint a termék olyan jó, 

hogy eladja önmagát, és a piaci kereslet túlsúlya ezt eddig meg is erősítette. Ma már azonban 

a sikerhez elengedhetetlen a vevői igények minél magasabb szinten történő kielégítése, - a pi-

acorientált marketingkoncepció szerint. Csakhogy a hazai lakosság élelmiszerfogyasztása – 

mind tendenciájában, mind szerkezetében - nagyon egészségtelen volt a múlt század második 

felében101, melynek egyenes következményeként folyamatosan romlott az egészségi állapota 

is, és jelenleg - a legsúlyosabb betegségekkel - az európai rangsor végén állunk.  

 
96 III. Ökoportya a biotermékekért – 2007. június 15-17. 

http://209.85.135.104/search?q=cache:ZAF62amqBLkJ:www.gtm.hu/cikk.php%Fci … 2007-10-24 
97 http://www.biokontroll.hu/hir.php?id=79 2008-04-16 
98 http://www.budapesti-agrarkamara.hu/biokultura./index.asp?page=jovokep 2006-03-31 
99 http://www.biokultura.org/biokereskedelem/biotermelok.htm 2006-03-31

http://www.biokultura.org/biokereskedelem/feldolgozo.htm 2006-03-31 
100 Józsa, László (2003): Marketingstratégia - Marketingstrategy KJK–Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Buda-

pest (39-40. oldal 
101 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 

Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (322-323. oldal) 
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Szakály Zoltán - Berke Szilárd szerint a hazai lakosság 1950. évi tápanyagfelvételének ará-

nyai lennének ideálisak, ezzel szemben az 1998. évi adatok szerint zsírfogyasztásunk kb. 

10%-kal magasabb, a szénhidrátfelvételünk pedig kb. 10%-kal elmarad az ajánlott arányoktól. 

Ebben a helyzetben nagyon is aktuális a kérdés, hogy a fogyasztók rövid távú igényeinek ma-

gas szintű kielégítése vajon szolgálja-e a társadalom hosszú távú érdekeit is? A válasz nyilván 

nem, - és itt jelentkezik a rövid és hosszú távú érdekek ütközésének tipikus esete, amelyet 

Philip Kotler a társadalomközpontú marketing feladatkörébe sorolt.102 

18. ábra  A társadalmi marketing termék három szintje 
Forrás: Kotler, Philip - Roberto, Ned – Lee, Nancy (2002): Social Marketing, Sage, Thousand Oaks (CA) 196 
oldal In: Dinya László - Farkas Ferenc - Hetesi Erzsébet - Veres Zoltán (2004): Nonbusiness marketing és me-

nedzsment KJK –KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest (87. oldal) 

A „social marketing” fogalomként először 1971-ben103 jelent meg, a gyakorlatban pedig az 

1980-as években terjedt el az Egyesült Államokban, - főként az egészségügy, a biztonság, a 

környezetvédelem és a közösségi aktivitás területén.  A társadalmi marketing feladata a mar-

ketingeszközök alkalmazása egy célcsoport befolyásolására annak érdekében, hogy önként 

fogadjanak el vagy utasítsanak el egyes problematikus viselkedéseket, ezáltal szolgálva az 

egyének, csoportok a társadalom egészének javát.  

 
102 Kotler, Philip (1998): Marketing menedzsment Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
103 Kotler, Philip – Zaltman, Gerald (1971) Social Marketing, An Approach to Planned Social Cahnge, Journal 

of Marketing, July 3-12 o. 

Termékmag: 
 az elvárt  

viselkedés előnye

Tényleges termék: 
az elvárt viselke-

Kibővített termék:  
viselkedésváltozást támogató 
tárgyi elemek és szolgáltatá-
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A definíció alapján a társadalmi marketing egyik fontos területe az ún. nutrimarketing,104, 105 

amely egészségvédő élelmiszerek piaci bevezetésére és térhódítására szolgál, és „az a célcso-

portokra irányuló marketingtevékenység, amely táplálkozási információkat állít a marketing 

és kommunikációs stratégia középpontjába”.106 A társadalmi és a nutrimarketinggel a fo-

gyasztók táplálkozási szokásainak, magatartásának változtatását akarjuk elérni, méghozzá 

önkéntes alapon, - annak ellenére, hogy a jelenlegi fogyasztói magatartásuk vonzóbb a szá-

mukra, régen kialakult és megrögzött szokásaikat kellene megváltoztatni, és mindezt a pro-

fitszféra vagy a saját egyéni ellenérdekeltségükkel szemben.  

Egy 2002. évi felmérés107 szerint a megkérdezettek 3%-a ismeri és fogyasztja, 2,6%-a ismeri, 

és esetenként vásárolja, 12,7% ismeri, és néha vásárol bioterméket, - tehát kb. 80% nem is-

merte és nem is fogyasztott biotermékeket. Az okot illetően pedig egy másik hazai kuta-

tás108 a fogyasztók tájékozatlanságára, a magasabb árelfogadási hajlandóság és a marke-

ting tevékenység hiányára mutatott rá. Nem kis feladat a társadalmi marketing számára a 

lakosság viselkedését önkéntes alapon megváltoztatni, amikor jelenleg kényelmesebb a ha-

gyományos élelmiszerek fogyasztása az eddigi táplálkozási szokások szerint, - a magasabb ár 

miatt - szemben saját anyagi érdekeivel is és a hagyományos élelmiszerkereskedelem profit-

érdekeivel is. Ugyanakkor a társadalmi marketing eredménye csak hosszú távon várható. A 

kérdés az, hogy ki vállalja ezt a feladatot, kik legyenek a társadalmi marketing aktív művelői

a biofogyasztás növelése érdekében? 

• Legnagyobb az üzleti szféra érdekeltsége a biotermelés, feldolgozás, forgalmazás 

területén, de vele szemben sokkal erősebb az ellenérdekelt vegyipar, gyógyszeripar és a 

hagyományos mezőgazdaság, a hagyományos élelmiszeripar érdekérvényesítő képessége, - 

tehát segítségre van szüksége, 

104 Holund U. (1998): Nutrimarketing - Concept or Confusion 25th International Dairy Congress Aarhus, 
Denmark, 13. 

105 Szakály Zoltán (2002): Nutrimarketing in the service of health-protective foods Angol nyelvű habilitációs 
előadás Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar, Kaposvár 

106 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 
Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (325. oldal) 

107 AMC (2003): Az ökotermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások, értékesítési csatornák, Budapest 
108 Kürthy Gy. (1997): A bioélelmiszerek fogyasztása Magyarországon, PhD értekezés GATE, Gödöllő

In: Kovács Annamária, Frühwald Ferenc (2006): Organic Farming in Hungary 2005 (8. oldal) 
http://www.organic-europe.net/country_reports/hungary/default.asp
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• A nonprofit területen természetes szövetségesek, segítő partnerek lehetnek egyes 

alapítványok, a Greenpeace, a Rákelellenes Liga stb. saját céljaikkal megegyezően, - viszont 

jelentős erőforrásokkal nem rendelkeznek,

• A legnagyobb potenciált az állam jelentheti, amelynek nagyon komoly társadalmi-

gazdasági érdekeltsége indokolja is részvételét, - a lakosság egészségi állapota, az 

egészségügyi prevenció, az egészségügyi kiadások csökkentése és a természeti környezet 

védelme érdekében egyaránt.     

A marketingtevékenység eredményességének feltétele egy jól végiggondolt stratégia109 kiala-

kítása, - a külső és belső környezet, a fogyasztói igények és a versenyhelyzet stratégiai elem-

zése alapján. A fogyasztói igények vizsgálata tulajdonképpen a kutatás tárgya, a külső kör-

nyezet egyes tényezőire már az előző fejezetekben utaltam, ezért az alábbiakban a biogazdál-

kodás versenypozícióját vizsgálom hazánkban M. Porter öttényezős versenymodellje alapján. 

A versenytársak fenyegetése 

A modell középpontjában a már működő versenytársak közötti vetélkedés, rivalizálás áll. 

Józsa László szerint110 a mezőgazdasági termékeknél általában a tökéletes verseny jellemző, -

nagyszámú eladó és vevő áll szemben egymással, a termékek tökéletesen homogének, nem lé-

tezik vagy könnyen átléphető a belépési gátrendszer, ki lehet lépni, a piaci szereplők fő célja 

sok eladási ponton, alacsony áron kielégíteni a keresletet. A biotermékek azonban különle-

ges mezőgazdasági termékek, ezért a fenti versenyhelyzet is speciálisan érvényesül. A pi-

aci kereslet - mind a belföldi, mind az export piacokon - magasan meghaladja a kínálatot, 

így ezen a téren - a biogazdálkodást folytató termelők között - nincs értelme éles vetélkedés-

nek, vagy a verseny éleződésének. Ebben az ágazatban egyébként is sajátosan érvényesül a 

rivalizálás, helyette inkább a segítőkészség és egymás kiegészítése kerül előtérbe. Burján Dó-

ra - Szántó Szilvia cikke szerint: „A gazdálkodók kedvet kapnak egymástól az új termelési 

forma kipróbálására, majd, ha termékük éppen elfogy, egymáshoz küldik a potenciális vevő-

ket.  

 
109 Józsa László (2003): Marketing-stratégia KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest 42. oldal 
110 Józsa László (2003): Marketing-stratégia KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (81-87. oldal) 
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Következésképpen a termelő integrátorként újabb biotermelőket toborozhat és foghat össze 

egy-egy térségben”.111 

Új belépőkÚ j be lépők
fenyegetésefenyegetése

Versenytársak
fenyegetése

Versenytársak
fenyegetése

He lyettes ítő termékekHe lyettesítő term ékek
fenyegetésefenyegetése

Szá llítókSzá llítók
a lkupozíc iójaa lkupozíc iója

VevőkVevők
a lkupoz íciójaa lkupozíc iója

19. ábra A biogazdálkodás öt versenytényezője 
Forrás: Porter, M. (1993): Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 26. oldal 

Az éles vetélkedésnek szinte valamennyi tényezője hiányzik is, amely erősíthetné a ver-

senyt, - az alábbiak szerint: 

• a versenytársak száma inkább kevesebb, mint nagyszámú – a piaci igények kielégítéséhez,  

• az ágazat dinamikusan növekvő, - nem szükséges harcolni a piacrészesedésért,  

• nem tömegtermelés, hanem megkülönböztetett, sőt konkrét egyedi vagy helyi igények 

szerinti termékek előállítása, 

• a rendelkezésre álló kapacitás, beruházás (termőföld) hagyományos termelési módra 

bármikor konvertálható, - fordítva viszont nem igaz,   

• nem magas a kilépési korlát, - a termelők válthatnak, - sem jogi, sem gazdasági, sem 

beruházási kényszer nincs a tevékenység folytatására,   

• nem érvényes az alacsony belépési – magas kilépési korlát, - hanem éppen az ellenkezője - a 

magasszintű szaktudás, kezdeményezőkészség, fejlődőképesség, innováció miatt a belépési 

korlát magas, viszont semmi akadálya nincs az általánosan elterjedt,  hagyományos 

gazdálkodási módra visszaváltani.  

 
111 Burián Dóra - Szántó Szilvia (2004): Az ökoszemlélet története, alakulása Magyarországon  In: Tudatos vá-

sárló (2004.02.23.) http://www.tudatosvasarlo.hu/index.shtml/?apc=--1hnm18758&x= 14996&funkcio=h
(2005.06.20.) 
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Az új belépők fenyegetése 

Ez már reálisabb veszély, de a hazai gyakorlatban mégsem veszélyes, - sőt az utóbbi években 

visszaesés következett be mind a vállalkozások számában, mind az általuk művelt terület 

nagyságában. Ha vonzóbb lesz az ágazat az új belépők számára, akkor a verseny élessége az 

alábbi két tényezőtől függ:  

• A belépési korlát szintje egyáltalán nem alacsony, - több tényező szempontjából sem. 

Véleményem szerint a legfontosabb a tudás, - a szakértelem, a gyakorlati tapasztalat, a 

piaci és gazdasági ismeretek, a kreativitás, a fejlődőképesség stb. –, amelyek a siker 

szükséges és elengedhetetlen, de még nem elégséges feltételei. A biogazdálkodók általában 

nem tartós veszteségre alapozzák vállalkozásukat, tehát a megfelelő termőterület mellett 

szükséges a tőke, a gazdaságos termelés és a piaci lehetőségek, a termék eljuttatása a 

fogyasztókhoz, hozzáférés az elosztási csatornákhoz, - szintén elengedhetetlen tényezője a 

belépési korlátnak.   

• A már bentlévő versenytársak reagálásának erőssége. Ez a tényező a jelenlegi helyzetben 

nem számottevő, a sikeres belépők száma nem olyan magas, hogy veszélyeztetné a már 

piacon lévő vállalkozások létét, még a kialakult pozícióját sem. Másrész a piac növekvő, az

érvényesüléshez egyenlőre még nincs szükség a versenytársak kiszorítására.  

A jövő azonban már nem ilyen szép, az ideális helyzetre már felfigyeltek a multinacionális 

élelmiszerkereskedelmi láncok, felfedezték az üzletben rejlő lehetőségeket is, és a hazai 

bioélelmiszer kínálatban erősödik az import részaránya. Az INTERSPAR-KAISER üzlet-

hálózat Németországból és Ausztriából importálja a biotermékek szinte teljes választékát, 

amire szakmailag magasan képzett szakemberek hívják fel a vevők figyelmét és adnak szak-

szerű tájékoztatást. További potenciális veszély közvetlen szomszédaink piaci terjeszkedése 

a nyugat-európai piacokon, - Szlovákia, Csehország, Románia, Kína már most egyre komo-

lyabb konkurenciát jelentenek, - ezáltal exportlehetőségeink csökkenésében is.  
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Hasonló a nyugat-európai országok átállást ösztönző támogatási rendszerének hatása is, 

mert eredményeként jelentősen nő a biogazdálkodás területe és a hazai árúk kínálata .112 

A helyettesítő termékek fenyegetése 

Az igazi kihívást jelenleg a hagyományos termelési módszerrel előállított élelmiszerek je-

lentik, amelyek - látszólag - ugyanazt a funkciót képesek ellátni. A különbség nem látható, 

mert a biotermékek többlettulajdonsága a magasabb tápanyagtartalom és az egészségre ártal-

mas vegyszerek hiánya, - de egyik sem látható tulajdonság. Behozhatatlannak látszik ver-

senyelőnyük a rendkívüli ár/mennyiség előnyökkel, a lakosság jelenlegi szemlélete és tájéko-

zatlansága mellett alapvetően meg tudják nehezíteni a biotermékek és a biotermelők helyzetét. 

A vevők alkupozíciója 

A vevőkkel szemben a termelők és főleg a kereskedők alkupozíciója erős, - ezt igazolja 

szinte minden kritérium. A hazai kereslet meghaladja a kínálatot, így a vevők kénytelenek a 

magasabb árakat is elfogadni. Hiába keresi az árcsökkentés, vagy alku lehetőségét, - hibára 

nem tud hivatkozni, területileg sincs választási lehetősége az eladók között, mert a távolságok 

miatt az utánajárás költség- és időigényes. Romlandó élelmiszereket pedig nem nagy tételben 

szoktak vásárolni, hanem csak az éppen szükséges mennyiségben.    

A szállítók alkupozíciója 

Mivel a biogazdálkodás teljes körű gazdálkodás - természetbarát eszközökkel és kevés hulla-

dékkal, - ezért a legfontosabb tényezők a szakmai és gazdasági, piaci és marketing isme-

retek, amelyeknek a megszerzése során lehet erős a szállító alkupozíciója.  

 
112 Fürediné Kovács Annamária: A fenntartható táplálkozás - Az ökoélelmiszerek példáján keresztül In: 

Vadovics Edina -Gulyás Emese (szerk.) „Fenntartható Fogyasztás Magyarországon 2007.” c. Tudományos 
Konferencia konferenciakötete 213. oldal 
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3.3 A biofogyasztás befolyásoló tényezői

A hazai kutatások113 szerint a biofogyasztás az ún. nutrimarketing körébe tartozik, osztá-

lyozása szerint:  

• A hagyományos stratégiai élelmiszerek biztosítják a lakosság alapellátását,  

• Új generációs stratégiai élelmiszerek magasabb szintű igényeket elégítenek ki:

• az organikus (bio) élelmiszerek, és  

• a funkcionális élelmiszerek, 

Mindkét alcsoport az ún. niche–termékek közé tartozik, tehát nem tömegfogyasztásra, ha-

nem kisebb, speciális piacok igényeinek kielégítésére szolgálnak. Jellemzőik:    

• fontos táplálkozási előnyt hordoznak,  

• jól megkülönböztethető marketingjellemzőkkel 

• fogyasztásuk növekedési üteme jelentősen meghaladja a hagyományos  élelmiszerekét.  

A bioélelmiszerek versenyképessége marketingeszközök segítségével jelentős mértékben 

javítható lenne, - elsősorban a tájékoztatás, a kommunikáció, a reális fogyasztói árak és a ha-

tékonyabb disztribúció eszközeivel. A szerzők114 következtetése alapján a marketing fő fel-

adata a hazai fogyasztók érdeklődésének felkeltése, amellyel a kínálatnak és az elosztási csa-

tornáknak is együtt kell fejlődniük. 

Hazai kutatások tapasztalata szerint Közép-Kelet Európában (CEE országok) a biofogyasztást 

inkább az egészséges életmód, mint a környezetvédelem motiválja, egy 1994. évi felmérés 

szerint115 a biotermékek fogyasztása az értékrendben a belső harmóniához és az egészségká-

rosító hatások kockázatához kapcsolódik.  

 
113 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 

Berács József - Lehota József - Piskóti, István - Rekettye, Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (319.-335. oldal)  

114 Szakály Zoltán – Berke Szilárd: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél In: 
Berács József - Lehota József - Piskóti, István - Rekettye, Gábor (szerk. 2004): Marketingelmélet a gyakor-
latban KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest (324.-327. oldal)  

115 Lehota József et al. (1999): Az ökológiai mezőgazdálkodás termékeinek export és hazai piaci helyztete, 
Környezetbarát mezőgazdálkodás, MTA, Budapest 
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Philip Kotler csoportosítása szerint a vásárlói döntést általában befolyásoló tényezők:116 

• Kulturális jellemzők: Egy közösség értékrendje, a szubkultúra sajátosságai, társadalmi 

különbségek, melyek hangsúlyozása különösen az önkifejező fogyasztásnál figyelhetőmeg,    

• Társadalmi, szociológiai jellemzők: Családi, baráti, sport, munkahelyi, iskolai, lakóhelyi 

stb. közösségek, referenciacsoportok befolyásoló szerepe, státusz-szimbólumok,  

• Személyes és gazdasági jellemzők: Kor, családi és életciklus, képzettség, foglalkozás, 

gazdasági helyzet, árak és jövedelmek alakulása,  

• Pszichológiai jellemzők: Motiváció, észlelés, tanulás, gondolkodás, attitűd. Piskóti István 

szerint a pszichológiai tényezők szerepe kiemelkedő, mert egy sajátos „szűrőként” működik. 

A piac és vevőt befolyásoló kulturális, társadalmi és személyes (gazdasági) tényezők

vizsgálata után is bizonytalan a vállalkozás, ha nem ismeri a vásárló belső indíttatását.117 

Lehota József  az élelmiszerek vásárlási döntését befolyásoló tényezőket – az élelmiszerek 

speciális jellegét, a fogyasztók számára kiemelt szerepét és közvetlen kapcsolatát figyelembe-

véve - az alábbiak szerint csoportosította, - a biológiai tényezőket első helyen és döntő

szempontnak tekintve118.

Biológiai tényezők: 

• a betegségek és az élelmiszer-fogyasztás kapcsolata érzékenység, allergia, mérgezés, vagy 

betegségek gyógyítása érdekében ajánlott vagy tiltott élelmiszerek fogyasztása, 

• az élelmiszerek tulajdonságaival kapcsolatos szempontok (szín – méret - alak, - íz – illat – 

formai, esztétikai és tartalmi megjelenés).  

Közgazdasági és demográfiai tényezők:  

• Az Engel törvény (1857) szerint minél szegényebb egy család, - az összes kiadásaiból - 

annál nagyobb az élelmiszerre fordított hányad. („2000-ben   a jövedelmek 

élelmiszerekre fordított aránya Svájcban 10%, az Európai Unióban átlagosan 17,5% 

 
116 Kotler, Ph. (2002): Marketingmenedzsment In: Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zol-

tán (2005): Döntésorientált marketing (87-90. oldal) KJK-KERSZÖV Jog és Üzleti Kiadó Kft Budapest 
117 Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán (2005): Döntésorientált marketing (90. oldal) 

KJK-KERSZÖV Jog és Üzleti Kiadó Kft Budapest 
118 Lehota József (szerk. 2001): Élelmiszer-gazdasági marketing (32-53. oldal) Műszaki Könyvkiadó Budapest 
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volt.”119 „A magyarok átlagosan jövedelmük 24%-át költik élelmiszerekre.”120 Az EEA 

(2005)121 szerint pedig - a Közép-Kelet Európai régió többi országához hasonlóan - 

Magyarországon a bevételek 30%-át, Nyugat-Európában a 10-15%-át költik élelmiszerek 

vásárlására.) Tehát az élelmiszerfogyasztás egyrészt jövedelemfüggő, ami azt is jelenti, 

hogy a jövedelmek növekedésével csökken az élelmiszerfogyasztás növekedési üteme 

(jövedelemrugalmasság) a telítettség határáig, és megváltozik a fogyasztás szerkezete is.   

• Másrészt a keresletre negatív árrugalmasság jellemző általában, - viszont a helyettesítő

termékekkel együtt (keresztrugalmasságot) célszerű vizsgálni. 

• A demográfiai helyzet, a lakosság növekedése/csökkenése és szerkezetének változása, 

rétegzettsége befolyásolja az élelmiszerek iránti kereslet alakulását.   

Pszichológiai tényezők: Hatása a fogyasztói magatartásra az alábbi kapcsolatrendszeren ke-

resztül érvényesül:  

• Emóció – a fogyasztó belső érzelmi állapota, feszültség (pl. aggodalom az egészség miatt) 

• Motiváció – ösztönzés a cselekvésre, legismertebb modellje a Maslow-féle motivációs 

elmélet az élelmiszerfogyasztás tipikus motiváló tényezői

• Attitűd – a fogyasztó pozitív vagy negatív hajlandósága, hogy reagáljon az ingerre,  

• Fogyasztói magatartás – az erős motiváció és hajlandóság nagy valószínűséggel a  

vásárláshoz vezet. 

Társadalmi, szociológiai jellemzők:  

A társadalmi csoportokhoz, osztályokhoz, rétegekhez tartozás, magatartásnormák különböző

befolyást gyakorolhatnak a fogyasztásra: 

.

119 Richter, T., Halpin, D. (2001) Die Bedeutung des biologischen Landbaus in den Landern der EU–
Beirittskandidaten Mittel- und Osteuropas, Wissenschaftskonferenz, Weinstefan In: Horváth, Á., Fürediné 
Kovács Annamária, Fodor, M. (2005): Az értékrend hatása a táplálkozásra Élelmiszer, Táplálkozás és Mar-
keting II. évfolyam 1-2/2005. (74. oldal) 

120 Horváth, Á., Fürediné Kovács Annamária, Fodor, M. (2005): Az értékrend hatása a táplálkozásra Élelmi-
szer, Táplálkozás és Marketing II. évfolyam 1-2/2005. (74. oldal) 

121 EEA = European Environment Agency (2005): Household Consumption and the Environment, European 
Environment Agency Copenhagen, Denmark In: Vadovics Edina - Gulyás Emese (szerk.) „Fenntartható Fo-
gyasztás Magyarországon 2007.” c. Tudományos Konferencia 2007. december 17. konferenciakötete (243. 
oldal), Corvinus Egyetem Budapest 
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Kulturális, antropológiai tényezők: A fogyasztás befolyásoló tényezői között a legösszetet-
tebb és legbonyolultabb kapcsolatrendszer, integrálja az egyéni, a társadalmi és pszichológiai 
tényezőket. Hofmeister-Tóth Ágnes szerint a kultúra tanult – nem öröklött -, és szocializáció 
útján sajátítható el.122 Az alábbi ábra alapján a kultúra közvetítői között – a család után - ki-
emelt helyen szerepel az iskola és a kortársak véleménye, tehát felelősségük is vitathatatlan 
nemcsak a szemlélet és az életmód alakításában, hanem a gyakorlati megvalósításban is. A fi-
atalok a gyermekintézményekben és iskolai tanulmányaik ideje alatt ugyanis „kiszolgált” 
helyzetben vannak, mivel élelmezésükről általában a család vagy az iskola gondoskodik. A 
korai élettapasztalat viszont nagyon mély, szinte felejthetetlen nyomokat hagy.  

Az iskola kiemelt fontosságát felismerve indította el a FiBL Research Institute of Organic 
Agriculture saját honlapján az Organic.Edunet123 c. kérdőíves programját – általános-, közép-
iskolai és felsőoktatási – a tanárok részére - 2008. márciusban. Az első tapasztalatok szerint: 
az általános iskolai tanárok 72%-a, a középiskolákban 89%-a, a felsőfokú képzésben 95%-a 
szeretné tananyagba foglalni a biogazdálkodást és a mezőgazdasági környezetvédelmet. Ez 
nyilvánvaló utalás arra, hogy az oktatás minden szintjén szükség és hajlandóság is van a fenti 
területek megismerésére, amelyet saját oktatói és kutatási tapasztalataim is megerősítenek. A 
kérdőív kitöltés kezdetén - a témakör ismertetése és indoklása után - a hallgatók első kérdése 
az volt, hogy erről miért nem tanultak még eddig?  

 

Belsővé vált egyéni normák 

Család Iskola Vallás Korai élet- 
tapasztalat 

Kortársak 
Korai élet- 

20. ábra: A kultúra közvetítése 
Forrás: Hofmeister-Tóth Ágnes (2006): Fogyasztói magatartás Aula Kiadó Budapest (30. oldal) 

 
122 Hofmeister-Tóth Ágnes (2006.) Fogyasztói magatartás (30. oldal) Aula Kiadó, Budapest  
123 High interest in organic farming among European pupils and students (July 24, 2008) 

FiBL Research Institute of Organic Agriculture http://www.organic-europe.net/default.asp 2008-08-08  
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Teljesen független a FiBL Kutatóintézet felhívástól, mégis mintha a hazai szakirodalom pozi-

tív válasza lenne - éppen most – Magyarországról Dr. Bernek Ágnes Ágnes exkluzív kiadás-

ban megjelent új könyve, amelyben a középiskolák 10. évfolyama számára a feladat: Barkó-

cának - egy képzeletbeli magyar biofalunak – a bemutatása, biogazdálkodásának vizsgálata, 

és további fejlődésének és jövőjének megtervezése.124 

A pszichológiai tényezők között hasznos tapasztalatokkal szolgálhat a Maslow féle motiváció 

elmélet a bioélelmiszerek vásárlási és fogyasztási szokásairól. Maslow az emberi szükséglete-

ket hierarchikusan öt szintre rangsorolta, - az 1. a fiziológiai szükségletek kielégítése, és fon-

tossági sorrendben következnek a felsőbb szinteken lévők, - de csak az alattuk lévő náluk fon-

tosabb szintek kielégítése után! „Maslow elméletével a marketingszakember megértheti, hogy 

a különböző termékek hogyan illeszkednek a fogyasztók terveihez, céljaihoz és életéhez.”125 

- állítja Philip Kotler.  

Véleményét saját kérdőíves felmérésem tapasztalatai is megerősítették, amelynek során kiraj-

zolódott a bioélelmiszer-termelés fejlődésének piaci, fogyasztási háttere, regionális, társadal-

mi, kulturális stb. különbözőségei, eltérései, a fogyasztást ösztönző hatások, legfontosabb mo-

tiváló tényezők. A biotermékek vonzerő és csábító hatásának növelése érdekében – a reklám-

üzenetek megfogalmazásánál - ezeket nem szabad elhanyagolni! 126 

A Maslow piramis legalsó (1.) szintjén lévő fiziológiai szükségletek kielégítése nem is szere-

pelt a válaszok között, annak ellenére, hogy - a termékszerkezetből kiindulva - az élelmisze-

rek alapvető létszükségleti cikkek, főleg funkcionális igények kielégítésére szolgálnak, - a 

Maslow-féle szükségleti hierarchia legalsó – fiziológiai szükségletek - szintjén. A látszólagos 

ellentmondásra Lehota József ad magyarázatot.127 

124 Bernek Ágnes (2008): Az ember és a Föld Társadalomföldrajz a középiskolák 10. évfolyama számára Nem-
zeti Tankönyvkiadó Zrt. Budapest (135. oldal) 

125 Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane (2006) Marketingmenedzsment (259. oldal) Akadémiai Kiadó Budapest 
126 Józsa László – Hofer Mária - Varsányi Judit (2007): Zöldmarketing az élelmiszeripar szolgálatában Marke-

ting & Menedzsment (30. oldal), XLI. évfolyam 6. szám Marketing Centrum – Országos Piackutató Intézet 
és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara  INDEX 25545 HU  ISSN 1219-03-49 

127 Lehota József (Szerk.: 2001): Élelmiszer-gazdasági marketing (39. oldal) Műszaki Könyvkiadó Budapest 
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21. ábra: A Maslow-piramis adaptációja a biokultúrára 
A modell forrása: Maslow, A. (1954): Motivation and Personality. Harper and Row, London, New York. 

Az élelmiszerek esetében ugyanis a fogyasztásnak biológiai határa van, ezért a szükségle-

tek nem végtelenek. Hogy hol van a telítődés határa, függ a gazdasági fejlettségtől, illetve 

a lakossági jövedelmek alakulásától. Lehota József szerint a jövedelmek növekedésével 

párhuzamosan – a mennyiség helyett - a minőségi szempontok és az azokat motiváló té-

nyezők kerülnek előtérbe, pl.: táplálkozási, egészségügyi, élvezeti, kényelmi, biztonsági, 

társadalmi csoportnak való megfelelés, presztízs, természeti-környezeti, politikai motivációk, 

- a Maslow piramis 2.-5. szintjén találhatók.  

A bioélelmiszerek - a fiziológiai igények kielégítésén túl - további funkciók kielégítésére is 

alkalmasak. Társadalmi-gazdasági fejlettségünk jelenlegi szintjén élelmiszerfogyasztásunkban 

egyre inkább megfigyelhető a hedonizmus és a Maslow-féle szükségleti hierarchia magasabb 

szintjeihez tartozó igények térhódítása is. Ennek következtében - arányaiban - változik meg a 

termék szerkezete, az „alaphaszon” mellett megnő a „szimbolikus haszon” szerepe és részará-
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nya, - a biotermékek éhség csillapító hatása mellett az egészséges táplálkozás, a betegségek 

megelőzése, és az egészségügyi prevenció kerül előtérbe.128 

A biotermékek fogyasztásában tehát nem az éhség, hanem - inkább érzelmi tapasztalatokon, 

tudáson, ismereteken stb. alapuló – emocionális szempont dominál, szemben a hagyományos 

élelmiszerek funkcionális fogyasztásával! A biotermékek fogyasztása nem magától értetődő,

hanem ún. „érthetetlen” fogyasztás, amelyben a funkcionális alaphoz képest magasabb a 

szimbólumtartalom aránya. „A termék érzelmeket vált ki a fogyasztójából…”, „Önmagára 

vonatkozó személyes indítékok és történetek teszik érthetővé a termék fogyasztását.” 129 A

biofogyasztás emocionális, érzelmi indíttatású motiváló tényezői lehetnek például: 

• A saját magunk és családunk védelme, biztonságérzetünk megerősítése:  

• védelem a vegyszerek káros hatásaival szemben, 

• egészséges táplálkozás az egészségünk megőrzésének reményében, 

• egészségügyi prevenció, a betegségektől való félelem miatt a megelőzés érdekében.    

• Önmegnyugtatás, vagy a reálisnak tűnő aggodalom csökkentése:

• a csecsemők érdekében tett óvintézkedések a káros környezeti hatások ellen, 

• a remény és az esély a már kialakult betegségek gyógyításában, 

• a garancia a gyakori élelmiszerbiztonsági problémákkal szemben. 

A személyes, tudati tényezők ellenére a biofogyasztás mértéke nálunk mégis nagyon ala-

csony, és ez felhívja a figyelmet más, ún. társadalmi hajtóerők keresletbefolyásoló szerepé-

re is. A szakirodalom130-131 és a statisztikák132-133-134 alapján kirajzolódott tényezők egyike a 

lakosság erőteljes társadalmi rétegzettsége, fragmentálódása, - a két szélső jövedelmi cso-

 
128 Törőcsik Mária–Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben, Budapest, 

Nemzeti Tankönyvkiadó 
129 Törőcsik Mária–Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben  

(68. oldal)  Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 
130 OECD országok: Burniaux és mások (1998), Förster összefoglalása, 9. o., Magyarország, l987: Éltető-

Havasi (1999), Magyarország, 1998: Szivós-Tóth (1999). In: Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlen-
ségek (126. o.) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest 

131 Gerken, Gerd (1993): A 2000. év trendjei. Az üzleti világ az információs társadalomban Akadémiai Kiadó, 
Budapest (A fragmentálódás trendje. A társadalom mind egyenlőtlenebbé válik 271-363. oldal) 

132 Jövedelemfelvétel KSH 1982-2004. In: Bocz János et. al (2007): Társadalmi helyzetkép 2005. (70-71. oldal) 
Központi Statisztikai Hivatal Budapest  http://mek.oszk.hu/06000/06037/06037.pdf

133 Jövedelmi egyenlőtlenség (felső és alsó jövedelmi ötöd jövedelmi részesedésének aránya) 
(1995-2006  http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/eurostat_tablak/socohe/sc010.html (2008.08.05) 

134 KSH (2008): Magyarország számokban 2007. (36. oldal) 
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port létszámának növekedése, mint pl. az amerikai kereskedelemben135, - és az egyes rétegek 

jövedelmi helyzetének, szemléletének, értékrendjének, preferenciáinak hatása és különbségei 

is. Az erőteljes rétegzettség előrevetíti a termékdifferenciálás szükségességét, tehát a termé-

kek nagyon széles választékának is van esélye vevőre találni, de magas piackutatási ismeretet 

és nagy odafigyelést igényel a fogyasztói célcsoport kiválasztása és különösen a megfelelő

kommunikáció. Ez a biotermékek szempontjából lehetőségnek nagyon biztató, de feladatnak 

nem könnyű.

A történelmünk során kialakult a családi önellátás tradicionális gyakorlata, a családi kapcso-

latok és a referenciacsoportok műveltsége, beállítottsága szintén a társadalmi tényezők szere-

pére utal a fogyasztók tudatának formálásában.  

A társadalmi tényezők – különösen a kulturális különbségek - főleg nemzetközi 

összehasonlításban szembetűnők pld. Ausztriával vagy Görögországgal szemben, annak 

ellenére, hogy a szakirodalom136 szerint Magyarország a közép-európai régió, német 

nyelvterület, déli nagytáj része Ausztriával és Bajorországgal együtt. A Bécs – Pozsony - Győr

háromszög földrajzi fekvésénél fogva három különböző kultúra találkozása, és az országok - 

hasonló nagyságrendje, időnként közös történelmi múltja és fejlődése alapján is - alkalmas az 

összehasonlításra. (A biogazdálkodás arányát tekintve az EU rangsorában: 1. Ausztria, 6. 

Csehország, 10. Szlovákia, és 17. Magyarország.) A földrajzi közelség és a közös múlt ellenére 

különböző értékrendek jellemzők, a környezettudatos magatartás dominál Ausztriában és 

feltűnő a hasonlóság a távolabbi Csehországban is, de nem jellemző sem nálunk, sem 

Szlovákiában.  

• Az Európai Unióban – a biogazdálkodás terén – Ausztria a legelső, és tervei szerint a 
jövőben is „EU's number one country” marad.137 A biofogyasztás térhódításában kiemelt 
szerepe van a kultúra közvetítőinek pld. a családi hagyományok folytatásával a 
mezőgazdaságban, az idegenforgalomban, az iskolai és lakóhelyi közösségek kiemelt 
szerepével a bioellátásban, és az egészség-, ill. környezetvédelem állami támogatásával138.

135 Kotler, Philip (2000): Kotler a marketingről. Jönni, látni, győzni – a piacon Park Kiadó, Budapest 102. oldal 
136 Kisbán, E. (1997) Táplálkozáskultúra Magyar Néprajz IV. Életmód, Akadémiai Kiadó Budapest In: Lehota 

József (Szerk.: 2001): Élelmiszer-gazdasági marketing (50. oldal) Műszaki Könyvkiadó Budapest 
137 New Action Plan for Organic Food and Farming in Austria (April 28, 2008)  

http://www.organic-europe.net/ 2008-07-30 
138 Klingbacher, Elisabeth - Pohl, Alexandra: Organic Farming in Austria 2004. FiBL Research Institute of 

Organic Agriculture, Frick http://www.organic-europe.net/country_reports/austria/default.asp 2008-07-31 
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• Hasonló célokat követ Csehország139 is, - különösen a Mezőgazdasági Minisztérium 
akcióterve alapján indított társadalmi marketinggel, annak ellenére, hogy - hozzánk 
hasonlóan - később és más helyzetből indult a biogazdálkodás, mint Ausztriában. 

• Görögországban 2006-ig hazánkhoz hasonló szinten (kb. 3%) volt a biogazdálkodás 
részaránya, most viszont már világviszonylatban a Top-10 között van, - 8%-os területi 
részarányával a 6. helyezettként. Dinamikus fejlődése példaértékű lehet számunkra abban is, 
hogy a kitűzött 10% részarány elérése 2010-ig nem lehetetlen, de természetesen tenni kell 
érte, - először is az ökológiai szemlélet alakításában, ahogy az EU szlogen mondja: 
“Organic farming. Good for nature, good for you”140 

A szakmai kultúra különbségei figyelhetők meg a biogazdálkodás regionális különbségeiben 
Magyarországon, amelyek a tudás, a szemlélet, a műveltség, a szellemi színvonal közvetlen 
szakmai kultúrát fejlesztő hatására vezethetők vissza. A hazai biogazdálkodás jelenlegi regio-
nális szerkezetében – pld. a Kelet-Magyarországi régiók kiemelkedően magas részarányában - 
vitathatatlan a tudásközpontok - egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek és elméleti szakembe-
rek – közvetlen szerepe a szakmai képzésben, a gyakorlati szakemberek továbbképzésében, a 
szakmai tanácsadásban és segítségnyújtásban és a követendő példamutatásban. 

BIOGAZDÁLKODÁS 
RÉGIÓNKÉNT 2004.

Közép-
Dunántúl

7%

Közép-
Magyarország

7%

Nyugat-
Dunántúl

11%

Dél-Dunántúl
6%

Észak-
Magyarország 

13%

Észak-Alföld
39%

Dél-Alföld
17%

22. ábra Biogazdálkodás alakulása régiónként Magyarországon 
Forrás: Roszik Péter (2006): Regionális kimutatás 2001-2004. Biokontroll Hungária Kht, Budapest 

Nyugat-Dunántúlon érezhető Ausztria és az első idetelepült multinacionális cég (HIPP Kft. 

Hanságliget) szemléletformáló szerepe és termelés ösztönző hatása is, - az alapanyag-

 
139 Dytrtová, Karolina et al.: Organic farming in the Czech Republic 2006 FiBL Research Institute of Organic 

Agriculture, Frick http://www.organic-europe.net/country_reports/czech_republic/default.asp 2008-07-31 
140 European Commission launches new promotional campaign for organic food and farming (July 26, 2008)  

FiBL Research Institute of Organic Agriculture http://www.organic-europe.net/default.asp 2008-08-08 
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szükségletét biztosító hazai beszállítói hálózat kiépítésével. A Nemzeti Parkok biogazdálko-

dásának kialakításában a Kaposvári Egyetem szakmai segítségének volt komoly szerepe.  
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4. A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERTANA 

4.1 A kutatás célja és módszerei 

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola PhD képzés 

és a Marketing és Menedzsment Tanszék keretében indult kutatómunka a biofogyasztás hazai 

térhódításának lehetőségével és a vállalati termékstratégia kapcsolatával foglalkozik. Alapve-

tő célja, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés jegyében születő új vállalati termékstra-

tégiák kifejlesztéséhez - a hazai biofogyasztási szokások és értékrend feltárásával, - mivel a 

mezőgazdasági termelők és a hazai élelmiszeripar feldolgozó vállalatok számára létkérdés a 

váltás ökobarát termékekre, technológiákra, - a zöld beszerzés arányának térhódításával, 

amelynek sikere attól is függ, hogy 

• a fokozódó környezetvédelmi követelmények mellett hogyan érvényesül a gazdaságosság   

elve a termelés és feldolgozás terén, 

• milyen a biogazdaságok támogatottsága az áttérési idő alatt kieső hozamok miatt, 

• fogyasztói oldalról milyen nagyságrendű fizetőképes kereslet várható a biotermékek iránt. 

A felméréssel a magyar mezőgazdaság jövedelmezőbb és versenyképesebb termékszerke-

zetének kialakításához, és – a biogazdálkodás jellegéből következően - természeti környeze-

tünk fokozottabb védelméhez szeretnék hozzájárulni, - a fenntartható fejlődés érdekében. A 

kutatás másik fontos indoka az, hogy a magyar lakosság egészségi állapota jelentősen el-

marad a fejlett európai országoktól, ezért minden kutatási irány fontos, amely hozzájárulhat az 

egészséges életmód tényezőinek és hatásuknak a feltárásához. Ma már ismert az - orvosi, bio-

kémiai kutatások eredményeivel bizonyított - ok-okozati összefüggés a táplálkozás, az élelmi-

szerek előállításához felhasznált vegyi anyagok, a környezetszennyezettség és olyan súlyos 

megbetegedések között, amelyek nálunk - még nemzetközi összehasonlításban is - a halálozá-

si statisztikák élén állnak. Mivel a biotermékek fogyasztásával súlyos betegségeket lehetne 

megelőzni, nem mindegy, hogy az állami támogatás igénye gyógyszerárak és egészségügyi 

kiadások formájában betegségek kezelésére merül fel, vagy éppen ezek megelőzésére, - egy 

egészségesebb társadalom piac- és versenyképes, dinamikus növekedésre képes ágazatának 

ösztönzésére. Ezért irányul kutatásom a bioélelmiszerek fogyasztásának indítékaira, körülmé-
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nyeire, elterjedtségére, és a biofogyasztás fokozásának lehetőségeire. A felméréssel - a lakos-

ság hagyományos táplálkozási szokásainak megváltoztatásával - az egészségügyi prevenció 

elősegítéséhez szeretnék hozzájárulni. A kutatás középpontjában a hazai biofogyasztás hely-

zete, tendenciái, alakulásának ösztönző és akadályozó tényezői álltak, és ennek megfelelően 

választottam meg a kutatás módszereit is. 

A bioélelmiszerek fogyasztói magatartásának kutatásához kérdőíves felmérést terveztem,

mélyinterjúk pedig majd a jövőbeni vállalatkutatásokhoz alkalmazhatók, amikor a ter-

melő, értékesítő és feldolgozó (élelmiszeripar és vendéglátó-ipari) vállalkozások üzleti maga-

tartását, termékstratégiáját szeretném kutatni, elemezni és javaslatokat kidolgozni. Ennek 

megfelelően a kutatás ütemterve az alábbiak szerint alakult:  

• Adatgyűjtés és -feldolgozás, nemzetközi, ágazati, regionális statisztikák kiértékelésével, 

• Szakirodalom és a témakörrel kapcsolatos trendkutatási eredmények feldolgozása, 

• Fogyasztói – Termelői – Kereskedői – Feldolgozóipari kérdőívek szerkesztése 

• Fogyasztói kérdőívben 4 oldalon részletesen megfogalmazott kérdések várnak válaszra a 

biotermékekre vonatkozóan  

• A fogyasztási szokások kérdőíves felmérése, - a fogyasztói kérdőív tesztelése egyetemi és 

főiskolai hallgatók körében 2005. őszi félévben,

• Az első kérdőív továbbfejlesztése a hallgatói javaslatok alapján,  

• A fogyasztási szokások kérdőíves felmérése - kiterjesztett felmérés egyetemi, főiskolai 

hallgatók és a felnőtt lakosság körében 2006. évben. Úgy gondoltam, hogy a kutatást a 

piaci kereslet oldaláról, - a fogyasztó középpontba állításával, - a lakosság különböző

csoportjainak igényeiből, véleményéből kiindulva célszerű kezdeni, és a termékek ipari, 

vendéglátó-ipari felhasználói, illetve kereskedelmi forgalmazói köréből jól kiválasztott 

vállalatoknál folytatni. Az így szerzett fogyasztói igények ismerete a termelők számára is 

hasznos piaci információt, közvetlenül hasznosítható eredményeket jelenthetnek hazai és 

külpiaci versenyképességük feltételeinek megteremtésében.  

4.2 A kérdőíves felmérés ismertetése 

A kérdőív két változatban készült, az első felmérés 2005. decemberben indult – 275 fő egye-

temi és főiskolai hallgató megkérdezésével a budapesti Harsányi János Főiskola és a győri 

Széchenyi István Egyetem hallgatói körében. Célja a kérdőív tesztelése volt, ezért a kitöltés 
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előtt a hallgatók egy - kb. ½ órás - szóbeli tájékoztatást kaptak a felmérés céljáról, indo-

koltságáról és gyakorlati hasznosságáról, melynek során világossá vált saját konstruktív köz-

reműködésük fontossága. Kitöltés közben lehetőség volt a felmerülő kérdések megvála-

szolására is, - ami számomra jelzésértékű információ volt a folytatáshoz. 

A felmérés szélesebb körben - összesen 571 fő megkérdezésével - 2006. évben folytatódott,

az első kérdőívre kapott szöveges kritikák és javaslatok alapján átdolgozott kérdőívvel. A 

kérdőíves felmérések alapján több fázistanulmány született, ezeket részben önállóan, rész-

ben témavezetőmmel közös konferencia-előadásokon publikáltuk. Az előadásokat szinte 

minden esetben élénk vita követte, - a biofogyasztás elleni és melletti érvekkel - a szekció 

résztvevők magánvéleménye alapján. Az előadásokat követő viták nagyon értékes észrevéte-

lekkel, fontos információkkal, hasznos javaslatokkal, stb. segítettek főleg a kutatás feltáró 

szakaszában.   

4.2.1 A kérdőív összeállítása 

2005. őszén az - első kérdőívvel végzett - előtesztelés tapasztalatai alapján készült el a végle-

ges kérdőív 2006. tavaszán. A kérdőív kitöltése előtt mindenki kapott egy írott tájékoztatót a 

bioélelmiszerek fogalmi, tartalmi, minőségi és tanúsítási kérdéseiről, - segédeszközként a 

kérdőív kitöltéséhez, a felmerülő kérdések megválaszolásához, másrészt a biotermékek jelen-

tőségének szélesebb körben történő megismertetése céljából. A kérdőív főkérdései az egész-

séges életmódra, a betegségek megelőzésére, illetve a bioélelmiszer-fogyasztás fontosságá-

nak megítélésére, a biotermékek ismertségére, kedveltségére és vásárlási-fogyasztási szokása-

ira, a biofogyasztás ösztönző és akadályozó tényezőire, növelésének lehetőségeire irányultak. 

Arra is kerestem a választ, hogy mely környezeti tényezőket és milyen mértékben tartanak 

felelősnek súlyos betegségek kialakulásáért, illetve saját egészségük megőrzéséhez mennyire 

tartják fontosnak a bioélelmiszerek fogyasztását. Kérdéseket tettem fel a saját háztáji, családi 

termelési szokásokról is. A bioélelmiszerek vásárlásával kapcsolatos kérdések arra vonat-

koztak, hogy a fogyasztók mennyire ismerik a biotermékek minősítését, márkajelzését, a 

biotermelőket, a minősítő szervezeteket és ezek minősítési jeleit, és hogyan értékelik a meg-

bízhatóságukat, stb. A kérdőív kitért olyan kérdésekre is, hogy hol hallott először a 

biokultúráról, vásárol-e minősített bioélelmiszert, milyen márkákat ismer, melyeket preferálja, 

és milyen a biofogyasztás gyakorisága, fő indítékai vagy mellőzésének okai. Különösen érde-
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kelt a biotermékek ismertségének vizsgálata, és a kedveltség okainak részletezése, − így pél-

dául a jobb íz, az egészségtudat, a reklámozás és egyéb tényezők. Tekintettel a hazai gazdaság 

helyzetére és a lakosság jövedelmi viszonyaira, fontos kérdés a biotermékek ára, mekkora az 

árelfogadási hajlandóság, - mennyiben befolyásolja az ár a biofogyasztást, hányszoros áron 

vásárolnának bioélelmiszert -, milyen a biotermékek elérhetősége, beszerzési lehetőségei. Na-

gyon fontosnak tartottam, hogy a kérdőív kitöltésének a végén milyen a fogyasztók hozzá-

állása, szemlélete, szándékai és kilátásai saját későbbi biofogyasztására vonatkozóan, − az 

ártól és jövedelmi viszonyok alakulásától függően, - és milyen feltételek szükségesek a bio-

termékek piaci vonzerejének növekedéséhez.  

A 2006. évi felmérési körben használt, átdolgozott kérdőívet az 1. sz. Melléklet tartalmazza. 

4.2.2 A minta jellemzői

A kutatás a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszékén indult, így 

adott volt a lehetőség arra, hogy az önálló véleményt formáló fogyasztók legfiatalabb generá-

ciója legyen a felmérés első alanya, - ami meghatározó volt a mintavételben is. Az egyetemi 

és főiskolai hallgatók hasonló életkorú, fiatal, képzett, érdeklődő és fejlődőképes, egészséges 

világszemlélettel élő emberek, akik ha bioélelmiszereket fogyasztanak, akkor ezt feltehetően 

legjobb meggyőződésükből teszik. 

• A 2005. évi felmérés során összesen 275 fő, - Budapesten 133 fő, Győrben 134 fő, nappali 

tagozatos hallgató, 7 fő levelező hallgató és 1 fő egyetemi oktató - töltötte ki a kérdőíveket.  

• Az átdolgozott kérdőívet 2006. évben összesen 571 fő töltötte ki, - és ebből 77 fő levelező,

felnőtt hallgató  (13,5 %) Budapesten, Győrben 154 fő nappali tagozatos hallgató (27 %), - 

személyes, közvetlen, párbeszédes formában, - véleményezték is a kérdőívet. A mintában a 

felnőtt lakosság volt túlsúlyban, - 340 fő (59,5 %), - ismeretlenül, vagy a kérdezők

ismeretségi körében – személyesen felkeresett, vagy csak véletlen találkozás, utazás, stb. 

során megszólított személyek. Főbb demográfiai jellemzők a 2006. évi felmérésben:  

• A nemek szerinti arány:  29,6 % a férfi és 70,4 % a nő,

• Korösszetétel:      54 % a 30 év alatti, és 46 % a 30 év felettiek aránya. 

• Állandó lakhely:   30,8 % községi,  69,2 % városi lakos. 
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A minta – életkor és csoportok szerinti – összetételét teljes részletességében mutatja be szám-

szerűen a következő kereszttábla és szemlélteti az oszlopdiagram:    

Életkora 

Csoportkód Crosstabulation < 18 év 19-30 év 31-40 év 41-50 év 51-60 év Total 

Count 0 46 0 0 0 46

% within Életkora ,0% 15,2% ,0% ,0% ,0% 8,1%

2006-EGY 

% of Total ,0% 8,1% ,0% ,0% ,0% 8,1%

Count 0 7 12 1 0 20

% within Csoportkód ,0% 35,0% 60,0% 5,0% ,0% 100,0%

% within Életkora ,0% 2,3% 16,9% 1,0% ,0% 3,5%

2006-HJF 

% of Total ,0% 1,2% 2,1% ,2% ,0% 3,5%

Count 6 102 49 93 90 340

% within Csoportkód 1,8% 30,0% 14,4% 27,4% 26,5% 100,0%

% within Életkora 100,0% 33,8% 69,0% 92,1% 98,9% 59,5%

2006-LAK 

% of Total 1,1% 17,9% 8,6% 16,3% 15,8% 59,5%

Count 0 108 0 0 0 108

% within Életkora ,0% 35,8% ,0% ,0% ,0% 18,9%

2006-SZE 

% of Total ,0% 18,9% ,0% ,0% ,0% 18,9%

Count 0 39 10 7 1 57

% within Csoportkód ,0% 68,4% 17,5% 12,3% 1,8% 100,0%

% within Életkora ,0% 12,9% 14,1% 6,9% 1,1% 10,0%

2006-SZE-
LEV 

% of Total ,0% 6,8% 1,8% 1,2% ,2% 10,0%
Count 6 302 71 101 91 571
% within Csoportkód 1,1% 52,9% 12,4% 17,7% 15,9% 100,0%
% within Életkora 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 1,1% 52,9% 12,4% 17,7% 15,9% 100,0%

9. táblázat 2006. évi kérdőíves felmérés csoportonkénti és életkor szerinti összetétele  
Forrás: Saját szerkesztés   

A táblázat tájékoztató jellegű, ezért – részletessége miatt - eltekintettem a cellagyakorisági 

kritérium követelményétől (32 % - nem megbízható). Egyébként a Pearson-féle Khi-négyzet 

próba szerint a két változó szignifikáns, kapcsolatuk erőssége (Cramer's V=0,344) a közepes-

nél gyengébb, illetve (kontingencia-együttható=0,567) közepes. 
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23. ábra A 2006. évi kérdőíves felmérés csoportonkénti és életkor szerinti összetétele  
Forrás: Saját szerkesztés   

Az állandó lakhely és foglalkozás szerinti összetételt mutatja az alábbi kereszttábla, amelynek 

alapján a megkérdezettek 45 %-a nem rendelkezett munkaviszonyból származó jövedelemmel 

(diák, GYES, nyugdíjas és álláskereső). Az állandó lakhely szerint a válaszadók 69,2 % volt 

városi lakos és 30,8 % élt községekben.   

Foglalkozás 

Áll. 
lak-
hely 

Cross-
tabulation 

Admi-
niszt-
ratív 

Állás-
kereső

Cégtu-
laj-

donos 

Diák, 
GYES, 
nyugd. 

Dipl. 
szellemi

Egyéni 
vállalko-

zó Fizikai
Tech-
nikus Vezető Total 

Count 22 4 0 85 10 4 1 42 8 176 

Állandó lakhely 12,5% 2,3% ,0% 48,3% 5,7% 2,3% ,6% 23,9% 4,5% 100,0%

Foglalkozása 27,5% 33,3% ,0% 34,7% 12,5% 21,1% 33,3% 48,8% 20,0% 30,8%

Köz-

ség 

% of Total 3,9% ,7% ,0% 14,9% 1,8% ,7% ,2% 7,4% 1,4% 30,8%

Count 58 8 6 160 70 15 2 44 32 395 

Állandó lakhely 14,7% 2,0% 1,5% 40,5% 17,7% 3,8% ,5% 11,1% 8,1% 100,0%

Foglalkozása 72,5% 66,7% 100,0% 65,3% 87,5% 78,9% 66,7% 51,2% 80,0% 69,2%

Vá- 

ros 

% of Total 10,2% 1,4% 1,1% 28,0% 12,3% 2,6% ,4% 7,7% 5,6% 69,2%
Count 80 12 6 245 80 19 3 86 40 571 
Állandó lakhely 14,0% 2,1% 1,1% 42,9% 14,0% 3,3% ,5% 15,1% 7,0% 100,0%
Foglalkozása 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 14,0% 2,1% 1,1% 42,9% 14,0% 3,3% ,5% 15,1% 7,0% 100,0%

10. táblázat 2006. évi kérdőíves felmérés foglalkozás és lakhely szerinti összetétele  
Forrás: Saját szerkesztés   
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Ez a táblázat is tájékoztató jellegű, ezért – részletessége miatt – szintén eltekintettem a cella-

gyakorisági kritérium követelményétől (27,8% - nem megbízható). A Pearson-féle Khi-

négyzet próba szerint viszont a két változó szignifikáns, és kapcsolatuk erőssége (Cramer's V 

mutató=0,243) ill. (kontingencia-együttható=0,236) a közepesnél gyengébb.  

4.2.3 Az adatfelvétel módja 

A megkérdezés egyetemi és főiskolai hallgatók esetében kurzusonként - önkéntes jelentkezés 

alapján, nem véletlen mintavételi eljárással141 történt. A lakossági felmérést - többnyire – az 

erre a célra felkészített hallgatók végezték, - önkényes kiválasztással – ismeretlenek megszó-

lításával utcán, autóbuszon, vonaton, pályaudvarokon, stb., az ismeretségi körben pedig saját 

lakóhelyükön, vagy szüleik munkahelyén és ismerőseik körében személyes megkereséssel. 

Ezzel a módszerrel - főleg a feltáró kutatások során, kisebb mintanagyság alkalmazásával is – 

sok hasznos és figyelemre méltó információt lehet szerezni. Hátránya viszont az, hogy a min-

ta nem tekinthető reprezentatívnak, és pontossága nem ellenőrizhető statisztikai módszerek-

kel. (Pl. a nem-, kor-, településtípusok, stb. szerinti arányok)142 Az eredeti elképzelésben csak 

Budapest és Győr szerepelt, végül a felmérés az egész országra, minden megyére kiterjedt, de 

nagyobb részarányt Budapest és Győr vonzáskörzete képviselt. (GY-M-S megye: 25 %, Vas 

megye: 9,9 %, Budapest: 1,9 %,  Pest megye: 9,3 %, Zala megye: 9 %, Fejér megye: 8,8 %, 

K-E megye: 6,8 %, Veszprém megye: 5,9 %).   

4.2.4 A kérdőív kulcskérdései a 2005. évi felmérésben  

Az első 2005. évi fogyasztói kérdőív összeállításánál fontos szempont volt, hogy felsőoktatá-

si hallgatók a válaszadók, így lehetőség volt szakszerűen felépített és megszerkesztett kérdés-

sorok alkalmazására, - kevés magyarázattal. A kérdőív 4. oldalán egy üres blokk is maradt a 

hallgatók kritikai észrevételeire és a személyes adataira. Azt kértem a hallgatóktól, hogy írják 

le, mit hiányolnak a kérdőívből, milyen további ötleteik vannak az egyértelműség és feldol-

gozhatóság javítására, a megkérdezések eredményességének növelésére, és mi a véleményük 

 
141 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (31-37. oldal) Alinea Kiadó 

Budapest 
142 Lehota József (szerk. 2001): Marketingkutatás az agrárgazdaságban (157-158. oldal) Mezőgazda Kiadó Bu-

dapest 
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a kérdőív felépítéséről és használhatóságáról. A hallgatók többsége értékes javaslatokkal vála-

szolt, melyek nagyon hasznosak voltak a kérdőív továbbfejlesztésében.  

A kérdőív logikai felépítése azon a feltételezésen alapul, hogy a lakosság nagy része még nem 

hallotta, - sőt talán nem is hiszi el -, hogy van összefüggés a természeti környezetünk szeny-

nyezettsége, a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban használt vegyszerek és a lakosság egész-

ségi állapota között, amely javításának és a betegségek megelőzésének egy lehetséges módja 

az egészséges táplálkozás és biotermékek fogyasztása. A felmérés célja volt a figyelemfelhí-

vás és tájékoztatás is a fenti összefüggésekről, amelyek mindenki számára „létfontosságú" in-

formációk. A figyelemfelhívás után - az összefüggések ismeretében – már mindenkinek szu-

verén joga, hogy saját érdekében hogyan dönt, döntésében legfeljebb a biotermékek marke-

tingeszközeivel lehet még segíteni. A fentiek alapján a 2005. évi kérdőív témakörei a követ-

kező 5 kulcskérdés (környezetszennyezés, lakossági tájékozottság, az okok feltárása, a marke-

ting eszközök szerepe, szemléletváltozás) köré csoportosíthatók az alábbiak szerint: 

• Az élet különböző területein használt vegyszerek és környezetszennyező anyagok hatása 

súlyos betegségek kialakulásában, az egészség és a természeti környezet romlásában, a jövő

generációk életfeltételeinek csökkenésében. 

• Milyen a lakosság tájékozottsága a biotermékekről, hogyan alakul az ismertség - 

kedveltség – használat hatáslánc, és milyen a fogyasztás gyakorisága?  

• A hazai alacsony biofogyasztás okainak feltárása, a fogyasztás ösztönző és akadályozó 

tényezői.  

• Mi a vélemény a marketing-mix (4P) egyes elemeinek szerepéről jelenleg, - mit és 

hogyan lehetne, vagy kellene változtatni a fogyasztás növelése érdekében?  

• A kérdőív végére sikerül-e megértetni, hogy - saját érdekében - mindenkinek tenni kell,

és így a jövőben biofogyasztás milyen nagyságrendjét, milyen feltételek mellett tervezi?         

4.2.5 A kérdőív kulcskérdései a 2006. évi felmérésben 

A 2005. őszi kérdőívvel végzett előtesztelés tapasztalatai megerősítették azt a feltételezése-

met, hogy a lakosság nagy része még nem hallott, nem hiszi el, vagy nem világos számára az 

összefüggés a környezet szennyezettsége, a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban alkalmazott 

vegyszerek és a lakosság egészségi állapota között. Várható volt, hogy az eredeti feltételezés 

fokozottabban fog érvényesülni egy heterogén lakossági körben, mint a 2005. évi felmérés fő-
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iskolai és egyetemi hallgatóinál, - akik sokoldalúan képzett, széles látókörrel rendelkező, fo-

gékony és fejlődőképes fiatalok voltak, - tehát nem egy tipikus lakossági minta. A tapasztala-

tok alapján készült el a végleges kérdőív 2006. tavaszán, amelyben szükségesnek tűnt a ki-

egészítés egyrészt az egészséges táplálkozás hangsúlyozásával, másrészt a saját gazdaságok-

ban, családi önellátásra termelt élelmiszerek fogalmának tisztázásával, megkülönböztetésével, 

és - nagyságrendjénél fogva - a fogyasztásával is. 

A kérdőív logikai felépítése nem változott, de a figyelemfelhívás, tájékoztatás az összefüg-

gésekről már részletesebb, megfogalmazása egyszerűbb és közérthetőbb, a válaszadási lehető-

ségek egyértelműek, - mivel mindenki számára „létfontosságú" információkat tartalmaznak. 

A 2006. évi kérdőív témakörei a következő 7 kulcskérdés (környezetszennyezés, egészsé-

ges táplálkozás, lakossági tájékozottság, saját termelés családi önellátásra, az okok feltá-

rása, marketing eszközök szerepe, szemléletváltozás) köré csoportosíthatók. 

A kérdőív kitöltése előtt mindenki kapott egy írott tájékoztatót a bioélelmiszerek fogalmi, tar-

talmi, minőségi és tanúsítási kérdéseiről, - segédeszközként a kérdőív kitöltéséhez, a felmerü-

lő kérdések megválaszolásához, és a biotermékek jelentőségének megismertetése céljából.  

A kérdések egészséges táplálkozás fontosságára, a betegségek megelőzésére, a bioélelmiszer-

fogyasztás megítélésére, a biotermékek ismertségére, kedveltségére, vásárlási-fogyasztási 

szokásaira, a biofogyasztás ösztönző és akadályozó tényezőire, növelésének lehetőségeire irá-

nyultak. Arra is kerestem a választ, hogy melyik vegyszereket, környezetszennyező anya-

gokat milyen mértékben tartanak felelősnek súlyos betegségek kialakulásáért, illetve saját 

egészségük megőrzéséhez mennyire tartják fontosnak a bioélelmiszerek fogyasztását. Kérdé-

seket tettem fel a saját háztáji, családi termelési szokásokról, a minősített biotermékek és 

a - családi önellátásra szolgáló - saját termelés közötti különbségről is. A

bioélelmiszerek vásárlásával kapcsolatos kérdések a lakosság tájékozottságára, - az is-

mertség-kedveltség–használat hatáslánc és a fogyasztás gyakoriságának alakulására vo-

natkoztak. A kérdőív kitért arra is, hogy mennyire ismerik a biotermékek minősítését, már-

kajelzését, a biotermelőket, a minősítő szervezeteket, ezek minősítési jeleit, hogyan érté-

kelik a megbízhatóságukat, hol hallottak először a biokultúráról, vásárolnak-e minősített 

bioélelmiszert, milyen márkákat ismernek, melyeket preferálnak. Nagyon fontosnak tartottam 

a hazai alacsony biofogyasztás okainak, ösztönző és akadályozó tényezőinek feltárását, a 
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marketing-mix (4P) egyes elemeinek érvényesülését, - mit és hogyan lehet, vagy kellene 

változtatni a fogyasztás növelése érdekében? Tekintettel a lakosság jövedelmi viszonyaira, 

fontos kérdés a biotermékek ára, mekkora az árelfogadási hajlandóság, - mennyiben befo-

lyásolja az ár a biofogyasztást, hányszoros áron vásárolnának bioélelmiszert, és milyen a bio-

termékek elérhetősége, beszerzési lehetőségei. A felmérés eredményességét minősíti, hogy 

a kérdőív kitöltésének a végén milyen a fogyasztók hozzáállása, szemlélete, szándékai és 

kilátásai saját későbbi biofogyasztásukra vonatkozóan? Sikerült-e megértetni, hogy tenni 

kell mindenkinek a saját érdekében, és ezt – az ártól és jövedelemtől függően -

biofogyasztásának milyen nagyságrendjével tartja elfogadhatónak, milyen feltételek mellett?  

A kérdőív végén szerepeltek – név nélkül – a kérdőívet kitöltők személyes és családi ada-

tai, a megkérdezettek neme, életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása, lakhelye megyék és 

településtípusok szerint, ezen kívül a családnagyságra, beteg családtagokra, és élelmiszer- il-

letve gyógyszerkiadásokra vonatkozó kérdések. A válaszadás minden esetben önkéntes volt. 

A személyes adatok előtt szerepelt a figyelemfelhívás, hogy „Amennyiben a kérdések bárme-

lyikét indiszkrétnek, vagy sértőnek találja, természetesen NE válaszoljon rá!

A 2006. évi felmérési körben használt, átdolgozott kérdőívet az 1. sz. Melléklet tartalmazza. 

4.3 A kérdőívek feldolgozása és az értékelés módszere 

A kérdőívek adatainak számítógépes feldolgozása MS ACCESS adatbázis-kezelő rendszer-

ben kezdődött, amelynek alapján - az adatok importálásával - MS EXCEL és WORD szoft-

verben, matematikai és statisztikai módszerekkel – súlyozott számtani átlagok, megosz-

lási viszonyszámok számításával - táblázatok és grafikonok készültek.

A MS ACCESS adatbázisból exportált adatok további széleskörű, komplex és mélyebb elem-

zését tette lehetővé az SPSS STATISTICS 17.0 szoftver  a kereszttábla-, faktor-, 

variancia-, diszkriminanciaelemzés, korreláció- és logisztikus regressziószámítási mód-
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szerek gyakorlati alkalmazásával. Az eredmények tesztelését - a szakirodalom143,144 aján-

lása szerint – a következő statisztikai módszerekkel végeztem el. 

Kereszttábla elemzéssel vizsgáltam a változók közötti összefüggést, - az eredményt az 

alábbi mutatószámok alkalmazásával teszteltem:

• Pearson-féle Khi-négyzet statisztikával, - a két változó össszefüggésének 

statisztikai szignifikanciájának mérésére,   

• Kritikus tényező a Khi-négyzet próbánál azonban a tényleges cellaértékek és a 

várható értékek száma, - a cellák max. 20 %-ában lehet a várható érték kisebb 5-nél. 

A tábla nem bizonyul megbízhatónak, ha a cellagyakorisági feltétel nem teljesül.    

• Cramer-V mutatóval, - a kapcsolat erősségének mérésére,  

• Lambda számításával – a független változó mértékben képes előrejelezni 

(százalékos formában) a függő változó hovatartozását. 145 

Faktorelemzéssel az egyes befolyásoló tényezők (változók) összetartozásához, csoportba 

sorolását végeztem és teszteltem, - feltáró jelleggel: 

• Rotált faktorsúly mátrix – az egyes változók faktorokba sorolása, - a faktorsúlyok 

csökkenő sorrendjében,  

• KMO kritérium (Kaiser-Meyer-Olkin érték) az egyik legfontosabb mérőszám, mert 

a változók alkalmasságát mutatja a faktorelemzésre, - a KMO<0,5-től (alkalmatlan),  

a KMO > 0,9 (kiváló) tartományban.   

• Bartlett próba szerint a kiinduló változók alkalmasak a faktorelemzéshez, 

amennyiben a szignifikanciaszint < 0,05,  tehát van közöttük korreláció.   

• A két kritérium ellentmondása esetén általában a KMO teszt erősebb.146 

Egy-szempontos varianciaelemzéssel a független változóknak a függő változóra gyakorolt 

hatását vizsgáltam, és az eredményt az alábbi mutatószámok alkalmazásával teszteltem:

• Levene teszt szignifikanciaszintje mutatja, hogy teljesül-e a szóráshomogenitás 

feltétele. (Amennyiben NEM szignifikáns, akkor teljesül a szóráshomogenitás.) 

 
143 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv Alinea Kiadó Budapest 

144 Malhotra, Naresh K. - Simon Judit közreműködésével (2008): Marketingkutatás Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 

145 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (139.-161. oldal) Alinea Ki-
adó Budapest 

146 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (246.-279. oldal) Alinea Ki-
adó Budapest 
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• F-hányad a csoportok közötti és csoporton belüli eltérésnégyzetek aránya 

• F-próba szignifikanciaszintje < 0,05 mutatja, hogy a kategóriaátlagok 

szignifikánsan különböznek egymástól, tehát a független változók más-más módon 

hatnak a függő változóra (ANOVA tábla)147 

Több-szempontos varianciaelemzéssel - a független változóknak a függő változóra 

gyakorolt hatása mellett -, a független változók közötti kölcsönhatást is vizsgáltam: 

• az előző teszt-értékeken felül, - a parciális eta-négyzet mutató a független változók 

hatását és a nagyságrendjük viszonyát is megmagyarázza, 

• R-négyzet mutató fejezi, hogy a független változók összesen mekkora hányadot 

képviselnek a függő változó alakulásában.148 

Korrelációszámítással az egyes változók közötti kapcsolat (és nem ok-okozati összefüggés) 

szorosságát és irányát vizsgáltam (-1, +1 tartományban), és az alábbiak szerint teszteltem: 

• Pearson korrelációs együttható mutatja a kapcsolat szorosságát és +/- irányát, 

• A szignifikancia-szint nagyságrendje a korrelációs táblázatban látható, az 

elfogadható szignifikanciaszintet pedig a táblázat alatti mondat jelzi.149 

• Diszkriminanciaelemzés, logisztikus regressziószámítás eltérő csoportnagyság esetén, 

és az eredmény tesztelése az alábbi mutatószámok alkalmazásával: 

• A kezdőtábla a vizsgált változók szignifikanciaszintjét vizsgálja,  

• Wilks’lambda értéke az egyes változók hatását, 

• Kanonikus korreláció a változók közötti kapcsolat szorosságát jelzi,  

• Az eredménytáblák a teljes modell szignifikanciaszintjét mutatják,  

• Cox & Snell R-négyzet ill. a Nagelkerke R-négyzet becslés arra, hogy a független 

változók együttes kombinációja mekkora részt magyaráz a függő változó 

varianciájából 

• Wald statisztika szignifikancia muatja az adott változó hozzájárulását a modellhez,  

• Exp (B) a legfontosabb mutató, az egyes értékek eredményjavító hatását jelzi.150 

147 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (167.-177. oldal) Alinea Kiadó 
Budapest 

148 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (177.-189. oldal) Alinea Kiadó 
Budapest 

149 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (204.-211. oldal) Alinea Kiadó 
Budapest 
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5. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

Az elemzés alapja a 2006. évi kérdőíves felmérés, amit a kérdések tartalma, a megkérdezettek 

létszáma, és - minden szempontból - változatosabb összetétele indokol. Összehasonlításként 

viszont - főleg véleménykülönbségek esetén – figyelembe veszem a 2005. évi felmérés ered-

ményét is.  

A biofogyasztás aktualitását három kiemelten fontos tényező is indokolja: a gazdasági ver-

senyképességünk, az egészség és a természeti környezet védelme. A szakirodalom feldolgo-

zása megerősített abban, hogy a biofogyasztás - többé-kevésbé - mindhárom tényezővel 

szoros ok-okozati összefüggésben áll, az összefüggések azonban mindhárom tényezőnél 

másként érvényesülnek. Úgy gondolom, hogy a biofogyasztás oka az egészség védelme és a 

betegségek megelőzése, - a természeti környezet védelme és gazdasági versenyképessé-

günk pedig következmény. Az ok ismeretében - megfelelő eszközökkel - növelhető a fo-

gyasztás, a nagyobb fogyasztás hatására nő a biotermelés, - a korszerűbb termékszerkezettel 

pedig javul versenyképességünk és a jövedelmezőség is. A korszerűbb termékszerkezet felté-

tele azonban egy környezetkímélő technológia, ezért a biofogyasztás - közvetett - eredménye-

ként csökkenni fog a vegyszerhasználat, és javul a természeti környezet védelme. Éppen ezért 

a környezetvédelem gondolata - motiváló tényezőként - fel sem merült, - még a hallgatókban 

sem a kérdőív tesztelése során.  

A szakirodalom és statisztikai adatok alapján indokoltam a hazai biofogyasztás növelésének 

kiemelt fontosságát. A szakirodalom ismeretében a biofogyasztás és fenti tényezők közötti 

összefüggés logikus és bizonyított. Ezek az információk azonban még a szakemberek számára 

is csak viszonylag szűk körben elérhetők, ezért a hazai biofogyasztás alacsony szintje – sze-

rintem - visszavezethető a lakosság széles körének tájékozatlanságára. Ezt a feltételezésemet 

már a kérdőíves felmérés első személyes tapasztalata is megerősítette, - az intenzív érdeklő-

déssel és a sok konkrét kérdéssel. Az egyetemi és főiskolai hallgatók tájékozottsága, érdeklő-

dési köre szélesebb, szakmai felkészültsége is lényegesen magasabb, mint  a lakosság széles 

körének általában, ezért - feltételezésem szerint - a szükséges információk ismeretében a la-

 

150 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (350.-363. oldal) Alinea Kiadó 
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kosság széles körének fogyasztói magatartása is másképpen alakulna. Ezért első hipotéziseim 

(H1 – H2 – H3 – H4) az egészséges életmódhoz szükséges, alapvető információk hiányos-

ságára, és - a hatékonyabb egészségügyi prevenció érdekében - a lakossági szemléletvál-

tozás szükségességére vonatkoztak.  

5.1 H1 hipotézis tesztelése - a 2, 5, 11, 13. sz. kérdések elemzése alapján  

H1  Az egészséges életmód fontos, de nem kiemelt szempont a hazai élelmiszerfogyasz-

tásban. 

A hipotézis vizsgálata a kérdőíves felmérés több kérdésében is szerepel, - elsőként direkt és 

konkrét módon a 2.) kérdésre adott válaszok igazolják, - az alábbiak szerint: 

• A statisztikai átlagok szerint (számtani átlag=5,52, módusz=7, medián=6), vagyis a 

válaszok fele a 6-7 fokozatra vonatkozik, 

• A fontossági sorrendben (1-7 skálán) – a legmagasabb (7) fontosságú szavazatok 

részaránya 31%, és a többség (83%) az átlagnál magasabbra (5-6-7) értékelte,

• A kereszttábla-elemzés eredménye szerint a csoportátlag feletti részarány a nőknél a 6-7, 

férfiaknál a 2–3–4-5 fokozatokban, - a korreláció szintje azonban gyengébb az átlagnál.  

• Hasonló tendenciát jelez a többi demográfiai tényezők (csoportkód - nemek és kor – 

településtípusok) szerinti több-szempontos varianciaelemzés eredménye is, de - a 

független tényezők magas szignifikanciaszintje miatt - a két-két tényező hatása sem külön-

külön, sem kölcsönhatásában nem bizonyult szignifikánsnak. 

• Az egy-szempontos - varianciaelemzés eredménye szerint különböző az egyes 

fokozatok hatása és viszonthatása is a biovásárlások (5. kérdés) és az egészségtudatosság 

(2. kérdés) alakulása között.  

A kérdőív 11.) kérdése a biofogyasztás motiváló tényezőire keresi a választ, és az alábbiak 

szerint igazolja a hipotézisemet: 

 

Budapest 
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• Az átlagos fontossági sorrend szerint a legfontosabb 1.) a gyermek érdeke, 2.-3.) szinte 

azonos szinten van a betegségek gyógyítása és az egészséges életmód,  

• A főiskolai hallgatók véleménye alapján az átlagos fontossági sorrendben legfontosabb 1. 

az egészséges életmód, 2. a betegségek gyógyítása, a rangsorban csak a legfontosabb 

tényező (1) figyelembevétele alapján 1. a betegségek gyógyítása 2. az egészséges életmód 

• A faktorelemzés eredménye alapján a 2.) faktorcsoportban szerepel a gyermek érdeke a 

családban, a betegségek gyógyítása és az egészséges életmód, - igaz, hogy nem önállóan, 

hanem az élelmiszerbiztonsággal összevontan. A faktorelemzés eredményét megerősítette 

az egyes tényezők hatásának alábbi vizsgálata is. 

• A kétváltozós logisztikus regresszió módszerének eredményeként a faktorcsoportból 

egyedül az ”egészséges életmód, diétás étrend, fogyókúra” maradt szignifikáns, hatása 

azonban nem túlságosan jelentős, - mindössze 31 %. 

A kérdőív 13.) kérdése a biotermékek kedveltségének indoklására, a szimpátia tényezőire 

keresi a választ, és eredményei az alábbiak szerint igazolják hipotézisemet: 

• A fontossági sorrendben (1-7 skálán) – a legfontosabb fokozatokra adott válaszok és az 

átlagok alapján is – az egészség az 1.) helyen szerepel a 2005. és 2006. évi felmérésben is 

• Az egészségtudatos étkezés és a bioélelmiszerek egészségessége között - a 

korrelációszámítás szerint - a kapcsolat pozitív, szorossága az átlagnál gyengébb 

• A bioélelmiszerek egészséges tulajdonsága egyedül alkotja a faktorelemzés 3.) 

tényezőcsoportját, 

• A diszkriminanciaelemzésben a biotermékek egészséges tulajdonsága 1.) helyen 

határozza meg a diszkriminancia-függvényt. 

A hipotézis igazolása bizonyítja, hogy élelmiszerfogyasztásunkban az egészséges jelző

többnyire felszínes és verbális, fontossága változó. Szerintem azért, mert nem ismert a köz-

vetlen ok-okozati összefüggés súlyos betegségek és a fogyasztásra kerülő élelmiszerek között.  

 2. Élelmiszerfogyasztásában mennyire fontos az egészséges életmód iránti igény? 

(Vegyszer nélkül előállított zöldség, gyümölcs, hal-, baromfihúsok előnyben részesítése) 
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A kutatás alapvető indoka és kiinduló pontja az egészségtudatosság vizsgálata volt azzal a 

céllal, hogy mennyire fontos érték ma az egészség védelme, a betegségek megelőzése, és ez 

mennyire tudatos a válaszadók körében. Az egészség olyan létfontosságú kincs, amelyet csak 

akkor szoktunk értékelni, ha veszélybe kerül, hallgatóink viszont még túl fiatalok ehhez a fel-

ismeréshez, és bizonyára nem találkoztak ilyen jelzéssel sem, - így sajátos a helyzetük. Ennek 

ellenére a 2006. évi felmérésben az egészséges életmód fontossága az alábbiak szerint ala-

kult: számtani átlag 5,52 az 1 - 7 skálán, a módusz a legmagasabb szinten (7) alakult, a 

medián=6, - vagyis a válaszadók fele 6 - 7 fontosságúnak értékelte az egészséges étkezést.  

Statistics - Egészséges étkezés fontossága 

N Valid 571
Mean 5,52
Median 6,00
Mode 7

25 5,00
50 6,00

Percentiles 

75 7,00

11. táblázat Az egészséges étkezés fontossága - statisztikai átlagok alapján  
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján  

Egészséges étkezés fontossága Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 18 3,2 3,2 3,2 

2 17 3,0 3,0 6,1 

3 30 5,3 5,3 11,4 

4 63 11,0 11,0 22,4 

5 110 19,3 19,3 41,7 

6 121 21,2 21,2 62,9 

7 212 37,1 37,1 100,0 

Valid 

Total 571 100,0 100,0 

12. táblázat Az egészséges életmód fontossága az élelmiszerfogyasztásban 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján  

A kérdőív kulcsfontosságú kérdése volt az egészséges táplálkozás fontossága a fogyasztói ér-

tékrendben. Az egészséges életmód előtérbe kerülését, - akárcsak az ökoetikus gondolkodás 

térhódítását a menedzserek és vállalkozók gondolkodásában151 - a trendkutatások már az 

 
151 Gerken, Gerd (1993): A 2000. év trendjei. Az üzleti világ az információs társadalomban. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, (Az ökoszocializmus kialakulásának trendje A menedzserekből ökológusok lesznek 33-81. oldal) 
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1990-es években prognosztizálták152,153,154. A biofogyasztás szempontjából releváns vegysze-

rek, és a - mezőgazdaságban alkalmazott - peszticidek egészségre káros, sok esetben rákkeltő

hatását a környezet-egészségügyi szakirodalom alapján mutattam be. A kérdőíves felmérés 

résztvevői nem ismerték a forrásokat, a többség mégis fenntartás nélkül elhitte, - feltehetően 

azért, mert valószínűleg nem most hallotta először. Helyesen értelmezték a kérdést, és az 

egészség fontosságát legmagasabbra (7) értékelte a legtöbb válaszadó (31%), átlagon fe-

lülinek (5-6-7) pedig 83% tartotta. Ezzel szemben mindössze 11% volt, aki ezt a tényezőt

átlag alatt (1-2-3) minősítette. 

Egészséges életmód fontossága az 
élelmiszerfogyasztásban  (2006. év: 571 fő)

átlag= 4
7%

 Nagyon fontos=7
31%

Fontosabb=6
26%

Fontos= 5
26%

3
5%

2
3%

semmi= 1
3%

1 2 3 4 5 6 7

24. ábra Az egészséges életmód fontossága az élelmiszerfogyasztásban 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján 

Az átlagon felüli fontosság 80% feletti részaránya már elég magas ahhoz a következtetéshez, 

hogy ez a szempont jelentős lehet a biofogyasztás motiváló tényezőjeként is. Az egészséges 

életmód fontosságát a trendkutatással foglalkozó szakirodalom155,156,157 már az 1990-es évek-

ben is prognosztizálta. 

 
152 Popcorn, Faith – Marigold, Lys (1992): A Popcorn jelentés (The Popcorn Report) Harper Business, New 

York In: Kotler, Philip (2000): Kotler a marketingről. Jönni, látni, győzni – a piacon. Park Kiadó, Budapest 
104-105. oldal   

153 Törőcsik Mária–Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben (32. oldal) 
Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest   

154 Törőcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartás trendek (67. oldal) KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft 
Budapest 

155 Popcorn, Faith – Marigold, Lys (1992): A Popcorn jelentés (The Popcorn Report) Harper Business, New 
York In: Kotler, Philip (2000): Kotler a marketingről. Jönni, látni, győzni – a piacon. Park Kiadó, Budapest 
104-105. oldal   
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Egészséges életmód fontossága az 
élelmiszerfogyasztásban   2006.

 Szavazatok száma: 571 fő
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1= Semmi szerepe nincs

2=Alig fontos

3=Kevésbé fontos

4=Átlagosan fontos

5=Fontos

6=Fontosabb

7 = nagyon fontos szerepe van

25. ábra Az egészséges életmód fontossága az élelmiszerfogyasztásban 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján 

Az átlagon felüli fontosság 80% feletti részaránya már elég magas ahhoz a következtetéshez, 

hogy ez a szempont jelentős lehet a biofogyasztás motiváló tényezőjeként is. Az egészséges 

életmód fontosságát a trendkutatással foglalkozó szakirodalom158,159,160 már az 1990-es évek-

ben is prognosztizálta. 

Az élelmiszerfogyasztásban magasan kimutatható az egészségtudatosság ellenére viszont le-

hetnek különbségek az egyes csoportok – nemek – életkor – lakóhely, stb. szerinti összetétel-

ben. Az alábbi kereszttábla-elemzés eredménye szignifikáns, a táblázat is megbízható, és 

annak ellenére, hogy a nemek szerinti korreláció gyenge, mégis feltűnő különbségek van-

nak az egyes nemek ill. fokozatok között. A nemek szerinti csoportátlag felett reprezentáltak 

a nők a 6-7, a férfiak pedig a 2–3–4-5 fontossági fokozatokban. Hasonló tendenciát jelez a 

csoportkód és nemek szerinti varianciaelemzés is.     

 

156 Törőcsik Mária–Varsányi Judit: Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben (32. oldal) Nemzeti 
Tankönyvkiadó Budapest   

157 Törőcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartás trendek (67. oldal) KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft 
Budapest 

158 Popcorn, Faith – Marigold, Lys (1992): A Popcorn jelentés (The Popcorn Report) Harper Business, New 
York In: Kotler, Philip (2000): Kotler a marketingről. Jönni, látni, győzni – a piacon. Park Kiadó, Budapest 
104-105. oldal   

159 Törőcsik Mária–Varsányi Judit: Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben (32. oldal) Nemzeti 
Tankönyvkiadó Budapest   

160 Törőcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartás trendek (67. oldal) KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft 
Budapest 
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Crosstabulation Egészséges étkezés fontossága 

A személy neme 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Count 2 6 16 21 36 35 53 169

% within A személy neme 1,2% 3,6% 9,5% 12,4% 21,3% 20,7% 31,4% 100,0%

Egészséges étkezés fontossága 11,1% 35,3% 53,3% 33,3% 32,7% 28,9% 25,0% 29,6%

Férfi

% of Total ,4% 1,1% 2,8% 3,7% 6,3% 6,1% 9,3% 29,6%

Count 16 11 14 42 74 86 159 402

% within A személy neme 4,0% 2,7% 3,5% 10,4% 18,4% 21,4% 39,6% 100,0%

Egészséges étkezés fontossága 88,9% 64,7% 46,7% 66,7% 67,3% 71,1% 75,0% 70,4%

Nő

% of Total 2,8% 1,9% 2,5% 7,4% 13,0% 15,1% 27,8% 70,4%
Count 18 17 30 63 110 121 212 571
% within A személy neme 3,2% 3,0% 5,3% 11,0% 19,3% 21,2% 37,1% 100,0%
Egészséges étkezés fontossága 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 3,2% 3,0% 5,3% 11,0% 19,3% 21,2% 37,1% 100,0%

13. táblázat Az egészséges étkezés fontossága nemek szerint   
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján  

A Pearson-féle Khi-négyzet próba: 14,444, df=6, p=0,025, A táblázat megbízható, („0 cells 

(,0%) have expected count less than 5.”) A korreláció gyenge, Cramer's V=0,159 és 

kontingencia-együttható=0,157) hasonló nagyságrendű, gyenge eredményt mutatnak. 

26. ábra Az egészséges étkezés fontossága - nemek szerint 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján 

A nemek és csoportok hatását több-szempontos varianciaelemzéssel is vizsgáltam. Az 

elemzés a két független változó (nem, csoportkód) hatását méri az egészségtudatos étkezésre, 

de a két változó közötti kölcsönhatást is vizsgálja. Az alábbi ábrán látható, hogy - egy kiugró 

kiscsoport kivételével - minden csoportban magasabb és egyenletesebb az egészséges étke-
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zés fontossága a nőknél, ezzel szemben alacsonyabb szinten alakul és csökkenő tendenci-

át mutat – főleg a nagyobb létszámú győri hallgató - férfiaknál. Az ábrán látható a két té-

nyező közötti interakció, amely – annak ellenére, hogy a hatások a kis létszám miatt kereszte-

zik egymást – véleményem szerint mégis inkább ordinális interakciónak tekinthető, mivel a 

különbség nő, a sorrend viszont mindkét egyenesnél azonos.  

27. ábra Az egészséges étkezés fontossága - nemek és csoportok függvényében 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján 

A Levene-teszt igazolja a varianciaelemzés feltételét a csoporton belüli szórások megegyezé-

sére, a nullhipotézist azonban csak 15,3 %-os hibavalószínűség mellett lehetne elutasítani.  

VARIANCIAELEMZÉS  -  Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable:Egészséges étkezés fontossága 

F df1 df2 Sig. 

1,476 9 561 ,153 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Csoportkód + Aszemélyneme + Csoportkód * Aszemélyneme 

A következő táblázatban viszont látható, hogy a két független tényező szignifikanciaszintje 

nagyon magas (0,746 és 0,685), ezért a közömbösségre vonatkozó nullhipotézist nem lehet 

elvetni. Vagyis a két tényező hatása sem külön-külön, sem kölcsönhatásában (0,672) nem 

szignifikáns. Hatásuk a parciális eta négyzet mutató alapján sem jelentős (0,003 ill. 0,000), 

és a táblázat alatti R-négyzet mutató szerint is egészségtudatos étkezés változásának csak 

0,9 %-át magyarázza a nemek és a csoportkódok szerinti összetétel. 

 



98 

Tests of Between-Subjects Effects - Dependent Variable:Egészséges étkezés fontossága 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

Corrected Model 12,850a 9 1,428 ,563 ,828 ,009 
Intercept 3570,468 1 3570,468 1407,038 ,000 ,715 
Csoportkód 4,933 4 1,233 ,486 ,746 ,003 
Aszemélyneme ,417 1 ,417 ,164 ,685 ,000 
Csoportkód * 
Aszemélyneme 

5,960 4 1,490 ,587 ,672 ,004 

Error 1423,581 561 2,538 

Total 18858,000 571 

Corrected Total 1436,431 570 

a. R Squared = ,009 (Adjusted R Squared = -,007) 

14. táblázat Az egészséges étkezés fontossága - nemek és csoportok függvényében 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján 

Az egészséges életmód érvényesülését az élelmiszerfogyasztásban a válaszadók életkora és 

állandó lakhelye felől szintén több-szempontos varianciaelemzéssel közelítettem.  

Descriptive Statistics - Dependent Variable:Egészséges étkezés fontossága 

Életkora Állandó lakhelye Mean Std. Deviation N

Község 7,00 . 1

Város 5,80 1,643 5

< 18 év 

Total 6,00 1,549 6
Község 5,46 1,349 89 
Város 5,50 1,485 213 

19-30 év 

Total 5,49 1,444 302 
Község 5,90 1,447 20 
Város 5,27 1,710 51 

31-40 év 

Total 5,45 1,654 71 
Község 5,55 1,839 40 
Város 5,67 1,777 61 

41-50 év 

Total 5,62 1,794 101 
Község 6,04 1,148 26 
Város 5,35 1,932 65 

51-60 év 

Total 5,55 1,765 91 
Község 5,63 1,464 176 
Város 5,48 1,639 395 

Total 

Total 5,52 1,587 571 

15. táblázat Az egészséges étkezés fontossága életkor és állandó lakhely függvényében  
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján  

A vizsgálat eredményeként – összességében - a vidéki lakosság bizonyult egészségtudato-

sabbnak a városlakókkal szemben, két korcsoportban azonban van kivétel, - igaz nagyon 
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kicsi (0,04 és 0,12) a különbségek mértéke - a 19-30 évi közötti és 41-50 év közötti korosz-

tálynál. Az elemzés az állandó lakhely és korcsoport hatását méri az egészségtudatos étkezés-

re, de a két változó közötti kölcsönhatást is vizsgálja. Az alábbi táblázatban látható, hogy a 

két független tényező szignifikanciaszintje nagyon magas (0,698 és 0,210), ezért a közömbös-

ségre vonatkozó nullhipotézist nem lehet elvetni. A két tényező hatása tehát sem külön-külön, 

sem kölcsönhatásában (0,253) nem szignifikáns. Hatásuk a parciális eta négyzet alapján 

sem jelentős (0,004 ill. 0,003), és a táblázat alatti R-négyzet mutató szerint is az egészségtu-

datos étkezés változásának csak 1,3 %-át magyarázza a nem és korcsoport szerinti összetétel.  

Tests of Between-Subjects Effects - Dependent Variable:Egészséges étkezés fontossága 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

Corrected Model 19,147a 9 2,127 ,842 ,577 ,013 
Intercept 2398,813 1 2398,813 949,516 ,000 ,629 
Életkora 5,570 4 1,393 ,551 ,698 ,004 
Állandólakhelye 3,987 1 3,987 1,578 ,210 ,003 
Életkora * Állandólakhelye 13,562 4 3,391 1,342 ,253 ,009 
Error 1417,284 561 2,526 

Total 18858,000 571 

Corrected Total 1436,431 570 

a. R Squared = ,013 (Adjusted R Squared = -,002) 

A Levene-teszt szerint a csoporton belüli szórások nem egyeznek, a nullhipotézis 0,6 %-os 

hibavalószínűség mellett utasítható el. A varianciaelemzés azonban nem érzékeny a 

szóráshomogenitás feltételének megsértése esetén.161 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa - Dependent Variable: Egészséges étkezés fontossága 

F df1 df2 Sig. 

2,615 9 561 ,006 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Életkora + Állandólakhelye + Életkora * Állandólakhelye 

161 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (177.-189. oldal) Alinea Kiadó 
Budapest 
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28. ábra Az egészséges étkezés fontossága – életkor és állandó lakhely függvényében 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) kérdése alapján 

A varianciaelemzés eredményeként a két tényező között egymást keresztező nem ordinális in-

terakció látható, a két egyenesnél a sorrend is változik, és a különbség is nő. A fenti elemzé-

sek alapján megállapítható, hogy az egészségtudatos étkezés fontosságában van különbség 

a vizsgálatba bevont csoportok demográfiai jellemzői (nem, állandó lakhely, korösszeté-

tel) szerint, de ezen a tényezők között az ok-okozati összefüggés nem számszerűsíthető.

Az okok feltárását tehát folytatni kell! – főleg akkor, ha a biovásárlások alakulásában ki-

mutatható az egészségtudatosság hatása. Az egy-szempontos varianciaelemzés Levene-

tesztje alapján azonban nem teljesül a szóráshomogenitás feltétele (a szignifikancia=0,000), 

vagyis a szórások nem egyenlők, tehát a nullhipotézis nem vethető el.    

Test of Homogeneity of Variances - Minősített bio-t vásárolt-e már? 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

15,272 6 564 ,000 

16-a. táblázat Az egészségtudatos étkezés szerepe a minősített biotermékek vásárlásában 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) és 5.) kérdése alapján 

A következő táblázatban viszont látható a csoportok közötti és belüli eltérés-négyzetek és 

arányuk (F próba) szignifikanciaszintje 0,009, - így a nullhipotézis elutasítható. A kategóriaát-
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lagok szignifikánsan különböznek egymástól, tehát az egyes fokozatok más-más módon hat-

nak a biovásárlásokra, további vizsgálat szükséges azonban az eltérő átlagok kimutatásához.  

ANOVA -       Minősített bio-t vásárolt-e már? Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 4,156 6 ,693 2,867 ,009
Within Groups 136,261 564 ,242 

Total 140,417 570

16-b. táblázat Az egészségtudatos étkezés szerepe a minősített biotermékek vásárlásában 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) és 5.) kérdése alapján 

A javasolt post-hoc tesztek eredménye alapján azonban egyetlen egy átlag sem szignifikáns. 

Ennek ellenére az alábbi ábrán látható, hogy az egyes átlagok vizuális képe egyértelműen 

erőteljes válaszreakciót mutat a 4–5–6 fontossági fokozatokra, és végül már kevésbé dina-

mikus a reagálás az egészségtudatos élelmiszerfogyasztás 7 fontossági fokozatára.   

29. ábra Az egészségtudatos étkezés szerepe a minősített biotermékek vásárlásában 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) és 5.) kérdése alapján 

Összehasonlításként a következő ábrán látható a két tényező közötti visszahatás - vagyis a 

biotermékek vásárlásának szerepe az egészségtudatos élelmiszerfogyasztásban. A válaszre-

akció dinamikusabb az előzőnél, a szignifikancia hasonló (0,004 és 0,000) az előző elem-

zéshez, a post hoc tesztek viszont nem végezhetők el, mert csak két csoport van (0 – 1),  a 

tesztekhez pedig legalább három csoport szükséges. 
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30. ábra A biotermék vásárlás hatása az egészségtudatosság fontosságára az étkezésben  
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 2.) és 5.) kérdése alapján 

 

5. Vásárolt-e már valaha hivatalosan is minősített bio/öko/organikus élelmiszert? 

A kérdés a valódi, hivatalosan is minősített bio/öko/organikus termékekre vonatkozik, amely-

ből a válaszadók 56%-a még soha sem vásárolt. A számok önmagukért beszélnek, a megkér-

dezetteknek több, mint a fele még soha nem vásárolt ilyen terméket, viszont 44% már – ha 

különböző gyakorisággal is - a biofogyasztók közé tartozik.  

BIOTERMÉKET VÁSÁRLÓK ÉS 
NEM-VÁSÁRLÓK ARÁNYA

 Bioterméket
vásárlók

44%

 Bioterméket
NEM vásárlók

56% 2006. évi felmérés: 571 fő

31. ábra Bioterméket vásárlók és nem-vásárlók aránya  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) kérdése alapján 

További elemző-munka szükséges a „miért”-ek megválaszolásához, vagyis: 

• Akik vásároltak, miért fogyasztják a termékeket, mi volt a vásárlás oka, motiváló tényezője?   

• Miért nem vásároltak ilyen sokan a biotermékekből az elmúlt negyedszázadban? - melyek 

voltak az akadályozó, gátló tényezők?    
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Minősített bio-t vásárolt-e már? 

Csoportkód Crosstabulation 0 1 Total 

Count 28 18 46 

% within Csoportkód 60,9% 39,1% 100,0% 

% within Minősített bio-t vásárolt-e már? 8,7% 7,2% 8,1% 

2006-EGY 

% of Total 4,9% 3,2% 8,1% 

Count 5 15 20 

% within Csoportkód 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Minősített bio-t vásárolt-e már? 1,6% 6,0% 3,5% 

2006-HJF 

% of Total ,9% 2,6% 3,5% 

Count 196 144 340 

% within Csoportkód 57,6% 42,4% 100,0% 

% within Minősített bio-t vásárolt-e már? 60,9% 57,8% 59,5% 

2006-LAK 

% of Total 34,3% 25,2% 59,5% 

Count 67 41 108 

% within Csoportkód 62,0% 38,0% 100,0% 

% within Minősített bio-t vásárolt-e már? 20,8% 16,5% 18,9% 

2006-SZE 

% of Total 11,7% 7,2% 18,9% 

Count 26 31 57 

% within Csoportkód 45,6% 54,4% 100,0% 

% within Minősített bio-t vásárolt-e már? 8,1% 12,4% 10,0% 

2006-SZE-LEV 

% of Total 4,6% 5,4% 10,0% 
Count 322 249 571 
% within Csoportkód 56,4% 43,6% 100,0% 
% within Minősített bio-t vásárolt-e már? 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% of Total 56,4% 43,6% 100,0% 

17-a. táblázat Bioterméket vásárlók és nem-vásárlók aránya - csoportonként  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) kérdése alapján 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,700a 4 ,013 
Likelihood Ratio 12,810 4 ,012 
N of Valid Cases 571

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,72. 

Symmetric Measures Value Approx. Sig. 

Phi ,149 ,013 

Cramer's V ,149 ,013 

Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,148 ,013 
N of Valid Cases 571 

17-b. táblázat Bioterméket vásárlók és nem-vásárlók aránya - csoportonként  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) kérdése alapján 
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A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó szignifikáns, a táblázat megbízható.  A 

bioélelmiszer vásárlás és az egyes csoportok közötti korreláció gyenge, a Cramer's V  = 

0,149, kontingencia-együttható=0,148 hasonló nagyságrendű, - 0,013 szignifikancia mellett. 

32. ábra Bioterméket vásárlók és nem-vásárlók aránya - csoportonként  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) kérdése alapján 

Tulajdonképpen itt kezdődik az okok keresése, mert ez a tény bizonyára nem egyetlen okra 

vezethető vissza, - valószínűbb, hogy sok tényező együttes hatásának a következménye. Az 

első ilyen – minden további kérdést megelőző és kizáró - tényező, hogy a termék ismeretlen, a 

fogyasztók nem tudnak róla, sem pedig a számukra nagyon is értékes tulajdonságaikról. Ők

azonban viszonylag kevesen vannak, - a következő kérdésekre válaszolók 20%-a valóban 

most a kérdőívben hallott először a bioélelmiszerek előnyeiről, a felmérés tehát 110 fő számá-

ra biztosan új és hasznos információt közvetített, akik a jövőben új vevők lehetnek.  

11.    Bio/öko/organikus élelmiszerek fogyasztásában mennyire fontos az alábbi tényezők

szerepe? Ha nem fogyaszt ilyen élelmiszereket, akkor mi a véleménye az egyes tényezők

fontosságáról?   (1 = semmi jelentősége nincs,   ….   7 = nagyon fontos szerepe van)  

A kérdés azok véleményét kutatja, akik már fogyasztói a biotermékeknek, - miért és hogyan 

jutottak erre a döntésre? A választási lehetőségek száma - a kiegészítéssel együtt – összesen 

10 volt, és az egyes befolyásoló tényezők fontosságát 1-7-ig értékelve, - a válaszok alapján - 

alakult ki egy átlagos fontossági sorrend.  Legfontosabb 1. a gyermek érdeke, 2.-3. a beteg-
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ségek gyógyítása és az egészséges életmód,  4. a saját termelésű termékek fogyasztása, 5. az 

élelmiszerbiztonság, magyar termékek preferálása, és utána - átlag alatt - következik a  marke-

ting eszközök befolyásoló hatása (közvetlen ismerősök személyes példamutatása, reklámok, 

újságok, ügynökök, rendezvények, elismertség, presztízs). A fogyasztásban tehát prioritása 

volt a különböző élethelyzetek által meghatározott igényeknek (családalapítás, betegség, 

egészségügyi prevenció), - a marketing piacbefolyásoló szerepe csak ezután következett.  

A BIOFOGYASZTÁS MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐINEK 
ÁTLAGOS FONTOSSÁGA  

5,3

5,3

4,8

5,2

5,6

3,8

3,7

3,3

3,5

1,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Betegség miatt - orvosi javaslatra

Egészséges életmód -diétás étrend, fogyókúra

Élelmiszerbiztonság-magyar termékek preferálása

Saját termelésű zöldség-gyümölcs-hús-tej  fogyasztása

Gyermek a családban - bébiételek, italok vásárlása

Barátok, munkatársak, sporttársak személyes példája 

Reklámok, újságok, ismeretterjesztő előadások hatása

Értékesítési ügynökök, kóstolóv al összekötött rendezv ények

Lakóhelyemen széles körben elismert gazdasági tev . 

Egyebek

20
06

.é
vi

fe
lm

ér
és

:5
71

fő

1= alig,  7 = nagyon fontos 

33. ábra A biofogyasztás motiváló tényezői
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 

AZ ADOTT SZEMPONTOT 
LEGFONTOSABBNAK (7) TARTÓK RÉSZARÁNYA 

2006. évi felmérés: 571 fő
, Rendezvények

kóstolók
3%

Egyebek
0%

 Elismert
. gazdasági tev

4%

 Saját termelés
fogyasztása

18%

, Reklámok
, újságok

 előadások
4%

 Személyes
példamutatás

4%

 Gyermek a
 - családban

bébiételek, italok
23%

-Élelmiszer
biztonság

6%

 Egészséges
 életmód - diétás

étrend, fogyókúra
15%

 - Betegség miatt
orvosi javaslatra

18%

34. ábra A biofogyasztás motiváló tényezői
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 
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Hasonló a helyzet az adott szempontot a legfontosabbnak tartó (7) válaszok alapján is. Ki-

emelkedően magas a gyermek – betegség - saját termelés - egészséges életmód aránya, ezzel 

szemben a marketingtényezők (személyes példa, reklámok, elismertség, rendezvények, ügy-

nökök stb.) részaránya lényegesen alacsonyabb. Felmerül a kérdés, hogy a biofogyasztás to-

vábbi növekedésében milyen tényezők és milyen arányban játszanak szerepet, és ezek mellett, 

mekkora a marketingmunkától elvárható siker?  

Mivel a válaszadók egyik fele soha nem fogyasztott bioélelmiszert, így a másik felének több, 

mint a ½-ét az egészséges életmód, további kb. ¼-ét a saját termelésű élelmiszerek fogyasztá-

sa motiválta, és csak a fennmaradó kb. ¼ rész számára jelentettek ösztönzést a marketingesz-

közök.  Egy-két sorrendi különbséggel, de hasonló a helyzet a felsőoktatási hallgatók 2005. 

évi válaszaiban is. Szerintük a legfontosabb 1. az egészséges életmód, 2.-3.-4. a betegség – a 

gyermek érdeke – a saját termelésű termékek fogyasztása, 5. az élelmiszerbiztonság, és végül 

6. a divat és presztízs érdekek. 

Az átlagok alapján kialakult fontossági sorrendjének felülvizsgálatára a faktorelemzés és a 

logisztikus regresszió módszerét használtam.  

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 

% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

%

1 4,076 40,763 40,763 4,076 40,763 40,763 2,627 26,271 26,271 
2 1,212 12,115 52,879 1,212 12,115 52,879 2,121 21,205 47,476 
3 ,985 9,849 62,728 ,985 9,849 62,728 1,296 12,961 60,437 
4 ,794 7,940 70,668 ,794 7,940 70,668 1,023 10,232 70,668 
5 ,738 7,382 78,050 

6 ,534 5,341 83,391 

7 ,478 4,775 88,166 

8 ,460 4,603 92,769 

9 ,433 4,329 97,098 

10 ,290 2,902 100,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

18. táblázat A biofogyasztás motiváló tényezői - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 
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A módszerrel eredetileg kiválasztott 2 tényező után a 3.-4. faktort a társadalomtudományi ku-

tatásokban elfogadható 60 %-os162 varianciahányad biztosítása érdekében választottam ki, de 

így az eredmény is pontosabb. A fenti sorrendet szemlélteti az egyes tényezők meredekségé-

nek csökkenése is az alábbi ábrán. 

35. ábra A biofogyasztás motiváló tényezői - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 

A KMO/MSA értéke > 0,860 NAGYON JÓ, tehát a változók alkalmasak a faktorelemzésre. 

A Bartlett próba Szerint szintén alkalmasak, korreláció is van közöttük, a 

szignifikancia=0,000<0,05-nél.  

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,860

Approx. Chi-Square 1793,150
Df 45

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000

19-a. táblázat A biofogyasztás motiváló tényezőinek tesztelése 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 

 
162 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (246.-279. oldal) Alinea Kiadó 

Budapest 
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A vizsgált minta 571 fő volt , a szakirodalom163 szerint pedig 350 fős minta esetén már sta-

tisztikailag szignifikánsnak tekinthető a 0,3 faktorsúly. A faktorelemzés alapján megfordult az 

előző sorrend és 1. helyre került a marketing eszközök befolyásoló hatása (közvetlen ismerő-

sök személyes példamutatása - reklámok, újságok stb. – ügynökök, rendezvények stb. - elis-

mertség, presztízs). A 2. csoportban összevontan szerepel a gyermek érdeke, a betegségek 

gyógyítása, az egészséges életmód és az élelmiszerbiztonság, 3.) helyen van a saját termelés 

családi önellátás céljából.  

Rotated Component Matrixa Component 

1 2 3 4

Ügynökök, kóstolók hatására ,861 ,205 ,010 ,050
Reklámhatásra ,799 ,298 -,025 -,082
Lakóhelyi elismert tevékenység ,736 ,038 ,353 ,182
Baráti személyes példa nyomán ,694 ,330 ,184 ,068
Egészség, diéta céljából ,131 ,825 ,071 ,045
Betegség miatt, orvosi javaslatra ,218 ,709 ,155 ,089
Biztonságból (hazai termék) ,321 ,604 ,181 -,068
Gyermekételként ,205 ,537 ,517 ,027
Saját termelésből ,099 ,198 ,898 -,011
Egyéb okból ,080 ,055 ,003 ,980
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 

19-b. táblázat A biofogyasztás motiváló tényezői - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 

A tényezőcsoportok rangsora után az egyes befolyásoló tényezők hatását külön is vizsgál-

tam - a diszkriminancia-elemzés eltérő csoportnagyságra alkalmas – kétváltozós logisztikus 

regresszió módszerével. Az elemzés szerint 56,4 % az 1-es csoportba tartozás véletlenszerű-

sége, az elemzés előtti fázisban a független változók egyedi hatása szerint önmagában csak 

az egészséges étkezés és a marketingeszközök bizonyultak szignifikánsnak. 

Az elemzés végeredménye szerint a független változók bevitelekor a modell szignifikáns 

(0,002), a független változók kombinációja pedig csak mindössze 4,7 % ill. 6,3 %-ot magya-

ráznak a függő változó varianciájából. A helyesen kategorizált esetek aránya 59,9 %, vagyis a 

független változók keveset (3,5 %) segítettek a függő változó helyes kategorizálásában.

163 Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (268. oldal) Alinea Kiadó Bu-
dapest 
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Variables not in the Equation Score df Sig. 

Betegségmiattorvosijavaslatra ,372 1 ,542 

Egészségdiétacéljából 17,055 1 ,000 

Biztonságbólhazaitermék 1,435 1 ,231 

Sajáttermelésből ,042 1 ,837 

Gyermekételként ,223 1 ,637 

Barátiszemélyespéldanyomán 4,478 1 ,034 

Reklámhatásra 6,879 1 ,009 

Ügynökökkóstolókhatására 6,015 1 ,014 

Variables 

Lakóhelyielismerttevékpref1nemfontos7legfontosabb ,386 1 ,534 

Step 0 

Overall Statistics 26,777 10 ,003 

20-a. táblázat A biofogyasztás motiváló tényezői
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 

Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. 

Step 27,627 10 ,002 

Block 27,627 10 ,002 

Step 1 

Model 27,627 10 ,002 

20-b. táblázat A biofogyasztás motiváló tényezői
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 

Model Summary            Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 754,589a ,047 ,063 
a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 

20-c. táblázat A biofogyasztás motiváló tényezői
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 

Variables in the Equation 95% C.I.for 
EXP(B) 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Betegségmiattorvosijavaslatra -,087 ,063 1,901 1 ,168 ,917 ,810 1,037

Egészségdiétacéljából ,269 ,068 15,879 1 ,000 1,309 1,147 1,495

Biztonságbólhazaitermék -,056 ,060 ,867 1 ,352 ,946 ,841 1,064

Sajáttermelésből -,024 ,055 ,195 1 ,659 ,976 ,876 1,087

Gyermekételként -,042 ,062 ,473 1 ,492 ,958 ,849 1,082

Barátiszemélyespéldanyomán ,041 ,069 ,351 1 ,554 1,042 ,910 1,193

Reklámhatásra ,075 ,073 1,054 1 ,304 1,078 ,934 1,244

Ügynökökkóstolókhatására ,082 ,073 1,246 1 ,264 1,085 ,940 1,253

Lakóhelyielismerttevékpref. -,071 ,061 1,335 1 ,248 ,932 ,826 1,051

Step 

1a

Constant -1,106 ,394 7,878 1 ,005 ,331 

20-d. táblázat A biofogyasztás motiváló tényezői
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 11.) kérdése alapján 
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A modell végeredményeképpen csak egy tényező „Egészség, diéta céljából” maradt szigni-

fikáns, értéke 1,309 > 1, hatása tehát nem túlságosan jelentős, - mindössze 31 %–kal ja-

vítaná a helyes kategorizálás esélyét.   

A felsőoktatási hallgatók feladata a 2005. évi felmérésben a rangsorolás volt (1-5-ig), és az 

1. helyre a legfontosabb tényező került. A rangsorolás átlagos értékei szerint a legfontosabb 

1. az egészséges életmód, 2.-3.-4. (azonos szinten) a betegség – a gyermek érdeke – a saját 

termelés fogyasztása, 5. az élelmiszerbiztonság, és végül 6. a divat és presztízs érdekek. 

BIOTERMÉKEK FOGYASZTÁSÁNAK 
FŐBB INDÍTÉKAI
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Átlagos fontosság:    (1= a legfontosabb)

36. ábra Bioélelmiszerek fogyasztásának indítékai a 2005. évi felmérés alapján 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 3.) kérdése alapján 

AZ ADOTT SZEMPONTOT 
LEGFONTOSABBNAK (1) TARTÓK RÉSZARÁNYA 

2005. évi felmérés: 275 fő

Betegség - orvosi
javaslat

25%

 Egészséges
életmód – diéta

23%

-Élelmiszer
biztonság

6%

 Gyermek a
családban

18%

, Divat
presztízsfogyaszt

ás, fogyókúra
3%

 Saját termelés
fogyasztása

21%

37. ábra Bioélelmiszerek fogyasztásának indítékai a 2005. évi felmérés alapján 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 3.) kérdése alapján 
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Csak a legfontosabb (1.) helyen említett szempont szerint 25 % a betegséget, orvosi javas-

latot tartja legfontosabbnak, 23 % az egészséges életmódot, 21 % a saját termékek fogyasztá-

sát, 18 % a gyermek érdekét,  6 %  élelmiszerbiztonságot, és 3 % divat és presztízs érdekeket. 

13.  Bioélelmiszerek kedveltségének indoklása: jelenlegi biofogyasztásában mennyire 

fontos az egyes hatótényezők szerepe? Ha nem fogyaszt ilyen élelmiszereket, akkor mi a 

véleménye az egyes tényezők fontosságáról? (1 = semmi jelentősége nincs,  ...   7 = na-

gyon fontos a szerepe)  

A kérdés a biotermékek kedveltségére, és indoklására vonatkozott fontosság szerint értékelve 

az 1-7-es skálán. Válaszlehetőségként 10 indok szerepelt, amelyek közül az átlagnál maga-

sabb (5-6-7) értékelések sorrendje az alábbiak szerint alakult:  

• Egészségesebbek a bioélelmiszerek – a legtöbb válasz, - 78%-a szerint,  

• Áruk arányosan magasabb az értékükhöz képest - a válaszok 56%-a szerint, 

• Termelőt/eladót ismerem, megbízhatónak tartom – a válaszok 50%-a szerint.  

BIOÉLELMISZEREK KEDVELTSÉGE, FOGYASZTÁSI 
HAJLANDÓSÁGA (2006. évi felmérés: 571 fő)
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Házhozszállítás telefonon, interneten
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Átlagosnál magasabb (5-6-7) kedveltség

38. ábra A biotermékek kedveltsége, fogyasztási hajlandósága  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 13.) kérdése alapján 

Ugyanezt a három tényezőt, pontosan ilyen sorrendben, - de a higiénikus és informatív cso-

magolással kiegészítve - láthatjuk, ha – nemcsak az átlag feletti, hanem - az összes válasz ér-

tékelésének átlagát nézzük. Tehát az egészségesség, megfelelő ár/érték arány és a meg-

bízhatóság, ami miatt szeretik a biotermékeket, de – és ezzel ismét a szükséges teendőkre 
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szeretnék utalni, – a külső megjelenés, a csomagolás, az ízesítés, illat, reklámozás, árukínálat, 

választék, beszerzési lehetőség, áru-utánpótlás már nem jelentenek különösebb vonzerőt. Nem 

a termék alapfunkciójával van gond, a felsorolt szempontok kivétel nélkül a termék szimboli-

kus tartalmát képezik, és a marketing eszközeivel nagyszerűen kezelhetők is. 

BIOÉLELMISZEREK ÁTLAGOS KEDVELTSÉGE, 
FOGYASZTÁSI HAJLANDÓSÁGA                                    
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7 = a legfontosabb

39. ábra A biotermékek kedveltsége, fogyasztási hajlandósága  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 13.) kérdése alapján 

A kedveltség indoklása a 2005. évi felmérésben más értékelési szempontok és kérdések for-

májában megfogalmazva szerepelt, és ugyanazon az 1-7 skálán kellett értékelni. A felsőokta-

tási hallgatók mind az összes válasz átlagos értéke, mind pedig az átlagnál magasabb (5 

– 6 - 7) értékelések szerint egyetlen szempont miatt kedvelik a termékeket:  

• Egészségesebbek a bioélelmiszerek – a legtöbb válasz, - 79,3%-a szerint.  

A hallgatók szerint több a gond a kedveltséggel, mint amennyit a 2006. évi felmérés alapján 

megfogalmaztam, - nem kedvelik a termékeket, sőt a család sem, éppen ezért nem jellemző a

rendszeres fogyasztás, a beszerzési utánajárás, - és ezen a házhozszállítás sem segítene, - de 

különösen nem kedvező a magas ár.  Tulajdonképpen érthető, hogy nem tetszik a magas ár, 

viszont mégis nagyon érdekes a megállapítás, mert a 15.) kérdéssel éppen az árelfogadási haj-

landóság vizsgálata következett, - meglepő az eredménnyel.    
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BIOÉLELMISZEREK KEDVELTSÉGE, 
FOGYASZTÁSI HAJLANDÓSÁGA
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Átlag feletti ( 5 - 6 - 7 ) kedveltség

40. ábra Biotermékek kedveltsége, fogyasztási hajlandósága a 2005. évi felmérésben  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 5.) kérdése alapján 

BIOÉLELMISZEREK KEDVELTSÉGE, 
FOGYASZTÁSI HAJLANDÓSÁGA
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Átlagos kedveltség  (1=egyáltalán nem, 7=nagyon)

41. ábra Biotermékek kedveltsége, fogyasztási hajlandósága a 2005. évi felmérésben  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 5.) kérdése alapján 

A felsőoktatási hallgatók 79,3 %-a szerint a biotermékek kedveltségének egyetlen legfonto-

sabb szempontja volt, hogy „Egészségesebbek a bioélelmiszerek”. Ebből kiindulva a 2006.

évi felmérésben vizsgáltam az összefüggés szorosságát az egészséges étkezés fontosságá-

val. A korrelációszámítás eredménye szerint a két tényező közötti kapcsolat pozitív irányú, 

de az átlagnál gyengébb, ezt mutatja a 0,275-ös korrelációs együttható, - 0,000 < 0,01 

szignifikanciaszint mellett.  
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Correlations Egészséges étkezés fontossága Egészségesebbnek tartom 

Pearson Correlation 1 ,275** 

Sig. (2-tailed) ,000 

Egészséges étkezés 
fontossága 

N 571 571 
Pearson Correlation ,275** 1
Sig. (2-tailed) ,000 

Egészségesebbnek 
tartom 

N 571 571 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

21-a. táblázat A biotermékek kedveltsége és az egészséges étkezés fontossága közötti 
kapcsolat  

Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 2.)-13.) kérdése alapján 

A biotermékek kedveltségi tényezőinek vizsgálatát a faktorelemzés és a diszkriminancia-

elemzés módszerével folytattam, - a 2006. évi felmérés alapján. A minél pontosabb eredmény 

érdekében 5 faktort választottam, - magasan a társadalomtudományi kutatások elfogadható 60 

%-os varianciahányada felett.  

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

%

1 4,204 38,215 38,215 4,204 38,215 38,215 2,823 25,668 25,668
2 1,527 13,884 52,100 1,527 13,884 52,100 2,194 19,947 45,615
3 1,027 9,339 61,439 1,027 9,339 61,439 1,218 11,071 56,686
4 ,870 7,913 69,352 ,870 7,913 69,352 1,081 9,827 66,512
5 ,702 6,386 75,738 ,702 6,386 75,738 1,015 9,225 75,738
6 ,609 5,533 81,271

7 ,543 4,934 86,205

8 ,505 4,590 90,795

9 ,407 3,702 94,497

10 ,325 2,951 97,448

11 ,281 2,552 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

21-b. táblázat A biotermékek kedveltsége, fogyasztási hajlandósága - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 13.) kérdése alapján 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,842

Approx. Chi-Square 2086,996
df 55

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000

21-c. táblázat A biotermékek kedveltsége, fogyasztási hajlandósága - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 13.) kérdése alapján 
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A KMO/MSA mutató értéke > 0,842 (NAGYON JÓ), tehát a változók alkalmasak a faktor-

elemzésre. A Bartlett próba szerint szintén alkalmasak, van közöttük korreláció, a 

szignifikancia=0,000 < 0,05. 

42. ábra A biotermékek kedveltsége, fogyasztási hajlandósága - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 13.) kérdése alapján 

A faktorsúlyok alapján kialakult sorrendben 1.) faktor a kínálati oldal (házhozszállítás, reklá-

mozás, üzleti kínálat, választék széles, beszerzés, utánpótlás jó, termelője ismert) és marke-

tingje, 2.) a termék tulajdonságai, 3.) a termék egészségessége, és csak a 4.) az ár-érték arány. 

 
Rotated Component Matrixa Component 

1 2 3 4 5

Házhozszállítása is elérhető ,815 ,159 -,129 ,010 ,101
Reklámozása gyakori, meggyőző ,755 ,345 -,023 ,001 ,034
Üzleti kínálata, választéka széles ,747 ,096 ,280 ,241 -,006
Beszerzése, utánpótlása jó ,728 ,072 ,274 ,346 -,056
Termelőjét, eladóját ismerem ,608 ,029 ,537 -,085 ,038
Külsőre szebb, illatosabb ,158 ,879 ,008 ,088 -,025
Csomagolása, info-ja vonzóbb ,254 ,718 ,179 ,208 -,055
Ízletesebb, változatosabb ,094 ,702 ,390 ,071 ,119
Egészségesebbnek tartom ,060 ,451 ,758 ,069 ,013
Ár-érték aránya megfelelő ,163 ,225 ,011 ,914 ,009
Egyéb vonzó tényezők ,060 ,005 ,028 ,003 ,990
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 9 iterations. 

22. táblázat A biotermékek kedveltsége, fogyasztási hajlandósága - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 13.) kérdése alapján 
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A diszkriminancia-elemzés alapján csak az első négy tényező hatása szignifikáns a csoport-

ba tartozásra, viszont a Wilks’-lambda (0 - 1) értéke minden esetben magas, tehát az egyes té-

nyezők hatása jelentéktelen a bioélelmiszerek kedveltségére.  

Tests of Equality of Group Means Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Egészségesebbnek tartom ,968 18,683 1 569 ,000 
Ízletesebb, változatosabb ,984 9,476 1 569 ,002 
Külsőre szebb, illatosabb ,989 6,481 1 569 ,011 
Csomagolása, info-ja vonzóbb ,975 14,437 1 569 ,000 
Ár-érték aránya megfelelő 1,000 ,097 1 569 ,756 
Beszerzése, utánpótlása jó ,997 1,518 1 569 ,218 
Üzleti kínálata, választéka széles ,998 ,967 1 569 ,326 
Házhozszállítása is elérhető ,996 1,999 1 569 ,158 
Reklámozása gyakori, meggyőző ,999 ,354 1 569 ,552 
Termelőjét, eladóját ismerem 1,000 ,011 1 569 ,916 

23-a. táblázat A biotermékek kedveltségének vizsgálata – diszkriminancia-elemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 13.) kérdése alapján 

Pooled Within-Groups Matrices 

Correlation 
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Egyéb 
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Egészségesebbnek tar-
tom 

1,000 ,500 ,368 ,447 ,193 ,265 ,283 ,154 ,254 ,312 ,031

Ízletesebb, változato-
sabb 

,500 1,000 ,560 ,432 ,252 ,283 ,258 ,210 ,280 ,259 ,085

Külsőre szebb, illatosabb ,368 ,560 1,000 ,584 ,290 ,259 ,277 ,211 ,342 ,184 ,004

Csomagolása, info-ja 
vonzóbb 

,447 ,432 ,584 1,000 ,349 ,340 ,371 ,267 ,392 ,286 ,004

Ár-érték aránya megfele-
lő

,193 ,252 ,290 ,349 1,000 ,341 ,272 ,216 ,269 ,148 ,001

Beszerzése, utánpótlása 
jó 

,265 ,283 ,259 ,340 ,341 1,000 ,706 ,513 ,491 ,438 ,021

Üzleti kínálata, választé-
ka széles 

,283 ,258 ,277 ,371 ,272 ,706 1,000 ,515 ,499 ,453 ,068

Házhozszállítása is elér-
hető

,154 ,210 ,211 ,267 ,216 ,513 ,515 1,000 ,553 ,384 ,111

Reklámozása gyakori, 
meggyőző

,254 ,280 ,342 ,392 ,269 ,491 ,499 ,553 1,000 ,463 ,074

Termelőjét, eladóját is-
merem 

,312 ,259 ,184 ,286 ,148 ,438 ,453 ,384 ,463 1,000 ,082

23-b. táblázat A biotermékek kedveltségének vizsgálata – diszkriminancia- elemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 13.) kérdése alapján 
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Az egyes kedveltségi tényezők közötti korreláció gyengébb az átlagosnál, - erősebb kapcsolat 

egyedül a beszerzés, utánpótlás és kínálat, választék között van, és közepes a kapcsolat szo-

rossága a biotermékek külső megjelenítése–csomagolása, a reklámozás és házhozszállításnak 

a beszerzéssel, üzleti kínálattal, választékkal.  A variancia-kovariancia mátrixok homogenitás 

tesztjének eredménye (0,012) szignifikáns, így a nullhipotézis szerinti variancia homogenitási 

feltétel nem teljesül. 

Test Results Box's M 96,609 
Approx. 1,434 
df1 66 
df2 908084,876 

F

Sig. ,012 
Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

23-c. táblázat A biotermékek kedveltségének vizsgálata – diszkriminancia-elemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 13.) kérdése alapján 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 ,063a 100,0 100,0 ,244 
a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,940 34,648 11 ,000 

23-d. táblázat A biotermékek kedveltségének vizsgálata - diszkriminanciaelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 13.) kérdése alapján 

Structure Matrix Function 

1

Egészségesebbnek tartom ,720 
Csomagolása, info-ja vonzóbb ,633 
Ízletesebb, változatosabb ,512 
Külsőre szebb, illatosabb ,424 
Házhozszállítása is elérhető -,235 
Beszerzése, utánpótlása jó ,205 
Üzleti kínálata, választéka széles ,164 
Egyéb vonzó tényezők ,152 
Reklámozása gyakori, meggyőző ,099 
Ár-érték aránya megfelelő ,052 
Termelőjét, eladóját ismerem -,018 
Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant 
functions      Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

23-e. táblázat A biotermékek kedveltségének vizsgálata - diszkriminanciaelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 13.) kérdése alapján 
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 A fenti táblázatokban mind a saját érték (0,063), mind a kanonikus korreláció 0,244) egy-

aránt alacsony, - annak ellenére, hogy a Wilks’-lambda magas -, a függvény szignifikáns. Az 

elemzés eredményeként a diszkriminancia-függvényt 1.) az egészség, 2.) a vonzó csomago-

lás, 3.) az ízletes, változatos tulajdonságok határozzák meg. 

Az alábbi táblázat a klasszifikációs eredményeket tartalmazza, amely szerint a helyesen ka-

tegorizált esetek aránya 60,2 %, és a keresztérvényességi vizsgálat eredménye (57,3 %) 

sem csökkentette lényegesen. A találati arány nem sokkal jobb, mint a véletlen kategorizálás 

(50-50 %) lett volna, tehát az eredmény nem támasztja alá azt a feltételezést, hogy a 

bioélelmiszerek vásárlása függ a kedveltség tényezőitől.  

Classification Resultsb,c Predicted Group Membership Minősített 
bio-t vásá-
rolt-e már? 0 1 Total 

0 188 134 322 Count 

1 93 156 249 

0 58,4 41,6 100,0 

Original 

%

1 37,3 62,7 100,0 
0 183 139 322 Count 
1 105 144 249 
0 56,8 43,2 100,0 

Cross-validateda

%
1 42,2 57,8 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 
functions derived from all cases other than that case. 
b. 60,2% of original grouped cases correctly classified.  
c. 57,3% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

24. táblázat A biotermékek kedveltségének vizsgálata - diszkriminanciaelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 13.) kérdése alapján 

 

5.2 H2 hipotézis tesztelése – az 1., 3., 4. sz. kérdések elemzése alapján  

H2 A lakosság nem ismeri a napi élelmiszerek vegyszertartalmának egészségre káros 

hatását, - ezért alulértékelt hazánkban a  biotermékek valódi szerepe. 

A kérdőív 1.) kérdése az élet különböző területein alkalmazott környezetszennyező anyagok, 

vegyszerek egészségkárosító hatásának értékelésével igazolja a hipotézisemet: 
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• A fontossági sorrendben (1-7 skálán) az élelmiszertermelésben és feldolgozásban 

használt tartósítószerek (5,6), ill. permetezőszerek (5,4) - átlag felettiként - a 2.) ill. 4.) 

helyen, de – átlag alattiként - az utolsó előtti 7.) helyen áll a műtrágya (4,7) 

egészségkárosító hatása. Az ivóvíz (5,2) értékelése - átlagosként - az 5.) helyen szerepelt, 

pedig a 4 tényező együttesen - a figyelembevett 8 tényezőből - a környezeti 

egészségkárosítás feléért (51 %) felelős. 

• Hasonló a sorrend a 2006. évi statisztikai átlagok és a felsőoktatási hallgatók 2005. évi 

válaszai alapján is.  

• A korrelációszámítás szerint az egészséges étkezés fontossága és az élelmiszerek 

előállításánál felhasznált környezetszennyező anyagok egészségkárosító hatása közötti 

kapcsolat pozitív, de az átlagosnál gyengébb, a korrelációs együttható: 0,218 - 0,291. 

A kérdőív 4.) kérdése már konkrétabban - a családi önellátás céljából folytatott saját ter-

melés területén - vizsgálja a vegyszermentesség fontosságának és egészségkárosító hatásának 

értékelését, amelynek eredménye az alábbiak szerint igazolja hipotézisemet: 

• A korrelációszámítás szerint a háztáji saját termelésben a vegyszermentesség fontossága 

és az egészséges étkezés között pozitív, de az átlagosnál gyengébb a kapcsolat. A

korrelációs együttható (0,33), viszont itt már magasabb, mint az 1.) kérdésnél volt.   

• A vegyszerhasználat mellőzését a fontossági sorrendben (1-7 skálán) a válaszadók 62%-

a tartja az átlagosnál fontosabbnak, - de csak 23% kiemelt fontosságúnak (7), - ezzel 

szemben összesen 20% azoknak az aránya, akik nem (1) - alig (2) - kevés (3) fontosságot 

tulajdonítanak a kérdésnek.  

• A statisztikai átlagok szerint (számtani átlag= 5,03, módusz=7, medián=5), vagyis a 

válaszok fele az 5-6-7 fokozatokra vonatkozik, 

• A kereszttábla-elemzés eredménye szerint feltűnő különbség van a nemek között – a 

magasabb (6-7) fokozatok a nőknél, a 2 – 3 – 4 - 5 fokozatok pedig a férfiaknál 

túlreprezentáltak.  

• A csoportok szerinti kereszttábla-elemzésében feltűnő a felnőtt lakosság 

túlreprezentáltsága a legmagasabb (7) és az átlagos (4) fokozatokban, - 26,8% ill. 19,1 % 

részarány és az átlagnál gyengébb korreláció (0,141) mellett.  
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A hipotézist igazolják – mind az 1.) mind. 4.) kérdésre adott – válaszok statisztikai átlagai, 

az átlagnál gyengébb korrelációs kapcsolat az egészséges étkezés fontosságával. Tehát a 

lakosság többsége, nem ismeri sem a naponta fogyasztott élelmiszerek, sem a családi önellá-

tásra saját termelésben felhasznált vegyszertartalmának konkrét hatását a súlyos betegsé-

gek kialakulásában, következésképpen kevesen, vagy kevéssé ismerik el a biotermékek 

valódi értékét.  

A szakirodalom szerint nálunk viszont - ahogy a Közép Kelet Európai országokban általában 

- inkább az egészség (betegség), mint a környezetvédelem motiválja a biofogyasztást.164 A

vegyszerhasználat és környezetszennyezés ezért az 1. kérdésben a súlyos betegségek okozója-

ként került megfogalmazásra, amelyek egészségkárosító hatásának fontosságát kellett értékel-

ni, - több olyan tényezőre is, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a biofogyasztással 

(közlekedés), de az egészséggel igen. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy egyes tényezők ér-

tékelésére jelentős befolyást gyakorolt a tájékoztatás (vagy annak hiánya), a megszokás és a 

kialakult gyakorlat.  

1. Véleménye szerint mennyire fontos az alábbi tényezők szerepe súlyos betegségek 

(vezető halálozási okok) kialakulásában?  Pl. szív- és érrendszeri-, daganatos, ideg- és 

immunrendszer megbetegedései, allergia, asztma stb. (1 = semmi,  …..   7 = nagyon fon-

tos szerepe van) 

A válaszok 8 olyan környezetszennyező forrást értékeltek, amelyek az élet különböző terüle-

tein fejtik ki egészségkárosító hatásukat. A válaszok szerint a tényezők súlyozott számtani át-

laga: 5,2, -  legmagasabb az ipar (5,9) és a közlekedés (5,6) egészségkárosító hatása.  

Nem sokkal marad le az élelmiszerfogyasztással kapcsolatos a permetezőszerek (5,4) és tartó-

sítószerek (5,6) szerepe sem, melyeket szintén átlag felettiként értékeltek, és ezt megerősítik - 

az alábbi táblázat - módusz (7), és medián (6) értékei is. Úgy gondolom, hogy a tartósítósze-

rek káros hatásának magas értékelésében van szerepe - az E-számokról szóló - médiahíradás-

oknak is. Az átlagnál alacsonyabb a műtrágya (4,7) egészségkárosító hatásának értékelése.  

 
164 Kovács, Annamária-Frühwald, Ferenc: Organic Farming in Hungary 2005 FiBL Research Institute of 

Organic Agriculture, Frick  http://www.organic-europe.net/country_reports/hungary/default.asp
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Környezetszennyező vegyianyagok átlagos 
egészségkárosító hatása 2006.
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43. ábra Környezetszennyező anyagok egészségkárosító hatása 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 1.) kérdése alapján  

Statistics
Ipari 

szennye-
zés 

Közleke-
dési 

szennye-
zés 

Építő és 
szigetelő-

anyag 

Vegy-
szeres 
kezelés 

Víz-
szennye-

zés 
Perme-
tezőszer 

Műtrágya, 
növény-
védőszer

Tartósító-
szerek 

N Valid 571 571 571 571 571 571 571 571 
Mean 5,89 5,57 5,18 4,16 5,30 5,43 4,73 5,58 
Median 6,00 6,00 5,00 4,00 6,00 6,00 5,00 6,00 
Mode 7 7 7 3 7 7 6 7

25 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 
50 6,00 6,00 5,00 4,00 6,00 6,00 5,00 6,00 

Percentile
s

75 7,00 7,00 7,00 5,00 7,00 7,00 6,00 7,00 

25. táblázat Környezetszennyező anyagok egészségkárosító hatása 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 1.) kérdése alapján  

KÉMIAI EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSOK 
ÁTLAGOS MEGÍTÉLÉSE    
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44. ábra Környezetszennyező anyagok egészségkárosító hatása 
Forrás: Saját szerkesztés a 2005. évi kérdőíves felmérés 1.) kérdése alapján  
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Hasonló volt a felsőoktatási hallgatók 2005. évi véleménye is, amely szerint - a két legfonto-

sabb tényező az ipar után a tartósítószerek, közepesen fontosnak tartották a permetezőszereket 

és a vízszennyezést, majdnem legkevésbé gondolták ezt a műtrágyázásról. A mezőgazdaságot 

és élelmiszeripart érintő vegyszereknél a műtrágyát egyik felmérésben sem tartották olyan 

veszélyesnek, mint a permetezőszereket és főleg a tartósítószereket. Talán ennek a hitnek 

is szerepe van abban, hogy hazánkban 2006-2007. évben összesen kb. 30%-kal nőtt a műtrá-

gyaellátás egy hektárra jutó mennyisége ezer tonnában is, - beleértve a nitrogén, foszfor és ká-

lium tartalmú műtrágyákat is.165 

A válaszok arányát összegezve, levonható a következtetés: a mezőgazdaság és élelmiszer-

ipar az összes környezeti egészségkárosítás feléért (51%) felelős, - ha a vizek szennye-

zettségét is idesoroljuk. Ez az arány azonos a 2005. évi felmérés eredményével, bár a hallga-

tók minden tényező egészségkárosító hatását alacsonyabbra becsülték.  

VEGYSZEREK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSA  
2006. évi felmérés 571 fő

, Tartósítószerek
szinezőanyagok

 használata
E-számok

13%

 Gyárak, ipari üzemek
légszennyező hatása

15%  Olaj, gáz, szén
 energiaforrások a

közlekedésben
13%

, Ivóvíz tisztasága
. arzén-nitrát-jód, stb

magas aránya
13%

 Permetezőszerek
 használata a

növényvédelemben
13%

 Műtrágya
 alkalmazása a

 terméshozamok
növelése céljából

11%

 Vegyszeres kezelés
, lakber. tárgyakon

bútorokon
10%

45. ábra Környezetszennyező anyagok egészségkárosító hatása 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 1.) kérdése alapján  

 „A magyarok a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó környezeti problémákat nem tart-

ják fontosnak”166 - a Cognative Kft és a WWF ökobarométer elnevezésű 2004. évi felmérés 

 
165 KSH (2008): Magyarország számokban 2007. (24. oldal) http://www.ksh.hu/
166 Cognative Kft és WWF (2004): Milyen környezettudatossággal lépett be a magyar lakosság az Európai Uni-

óba http://www.wwf.hu/esemeny.php?id=265 In: Vadovics Edina - Gulyás Emese (szerk.) „Fenntartható 
Fogyasztás Magyarországon 2007.” c. Tudományos Konferencia 2007. december 17. konferenciakötete 
(244. oldal) Corvinus Egyetem Budapest 
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következtetése szerint. Saját felmérésem alapján a mezőgazdaság környezetromboló techno-

lógiáinak egészségkárosító hatását sem a felsőoktatási hallgatók, sem a lakosság nem becsüli 

le. Éppen ezért teljesen egyetértek a hivatkozott szerzők alábbi megállapításával és következ-

tetésével, amely szerint: „Szekunder motivációként megjelenik a környezet védelme és a ha-

gyományos mezőgazdaság veszélyeinek redukálása is…..Az elkövetkező évek egyik legfon-

tosabb feladata a környezeti problémák iránti érzékenység, illetve a környezettudatos maga-

tartásformák ismertté tétele. ….. A felnövekvő generációk attitűdjei és viselkedése még köny-

nyen formálható…...”167 Felmérésem eredménye is összhangban van a megállapítással, és ab-

ban is teljes az egyetértés, hogy a társadalom egészség-, és környezettudatos magatartásának 

formálását a tanuló ifjúságnál kell elkezdeni!   

Correlations Víz-
szennyezés 

Perme-
tezőszer 

Műtrágya, 
növényvédőszer

Tartósító-
szerek 

Egészséges 
étkezés fon-

tossága 

Pearson 
Correlation 

1 ,517** ,545** ,391** ,218** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Vízszennyezés 

N 571 571 571 571 571 
Pearson 
Correlation 

,517** 1 ,634** ,413** ,245** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Permetezőszer 

N 571 571 571 571 571 
Pearson 
Correlation 

,545** ,634** 1 ,554** ,240** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Műtrágya, 
növényvédőszer 

N 571 571 571 571 571 
Pearson 
Correlation 

,391** ,413** ,554** 1 ,291** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Tartósítószerek 

N 571 571 571 571 571 
Pearson 
Correlation 

,218** ,245** ,240** ,291** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Egészséges étke-
zés fontossága 

N 571 571 571 571 571 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

26. táblázat A környezetszennyező anyagok és az egészséges életmód közötti korreláció 
Forrás: Saját szerkesztés a 2006. évi kérdőíves felmérés 1.) -2.) kérdése alapján  

 
167 Fürediné Kovács Annamária, Gelencsér Margit, Miklay Gábor (2006): A magyar ökoélelmiszerek iránti ke-

reslet az ökopiacokon és a szupermarketekben vásárlók körében, Budapest,  http://209.85.135.104/search?q= 
cache:AizBUjjTEjQJ:www.biokultura.org/biokereskedelem/image/bio-Windows Internet Explore 
2007.05.08. 
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A fenti korrelációszámítás eredménye szerint az egészséges étkezés fontossága és az élelmi-

szerek előállításánál felhasznált környezetszennyező anyagok egészségkárosító hatása közötti 

kapcsolat az átlagosnál gyengébb, - a válaszok alapján számított 0,218 - 0,291 közötti pozitív 

korrelációs együttható alapján -  0,000 < 0,01 szignifikanciaszint mellett. 

 

3.  Foglalkozik-e családja - saját szükségletének kielégítésére – élelmiszerek termelé-

sével? 

Már a 2005. évi felmérés során is tapasztaltam a biotermékek körüli fogalomzavart a gyakor-

latban. Még az egyetemi hallgatók között is kevesen voltak, akik – ha pontosan definiálni nem 

is tudták, – a lényegét ismerték, a legtöbben azonban vagy soha nem is hallottak róla, vagy 

rögtön a nagyszülők kertjére asszociáltak. Ezért a kérdőíves felmérés kulcsfontosságú téma-

köre a minősített biotermékek és a háztáji, hétvégi kertekben folytatott saját termelés kö-

zötti különbség, és szerepének vizsgálata volt a fogyasztás szerkezetében. Jelentősége már az 

első alkalommal feltűnt, a nagyságrend mégis várakozáson felüli volt, mert a válaszadók kö-

zel 60-70%-ának családja foglalkozik zöldség-, gyümölcs-, és közel 40% hús-, tojástermelés-

sel. A szakirodalom duplán is megerősít abban, hogy a magas részarány nem lehet irreális. 

Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Biogyümölcs és lé 571 0 1 ,69 ,462 ,214 
Biozöldség, gabona 571 0 1 ,59 ,493 ,243 
Biohús, biotojás 571 0 1 ,38 ,487 ,237 
Biotej,tejtermék 571 0 1 ,05 ,223 ,050 
Biopékáru 571 0 1 ,20 ,403 ,162 
Bioméz, gyógynövény 571 0 1 ,15 ,361 ,131 
Valid N (listwise) 571 

Statistics Biogyümölcs 
és lé 

Biozöldség, 
gabona 

Biohús, 
biotojás Biotej,tejtermék Biopékáru

Bioméz, 
gyógynövény

N Valid 571 571 571 571 571 571 
Mean ,69 ,59 ,38 ,05 ,20 ,15 
Median 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Mode 1 1 0 0 0 0

25 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
50 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Percentiles 

75 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 

27. táblázat Saját termelésű élelmiszerek családi önellátás céljára 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 3.) kérdése alapján 
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A válaszadók 69,2%-ának a családja foglalkozik gyümölcs-, 58,7% zöldségtermeléssel, 

38,4%-a állattartással és 20,3%-a péktermékek előállításával. Feltételezésem szerint ezek az 

arányok a – nagyszülőkkel együtt – tágabb értelemben vett családra vonatkoznak.  

FOGLALKOZIK-E A CSALÁD   
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46. ábra Saját termelésű élelmiszerek családi önellátás céljára 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 3.) kérdése alapján 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium becslése168 szerint a lakosság kb. hatod-

része termel saját célra zöldséget és gyümölcsöt kiskertjében, a Gfk. felmérése szerint 169 pe-

dig a válaszadók 17%-a  termeszti saját maga a bioterményeket, ami szintén arra utal, hogy a 

lakosság többsége fogyasztója – közvetlenül, vagy közvetve - a háztáji gazdaságok vagy hét-

végi kertek saját termésének. Ezek után még fontosabb a kérdés, hogy a saját termelés meny-

nyire szakszerű permetezőszerek és műtrágya használatában? – erre vonatkozott a 4. kérdés. 

4.  A háztáji termelésben mennyire fontos a permetezőszerek, műtrágya használat 

mellőzése? 

A kérdésre nincs megnyugtató válasz ebben a felmérésben sem, sőt több kétség is felmerült. 

Biztató jel, hogy a válaszadók 62%-a az átlagosnál fontosabbnak tartja a vegyszerhasználat 

káros hatását, kiemelt fontosságúnak (7) szonban a válaszadók 23%-a  tartotta, ezzel szemben 

 
168 Cs. Gát, L. (2007): A kiskert most is divat. Fenntartása időigényes, de meghálálja In: Vadovics Edina - Gu-

lyás Emese (szerk.) „Fenntartható Fogyasztás Magyarországon 2007.” c. Tudományos Konferencia 2007. 
december 17. konferenciakötete (243. oldal) Corvinus Egyetem Budapest 

169 Gfk (2007): A magyarok többsége egyáltalán nem vásárol bioélelmiszert In: Vadovics Edina - Gulyás Eme-
se (szerk.) „Fenntartható Fogyasztás Magyarországon 2007.” c. Tudományos Konferencia 2007. december 
17. konferenciakötete (243. oldal) Corvinus Egyetem Budapest 
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összesen 20% azoknak az aránya, akik nem (1) - alig (2) - kevés ( 3) fontosságot tulajdoníta-

nak a kérdésnek, - és akkor még a szakszerűségről szó sem volt.  

Vegyszerek mellőzésének fontossága 
a saját termelésben 2006. évi felmérés: 571 fő

6

25
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115

132

0 20 40 60 80 100 120 140

1= Nincs szerepe 

2 = Alig fontos

3 = Kevésbé fontos

4 = Átlagosan fontos

5 = Fontos

6 = Fontosabb

7 = Nagyon fontos!

47. ábra A vegyszermentesség fontossága a saját termelésben 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 4.) kérdése alapján 

Vegyszerek mellőzésének fontossága
 a saját termelésben  2006. évi felmérés: 571 fő

átlag= 4
18%

 Nagyon fontos=7
23%

Fontosabb=6
20%

Fontos= 5
19%

 Kevésbé = 3
fontos

14%

Alig fontos = 2
4%

semmi= 1
1%

48. ábra A vegyszermentesség fontossága a saját termelésben 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 4.) kérdése alapján 

A nagyüzemekben a vegyszerhasználat szakmérnöki képesítéshez kötött, - tehát a szakszerű-

ség ezen a téren nem kétséges. Vidéken a mezőgazdasági tevékenységet folyamatában lehet 

látni és tanulni, tapasztalatokat átvenni a közvetlen hozzátartozóktól, szomszédtól, stb., - min-

denkitől, aki ért hozzá. De ki tanítja a városi hobbikertek tulajdonosait? – hova kerülnek a 

nagy gondoskodással, de szakmai hozzáértés nélkül termelt gyönyörű termékeik? – valóban 

csak a család saját önellátására szolgálnak? Saját tapasztalatból tudjuk, hogy ez már nem egé-
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szen így van, a fenti kérdésekre vannak feltételezések, - és sajnos egyáltalán nem megnyugta-

tóak. Dési Illés orvosprofesszor szerint170: „További veszélyforrások lehetnek a ház körüli 

dísz- és veteményes kertekben, – hozzá nem értés miatt – a városi lakosok hétvégi kertjében 

és a családi parcellákon gazdálkodók esetenként nem megfelelő szakmai ismerete, anyagi fe-

dezete, és a nem megfelelő időben, módon, és minőségben történő alkalmazás. …. Veszélyez-

tetettek a mezőgazdasági területek környékén lakók, és a víz, levegő, talaj és élelmiszerek út-

ján az egész lakosság, - különösen azóta, hogy a kiskert tulajdonosok is eladhatják termésüket 

a zöldséges üzleteknek.”  

Statistics A személy neme Vegyszermentesség fontossága 

N Valid 571 571 
Mean 5,03 

Median 5,00 

Mode 7

Std. Deviation 1,559 

Variance 2,431 

28. táblázat A vegyszermentesség fontossága a saját termelésben 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 4.) kérdése alapján 

Az egészséges étkezés és a vegyszermentesség fontossága között az átlagosnál gyengébb 

(0,330) korrelációs kapcsolat van a saját termelésben, 0,000 < 0,01 szignifikanciaszint mellett. 

 
Correlations Egészséges étkezés fontossága Vegyszermentesség fontossága

Pearson Correlation 1 ,330**

Sig. (2-tailed) ,000

Egészséges  
étkezés fontossága 

N 571 571
Pearson Correlation ,330** 1
Sig. (2-tailed) ,000

Vegyszermentesség
fontossága 

N 571 571

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

29. táblázat Az egészséges étkezés és vegyszermentesség fontossága a saját termelésben 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 4.) kérdése alapján 

 
170 Dési Illés (Szerk.: 2002): Környezetegészségtan. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 35-36. oldal 
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A módusz = 7 jelzi, hogy a legfontosabb fokozat kapta a legtöbb szavazatot. A vegyszermen-

tesség fontosságának számtani átlaga és a medián egyaránt 5. Feltűnő különbség van azonban 

a nemek között, - saját részarányukhoz viszonyítva a magasabb (6-7) fokozatok a nőknél, a 

férfiaknál viszont csak a 2 – 3 – 4 - 5 fokozatok túlreprezentáltak. A kereszttábla megbízható 

(14,3%), 0,045 szignifikanciaszinten a korreláció az átlagnál gyengébb (Cramer’s V=  0,150). 

Crosstabulation Vegyszermentesség fontossága 

A személy neme 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Count 1 11 29 35 37 29 27 169

% within A személy neme ,6% 6,5% 17,2% 20,7% 21,9% 17,2% 16,0% 100,0%

Vegyszermentesség fontossága 16,7% 44,0% 36,3% 34,3% 33,3% 25,2% 20,5% 29,6%

Férfi

% of Total ,2% 1,9% 5,1% 6,1% 6,5% 5,1% 4,7% 29,6%

Count 5 14 51 67 74 86 105 402

% within A személy neme 1,2% 3,5% 12,7% 16,7% 18,4% 21,4% 26,1% 100,0%

Vegyszermentesség fontossága 83,3% 56,0% 63,8% 65,7% 66,7% 74,8% 79,5% 70,4%

Nő

% of Total ,9% 2,5% 8,9% 11,7% 13,0% 15,1% 18,4% 70,4%
Count 6 25 80 102 111 115 132 571
% within A személy neme 1,1% 4,4% 14,0% 17,9% 19,4% 20,1% 23,1% 100,0%
Vegyszermentesség fontossága 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 1,1% 4,4% 14,0% 17,9% 19,4% 20,1% 23,1% 100,0%

30-a. táblázat A vegyszermentesség fontossága a saját termelésben – nemek szerint 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 4.) kérdése alapján 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,856a 6 ,045 
Likelihood Ratio 13,053 6 ,042 
N of Valid Cases 571 

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,78. 

Symmetric Measures Value Approx. Sig. 

Cramer's V ,150 ,045 Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,148 ,045 
N of Valid Cases 571 

30-b. táblázat A vegyszermentesség fontossága a saját termelésben – nemek szerint 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 4.) kérdése alapján 

A csoportok szerinti összetételben feltűnő a lakosság átlagnál magasabb részaránya a 7 fo-

kozatban, - 0,005 szignifikancia, és az átlagnál gyengébb korreláció (Cramer’s V= 0,141) 

mellett. A kereszttábla azonban túl részletes, így az elvárt értékek alapján nem megbízható.  
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Vegyszermentesség fontossága 

Csoport-
kód 

Crosstabulation 
1 2 3 4 5 6 7 Total 

Count 0 2 6 8 16 8 6 46

% within Csoportkód ,0% 4,3% 13,0% 17,4% 34,8% 17,4% 13,0% 100,0%

Vegyszermentesség fontossága ,0% 8,0% 7,5% 7,8% 14,4% 7,0% 4,5% 8,1%

2006-EGY

% of Total ,0% ,4% 1,1% 1,4% 2,8% 1,4% 1,1% 8,1%

Count 0 1 3 1 5 2 8 20

% within Csoportkód ,0% 5,0% 15,0% 5,0% 25,0% 10,0% 40,0% 100,0%

Vegyszermentesség fontossága ,0% 4,0% 3,8% 1,0% 4,5% 1,7% 6,1% 3,5%

2006-HJF 

% of Total ,0% ,2% ,5% ,2% ,9% ,4% 1,4% 3,5%

Count 5 17 43 65 64 55 91 340

% within Csoportkód 1,5% 5,0% 12,6% 19,1% 18,8% 16,2% 26,8% 100,0%

Vegyszermentesség fontossága 83,3% 68,0% 53,8% 63,7% 57,7% 47,8% 68,9% 59,5%

2006-LAK 

% of Total ,9% 3,0% 7,5% 11,4% 11,2% 9,6% 15,9% 59,5%

Count 0 5 18 23 19 30 13 108

% within Csoportkód ,0% 4,6% 16,7% 21,3% 17,6% 27,8% 12,0% 100,0%

Vegyszermentesség fontossága ,0% 20,0% 22,5% 22,5% 17,1% 26,1% 9,8% 18,9%

2006-SZE

% of Total ,0% ,9% 3,2% 4,0% 3,3% 5,3% 2,3% 18,9%

Count 1 0 10 5 7 20 14 57

% within Csoportkód 1,8% ,0% 17,5% 8,8% 12,3% 35,1% 24,6% 100,0%

Vegyszermentesség fontossága 16,7% ,0% 12,5% 4,9% 6,3% 17,4% 10,6% 10,0%

2006-SZE-
LEV 

% of Total ,2% ,0% 1,8% ,9% 1,2% 3,5% 2,5% 10,0%
Count 6 25 80 102 111 115 132 571
% within Csoportkód 1,1% 4,4% 14,0% 17,9% 19,4% 20,1% 23,1% 100,0%
Vegyszermentesség fontossága 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 1,1% 4,4% 14,0% 17,9% 19,4% 20,1% 23,1% 100,0%

31-a. táblázat A vegyszermentesség fontossága a saját termelésben – csoportok szerint 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 4.) kérdése alapján 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 45,725a 24 ,005 
Likelihood Ratio 50,338 24 ,001 
N of Valid Cases 571 

a. 14 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,21. 

Symmetric Measures Value Approx. Sig. 

Cramer's V ,141 ,005Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,272 ,005
N of Valid Cases 571

31-b. táblázat A vegyszermentesség fontossága a saját termelésben – csoportok szerint 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 4.) kérdése alapján 
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5.3 H3 hipotézis tesztelése – a 6., 7., 8., 12. sz. kérdések elemzése alapján  

H3 A „bio” fogalom ismerete hiányos, a lakosság körében gyakori a fogalomzavar – a 

valódi biogazdálkodás és a háztáji termelés között.  

 Ezt a hipotézist már a 2005. évi felmérés személyes tapasztalata is igazolta, - a fel-

sőoktatási hallgatók részéről felmerült kérdések tömegével és végül javaslatával arra, 

hogy a fogalmak értelmezéséhez szükség van egy írásos tájékoztatóra, - a kérdőív első

oldalán. A 2006. évi átdolgozott kérdőív már tartalmazza ezt a kiegészítést, a fogalmak ma-

gyarázata már a kérdőív kitöltése előtt olvasható, sőt - ajándékként - meg is tartható.     

A kérdőív 6.) kérdése a hivatalosan is minősített, bio/öko/organikus élelmiszerekről az első

információszerzés időrendje és helye alapján igazolja hipotézisemet: 

• Első információszerzés a bioélelmiszerek előnyeiről: 1980-as években a válaszadók 1 %-

nál, az 1990-es években 30 %-nál, az ezredforduló óta további 48 %-nál. A válaszadók 20

%-a azonban csak a kérdőívben hallott először a minősített bioélelmiszerek előnyeiről.  

A kérdőív 12.) kérdése a biotermékek ismertségét és a termék–cég-üzlet márkanevek meg-

nevezésével, ill. számarányával (ABC analízise) igazolja hipotézisemet: 

• A 6.) kérdés alapján a válaszadók 80 %-a (457 fő) már hallott vagy látott a biotermékek 

előnyeiről, ezzel szemben csak 260 termékmárkát, termelőt vagy üzletet tudott megnevezni, 

- az öt termékcsoportra összesen. A 260 említés fele (53 %) mindössze 5 cég 

(LANDMILCH 59-szer, HIPP Kft. 47-szer és BIOPONT Kft 18-szor) és márkanevének 

ismertségét bizonyítja. Ezen kívül összesen 65 név és ismert üzletláncokat (SPAR, 

TESCO, AUCHAN, LIDL) említettek, - de a saját termelés is 6-szor előfordult.

A kérdőív 7.) kérdése – a hivatalosan minősített, bio/öko/organikus élelmiszerek első fo-

gyasztásának időrendje alapján igazolja hipotézisemet: 

• A biofogyasztás első időpontja a 1990-es években a válaszadók 8 %-nál, az ezredforduló 

óta további 34 %-nál. A válaszadók 58 %-a azonban még soha nem fogyasztott minősített 

bioélelmiszert.  
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A kérdőív 8.) kérdése a hivatalosan nem minősített, de vegyszermentesen előállított csak ún. 

„bioélelmiszerek” első fogyasztásának időrendjével igazolja hipotézisemet: 

• A vegyszermentesen előállított csak ún „bioélelmiszerek” első fogyasztása az 1980-as 

években 4 %, az 1990-es években 29 %, az ezredforduló óta további 22 %. A válaszadók 

43%-a azonban még ilyen terméket sem fogyasztott soha.

8. Mikor és hol fogyasztott először hivatalosan NEM MINŐSÍTETT, de műtrágya 

és permetező-szerek és mesterséges tápszerek nélkül előállított zöldség – gyümölcs – hús 

- stb. élelmiszereket? 

A kérdőívben a biotermékekre vonatkozó kérdések után következik ez a kérdés, amelyekkel 

bizonyára csalódást okoztam a megkérdezetteknek a kérdőívben definiált bio-fogalom és szi-

gorú minősítési követelmények miatt. Ezért - kárpótlásként - lehetőséget akartam adni annak 

kifejezésére, hogy a környezet- és egészségtudatos magatartásnak van értelme, értéke és helye 

még a kérdőívben is.  A célom az volt, hogy - a biotermékekkel kapcsolatos fogalomzavar 

tisztázásával, a félreértések elkerülésével - helyére kerüljön annak a környezet- és egészség-

tudatos szándékkal végzett kert-, vagy földművelésnek a gyümölcse is, amelyet abban a hit-

ben termeltek, hogy biotermék lesz belőle. A válaszok eredménye egy nagyon széles időinter-

vallum, - ahogy a megkérdezettek életkora is, - a legszembetűnőbb viszont az, hogy a válasz-

adók majdnem fele (43%) még ilyen terméket sem fogyasztott soha. 

MIKOR FOGYASZTOTT ELŐSZÖR
 NEM MINŐSÍTETT  "BIO" ÉLELMISZEREKET?

1996. évben
2%

1970-1979.
1%

1940-1969.
1%

1980-1989.
2%

1990-1995. 
15%

Nem tudja 
2%

1999. évben
7%

1998. évben
4%

2000. évben
6%

2002. évben
3%

2001. évben
2%

2004. évben
3%

2003. évben
3%

2006. évben
1%2005. évben

4%

1997. évben
1%

Még soha
43%

2006. évi felmérés: 571 fő

49. ábra Az első fogyasztás ideje nem minősített ún. „bio” termékekből
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 8.) kérdése alapján 
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MIKOR FOGYASZTOTT ELŐSZÖR 
NEM MINŐSÍTETT "BIO" ÉLELMISZEREKET? 
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50. ábra Az első fogyasztás ideje nem minősített ún. „bio” termékekből
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 8.) kérdése alapján 

A fenti ábrákon időrendi sorrendben is látható, hogy jelentőségére tulajdonképpen a 1990-es 

évektől kezdett felfigyelni a lakosság. Az 1980-as években mindössze 4%, az 1990-es évek-

ben már 29%, az ezredforduló óta pedig 22% volt azok aránya, akik abban az évben fogyasz-

tottak először nem minősített, de vegyszerhasználat nélkül termelt, csak ún. bioélelmiszereket.  

HOL FOGYASZTOTT ELŐSZÖR
 NEM MINŐSÍTETT  "BIO" ÉLELMISZEREKET?
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51. ábra A nem minősített, csak ún. „bio” termékek fogyasztása 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 8.) kérdése alapján 
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6.  Mikor és hol látott vagy hallott először a bio/öko/organikus élelmiszerek előnyeiről? 

A felmérés kulcsfontosságú témaköre a lakosság tájékozottsága a biotermékekről, ami elő-

feltétele az ismertség - kedveltség – használat hatáslánc alakulásának és a fogyasztás gyakori-

ságának. A hipotézisem az volt, hogy a lakosság többsége tájékozatlan, nem ismeri az élelmi-

szerek előállításához használt vegyszerek egészségre káros hatását, és ezért ismerik kevesen a 

biotermékek valódi értékét.  

MIKOR LÁTOTT VAGY HALLOTT ELŐSZÖR A 
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52. ábra Első információszerzés a bio/öko/organikus termékekről
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 6.) kérdése alapján 
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53. ábra Első információszerzés a bio/öko/organikus termékekről
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 6.) kérdése alapján 
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A bioélelmiszerek előnyeiről csak a kérdőívben hallott először a válaszadók 19,3 %-a, már az 

1990-es években 30%, sőt 1% már az 1980-as években is tudott ezekről a termékekről. Arra a 

kérdésre, hogy a válaszadók kb. 80%-a honnan szerzett tudomást a termékekről nem minden-

ki adott pontos választ, de a válaszadók 67%-a az alábbi konkrét információforrásokat jelölte 

meg. A számok alapján legjelentősebb információforrás éppen a kérdőíves felmérés volt 19,3 

% számára, a TV 16,6 %, újságok 8,1 %, média 3,2 %, internet 1,8 %. A fogyasztói magatar-

tás befolyásoló tényezői között megfigyelhető a kultúra hatásának kb. 10%-os aránya is. (Csa-

lád 3,7 %, iskola 1,8 %, konferencia 0,4 %, előadás 0,5 %, továbbképzés 1,1 % és a kortársak 

2,8 % (barátok, ismerősök, munkatársak, szomszéd) stb. közvetítő szerepében).171 
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54. ábra Az ismeretszerzés első forrásai a bio/öko/organikus termékekről
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 6.) kérdése alapján 

 

12.  Biotermékek ismertségének vizsgálata: Kérjük, jellemezze az alábbi biotermék-

fajták ismertségét és fogyasztási gyakoriságát, lehetőleg egy-két ismert biotermék, vagy 

termelői-márka* illetve bolti márka megnevezésével! 

A válaszadók 80%-a már a kérdőíves felmérés előtt is hallott valahol a biotermékekről, ezzel 

szemben - az öt termékcsoportra összesen - csak 260 termékmárkát, termelőt vagy üzletet tudott 

 
171 Hofmeister-Tóth Ágnes (2006): Fogyasztói magatartás Aula Kiadó Budapest (30. oldal) 
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megnevezni. A 260 említés fele (53 %) mindössze az alábbi 5 cég és márkanév ismertségét 

bizonyítja („A” kategória). Ezen kívül összesen 65 név és ismert üzletlánc is szerepel az 

említések között, - de a saját termelés is 6-szor előfordult  a „B” kategóriában. 

 

KATEGÓRIA 
 

NÉV 
%

TERMÉK MÁRKANÉV,  
TERMELŐK ÜZLETEK 

 
EMLÍ-

TÉS 

 
EMLÍ-
TÉS %

„A”  

KATEGÓRIA 

1
1
1
1
1

6,7 
 

%

LANDMILCH tejtermékek 
HIPP KFT 
BIOPONT KFT 
BIOFARM 
HOHES C 

59 
47 
18 
7
7

53,1 
 

%

”B”  

KATEGÓRIA 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20,3 

%

SPAR 
SAJÁT TERMELÉS 
LIPÓTI PÉKSÉG 
PISZKEI ÖKO 
SIO 
PFANNER 
NATUR PUR 
VIRÁGOSKÚT Balmazújváros 
KECSKEMÉT  BÉBIÉTEL 
BIOLAND 
ALFA BIO 
CERES 
GLYX KENYÉR 
LIDL 
TESCO 

6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

22,7 

%

„C”  

KATEGÓRIA 

 

73,0 

 % 

A KONKRÉT ADATOK  
NAGY HELYIGÉNYE ÉS KIS ÉRTÉKE 
MIATT  HIÁNYZIK  
A TÉTELES FELSOROLÁS.  

 

24,2 

%

ÖSSZESEN: 
 

74 
 

100 % 260 
 

100 % 

32. táblázat A biotermék márkanevek, biotermelők, üzletek ismertsége  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 12.) kérdése alapján 

A biotermék ismertsége a 2006. évi felmérésben 22–27 %, a fogyasztás aránya pedig 18-29% 

között alakult. A fogyasztók között viszonylag alacsony 12-25 % a rendszeresen fogyasztók 

aránya. Terméktípusonkénti a gyümölcs – péktermék – zöldségfogyasztás aránya nagyobb, - 

az ismertségben viszont a tej és tejtermékek vezetnek.  
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FOGYASZTÁS ÉS ISMERTSÉG RÉSZARÁNYA
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55. ábra A biotermékek ismertségének és fogyasztásának részaránya termékenként 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 12.) kérdése alapján 
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56. ábra A biotermékek ismertsége és fogyasztási gyakorisága - termékenként 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 12.) kérdése alapján 

A 2006. évi felmérésben az ismertség-kedveltség-fogyasztás hatáslánc kritikus tényezője 

az ismertség, és ez meghatározza a szükséges teendőket is! Más a helyzet a felsőoktatási 

hallgatók körében az alábbi ábra alapján. A 2005. évi felmérésben magasabb a biotermékek 

ismertsége 41–76 %, és a fogyasztás is 21-47 % között alakult. Magasabb (25-35%) a rend-

szeres fogyasztók aránya is, de a többség itt is csak néha fogyaszt bioterméket. Az ismertség 

növelése ebben a célcsoportban is indokolt, de itt inkább a fogyasztás a kritikus tényező.
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BIOTERMÉKEK 
ISMERTSÉGE - FOGYASZTÁSA
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57. ábra Biotermékek ismertsége és fogyasztása a 2005. évi felmérés alapján 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 4.) kérdése alapján 

A hallgatók nem önállóan gondoskodnak saját ellátásukról, hanem a rendelkezésükre álló kí-

nálatból (menza, büfé, automata stb.) választanak. Ha a kínálatban nincs biotermék választási 

lehetőség, akkor hiába az ismertség és az egészségtudatos fogyasztói magatartás is. A kínálat, 

a választék, a gyors és könnyű hozzáférési lehetőség, a folyamatos áruutánpótlás, stb.  lehetne 

a megoldás. További probléma lehet viszont az árak és a hallgatói jövedelmek kérdése is.  

 

7.   Mikor és hol vásárolt először hivatalosan is MINŐSÍTETT bio/öko/organikus élelmi-

szert? Jelölése: HU-ŐKO-01 (Biokontroll Hungária Kht) és HU-ŐKO-02 (Hungária 

ŐkoGarancia Kft) 

A tájékozottság, ismeret természetesen nem jelent vásárlást is. Hosszabb idő szükséges – az 

érdeklődés és vásárlási szándék lépcsőfokokhoz - a lojalitáslétrán az első vásárlásig. A fázis-

eltolódás a felmérésben is követhető. Figyelemre méltó, hogy 2006-ban a válaszadóknak 19 

%-a (110 fő) még nem hallott a bioélelmiszerekről, és 58 %  még nem vásárolt soha, - tehát a 

jövőben 334 főre potenciális vevőként lehet számítani! Mindenesetre bíztató, hogy az ezred-

forduló utáni évtizedben már egyre több az első vásárló, és a tendencia fokozatosan növekvő,

- remélhetően így folytatódik a jövőben is!  
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MIKOR VÁSÁROLT ELŐSZÖR 
BIOÉLELMISZEREKET? 
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58. ábra Az első vásárlás időpontja bio/öko/organikus termékekből
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 7.) kérdései alapján 
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59. ábra Az első vásárlás időpontja bio/öko/organikus termékekből
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 7.) kérdései alapján 

A felmérés arra is kitért, hogy az első vásárlásokban milyen szerepe van az egyes üzlettípu-

soknak. Az ismeretszerzésben nem volt jelentős a részesedésük, a vásárlásoknál viszont való-

színűleg megkerülhetetlenek lesznek, de vajon - első alkalommal - melyik üzlettípusokat pre-

ferálják a vásárlók?  A kérdésre csak a válaszadók 19,3 %-a jelölt meg konkrét üzlettípusokat, 

így a viszonylag kevés adatból megbízható következtetéseket levonni nem lehet, legfeljebb 

konkrét utalást arra vonatkozóan, hogy az első vásárlásoknál a bioboltok preferáltak (50%).  
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5.4 H4 hipotézis tesztelése – a 5., és 17. sz. kérdések elemzése alapján  

H4 A felmérés hatására változás várható a válaszadók szemléletében, és ennek alapján 

a fogyasztói magatartásában is új tendenciák várhatók. 

17.   Hogyan változik fogyasztói magatartása a következő 5 évben? A biotermékek mi-

lyen részarányát tartja reálisan elképzelhetőnek 2010-ig saját élelmiszerfogyasztásában? 

A kérdés a 2010. évi biofogyasztás részarányának prognosztizálására vonatkozott, - a bio-

gazdálkodás területi részarányának 10%-ra növelése érdekében. 571 fő válasza szerint a saját 

biofogyasztásának várható átlagos részaránya: Gyümölcs 30,5 %, zöldség  28,6 %, pékáru 

26,3 %, hústermék 26,9 %, tejtermékek 26,5 %, méz, gyógynövények 30,3 %. 

A kérdőív 5.) kérdésére – a H1 hipotézisnél – adott válaszok szerint 56,4 % volt azoknak az 

aránya, akik még soha nem vásároltak hivatalosan minősített bio/öko/organikus élelmi-

szert. A kérdőív 17.) kérdésre az alábbiak szerint prognosztizálják 2010. évre várható 

biofogyasztásuk arányát, és ezzel igazolják hipotézisemet: 

BIOGYÜMÖLCS BIOZÖLDSÉG BIOFOGYASZTÁS 
várható részaránya 

% Fogyasztók fő Fogyasztók % Fogyasztók fő Fogyasztók % 

< 10 % 78 fő 24,2 % 89 fő 27,6%

Min. 10 % 65 fő 20,2% 69 fő 21,4%

Min. 20 % 77 fő 23,9% 82 fő 25,5%

Min. 50 % 73 fő 22,7% 63 fő 19,6%

Min. 80 % 23 fő 7,1% 15 fő 4,7%

100 % 6 fő 1,9% 4 fő 1,2%

Bioterméket még 
NEM vásároltak 

 
322 fő 100 % 322 fő 100 %

33. táblázat A biogyümölcs és biozöldség fogyasztás várható részaránya 2010-ig  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 17.) kérdése alapján 
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A fenti számok önmagukért beszélnek! Igaz, hogy ez a minta nem reprezentatív, elemszáma is 

kevés, de nem költöttem reklámokra, stb., - az eredmény mindössze egy megszólításnak, kis 

odafigyelésnek és egy kérdőív kitöltéséhez szükséges rövid párbeszédnek köszönhető. A fo-

gyasztói igények ilyen robbanásszerű növekedése viszont már nem lehet véletlen, különösen a 

válaszadók több mint felénél, akik eddig még soha nem fogyasztottak hivatalosan is minősí-

tett bioélelmiszereket.  

Bíztam benne, hogy a kérdőív előző 16 kérdésének megválaszolásával sikerült a 

biofogyasztással kapcsolatos problémák széles körét érinteni, és információt szerezni a jövőre 

vonatkozóan egy hatékony marketingstratégia megalapozásához, a válaszadók számára pedig 

a problémakör lényegének megismeréséhez, jelentőségének megértéséhez és saját érdekének 

felismeréséhez. A kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy milyen hatást gyakoroltak sze-

mély szerint is az így szerzett új információk, és ennek alapján hogyan prognosztizálja – ter-

mékcsoportonként - saját biofogyasztásának arányát.   

A SAJÁT BIOFOGYASZTÁS 
VÁRHATÓ ÁTLAGOS RÉSZARÁNYA 2010-IG 
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60. ábra A saját biofogyasztás várható részaránya 2010-ig  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 17.) kérdése alapján 

A felmérés alapján átlagosan 26–30 % között lesz a bioélelmiszerek részaránya úgy, hogy a 

többség szerint a 20-50% közötti részarány dominál, de még 100%-os fogyasztás is előfordul. 

Minden termékcsoportban legalább 400 fő élelmiszerfogyasztásában – a szándék szerint - 10 

%-nál magasabb lesz biotermékek részaránya.  
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Az alábbi kereszttáblák a biogyümölcsök és biozöldségek fogyasztásának 2010-re várható 

részarányát szemléltetik. A felmérés eredményének tekinthető, hogy ez a tendencia a bioter-

méket eddig még nem vásárlók (56,4 %) szándéka szerint is hasonló.   

Crosstab Biogyümölcsfogy-aránya 2010-re 

Minősített bio-t vásárolt-e már? 
< 10% 100% 

Min. 
10% 

Min. 
20% 

Min. 
50% 

Min. 
80% Total 

Count 78 6 65 77 73 23 322

Minősített bio-t vásárolt-e már? 24,2% 1,9% 20,2% 23,9% 22,7% 7,1% 100,0%

Biogyümölcsfogy-aránya 2010-re 68,4% 31,6% 68,4% 50,3% 51,4% 47,9% 56,4%

0

% of Total 13,7% 1,1% 11,4% 13,5% 12,8% 4,0% 56,4%

Count 36 13 30 76 69 25 249

Minősített bio-t vásárolt-e már? 14,5% 5,2% 12,0% 30,5% 27,7% 10,0% 100,0%

Biogyümölcsfogy-aránya 2010-re 31,6% 68,4% 31,6% 49,7% 48,6% 52,1% 43,6%

1

% of Total 6,3% 2,3% 5,3% 13,3% 12,1% 4,4% 43,6%
Count 114 19 95 153 142 48 571
Minősített bio-t vásárolt-e már? 20,0% 3,3% 16,6% 26,8% 24,9% 8,4% 100,0%
Biogyümölcsfogy-aránya 2010-re 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 20,0% 3,3% 16,6% 26,8% 24,9% 8,4% 100,0%

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó szignifikáns, és a táblázat megbízható.  

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,180a 5 ,000 
Likelihood Ratio 22,533 5 ,000 
N of Valid Cases 571 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,29. 

A 2010. évre várható biogyümölcs-fogyasztás részaránya és a 2006. évi biovásárlások közötti 

korreláció – Cramer's V = 0,197 és kontingencia-együttható = 0,193 hasonló nagyságrendű,

gyenge kapcsolatot jeleznek. 

Symmetric Measures Value Approx. Sig. 

Phi ,197 ,000

Cramer's V ,197 ,000

Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,193 ,000
N of Valid Cases 571

34. a.-b.-c. táblázat A saját biogyümölcs fogyasztás várható részaránya 2010-ig  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 17.) kérdése alapján 

A biogyümölcsökhöz hasonló a biozöldség-fogyasztás 2010-re várható részaránya is.  
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Crosstab Biozöldség, liszt fogy-aránya 

Minősített bio-t vásárolt-e már? 
< 10% 100% 

Min. 
10% 

Min. 
20% 

Min. 
50% 

Min. 
80% Total 

Count 89 4 69 82 63 15 322

Minősített bio-t vásárolt-e már? 27,6% 1,2% 21,4% 25,5% 19,6% 4,7% 100,0%

Biozöldség, liszt fogy-aránya 73,0% 26,7% 62,2% 58,2% 44,4% 37,5% 56,4%

0

% of Total 15,6% ,7% 12,1% 14,4% 11,0% 2,6% 56,4%

Count 33 11 42 59 79 25 249

Minősített bio-t vásárolt-e már? 13,3% 4,4% 16,9% 23,7% 31,7% 10,0% 100,0%

Biozöldség, liszt fogy-aránya 27,0% 73,3% 37,8% 41,8% 55,6% 62,5% 43,6%

1

% of Total 5,8% 1,9% 7,4% 10,3% 13,8% 4,4% 43,6%
Count 122 15 111 141 142 40 571
Minősített bio-t vásárolt-e már? 21,4% 2,6% 19,4% 24,7% 24,9% 7,0% 100,0%
Biozöldség, liszt fogy-aránya 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 21,4% 2,6% 19,4% 24,7% 24,9% 7,0% 100,0%

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó szignifikáns, és a táblázat az elvárt ér-

tékek alapján megbízható.  

Chi-Square Tests Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,830a 5 ,000 
Likelihood Ratio 35,468 5 ,000 
N of Valid Cases 571 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,54. 

A 2010. évre várható biozöldség-fogyasztás részaránya és a 2006. évi biovásárlások közötti 

korreláció - a Cramer's V mutató = 0,247 és kontingencia-együttható = 0,240 alapján - hason-

ló nagyságrendű, az átlagosnál gyengébb kapcsolatra utalnak. 

Symmetric Measures Value Approx. Sig. 

Phi ,247 ,000 

Cramer's V ,247 ,000 

Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,240 ,000 
N of Valid Cases 571 

35. táblázat A saját biozöldség fogyasztás várható részaránya 2010-ig  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 17.) kérdése alapján 

Az alábbi ábrák szemléletesen is mutatják a 2006. évi biofogyasztók és nem-fogyasztók 2010. 

évre tervezett biofogyasztása %-os részarányának alakulását: 
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61. a-b. ábra A saját biogyümölcs és biozöldség-fogyasztás várható részaránya 2010-ig  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 17.) kérdése alapján 

Természetesen ez még csak szándék, és sok mindentől függ a tényleges valóság a jövőben. Ha 

viszont ez a gondolkodásmód kiterjed a családra és a közvetlen környezetre is, akkor úgy ér-

zem, hogy nem volt hiába sem a munka, sem a fáradtság. Annál is inkább, mert ez csak egy 

kérdőív kitöltése volt, - költségek nélkül -, ugyanakkor a szakirodalomban közölt tényada-

tok172 alapján hazánkban mindössze 0,005% a biotermékek részesedése az élelmiszerfogyasz-

tásban. A nemzetközi összehasonlítás szerint viszont - a jóval előttünk álló - Csehországban is 

csak 0,35% volt a biotermékek részesedése az élelmiszerfogyasztásban 2006. évben.173 

A lakosság jobb egészségi állapota szerintem az egész társadalom érdeke, ezért a prevenció 

érdekében - valószínűleg nem a legdrágább - teendő a szemléletváltozásához szükséges mar-

ketingeszközök gyakorlati alkalmazása, és a felvilágosítás, széleskörű tájékoztatás, tanácsadás 

stb. minden lehetséges fórumon. Erre vonatkoznak a H5 – H6 – H7 hipotézisek.   

172 Oszoli, Á. (2002): Az ökotermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások, értékesítési csatornák FVM-AMC 
megbízásából készült tanulmány, Budapest 50-61. oldal In: Szente, V.(2004): Organikus élelmiszerek fo-
gyasztási és vásárlási szokásainak vizsgálata Magyarországon Készült a T 037784 nyilvántartási számú 
OTKA támogatásával (2. oldal) 

173 Dytrtová, Karolína et al.: Organic farming in the Czech Republic 2006 FiBL Research Institute of Organic 
Agriculture, Frick http://www.organic-europe.net/country_reports/czech_republic/default.asp 2008-07-31 
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5.5 H5 hipotézis tesztelése – a 10., 14., 18. sz. kérdések elemzése alapján  

H5 Az ár szerepe nagyon fontos, de önmagában nem meghatározó tényező a hazai 

biofogyasztás alakulásában. 

A kérdőív 10.) kérdése a bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okaira keres választ, - 12

gátló tényező közül a valódi okok kiválasztásával és gyakoriságával igazolja hipotézisemet: 

• A magas árak (22  %) csak a 3. volt sorrendben, - a családi jövedelemkorlátok (27 %) 

után.  A két tényező együttesen – a szoros kölcsönhatás és az átfedések kiszűrése nélkül – 

tekinthető csak a legfontosabb akadályozó tényezőnek.   

• A felsőoktatási hallgatók 2005. évi rangsorolása szerint viszont a magas ár – mint 

legfontosabb gátló tényező - az 1. helyre került.

• A faktorelemzés eredménye szerint a magas árak szintén a 3. tényezőcsoportban 

szerepelnek, és utána 4. helyen következnek a családi jövedelemkorlátok.  

• A logisztikus regresszió eredménye alapján az ártényező szerepe nem szignifikáns, és 

hatása sem túl jelentős (EXP(B)=1,429), - szemben a többi 8–4–3-2 feletti tényezőkkel.   

A kérdőív 14.) kérdése az árelfogadási hajlandóság felső határára vár választ, és az alábbiak 

szerint igazolja hipotézisemet: 

• A 2006. évi felmérés alapján az árelfogadási hajlandóság átlagosan 5–15%-kal 

magasabb, - de termékcsoportonként különbözőmértékben.  

• A felsőoktatási hallgatók átlagosan 77 - 99%-kal magasabb ár elfogadására hajlandók 

a 2005. évi felmérésben, - termékcsoportonként különböző - többnyire kétszeres vagy 

azonos - ár elfogadásával.    

• A fogyasztói kategóriánkénti kereszttábla-elemzés eredménye alapján a válaszadók kb. 

40 - 45 %-a csak azonos-akciós áron, vagy semmiképpen nem hajlandó az áttérésre, de 

több, mint a fele hajlandó max. 20 % - 50 % felárat is fizetni. A biogyümölcs- és a 

biozöldség-fogyasztók az alábbiakban részletezett felárakkal hajlandók az áttérésre: 

• 29,8 % 1,2-szeres, 25,6 % 1,5-szörös, 1,9 % 1,8-szoros 2,3 % 2-szeres, 0,2 % 3-szoros, 
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• 28,7 % 1,2-szeres, 21,5 % 1,5-szörös, 2,6 % 1,8-szoros 1,6 % 2-szeres, 0,2 % 3-szoros, 

• A biofogyasztók és nem-fogyasztók árelfogadási hajlandóságának kereszttábla 

elemzése pontosítja az előző elemzés eredményét, és megerősíti az ártényező fontosságát új 

fogyasztói célcsoport megszerzése érdekében:  

• a 2006. évi biogyümölcs- és biozöldség-fogyasztók 1,2 - 1,5 – 1,8 – 2– 3-szoros áron,

• a 2006. évi nem-fogyasztók pedig csak akciós - azonos áron, vagy semmiképpen 

nem hajlandók áttérni a biofogyasztásra.

A kérdőív 18.) kérdése a biogazdálkodás 2010. évre tervezett dinamikus növekedéséhez 

szükséges feltételek jelentős változtatására keres választ, - 8 tényező közül kiválasztva -  és 

előfordulási gyakoriságával igazolja hipotézisemet: 

• A rangsorolás legfontosabb (1.) feltételei között is 1.) és valóban elengedhetetlen feltétel 

a beszerzési árak jelentős csökkentése. (Az új fogyasztók megnyerése érdekében is!!!) 

• A felsőoktatási hallgatók 2005. évi felmérésben a rangsor legfontosabb (1.) feltételei 

között is 1.) feltétel a beszerzési árak jelentős csökkentése.

• Az árcsökkentés fontosságát az összes statisztikai átlag is megerősíti. „A jelentős

árcsökkentés fontosságának számtani átlaga = 1,8, módusz = 1, medián = 1.  

 

10. Miért NEM fogyasztott még eddig bio/öko/organikus élelmiszereket? 

A bioterméket még soha nem fogyasztók aránya túl magas ahhoz, hogy ne keressük az okát, 

másrészt pedig ők jelentik a potenciális vevőkört a jövőben, ha sikerül megoldani azokat a 

problémákat, amelyek jelenleg a fogyasztás akadályát képezik. Erre vonatkozik a kérdés 12 

előre megfogalmazott válaszlehetősége, és végül az egyéni véleménynyilvánítás lehetősége is. 

A hazai alacsony biofogyasztás okainak, akadályozó, gátló és az ösztönző tényezőinek 

feltárása tulajdonképpen oknyomozásként vezet el annak megértéséhez, hogy miért nem fo-

gyasztják többen és gyakrabban a biotermékeket, másokat pedig milyen okok, ösztönző té-

nyezők vezettek a rendszeres fogyasztáshoz. 
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BIOTERMÉKEK NEM-FOGYASZTÁSÁNAK OKAI 
2006. évi felmérés 571 fő
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Saját termelésből biztosított az élelmiszerellátás

A család jövedelméből nem engedhetjük meg magunknak

A biotermékek sokkal drágábbak, mint egészségesebbek

Beszerzési probléma, kevés üzlet, távolság és időigény

Egyetlen biotermelőt vagy kereskedőt sem ismerek

Bizalom hiánya, nem biztos, hogy biotermék, amit kínálnak

Egy rokonom, barátom, ismerősöm sem beszélt róla

Soha nem láttam ilyen reklámot

Bolti eladók ügynökök soha nem ajánlották

Nem érdekel az egészséges életmód

Egészséges szervezetnek nincs szüksége biotermékekre

Egyéb okból

IGEN szavazatok aránya

62. ábra A bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okai 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 10.) kérdése alapján 

A válaszok alapján látható, hogy a nem-fogyasztás nem vezethető vissza egyetlen konkrét ok-

ra, - hanem több tényező együttes, sőt kölcsönös hatásának következménye. Az egy-egy té-

nyezőre adott válaszok nem közelítenek még az 50%-hoz sem, tehát önmagában egyik ténye-

ző sem tekinthető döntőnek.  

Véleményem szerint tartalmilag kölcsönös összefüggés van a családi jövedelem és magas 

árak között, - ezért indokolt a két tényezőt együtt kezelni, és így - már a válaszok 49%-ával - 

legfontosabb szempontnak tekinteni.  Erre a két egymással összefüggő akadályra utalnak leg-

többen, amelyek megoldására a jövedelem- és a forgalom-növekedés tendenciái alapján nyílik 

lehetőség.  A szakirodalomban Lehota József - a kiemelt biológiai tényezők után - szintén a 

közgazdasági és demográfiai tényezőket tartja a legfontosabb szempontnak.174 Több forrással 

igazoltam, hogy nálunk úgy érvényesül az Engel törvény, hogy élelmiszerkiadásaink aránya 

kb. kétszerese a nyugat-európai 10-15%-os részaránynak, - nem tartozunk a gazdag országok 

közé. A biotermékek viszont nem tömegfogyasztásra, hanem rétegigények kielégítésére szol-

gálnak, - a szakirodalom175 is az ún. niche termékek kategóriájába sorolja őket. KSH adatok 

alapján bemutattam demográfiai helyzetünk alakulását, a népesség fogyását, amelynek követ-

 
174 Lehota József  (Szerk.: 2001): Élelmiszer-gazdasági marketing (32-53. oldal) Műszaki Könyvkiadó Bp. 
175 Szente, V.-Széles, Gy.-Szakály, Z. (2006): Az élelmiszer-fogyasztói magatartástrendek vizsgálata, kiemelt 

figyelemmel a stratégiai élelmiszerekre Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing III. évf. 2/2006. (3. oldal) 
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kezménye a hazai lakosság korösszetételének, rétegzettségének kedvezőtlen változása, - szo-

ros összefüggésben a jövedelemszint alakulásával, - ami alapvetően befolyásolja az élelmisze-

rek iránti fizetőképes kereslet alakulását. Mivel éppen a gyerekeknek és az idős, beteg embe-

reknek lenne a legnagyobb szüksége a bioélelmiszerekre, - teljesen logikus, hogy - egy bizo-

nyos ár/érték aránynál - magasabb árszint a hazai fogyasztás alapvető akadálya lehet. Tény vi-

szont, hogy a kereslet-kínálat alakulása következtében irreálisan magas árak alakultak ki, és a 

gyakorlatban tartósan érvényesülnek is a hazai piacokon. Roszík Péter, a Biokontroll Hungá-

ria ügyvezetője szerint: „a világpiacon a biotermékek 30-35%-kal drágábbak a többi árunál, 

itthon viszont valóban irreálisan magas árat kérnek értük.”176 Állítása - a biotermékek min. - 

max. árainak és a budapesti Fehérvári úti piac bruttó fogyasztói árainak összehasonlításával a 

gyakorlatban is igazolható.  

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS INDEX %

MIN. MAX.

Burgonya 204% 612% 
Sárgarépa 179% 238% 
Petrezselyem- 181% 301% 
Zeller  81% 202% 
Cékla 101% 202% 
Fejes saláta 188% 313% 
Fejes káposzta 149% 357% 
Kelkáposzta 141% 262% 
Vöröshagyma 203% 338% 
Fokhagyma 186% 215% 
Alma 112% 373% 

36. táblázat Az ökopiaci min.-max. árak alakulása a Bp. Fehérvári u. piac áraihoz 
viszonyítva 

Forrás: Saját szerkesztés  a http:/www.edenkert.hu/cikkek/piac/piaci-arak-2008-04-10 és 
http:/www.biokultura.org/biokereskedelem/biopiac.htm min. - max. árjegyzékek alapján  

Látható, hogy a biotermékeknek még a min. árszintje is csak 3 terméknél alacsonyabb a vi-

lágpiaci 30-35%-os felárnál, az összes többi terméknek még a min. ára is magasabb, - sőt elő-

fordulnak kétszeres árak is. A max. ár pedig legalább 2–3-szorosa a fogyasztói áraknak. A 

biogyümölcsök és zöldségek felár-sávját, a magas árkülönbségeket szemlélteti az alábbi ábra. 

 
176 Kulcsár Hajnal (2007): Miért drága a bio? http://hvg.hu/print/20070422_bio_biopiac.aspx 
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63. ábra Az ökopiaci min.-max. árak alakulása a Bp. Fehérvári u. piac áraihoz viszonyítva 
Saját szerkesztés a http:/www.edenkert.hu/cikkek/piac/piaci-arak-2008-04-10 és 

http:/www.biokultura.org/biokereskedelem/biopiac.htm min. - max. árjegyzék alapján  

A valóságban - még ilyen drága áron is - gyorsan eladhatók a biotermékek, vagyis úgy tűnik, 

hogy a biotermékek fogyasztóinál nem az árérzékenység dominál! – akkor talán luxusfo-

gyasztásról lenne szó? Társadalmi-gazdasági fejlettségünk jelenlegi szintjén megfigyelhető a

Maslow-féle szükségleti hierarchia magasabb szintjeihez tartozó igények térhódítása is, mely-

nek következtében arányaiban177 változik meg a termék szerkezete, - az alaphaszon mellett - 

megnő az ún. „szimbolikus haszon” szerepe. A bioélelmiszereket az egészségre ártalmas 

vegyszerek „hiánya” különbözteti meg a hagyományos termelési módon előállított termékek-

től. A biofogyasztás motiváló tényezői éppen az egészségvédelem és megelőzés, a betegségek 

gyógyítása, az élelmiszerbiztonság, az önmegvalósítás, vagyis a Maslow-piramis felsőbb

szintjein lévő szükségletek kielégítése szerepelt, - a fiziológiai szükséglet kielégítés említése 

nélkül. Tehát inkább emocionális, mint racionális – szempontok dominálnak a biotermékek 

fogyasztásában, - a hagyományos élelmiszerek „érthető” fogyasztásával szemben! A bioter-

mékek fogyasztása ún. „érthetetlen”, szimbolikus fogyasztás, amelyben a funkcionális alapha-

szonhoz viszonyítva lényegesen magasabb a szimbólumtartalom aránya. „A termék érzelme-

ket vált ki a fogyasztójából…”, „Önmagára vonatkozó személyes indítékok és történetek te-

 
177 Törőcsik Mária – Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben Nemzeti 

Tankönyvkiadó Budapest (78. oldal) 
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szik érthetővé a termék fogyasztását.”178 A biofogyasztás emocionális, érzelmi indíttatású mo-

tiváló tényezői lehetnek például: 

• Biztonságérzetünk megerősítése, óvintézkedésekkel és védekezéssel:  

• az egész család védelme a vegyszerek káros hatásaival szemben, 

• egészséges táplálkozás az egészséges életmód, jobb életkilátások jegyében, 

• egészségügyi prevenció, a betegségektől való félelem miatt a megelőzés érdekében.    

• Önmegnyugtatás, vagy a reálisnak tűnő aggodalom csökkentése: 

• a csecsemők érdekében tett óvintézkedések a káros környezeti hatások ellen, 

• a remény és az esély a már kialakult betegségek gyógyításában, 

• a garancia a gyakori élelmiszerbiztonsági problémákkal szemben. 

Bizonyára mindig lesznek, akiket egyáltalán nem érdekelnek a bioélelmiszerek, és semmi-

képpen nem hajlandók a biofogyasztásra sem, - legalábbis egyelőre! De bizonyára olyanok is 

vannak, akik számára a fogyasztás célja az, hogy „…a termék … hatást gyakoroljon a kör-

nyezetre, úgy hogy … pozitív képet hívjon elő rólunk a szemlélőben.” „…a látható fogyasztás 

…területén érvényesül(het), …tág teret adva a gyártóknak és a kereskedőknek a stílusválasz-

táshoz”.179 Annak ellenére, hogy a 2006. évi kérdőíves felmérésben NEM szerepelt kifejezet-

ten a presztízsfogyasztás a biofogyasztás motiváló tényezői között, - a gyakorlati tapasztala-

tok és egyes válaszok közvetve viszont utalnak az önkifejezés jelentőségére, az elismerés, a 

csoporthoz tartozás és a megfelelés igényére pl.: 

• barátok, munkatársak, sporttársak személyes példája, vagy 

• a lakóhelyemen széles körben elismert gazdasági tevékenység. 

A Maslow-piramis szociális szükségletek – szintjén a közös fogyasztói igények erősítik az 

összetartozás érzését, közösségek kialakulását és a presztízsfogyasztás kifelé történő demonst-

rálását, - a külső környezet elismerése érdekében. A biotermékek vonzerő és csábító hatásá-

nak növelése érdekében ez a motiváló tényező is fontos lehet!  

 
178 Törőcsik Mária – Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben Nemzeti 

Tankönyvkiadó Budapest (68. oldal) 
179 Törőcsik Mária – Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 1998, (71-73. oldal) 
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A saját véleményem az, hogy első és legfontosabb szempont az egészség, – mind gyógyítási 

céllal, mind pedig előretekintve preventív jelleggel. Én ide sorolnám a gyermekek érdekét is, - 

főleg nagyon kicsi korukban, - de egészen addig, amíg önállóan nem tudnak gondoskodni a 

saját ellátásukról. Az élelmiszerbiztonság pedig mind a három előző tényezővel szorosan ösz-

szefügg, tehát célszerű a négy tényezőt egységben kezelni, - és legfeljebb a hangsúlyt egyik 

vagy másik tényezőre helyezni attól függően, hogy melyik célcsoportot milyen marketingesz-

közökkel lehet megközelíteni.  

A magas presztízsárak kétségtelenül késleltetik a biotermékek gyors és széleskörű hazai tér-

hódítását, de ugyanakkor vonzerőt is jelenthetnének a termelő – feldolgozó - kereskedő vál-

lalkozások számára, - akiknek addig kellene élni a számukra kedvező kereslet/kínálati viszo-

nyok alapján kialakult előnyös lehetőségekkel, amíg a külső konkurencia nem veszélyezteti 

komolyabban a pozícióikat. Közvetlen szomszédaink - Kínával együtt - már most egyre ko-

molyabb konkurenciát jelentenek hazai és exportpiacainkon, és a multinacionális élelmiszer-

kereskedelmi láncok is felfedezték az üzletben rejlő lehetőségeket. Az idő nagyon fontos gaz-

dasági tényező, és sajnos, nem a hazai biotermelőknek, hanem éppen ellenük dolgozik! – 

ezért lenne nagyon sürgős a marketing gazdag eszköztárának mielőbbi kihasználása, - mind az 

üzleti életben, mind a társadalmi marketing szintjén. Ebben lehet segítség a felmérés utolsó 

előtti kulcsfontosságú témaköre, amely a marketing-mix eszközökre vonatkozott.       

A kialakult sorrend felülvizsgálatára a faktorelemzés módszerét használtam. Az eredetileg 

kiválasztott 5 tényező után a 6.-7. faktor a társadalomtudományi kutatásokban elfogadható 60 

%-os varianciahányad biztosítása érdekében választottam ki. Ezt szemlélteti az egyes ténye-

zők meredekségének csökkenése is az ábrán.  
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 
Cumulative

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

%

1 2,303 17,712 17,712 2,303 17,712 17,712 1,826 14,049 14,049
2 1,390 10,689 28,401 1,390 10,689 28,401 1,553 11,950 25,999
3 1,290 9,925 38,325 1,290 9,925 38,325 1,320 10,153 36,152
4 1,091 8,393 46,718 1,091 8,393 46,718 1,104 8,493 44,645
5 1,006 7,739 54,457 1,006 7,739 54,457 1,077 8,288 52,933
6 ,960 7,384 61,841 ,960 7,384 61,841 1,026 7,890 60,823
7 ,888 6,834 68,675 ,888 6,834 68,675 1,021 7,853 68,675
8 ,829 6,379 75,054

9 ,760 5,849 80,903

10 ,703 5,406 86,309

11 ,642 4,936 91,245

12 ,635 4,884 96,129

13 ,503 3,871 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

37-a. táblázat A bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okai – faktorelemzés alapján 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 10.) kérdése alapján 

A KMO/MSA értéke > 0,686 KÖZEPES (közel a megfelelőhöz), tehát a változók alkalmasak 

a faktorelemzésre. A Bartlett próba szerint szintén alkalmasak, van közöttük korreláció, és a 

szignifikancia=0,000 < 0,05-nél. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. (KÖZEPES – KÖZEL A MEGFELELŐHÖZ) ,686 
Approx. Chi-Square 591,215 
Df 78 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. < 0,05 (változók alkalmasak a faktorelemzésre ,000 

37-b. táblázat A bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okai – faktorelemzés alapján 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 10.) kérdése alapján 
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64. ábra A bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okai - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 10.) kérdése alapján 

Rotated Component Matrixa Component 

1 2 3 4 5 6 7

Bolti eladók, ügynökök soha nem ajánlották ,782 ,173 -,062 ,142 ,106 -,042 ,041
Egyetlen rokonom, barátom, ismerősöm sem beszélt róla ,761 ,022 ,134 -,080 -,056 ,010 ,080
Soha nem láttam ilyen reklámot ,688 ,120 ,001 ,091 ,039 ,185 -,103
Egyetlen biotermelőt sem ismerek személyesen ,179 ,742 -,023 -,087 ,043 ,104 ,022
Beszerzési probléma a kevés üzlet, távolság, időigény, vá-
laszték 

,185 ,733 -,021 -,006 ,036 -,172 ,096

Bizalom hiánya miatt, mivel nem biztos, hogy bio -,146 ,524 ,274 ,402 -,055 ,046 -,090
Egészséges szervezetnek nem kell a bio ,030 -,066 ,818 -,061 ,006 -,096 -,018
A biotermékek sokkal drágábbak, mint amennyivel egész-
ségesebbek 

,028 ,323 ,557 ,220 ,155 ,130 -,021

A család jelenl jöved helyzete miatt nem engedhetjük meg ,151 -,046 -,003 ,919 ,041 -,055 ,014
A család élelmezése saját biotermelésből megoldott ,136 -,028 ,208 ,014 ,838 ,042 ,110
Egyáltalán nem érdekel az egészséges életmód ,131 -,172 ,446 -,043 -,572 ,083 ,180
Eddig még nem hallottam róla ,118 -,027 -,012 -,044 7,741E-5 ,953 ,031
Egyéb okból ,005 ,073 -,008 -,002 ,024 ,027 ,969
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 9 iterations. 

38. táblázat A bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okai - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 10.) kérdése alapján 

Az akadályozó tényezők - a faktorsúly-mátrix alapján - az alábbi 7 csoportba sorolhatók: 1. A 

marketingkommunikáció szükségessége a  személyes tájékoztatás, ajánlás hiánya miatt, 2. 

Beszerzési probléma és bizalomhiány, 3. Kedvezőtlen ár-egészség értékarány 4. Jövedelem-

probléma 5. Saját termelés családi önellátás céljára 6. Információhiány 7. Egyéb    
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A faktorcsoportok után az egyes befolyásoló tényezők hatását vizsgáltam - a 

diszkriminanciaelemzés eltérő csoportnagyságra alkalmas – kétváltozós logisztikus reg-
resszió módszerével, amely szerint 56,4 % az 1.csoportba tartozás véletlenszerűsége.  

 
Predicted 

Minősített bio-t vásárolt-e már? 

Classification Tablea,b Observed 0 1
Percentage 

Correct 

0 322 0 100,0 Minősített bio-t vásárolt-e 
már? 1 249 0 ,0 

Step 0 

Overall Percentage 56,4 

a. Constant is included in the model. b. The cut value is ,500 

Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -,257 ,084 9,282 1 ,002 ,773 

Az elemzés előtti fázisban a  konstans - a Wald statisztika szerint - szignifikáns (0,002). 

Variables not in the Equation Score df Sig. 

Eddigmégnemhallottamróla(1) 16,969 1 ,000 

Egyáltalánnemérdekelazegészségeséletmód(1) 6,978 1 ,008 

Egészségesszervezetneknemkellabio(1) 9,519 1 ,002 

Acsaládélelmezésesajátbiotermelésbőlmegoldott(1) 30,613 1 ,000 

Acsaládjelenljövedhelyzetemiattnemengedhetjükmeg(1) 14,387 1 ,000 

Abiotermékeksokkaldrágábbakmintamennyivelegészségesebbek(1) 16,082 1 ,000 

Beszerzésiproblémaakevésüzlettávolságidőigényválaszték(1) 11,848 1 ,001 

Egyetlenbiotermelőtsemismerekszemélyesen(1) 26,181 1 ,000 

Bizalomhiányamiattmivelnembiztoshogybio(1) 14,864 1 ,000 

Egyetlenrokonombarátomismerősömsembeszéltróla(1) 16,500 1 ,000 

Sohanemláttamilyenreklámot(1) 7,295 1 ,007 

Variables

Boltieladókügynököksohanemajánlották(1) 15,197 1 ,000 

Step 
0

Overall Statistics 104,625 12 ,000 

39-a-b-c. táblázat A bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okai 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 10.) kérdése alapján 

Az elemzés előtti fázisban önmagában mindegyik független változó szignifikáns. A követke-

ző táblázatok az elemzés végeredményét mutatják, a független változók bevitelekor a modell 

szignifikáns (0,000).  
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Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Df Sig. 

Step 121,415 12 ,000 

Block 121,415 12 ,000 

Step 1 

Model 121,415 12 ,000 

A független változók kombinációja 19,2 % ill. 25,7 %-ot magyaráz a függő változó 

varianciájából. 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 660,801a ,192 ,257 
a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

A helyesen kategorizált esetek aránya 71,6 %, amelyet a véletlen kategorizálás várható sike-

réhez képest a független változók + 15,2 %-kal segítettek a függő változó helyes kategorizálá-

sában. 

 
Predicted 

Minősített bio-t vásárolt-e már? 

Classification Tablea Observed 0 1
Percentage 

Correct 

0 240 82 74,5 Minősített bio-t vásárolt-e 
már? 

1 80 169 67,9 

Step 1 

Overall Percentage 71,6 

a. The cut value is ,500 

A következő táblázat a független változók hozzájárulását mutatja a modellhez, - amennyiben 

a Wald statisztika szignifikáns. Az EXP (B) pedig mutatja, hogy az egyes értékek mennyivel 

javítják a helyes kategorizálás esélyét. A felmérés során kapott válaszok alapján csak öt aka-

dályozó tényező maradt szignifikáns, de az ár nincs közöttük. Hatásuk viszont jelentős, pld. 8 

feletti az információhiány és az érdektelenség az egészséges életmódban, 2 feletti a saját ter-

melés önellátásra és a termelők ismertségének hiánya, 1 feletti a család jövedelmi helyzete.   
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Variables in the Equation 
95% C.I.for 

EXP(B) 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

Eddigmégnemhallottamróla(1) 2,129 ,637 11,184 1 ,001 8,405 2,414 29,269

Egyáltalánnemérdekelazegészségeséletmód(1) 2,144 1,083 3,917 1 ,048 8,533 1,021 71,309

Egészségesszervezetneknemkellabio(1) 1,418 ,791 3,208 1 ,073 4,127 ,875 19,469

Acsaládélelmezésesajátbiotermelésbőlmegoldott(1) ,975 ,218 20,080 1 ,000 2,651 1,731 4,060

Acsaládjelenljövedhelyzetemiattnemengedhetjükmeg(1) ,595 ,222 7,208 1 ,007 1,813 1,174 2,800

Abiotermékeksokkaldrágábbakmintamennyivelegészségesebbek(1) ,357 ,247 2,091 1 ,148 1,429 ,881 2,319

Beszerzésiproblémaakevésüzlettávolságidőigényválaszték(1) ,214 ,216 ,982 1 ,322 1,239 ,811 1,892

Egyetlenbiotermelőtsemismerekszemélyesen(1) ,888 ,286 9,641 1 ,002 2,429 1,387 4,254

Bizalomhiányamiattmivelnembiztoshogybio(1) ,475 ,248 3,655 1 ,056 1,608 ,988 2,617

Egyetlenrokonombarátomismerősömsembeszéltróla(1) 1,137 ,615 3,414 1 ,065 3,118 ,933 10,417

Sohanemláttamilyenreklámot(1) -,127 ,445 ,082 1 ,775 ,880 ,368 2,108

Boltieladókügynököksohanemajánlották(1) ,249 ,411 ,368 1 ,544 1,283 ,573 2,871

Step 

1a

Constant -
9,675

1,550 38,957 1 ,000 ,000

39-d. táblázat A bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okai 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 10.) kérdése alapján 

A felsőoktatási hallgatók szerint 2005.-ben a magas ár a rangsor 1. helyén a legfontosabb gát-

ló tényező. Az átlag alapján is legfontosabb az ár, a részletes ábrán is kimagaslóan sok, az 

egyáltalán nem fontos kategóriában (5) pedig a legkevesebb szavazatot kapta, - tehát az ár na-

gyon is számít! 2. helyen az információ és tájékoztatás hiánya (marketingkommunikáció!) 

követi, a 3.-4. helyen a piaci kínálat és választék, illetve a beszerzési lehetőségek hiánya.  

BIOTERMÉKEK FOGYASZTÁSÁNAK AKADÁLYAI
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65. ábra Bioélelmiszerek fogyasztásának akadályai a 2005. évi felmérés alapján 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 12.) kérdése alapján 
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A BIOFOGYASZTÁS AKADÁLYAI
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66. ábra Bioélelmiszerek fogyasztásának akadályai a 2005. évi felmérés alapján 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 12.) kérdése alapján 

A fogyasztás ösztönző tényezőinek szerepét is mérlegelni kell. A válaszadók számára priori-

tása volt a különböző élethelyzetekben (családalapítás 23%, betegség 18%, egészségügyi pre-

venció 15%) jelentkező aktuális igényeknek, illetve a saját termelés fogyasztása 18%-kal, és 

végül a marketing eszközök befolyásoló hatása (pl. közvetlen ismerősök személyes példamu-

tatása - reklámok, újságok stb. – ügynökök, rendezvények stb. - elismertség, presztízs). 

 

14.    Biotermékek árának hatása a fogyasztásra: A hagyományos termékek árához 

képest max. hányszoros áron lenne hajlandó áttérni biofogyasztásra a következő élelmi-

szercsoportok esetében? 

A biofogyasztás fontos akadályozó tényezője az irreálisan magas árak. A hazai lakosság jöve-

delmének kb. 25-30 %-át, (a nyugat-európai arány kétszeresét) költi élelmiszerekre, amely a 

nyugat-európai jövedelem-színvonal alatt van, éppen ezért allergikus pont az árkérdés a hazai 

biofogyasztásban, ezért fontos ismerni a lakosság árelfogadási hajlandóságát.   

A két felmérés (2005.-2006.) eredménye között óriási különbségek vannak, legmagasabb a 

gyümölcsök és legalacsonyabb a hústermékek illetve a hallgatók részéről a kenyér és pékáruk 

iránti árelfogadási hajlandóság, melyet konkrét számokkal az alábbi táblázat szemléltet. 
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Termékcsoportok 2006. évi felmérés 
571 fő (felnőtt lakosság és felső-

oktatási hallgató)  

2005. évi felmérés  
275 fő

(felsőoktatási hallgató)  
Biogyümölcs, gyümölcslé + 15% + 99% 
Biozöldség, gabona, liszt  +   9%  + 87% 
Biokenyér, péksütemények + 10% + 77% 
Biohús és hústermékek + 5% + 83% 
Biotej, tejtermékek + 7% + 99% 
Bioméz, gyógynövények + 7% - 

40. táblázat A biotermékek árelfogadási hajlandóságának különbsége  
a két felmérés között 

Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi 9.) és 2006. évi kérdőíves felmérés 14.) kérdése alapján 

A 2006. évi felmérés alapján az árelfogadási hajlandóság átlagosan + 5 – 15 %, - de termék-

csoportonként különböző a mértéke. Legmagasabb a gyümölcsöknél, és legalacsonyabb a hús 

és tojás vásárlásánál.  

ÁTLAGOS ÁRELFOGADÁSI HAJLANDÓSÁG 
TERMÉKCSOPORTONKÉNT
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Hányszoros áron térne át biofogyasztásra?

67. ábra A biotermékek iránti árelfogadási hajlandóság termékcsoportonként 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 14.) kérdése alapján 

Az átlagban szerepelnek azok is, akik egyáltalán nem hajlandók biofogyasztásra (= 0), akik 

akciós áron hajlandók (= 0,9) és akik azonos áron (= 1) lennének csak hajlandók 

biofogyasztásra. Úgy gondolom, hogy a szemléletváltás szükségességére figyelmeztet, hogy a 

válaszadók 6 – 14 %-a – az előzetes tájékoztatás ellenére – sem hajlandó áttérni 

biofogyasztásra. Ugyanakkor 15–18 % azoknak az aránya, akiknek nem a szemléletével van 

gond, hanem valószínűleg az anyagi lehetőségeik miatt nem engedhetik meg maguknak, - 

ezért csak akciós áron hajlandók áttérni a biofogyasztásra. Ide sorolható a válaszadók további 

18-24 %-a, akik azonos áron hajlandók lennének biofogyasztásra. Mindez összesen 39–56 %, 
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- vagyis a válaszadóknak kb. a fele -, akiktől nem várható a termékek többletértékének elis-

merése az árban. 

MAX. HÁNYSZOROS ÁRON LENNE HAJLANDÓ 
ÁTTÉRNI BIOFOGYASZTÁSRA?
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Egy általán nem
Akciós áron
Azonos áron
1-2-szeres áron
1,5-szeres áron
1,8-szeres áron
2-szeres áron
3-szoros áron

68. ábra A biotermékek árelfogadási hajlandósága 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 14.) kérdése alapján 

A válaszadók másik fele viszont – termékcsoportonként különböző mértékben – hajlandó az 

árban is elfogadni az egészségesebb és jobb minőséget. A válaszadók 22-30%-a + 20% felár, 

18-26% pedig max. 50% felár megfizetésére lenne hajlandó. Vagyis a többség számára (a vá-

laszadók 40–56%-a) a + 20-50% közötti felár lenne elfogadható és megfizethető. Ebbe az in-

tervallumba teljes mértékig belefér mind Roszík Péter fentebb idézett nyilatkozata szerinti 

felár, amely szerint: „a világpiacon a biotermékek 30-35%-kal drágábbak a többi árunál…”180,

mind a nyugat-európai tanulmányok181 szerinti optimális felár + 30%-os mértéke. Hozzá kell 

tenni azonban, hogy ez egy átlag, amelytől a tényleges árak országonként, értékesítési csator-

nánként és termékcsoportonként is eltérnek. Hazánkban az ökoélelmiszerek tényleges felára 

 
180 Kulcsár Hajnal (2007): Miért drága a bio? http://hvg.hu/print/20070422_bio_biopiac.aspx 
181 Grüner-Bericht (2000), Bécs, Wagner, P. (2000): Marketing in der Agrar- und Ehrnahrungswirtschafts, Bécs 

355-366. oldal, Schade, Hübler, Schafer-Schön (1999): Konsumentenverhalten und Ökologisches Marketing 
im Bedürnishfeld Ernahrung, Berlin, Literaturauswertung und Schlussfolderungen für das 
Forschungsprojekt „Verbreitung ökologish produzierter Nahrungsmittel in der Region Berlin-Brandenburg” 
In: Fürediné Kovács Annamária: A fenntartható táplálkozás - Az ökoélelmiszerek példáján keresztül In: 
Vadovics Edina -Gulyás Emese (szerk.) „Fenntartható Fogyasztás Magyarországon 2007.” c. Tudományos 
Konferencia konferenciakötete (215. oldal) 
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sokszor az 50–200%-ot182 is eléri. A felmérésben nagyon kicsi, 2-4% volt azoknak az aránya, 

akik a biotermékekért max. 80% felárat, és 2–4% pedig kétszeres árat is hajlandó lett volna 

megfizetni.  (A „-tól -ig” határok a termékcsoportok szerinti különbségeket jelentik, a többség 

általában a biogyümölcsöt, zöldséget preferálja, és legkevesebben a méz, gyógynövény és 

hústermékeket, amint ezt a fenti táblázat teljes részletességgel bemutatja.) 

Hányszoros áron 
lenne hajlandó áttérni 
biofogyasztásra = 

Egyáltalán 
nem 

Akciós 
áron 

Azonos 
áron 

1,2 -
szeres 
áron 

1,5 -
szoros 
áron 

1,8 -
szoros 
áron 

2 -
szeres 
áron 

3 -
szoros 
áron 

Összesen 

Biogyümölcs, gyümülcslé   6% 16% 18% 30% 26% 2% 2% 0% 100% 

Biozöldség, liszt, gabona 10% 15% 20% 29% 22% 3% 2% 0% 100% 

Biokenyér, péksütemény   8% 18% 23% 26% 20% 3% 2% 0% 100% 

Biohús, tojás 11% 17% 24% 24% 18% 4% 2% 0% 100% 

Biotej, tejtermék 11% 15% 22% 26% 19% 4% 2% 0% 100% 

Bioméz, gyógynövények 14% 15% 21% 22% 19% 4% 4% 1% 100% 

41. táblázat A biotermékek árának hatása a fogyasztásra 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 14.) kérdése alapján 

A tényleges piaci árak alakulása a jövőben is alapvetően a kereslet – kínálati viszonyok függ-

vénye lesz, vagyis az első lépést nem a termelők fogják megtenni. Ha társadalmi érdek a bio-

gazdálkodás, akkor a támogatási rendszer változásával csökkenthető a termelők bizonytalan-

sága, és a jövedelem-kiesés kompenzálása további termelőket ösztönözhet az átállásra, az új 

termelési mód vállalására. Ennek eredményeként nőhet a kínálat, és az új egyensúlyi helyzet-

ben már az árak is alacsonyabbak lehetnek.  

Az árcsökkenéshez azonban vezethetnek nem-kívánatos kínálatnövelő külső tényezők is: 

• nyugat-európai exportunk további csökkenése miatt a hazai kínálat növekedése, vagy  

• ismeretlen eredetű import biotermékek tömege a multinacionális élelmiszerkereskedelmi 

láncok árukínálatában.  

Mindkettő komoly veszteség, az 1. eset a jövedelem-kiesés miatti gazdasági és presztízshát-

rány miatt, a 2. esetben pedig az élelmiszerbiztonság csökkenése, és a bizonytalan eredetű

182 Szente, V. (2004): Organikus élelmiszerek fogyasztási és vásárlási szokásainak vizsgálata Magyarországon 
Készült a T 037784 nyilvántartási számú OTKA támogatásával (9. oldal) 
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bioélelmiszerek fogyasztása mellett nem történt semmi a hazai természet, a környezet és a 

fenntartható fejlődés érdekében. 

Az árelfogadási hajlandóság határa a gyakorlatban függ a jövedelmektől és a fizetőképes ke-

reslettől is. Éppen ezért a hazai biofogyasztás egyik allergikus pontja az árkérdés, mivel a bio-

termékek alapvetően nem a funkcionális fogyasztás céljára, hanem a Maslow-piramis felsőbb

szintjein lévő szükségletek kielégítésére szolgálnak, - a kereslet árrugalmassága is különbözik 

a létfenntartáshoz szükséges élelmiszerektől. Mivel a biogyümölcs és biozöldség fogyasztás a 

leggyakoribb, ezért az árelfogadási hajlandóságot ennél a két termékcsoportnál vizsgáltam, - a 

fogyasztás gyakorisága szerint. 

Bio-
fogy. Crosstabulation Árelfogadási hajlandóság - Áttérés biogyümölcs fogyasztásra   

gyako-
risága 

Bio-gyümölcs 1,2-
szeres 
áron 

1,8-
szoros 
áron 

Azonos 
áron 

Csak 
akciós 
áron 

Három-
szoros 
áron is

Kétszeres 
áron is 

Másfél-
szeres 
áron Semmiképpen Total 

Count 19 2 5 9 0 2 25 1 63

Biogyümölcs 30,2% 3,2% 7,9% 14,3% ,0% 3,2% 39,7% 1,6% 100,0%

Áttérés  11,2% 18,2% 4,8% 9,8% ,0% 15,4% 17,1% 2,9% 11,0%

Havonta

% of Total 3,3% ,4% ,9% 1,6% ,0% ,4% 4,4% ,2% 11,0%

Count 28 2 7 5 1 5 35 3 86

Biogyümölcs 32,6% 2,3% 8,1% 5,8% 1,2% 5,8% 40,7% 3,5% 100,0%

Áttérés  16,5% 18,2% 6,7% 5,4% 100,0% 38,5% 24,0% 8,8% 15,1%

Hetente 

% of Total 4,9% ,4% 1,2% ,9% ,2% ,9% 6,1% ,5% 15,1%

Count 9 0 2 3 0 2 10 0 26

Biogyümölcs 34,6% ,0% 7,7% 11,5% ,0% 7,7% 38,5% ,0% 100,0%

Áttérés  5,3% ,0% 1,9% 3,3% ,0% 15,4% 6,8% ,0% 4,6%

Naponta

% of Total 1,6% ,0% ,4% ,5% ,0% ,4% 1,8% ,0% 4,6%

Count 68 5 44 29 0 3 46 8 203

Biogyümölcs 33,5% 2,5% 21,7% 14,3% ,0% 1,5% 22,7% 3,9% 100,0%

Áttérés  40,0% 45,5% 42,3% 31,5% ,0% 23,1% 31,5% 23,5% 35,6%

Ritkán 

% of Total 11,9% ,9% 7,7% 5,1% ,0% ,5% 8,1% 1,4% 35,6%

Count 46 2 46 46 0 1 30 22 193

Biogyümölcs 23,8% 1,0% 23,8% 23,8% ,0% ,5% 15,5% 11,4% 100,0%

Áttérés  27,1% 18,2% 44,2% 50,0% ,0% 7,7% 20,5% 64,7% 33,8%

Soha 

% of Total 8,1% ,4% 8,1% 8,1% ,0% ,2% 5,3% 3,9% 33,8%
Count 170 11 104 92 1 13 146 34 571
Biogyümölcs 29,8% 1,9% 18,2% 16,1% ,2% 2,3% 25,6% 6,0% 100,0%
Áttérés  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 29,8% 1,9% 18,2% 16,1% ,2% 2,3% 25,6% 6,0% 100,0%

42. táblázat A biogyümölcsök iránti árelfogadási hajlandóság fogyasztási gyakoriság szerint  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 9.) - 14.) kérdései alapján 
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Az egyes fogyasztói kategóriákban – a saját részarányukhoz viszonyítva – a legnagyobb haj-

landóságot a hetente fogyasztóknál tapasztaltam (még 3-szoros ár elfogadásával is), a naponta 

és havonta fogyasztók max. 2-szeres áron, a ritkán fogyasztók max. 1,8-szoros áron a soha 

nem fogyasztók viszont csak akciós, vagy azonos áron, vagy semmiképpen nem hajlandók a 

biofogyasztásra. A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó szignifikáns, és - mi-

vel a táblázat túl részletes - nem megbízható.  

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 89,360a 28 ,000
Likelihood Ratio 89,839 28 ,000
N of Valid Cases 571

A fogyasztás gyakorisága és az árelfogadási hajlandóság közötti korreláció – a Cramer's V 

mutató = 0,198, a kontingencia-együttható = 0,368 szerint - hasonló nagyságrendű, gyenge 

kapcsolatot jeleznek 0,000 szignifikancia mellett. 

Symmetric Measures Value Approx. Sig. 

Phi ,396 ,000

Cramer's V ,198 ,000

Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,368 ,000
N of Valid Cases 571

69. ábra A biogyümölcsök iránti árelfogadási hajlandóság – fogyasztási gyakoriság szerint  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 9.) - 14.) kérdései alapján 
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Hasonló eredményre jutottam a biozöldség-fogyasztók árelfogadási hajlandóságának vizsgá-

lata során is. A fogyasztás gyakorisága szerinti kategóriákban – a saját részarányukhoz viszo-

nyítva – a legnagyobb hajlandóságot itt is a hetente fogyasztóknál tapasztaltam (1,2 - 3-szoros 

ár elfogadásával minden kategóriában), a naponta és havonta fogyasztók 1,2 - 2-szeres ár kö-

zötti intervallumban, a ritkán fogyasztók max. 1,5-szeres áron, a soha nem fogyasztók pedig 

szintén vagy csak akciós és azonos áron, vagy semmiképpen nem hajlandók a 

biofogyasztásra. 

 
Biofogy. Biozöldség Árelfogadási hajlandóság - Áttérés biozöldség fogyasztásra 

gyako-
risága 

Crosstabulation 1,2-
szeres 
áron 

1,8-
szoros 
áron 

Azonos 
áron 

Csak 
akciós 
áron 

Három-
szoros 
áron is

Két-
szeres 
áron is

Másfél-
szeres 
áron 

Semmi-
képpen Total 

Count 21 3 3 4 0 0 16 3 50

Biozöldség 42,0% 6,0% 6,0% 8,0% ,0% ,0% 32,0% 6,0% 100,0%

Áttérés  12,8% 20,0% 2,6% 4,5% ,0% ,0% 13,0% 5,5% 8,8%

Havonta 

% of Total 3,7% ,5% ,5% ,7% ,0% ,0% 2,8% ,5% 8,8%

Count 28 5 10 4 1 3 20 3 74

Biozöldség 37,8% 6,8% 13,5% 5,4% 1,4% 4,1% 27,0% 4,1% 100,0%

Áttérés  17,1% 33,3% 8,6% 4,5% 100,0% 33,3% 16,3% 5,5% 13,0%

Hetente 

% of Total 4,9% ,9% 1,8% ,7% ,2% ,5% 3,5% ,5% 13,0%

Count 6 1 3 3 0 2 18 3 36

Biozöldség 16,7% 2,8% 8,3% 8,3% ,0% 5,6% 50,0% 8,3% 100,0%

Áttérés  3,7% 6,7% 2,6% 3,4% ,0% 22,2% 14,6% 5,5% 6,3%

Naponta 

% of Total 1,1% ,2% ,5% ,5% ,0% ,4% 3,2% ,5% 6,3%

Count 52 4 36 29 0 2 43 8 174

Biozöldség 29,9% 2,3% 20,7% 16,7% ,0% 1,1% 24,7% 4,6% 100,0%

Áttérés  31,7% 26,7% 31,0% 33,0% ,0% 22,2% 35,0% 14,5% 30,5%

Ritkán 

% of Total 9,1% ,7% 6,3% 5,1% ,0% ,4% 7,5% 1,4% 30,5%

Count 57 2 64 48 0 2 26 38 237

Biozöldség 24,1% ,8% 27,0% 20,3% ,0% ,8% 11,0% 16,0% 100,0%

Áttérés  34,8% 13,3% 55,2% 54,5% ,0% 22,2% 21,1% 69,1% 41,5%

Soha 

% of Total 10,0% ,4% 11,2% 8,4% ,0% ,4% 4,6% 6,7% 41,5%
Count 164 15 116 88 1 9 123 55 571
Biozöldség 28,7% 2,6% 20,3% 15,4% ,2% 1,6% 21,5% 9,6% 100,0%
Áttérés  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 28,7% 2,6% 20,3% 15,4% ,2% 1,6% 21,5% 9,6% 100,0%

43. táblázat A biozöldségek iránti árelfogadási hajlandóság –  
fogyasztási gyakoriság szerint  

Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 9.) - 14.) kérdései alapján 
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A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó szignifikáns, a táblázat – túl részletes-

sége miatt -  nem megbízható. A fogyasztás gyakorisága és az árelfogadási hajlandóság közöt-

ti korreláció – a Cramer's V mutató = 0,217, a kontingencia-együttható = 0,399 hasonló nagy-

ságrendű - gyenge eredményt mutatnak, - 0,000 szignifikancia mellett. 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 107,900a 28 ,000
Likelihood Ratio 105,852 28 ,000
N of Valid Cases 571

a. 16 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

.

Symmetric Measures Value Approx. Sig. 

Phi ,435 ,000

Cramer's V ,217 ,000

Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,399 ,000
N of Valid Cases 571

70. ábra A biozöldségek iránti árelfogadási hajlandóság – fogyasztási gyakoriság szerint  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 9.) - 14.) kérdései alapján 

A biofogyasztók és nem-fogyasztók árelfogadási hajlandóságának vizsgálata - szinte szó 

szerint - megerősíti az előző fogyasztói kategóriánként részletes elemzés eredményét. 
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Crosstabulation Áttérés biogyümölcsre 

Minősített bio-t vásárolt-e 
már? 

1,2- 
Szeres 

áron 

1,8-
szoros 
áron 

Azo- 
nos 
áron 

Csak 
akciós 
áron 

Három-
szoros 
áron is

Két- 
Szeres
áron is

Másfél-
szeres 
áron 

Sem- 
mikép-

pen Total 

Count 92 6 62 70 1 5 62 24 322

Minősített bio-t vásárolt-e ? 28,6% 1,9% 19,3% 21,7% ,3% 1,6% 19,3% 7,5% 100,0%

Áttérés biogyümölcsre 54,1% 54,5% 59,6% 76,1% 100,0% 38,5% 42,5% 70,6% 56,4%

0

% of Total 16,1% 1,1% 10,9% 12,3% ,2% ,9% 10,9% 4,2% 56,4%

Count 78 5 42 22 0 8 84 10 249

Minősített bio-t vásárolt-e? 31,3% 2,0% 16,9% 8,8% ,0% 3,2% 33,7% 4,0% 100,0%

Áttérés biogyümölcsre 45,9% 45,5% 40,4% 23,9% ,0% 61,5% 57,5% 29,4% 43,6%

1

% of Total 13,7% ,9% 7,4% 3,9% ,0% 1,4% 14,7% 1,8% 43,6%
Count 170 11 104 92 1 13 146 34 571
Minősített bio-t vásárolt-e? 29,8% 1,9% 18,2% 16,1% ,2% 2,3% 25,6% 6,0% 100,0%
Áttérés biogyümölcsre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

% of Total 29,8% 1,9% 18,2% 16,1% ,2% 2,3% 25,6% 6,0% 100,0%

44-a. táblázat A biogyümölcsök iránti árelfogadási hajlandóság   
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 14.) kérdései alapján 

A biogyümölcs-fogyasztók 1,2 - 1,5 – 1,8 – 2 - szeres áron,  a nem-fogyasztók pedig szintén  

csak akciós - azonos áron, vagy semmiképpen nem hajlandók a biofogyasztásra áttérni. A 

Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó szignifikáns, és a táblázat megbízható. A 

fogyasztás gyakorisága és az árelfogadási hajlandóság közötti korreláció az átlagosnál gyen-

gébb – a Cramer's V mutató és kontingencia-együttható hasonló nagyságrendű - kapcsolatot 

jeleznek, - 0,000 szignifikancia mellett. 

Chi-Square Tests Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 32,097a 7 ,000 
Likelihood Ratio 33,435 7 ,000 
N of Valid Cases 571 

a. 3 cells (18,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,44. 

Symmetric Measures Value Approx. Sig. 

Phi ,237 ,000

Cramer's V ,237 ,000

Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,231 ,000
N of Valid Cases 571

44-b. táblázat A biogyümölcsök iránti árelfogadási hajlandóság tesztelése  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 14.) kérdései alapján 
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71. ábra A biogyümölcsök és -zöldségek iránti árelfogadási hajlandóság  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 14.) kérdései alapján 

A biozöldség-fogyasztók 1,2 - 1,5 – 1,8 – 2 – 3 szoros áron, a nem-fogyasztók pedig szintén  

csak akciós - azonos áron, vagy semmiképpen nem hajlandók a biofogyasztásra áttérni. 

Crosstabulation Áttérés biozöldségre 

Minősített bio-t vásárolt-e 
már? 

1,2-
szeres 
áron 

1,8-
szoros 
áron 

Azonos 
áron 

Csak 
akciós 
áron 

Három-
szoros 
áron is

Két-
szeres 
áron is

Másfél-
szeres 
áron 

Semmi-
képpen Total 

Count 85 7 74 62 0 4 52 38 322

Minősített bio-t vásárolt-e már? 26,4% 2,2% 23,0% 19,3% ,0% 1,2% 16,1% 11,8% 100,0%

Áttérés biozöldségre 51,8% 46,7% 63,8% 70,5% ,0% 44,4% 42,3% 69,1% 56,4%

0

% of Total 14,9% 1,2% 13,0% 10,9% ,0% ,7% 9,1% 6,7% 56,4%

Count 79 8 42 26 1 5 71 17 249

Minősített bio-t vásárolt-e már? 31,7% 3,2% 16,9% 10,4% ,4% 2,0% 28,5% 6,8% 100,0%

Áttérés biozöldségre 48,2% 53,3% 36,2% 29,5% 100,0% 55,6% 57,7% 30,9% 43,6%

1

% of Total 13,8% 1,4% 7,4% 4,6% ,2% ,9% 12,4% 3,0% 43,6%
Count 164 15 116 88 1 9 123 55 571
Minősített bio-t vásárolt-e már? 28,7% 2,6% 20,3% 15,4% ,2% 1,6% 21,5% 9,6% 100,0%
Áttérés biozöldségre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

To

tal

% of Total 28,7% 2,6% 20,3% 15,4% ,2% 1,6% 21,5% 9,6% 100,0%

45. táblázat A biozöldségek iránti árelfogadási hajlandóság  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 5.) - 14.) kérdései alapján 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó szignifikáns és a táblázat is megbízha-

tó.  
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Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,014a 7 ,000 
Likelihood Ratio 27,709 7 ,000 
N of Valid Cases 571 

a. 3 cells (18,8%) have expected count less than 5.  

A fogyasztás gyakorisága és az árelfogadási hajlandóság közötti korreláció az átlagosnál 

gyengébb, – a Cramer's V és kontingencia-együttható hasonló nagyságrendű – kapcsolatot je-

leznek, - 0,000 szignifikancia mellett. 

Symmetric Measures Value Approx. Sig. 

Phi ,218 ,000 

Cramer's V ,218 ,000 

Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,213 ,000 
N of Valid Cases 571 

Lényegesen magasabb (77-99 %-kal) ár elfogadására voltak hajlandók a 2005. évi felmérés-

ben a felsőoktatási hallgatók, - termékcsoportonként különböző mértékben. Kétszeres árat is 

hajlandók fizetni a biogyümölcs és a biotej, tojás, tejtermékekért, és átlagosan 77 %-kal töb-

bet fizetnének a pékárúkért. A két felmérés eredménye között óriási különbség van azért is, 

mert a hallgatói felmérésben nem szerepelt a nemleges válasz (0), sem az akciós ár (0,9), és a 

jövedelmi helyzetük is korlátozottabb. Ennek ellenére - a valódi piaci árak ismeretében – a 

hallgatók véleménye reálisabb, közelebb áll a tényleges piaci helyzethez, - feltehetően jobban 

tájékozottak, és ismereteik reálisabbak.  Minden termékcsoportban  a kétszeres vagy azonos 

ár elfogadása jellemző a többség részéről, - de előfordul a háromszoros ár is.    
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ÁTLAGOS ÁRELFOGADÁSI HAJLANDÓSÁG 
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72. ábra A biotermékek árelfogadási hajlandósága a 2005. évi felmérés alapján  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 9.) kérdése alapján 

18.  Kérjük rangsorolja, hogy melyik feltétel jelentős változtatása lenne szükséges ahhoz, 

hogy a hazai biofogyasztás jelentős piaci vonzerő legyen a biogazdálkodás 2010-re terve-

zett dinamikus növekedéséhez? (Figyelem!  Rangsorban: 1 = a legfontosabb …….... 5 = a 

legkevésbé fontos)  

A kérdésre adott válaszokat a szakirodalom is megerősíti.183 

183 Szente, V. (2004): Organikus élelmiszerek fogyasztási és vásárlási szokásainak vizsgálata Magyarországon 
Készült a T 037784 nyilvántartási számú OTKA támogatásával (9. oldal) 
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Az irreálisan magas, sokszor 50–200%-os bioélelmiszer-felárakcsökkentése valóban elenged-

hetetlen feltétel. 

A statisztikai átlagok mindegyike alapján a rangsor élén a jelentős árcsökkentés áll, az alábbi-

ak szerint:   

Statistics Lakosság 
Jobb tájé-
koztatása

Személyes 
eü felvilá-
gosítás 

Piaci kíná-
lat bővü-

lése 

Jelentős
árcsökke-

nés 

Hozzáfé-
rés széle-

sítése 

Ellátás 
folymatos-

sága 

Iskolák, 
büfék 

biokínálata
Egyéb  

feltételek

N Valid 571 571 571 571 571 571 571 571
Mean 2,37 2,63 2,57 1,80 2,35 2,77 2,48 3,53
Median 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 5,00
Mode 1 1 2 1 1 3 1 5

25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00
50 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 5,00

Percentiles

75 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00

46. táblázat A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 18.) kérdése alapján  

A 2010. ÉVI TERVEZETT NÖVEKEDÉS 
FELTÉTELEINEK RANGSORA                              
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73. ábra A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 18.) kérdése alapján  

A fontossági rangsor válaszlehetőségei között szintén az 1.) helyezett: a beszerzési árak je-

lentős csökkentése (1,8 átlagos helyezéssel), az összes többi feltétel pedig utána következik.  

A további elemzés során megnéztem a legfontosabb (1) válaszokat és az így kialakult sor-

rendben is a rangsor élén 1. helyen - kiemelkedően sok, 360 szavazattal - a beszerzési árak 

jelentős csökkentése áll. 
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A 2010. ÉVI TERVEZETT NÖVEKEDÉS 
LEGFONTOSABB (1.) FELTÉTELEI                              
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2006. évi felmérés: 571 fő

74. ábra A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 18.) kérdése alapján  

A 2005. évi felmérés során szintén a beszerzési árak csökkentése az 1. legfontosabb feltétel. 

A 2010. ÉVI TERVEZETT NÖVEKEDÉS 
FELTÉTELEINEK RANGSORA                              

2,0

2,6

1,8

2,7

3,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Szélesebb körű tájékoztatás, egészségügyi
felvilágosítás

 Piaci kínálat és választék bővítése

Beszerzési árak csökkenése

Hozzáférhetőség több értékesítési csatornán
keresztül

 Az ellátás és utánpótlás folyamatossága az egyes
üzletekben

20
05

.é
vi

fe
lm

ér
és

:2
75

fő

(1 = a legfontosabb)

75. ábra A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 15.) kérdése alapján  

Ezt a rangsort megerősíti a legfontosabb (1.) tényező elemzése is, - méghozzá itt is kiemelke-

dően magas szavazatszámmal. Egyértelmű tehát a helyzet, az első legfontosabb feltétel: jelen-

tős árcsökkentés szükséges!   
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A 2010. ÉVRE TERVEZETT NÖVEKEDÉS 
LEGFONTOSABB (1.) FELTÉTELEI                              
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76. ábra A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 15.) kérdése alapján  

 

5.6 H6 hipotézis tesztelése – a 10., 13., 18. sz. kérdések elemzése alapján  

H6 A hazai biofogyasztás legfontosabb akadálya a beszerzési lehetőségek hiánya, idő-

igényessége és távolsága.    

A kérdőív 10.) kérdése a bioélelmiszerek nem-fogyasztásának főbb okainak feltárásával és 

előfordulási gyakoriságával igazolja hipotézisemet: 

• A válaszadók közül legtöbben (36%) a beszerzési lehetőségek hiányosságaira utaltak, – 

kevés üzlet, idő, távolság stb, – ami élelmiszerek esetén - napi gyakorisággal végzett 

vásárlásoknál különösen jelentős tényező.

• A faktorelemzés eredménye szerint a 2.) tényezőcsoportot együtt alkotják a beszerzési 

problémák, a biotermelők ismertségének és a bizalomnak a hiánya.    

• A logisztikus regresszió eredménye alapján a biotermelők személyes ismertségének 

hiánya az 5 szignifikáns tényező között van, hatása is közepesen jelentős (EXP(B)=2,429), - 

a beszerzési nehézségek (kevés üzlet, választékhiány, nagy távolság- és időigény, stb.) 

szerepe viszont nem szignifikáns, és hatása is kevésbé jelentős (EXP(B)=1,239).  
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A kérdőív 13.) kérdése a biotermékek kedveltségének indoklására, a szimpátia tényezőire ke-

resi a választ, és eredményei az alábbiak szerint igazolják hipotézisemet: 

• A fontossági sorrendben (1-7 skálán) – az átlagértékek (4,1) alapján - csak az 5.)-6.) 

helyen szerepel a közeli beszerezhetőség, folyamatos áruutánpótlás, jó árukínálat, széles 

választék, ezzel szemben viszont    

• A faktorelemzés 1.) tényezőcsoportját alkotja együttesen a házhozszállítás, az üzleti 

kínálat, a széles választék, a jó beszerzés, utánpótlás és a termelő személyes ismertsége.  

• A diszkriminanciaelemzés szerint azonban nem szignifikáns ez a tényezőcsoport. 

A kérdőív 18.) kérdése a biogazdálkodás 2010. évre tervezett dinamikus növekedéséhez 

szükséges feltételek jelentős változtatására keres választ, - 8 tényező közül kiválasztva -  és 

előfordulási gyakoriságával igazolja hipotézisemet: 

• A faktorelemzés eredménye szerint 1.) faktort képezi a – az ellátás folyamatossága, a 

hozzáférés szélesítése, a piaci kínálat bővítése - tényezőcsoport, annak ellenére, hogy a 

gyermekintézmények biokínálatának bővítése külön csoportban szerepel. 

• Mivel a beszerzési feltételek javítása az összes tényező felének (4) együttes hatása, külön–

külön egyik sem kiemelkedő a gyakorisági sorrendben, viszont a rangsorolás legfontosabb 

(1.) tényezői között a 3. - 4. - 5. - 7.) feltételekként együtt szerepelnek a sorrendben.  

10. Miért NEM fogyasztott még eddig bio/öko/organikus élelmiszereket? 

A biofogyasztás gátló tényezőit a kérdőív 10. kérdése vizsgálta, amelynek eredménye szerint 

a biofogyasztás legfontosabb akadálya a beszerzési lehetőségek hiányosságai, - kevés üzlet, 

nagy távolság, időigény, választék hiánya stb., - ami a munkahelyi elfoglaltság mellett a napi 

gyakorisággal végzett élelmiszervásárlásoknál az időigényesség és a távolság miatt nagyon je-

lentős tényező, mivel szinte napi gyakorisággal végzett vásárlásokról van szó. A  H5 hipotézis 

igazolásánál szereplő ábrán látható, hogy a legtöbben (36%) a beszerzési lehetőségek hiá-

nyosságaira utaltak, – kevés üzlet, idő, távolság stb.  

A felsőoktatási hallgatók számára a 2005. évi felmérésben - a beszerzési lehetőségek kevésbé 

voltak fontos akadályok, mivel a napi bevásárlások általában a szülők, és nem a hallgatók fel-
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adata. Az olyan napi problémák, mint a kevés és távoli üzletek, a vásárlás többlet-idő igénye, 

a napi munka után az útba-eső üzletek kiválasztása, mind olyan operatív tevékenységek, ame-

lyek csak a gyakorlatban jelentkeznek, és az élelmiszerek napi gyakorisággal végzett vásárlá-

sait jelentősen meg tudják nehezíteni. 

13. Bioélelmiszerek kedveltségének indoklása: jelenlegi biofogyasztásában mennyire 

fontos az egyes hatótényezők szerepe? Ha nem fogyaszt ilyen élelmiszereket, akkor mi a 

véleménye az egyes tényezők fontosságáról? (1 = semmi jelentősége nincs,  ...   7 = na-

gyon fontos a szerepe)  

A biotermékek kedveltségi tényezőinek vizsgálatát a faktorelemzés módszerével végeztem, - 

a 2006. évi felmérés alapján – a H1 hipotézis igazolásánál. A pontosabb eredmény érdeké-

ben 5 faktort választottam, - magasan a társadalomtudományi kutatások elfogadható 60 %-os 

varianciahányada felett. Az elemzés eredménye szerint a faktorsúlyok alapján kialakult 

sorrendben 1.) faktor a kínálati oldal (házhozszállítása is elérhető, reklámozása gyakori, 

meggyőző, üzleti kínálata, választéka széles, beszerzése, utánpótlása jó, termelőjét, el-

adóját ismerem) 2.) a termék tulajdonságai, 3.) a termék egészségessége, és  4.) az ár-érték 

arány. 

18.  Kérjük rangsorolja, hogy melyik feltétel jelentős változtatása lenne szükséges ahhoz, 

hogy a hazai biofogyasztás jelentős piaci vonzerő legyen a biogazdálkodás 2010-re terve-

zett dinamikus növekedéséhez? 

(Figyelem!  Rangsorban: 1 = a legfontosabb …….... 5 = a legkevésbé fontos)

A hazai biofogyasztás piaci vonzerejének jelentős növeléséhez szükséges feltételek vizsgála-

tát a faktorelemzés módszerével is elvégeztem, - a 2006. évi felmérés alapján - a H7 hipoté-

zis igazolásánál.. A minél pontosabb eredmény érdekében 4 faktort választottam, - magasan a 

társadalomtudományi kutatások elfogadható 60 %-os varianciahányada felett. Az elemzés 

eredményeképpen a faktorsúlyok alapján kialakult sorrendben az 1.) helyre került a kíná-

lati oldal (az ellátás folyamatossága, a hozzáférés szélesítése, a piaci kínálat bővülése)  2.) 

a tájékoztatás fontossága 3.) az ártényező és az iskolai biokínálat a 4.) egyéb vonzó tényezők

előtt.  
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5.7 H7 hipotézis tesztelése – 6., 10., 11., 15., 18. kérdések elemzése alapján 

H7 A bioélelmiszerek iránti fogyasztói magatartás változásának alapvető feltétele a la-

kosság széles körének - közérthető formában történő - tájékoztatása.  

A kérdőív 6.) kérdése a bioélelmiszerek legfontosabb információforrásainak feltárásával és az 

említések számával és sorrendjével igazolja hipotézisemet: 

• A válaszadók számára a legjelentősebb információforrás a kérdőíves felmérés volt (19,3  

%), utána kiemelkedő a TV (16,6 %), ezt követik az újságok (8,1 %), a média (3,2 %) az 

internet (1,8 %). Számottevő volt még a bioboltok (2,5 %) és egyéb üzletek (2,3 %) 

figyelemfelhívása.   

A kérdőív 10.) kérdése a bioélelmiszerek nem-fogyasztásának főbb okainak feltárásával és az 

előfordulások gyakoriságának sorrendjével igazolja hipotézisemet: 

• A válaszadók 31%-a kifejezetten a marketingkommunikáció hiányára utalt az alábbiak 

szerint:  

• 11% szerint soha nem ajánlották bolti eladók, sem ügynökök, 

• 6% szerint rokonok, barátok, ismerősök sem ajánlották,    

• 8% soha nem látott ilyen reklámot,  

• 6% nem hallott még ilyen termékek fontosságáról.   

A termelők, kereskedők ismertségével együttesen a válaszok 50%-a szerint van feladat 

- nagyrészt a nem-klasszikus - a marketingkommunikáció számára.  

• A faktorelemzés eredménye szerint az 1.) legfontosabb tényezőcsoportban a 

tájékoztatás, a marketingmunka hiányaként szerepelnek mindazok a – többnyire nem-

klasszikus - marketingkommunikáció eszközei, amelyek elengedhetetlenül szükségesek 

lennének (bolti eladók, ügynökök soha nem ajánlották, egyetlen rokonom, barátom, 

ismerősöm sem beszélt róla, soha nem láttam ilyen reklámot) a biofogyasztás . 

növekedéséhez.  

• A logisztikus regresszió eredménye alapján az 5 szignifikáns tényező közül az első kettő

hatása kiemelkedő jelentőségű (EXP(B)=8,405, - „Eddig még nem hallottam róla’ és 
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EXP(B)=8,533 - Egyáltalán nem érdekel az egészséges életmód) és mindkettő a

marketingkommunikáció területére vezet. A többi marketingtényező nem szignifikáns, 

pedig hatásuk nem kis jelentőségű (EXP(B) = 3,118, és 1,283).  

A kérdőív 11.) kérdése a biofogyasztás motiváló tényezőire keresi a választ, amely az alábbi-

ak szerint igazolja a hipotézisemet: 

• Az átlagos fontossági sorrendben – a 6.-7.-8. helyen és átlag alatti - a marketing eszközök 

hatása (közvetlen ismerősök személyes példamutatása - reklámok, újságok – ügynökök, 

rendezvények) 

• A faktorelemzés eredménye alapján a 1.) faktorcsoportban szerepel az ügynökök, 

kóstolók, a reklám, a tevékenység lakóhelyi elismertsége és a baráti személyes példa hatása.  

A kérdőív 15.) kérdése az információforrások szerepét keresi a biotermékek ismertségének – 

kedveltségének alakulásában, és igazolja a hipotézisemet: 

• Az átlagos fontossági sorrend és a kiemelt (7) fontosságú tényezők sorrendje alapján  

• A faktorelemzés eredménye alapvetően az első két fő faktorcsoportba sorolja az egyes 

információforrásokat.  

A kérdőív 18.) kérdése a biogazdálkodás 2010. évre tervezett dinamikus növekedéséhez 

szükséges feltételek jelentős változtatására keres választ, és az alábbiak szerint igazolja hipo-

tézisemet: 

• A faktorelemzés eredménye szerint a 2.) faktor tartalmazza – a lakosság széleskörű

tájékoztatása termelői-kereskedői reklámokkal és a személyes egészségügyi felvilágosítás 

rendezvények keretében – tényezőcsoportot.  

• A gyakorisági sorrendben, és a rangsorolás legfontosabb (1.) tényezői között is 2.) 

legfontosabb feltétele a lakosság széleskörű tájékoztatása termelői-kereskedői reklámokkal.  
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10. Miért NEM fogyasztott még eddig bio/öko/organikus élelmiszereket? 

A hazai alacsony biofogyasztás okainak, akadályozó, gátló és az ösztönző tényezőinek 

feltárása során  az 5.) gátló tényező a fogyasztásban a termelők-kereskedők ismertségének 

hiánya volt a válaszadók 19 %-a számára, - mivel a személyes ismeretség marketingeszköz is 

a személyes és közvetlen kapcsolattartással.  

A 6.) gátló tényező volt a marketingkommunikáció hiánya illetve szükségessége. A felsőokta-

tási hallgatók szerint az egyik legfontosabb akadály, a személyes tájékoztatás, ismeretségi kör 

javaslata és reklámok hiányára, valamint a bolti eladók magatartására vonatkozóan. A marke-

tingkommunikációban tehát bőven van feladat, és ezt már egyes élelmiszerláncok saját érde-

kükben fel is ismerték. A fogyasztás növelése érdekében először a problémákat, akadályokat, 

gátló tényezőket kellene feloldani, ami valószínűleg nem is igényel túl nagy erőfeszítéseket és 

erőforrásokat, - ahogy azt az INTERSPAR példája is mutatja. Kifejezetten a marketingkom-

munikáció hiányára utal összességében a válaszok 31%-a az alábbiak szerint: 

• 11 % szerint soha nem ajánlották bolti eladók, sem ügynökök, 

• 6 % szerint rokonok, barátok, ismerősök sem ajánlották,    

• 8 % soha nem látott ilyen reklámot,  

• 6 % nem hallott még ilyen termékek fontosságáról.   

A marketingkommunikáció számára tehát – a termelők, kereskedők ismertségével együtte-

sen - a válaszok 50%-a szerint van feladat, amelyek – a gazdasági és az erkölcsi tényező

kivételével - nagyrészt a nem-klasszikus marketingkommunikáció területére vezetnek.  

A válaszok alapján kialakult sorrendben: 3.) a marketingkommunikáció szükségessége,  de fe-

lülvizsgálatára a faktorelemzés módszerét használtam (H5 hipotézis igazolásánál). Össze-

sen 7. faktort választottam a társadalomtudományi kutatásokban elfogadható 60 %-os 

varianciahányad biztosítása érdekében, és eredményeként - a faktorsúly-mátrix alapján - az 1. 

faktor az akadályozó tényezők között a marketingkommunikáció szükségessége a  szemé-

lyes tájékoztatás, ajánlás hiánya miatt. 
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15.    Szubjektív véleménye vagy tényleges tapasztalatai alapján mennyire tartja fon-

tosnak az alábbi információforrások szerepét a biotermékek ismertségének-

kedveltségének alakulásában? (1= semmi jelentősége nincs, ..7= nagyon fontos a szerepe) 

A biotermékek esetében különösen fontos a tájékoztatás szerepe, mert a termékek megkülön-
böztető tulajdonságai nem láthatók, sőt a rövid tájékoztatás is kevés a szemlélet megváltozta-
tásához. A kedveltség legfontosabb szempontjai az egészséges táplálkozás, az értékarányos ár 
és a megbízhatóság voltak. Mindhárom elvont fogalom, amelyek megértése részletes ismerte-
tést, magyarázatot, sőt meggyőzést igényel. Ezért szükséges tudni, hogy az egyes célcsopor-
tok milyen információforrásokkal közelíthetők meg a leghatékonyabban. Az alábbi ábrákon 
az összes helyezés alapján számított átlagos fontosság és a legfontosabb információforrá-
sok (7) alapján kialakult sorrend látható.   

BIOÉLELMISZEREK FŐBB INFORMÁCIÓ-FORRÁSAI

4,8

4,6

4,4

4,5

5,0

5,1

5,1

4,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Biogazdálkodással kapcsolatos rádió – TV műsorok 

Biotermelők/kereskedők rádió TV hirdetései

Biotermelők/kereskedők újsághirdetései 

Szakmai cikkek, hirdetések szakmai folyóiratokban

Őstermelők, biopiaci árusok kínálata

Üzletek, biobolt-hirdetés, szórólap, ingyen újságok

Rokonok, barátok, ismerősök személyes példája

Internet hirdetések (termelő, üzlet, biopiac, árak)

2006. évi felmérés: 571 fő Fontossági sorrend 1 -7.   (7=nagyon fontos) 

BIOÉLELMISZEREK 
LEGFONTOSABB (7) INFORMÁCIÓFORRÁSAI

 2006. évi felmérés: 571 fő
Biogazdálkodással

 – kapcsolatos rádió
TV műsorok
15%

, Biotermelők
kereskedők rádió

TV hirdetései
12%

, Biotermelők
kereskedők

újsághirdetései
12%

, Őstermelők
biopiaci árusok

kínálata
14%

-Üzletek, biobolt
, hirdetés, szórólap

ingyen újságok
13%

, Rokonok, barátok
 ismerősök

személyes példája
16%

, Szakmai cikkek
 hirdetések szakmai

folyóiratokban
10%

 Internet hirdetések
, termelő, üzlet(
)biopiac, árak

8%

77. ábra A bioélelmiszerek főbb információforrásai  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 15.) kérdése alapján 
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Szinte teljesen azonos a főiskolai hallgatók 2005. évi véleménye szerinti fontossági sorrend is.   

BIOÉLELMISZEREK FŐBB INFORMÁCIÓ-FORRÁSAI
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újságreklámok
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ismerősök
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1 = a legfontosabb,    5 = nem fontos

BIOÉLELMISZEREK 
LEGFONTOSABB (1) INFORMÁCIÓFORRÁSAI

 2005. évi felmérés: 275 fő

Rokonok, barátok, 
ismerősök

24%

Internet
10%

Rádió – TV - 
újságreklámok

24%

Őstermelők, piaci 
árusok kínálata

19%
Szaküzletek 

hirdetései, ajánlásai
23%

78. ábra A bioélelmiszerek főbb információforrásai a 2005. évi felmérés alapján  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 13.) kérdése alapján 

A bioélelmiszerek főbb információforrásainak vizsgálatát a faktorelemzés módszerével is 

elvégeztem, - a 2006. évi felmérés alapján. A minél pontosabb eredmény érdekében 3 faktort 

választottam, - magasan a társadalomtudományi kutatások elfogadható 60 %-os 

varianciahányada felett.  

A KMO/MSA mutatószám > 0,864 (NAGYON JÓ), a változók alkalmasak a faktorelemzésre. 

Bartlett próba szerint alkalmasak, van közöttük korreláció, a szignifikancia=0,000<0,05-nél. 
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

%

1 4,363 48,483 48,483 4,363 48,483 48,483 2,746 30,508 30,508
2 1,000 11,114 59,597 1,000 11,114 59,597 2,532 28,135 58,643
3 ,924 10,269 69,866 ,924 10,269 69,866 1,010 11,223 69,866
4 ,645 7,163 77,029

5 ,576 6,402 83,432

6 ,534 5,934 89,366

7 ,472 5,247 94,613

8 ,303 3,369 97,982

9 ,182 2,018 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,864 
Approx. Chi-Square 2192,313 
Df 36 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

47-a. táblázat A bioélelmiszerek főbb információforrásainak faktorelemzése  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 15.) kérdése alapján 

79. ábra A bioélelmiszerek főbb információforrásainak faktorelemzése  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 15.) kérdése alapján 
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A faktorsúlyok alapján kialakult sorrend szerint  az 1.) faktorba a rádió – TV - újságok, 2.) 

faktorba a rokonok – termelők - boltok kínálata, hirdetések kerültek az alábbiak szerint.  

 
Rotated Component Matrixa

Component 

1 2 3

Rádió-TV hirdetések ,893 ,237 ,062 
Rádió, TV műsorok ,850 ,235 ,022 
Újsághirdetések ,788 ,337 ,058 
Rokonok, barátok példája ,060 ,801 ,054 
Őstermelők, árusok kínálata ,342 ,691 -,002 
Internetes hirdetések ,271 ,688 ,132 
Bolthirdetések, szórólapok ,472 ,631 -,012 
Szakcikkek ,431 ,558 ,010 
Egyéb információforrások ,057 ,077 ,991 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 

47-b. táblázat A bioélelmiszerek főbb információforrásainak faktorelemzése  
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 15.) kérdése alapján 

18.  Kérjük rangsorolja, hogy melyik feltétel jelentős változtatása lenne szükséges ahhoz, 

hogy a hazai biofogyasztás jelentős piaci vonzerő legyen a biogazdálkodás 2010-re terve-

zett dinamikus növekedéséhez? 

(Figyelem!  Rangsorban: 1 = a legfontosabb …….... 5 = a legkevésbé fontos)

A pozitív gondolkodásmód egyetlen kérdőív hatására a 17.) kérdésben jutott kifejezésre, va-

jon mit lehetne elérni akkor a szakszerűen alkalmazott társadalmi marketing segítségével?  

Erre a kérdésre a gyakorlat adja meg a választ, de segítséget jelenthetnek az alábbi javaslatok: 

• a lakosság széleskörű tájékoztatása szükséges a kudarcok és félreértések elkerülése 

érdekében. Miért vásárolnának drágábban biotermékeket, ha nem nyilvánvaló a 

többlethasznossága? Erre hiteles és szakszerű választ az egészségügyi felvilágosítás és a 

táplálkozási tanácsadás ad, gyakorlati alkalmazása pedig két formában célszerű:

• a betegek szakszerű tájékoztatása kizárólag az egészségügyi szakemberek (orvosok, 

diétás nővérek) részéről, mert ismerik a diagnózist, és felelősséggel javasolják a 

gyógyuláshoz szükséges terápiát, 



180 

• a preventív jellegű tájékoztatás és felvilágosításnál viszont a figyelemfelhívás a cél, 

ezért szakszerűen összeállított ismeretterjesztő anyagokkal egy hatékony 

marketingmunka szükséges,    

• a beszerzési lehetőségek bővítése a gyermkintézmények kínálatával kezdve, mert:  

• az iskolai képzés során már többen és többet hallottak erről, mint a felnőttek, - tehát 

nincs szükség meggyőzésre, csak figyelemfelhívásra, 

• a gyerekek ellátásáról a szülők és az iskola feladata gondoskodni, miért ne úgy tennék, 

hogy egészségesebb legyen? 

• a gyerekek, és főleg a felsőoktatási hallgatók tudásukkal, széles látókörükkel, gyors 

felfogásukkal és reagálásukkal fogékonyabbak az újdonságok befogadására, és - mivel a 

mai családokban ők a véleményvezetők, - nyilván a közvetlen környezetük 

gondolkodását is befolyásolják, 

• ezt ajánlja a hivatalos szakirodalom a FiBL Research Institute of Organic Agriculture 

az Organic.Edunet184c. kérdőíves programjával, és a vezető nyugat-európai országok 

gyakorlata is. Bécsben a közintézmények 30%-ában, Salzburgban a 

gyermekintézmények 50%-ában van bioellátás.185 

• a beszerzési lehetőségek szélesítése - a figyelemfelhívás és a fogyasztás indoklása után 

- jelentkező érdeklődés és konkrét igények alapján.  

A fontossági rangsor válaszlehetőségei között az 1.) helyezett: a beszerzési árak jelentős

csökkentése (1,8 átlagos helyezéssel), az összes többi feltétel pedig szorosan egymás után kö-

vetkezik (2,3 – 2,8 közötti átlagos helyezéssel),  2.) a beszerzési lehetőségek szélesítése több 

elosztási csatornán és üzletben (2,3), 

• 3.) a lakosság széleskörű tájékoztatása reklámokkal (2,4) 

• 4.) biotermékek a gyermekintézmények kínálatában (2,5, 

• 5.) több termék a kínálatban, szélesebb áruválasztékkal (2,6),  

• 6.) egészségügyi felvilágosítás, táplálkozási tanácsadás (2,6), 

• 7.) az ellátás és utánpótlás folyamatossága az üzletekben (2,8).  

 
184 High interest in organic farming among European pupils and students (July 24, 2008) 

FiBL Research Institute of Organic Agriculture http://www.organic-europe.net/default.asp 2008-08-08  
185 Klingbacher, Elisabeth - Pohl, Alexandra: Organic Farming in Austria 2004. FiBL Research Institute of 

Organic Agriculture, Frick http://www.organic-europe.net/country_reports/austria/default.asp 2008-07-31 
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A 2010. ÉVI TERVEZETT NÖVEKEDÉS 
FELTÉTELEINEK RANGSORA                              
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80. ábra A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 18.) kérdése alapján  

Érdemes megnézni csak a legfontosabb (1) válaszokat, - és az így kialakult sorrendet is. A 

rangsor élén 1.) helyen a beszerzési árak jelentős csökkentése áll, a  2.) – 4.) helyeken van 

változás, a reklámok előbbre kerülésével felcserélődik a sorrend a beszerzési lehetőségek 

– és a reklámok között, és az alábbiak szerint alakul: 2.) a lakosság széleskörű tájékoztatása 

reklámokkal – 3.) a biotermékek a gyermekintézmények kínálatában - és 4.) a beszerzési 

lehetőségek szélesítése több elosztási csatornán és üzletben, 

A 2010. ÉVI TERVEZETT NÖVEKEDÉS 
LEGFONTOSABB (1.) FELTÉTELEI                              
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 A lakosság széleskörű tájékoztatása reklámokkal:

 Egészségügyi felvilágosítás, táplálkozási tanácsadás

Több termék piaci kínálata szélesebb választékban

 Beszerzési árak jelentős csökkenése

Hozzáférés szélesítése több csatornán és üzletben

 Ellátás és utánpótlás folyamatossága az üzletekben

 Biotermékek a gyermekintézmények árúkínálatában

2006. évi felmérés: 571 fő

81. ábra A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 18.) kérdése alapján 
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Az 5.) – 7.) helyek változatlanok. Itt van az egészségügyi felvilágosítás, táplálkozási tanács-

adás is, ezért elgondolkodtató, hogy miért csak az utolsó előtti a rangsorban? A feladatra 

szakmailag csak az egészségügyi dolgozók felkészültek, az ő feladatuk és érdekük viszont a 

betegek meggyógyítása, és nem az egészségesek tájékoztatása. Másik alternatíva, hogy nem 

egészségügyi szakemberek, hanem üzletkötők, marketing szakemberek tartják az egészség-

ügyi tájékoztatást, akkor viszont már üzleti érdek sejthető, ami rontja a hitelességet. 

 
Statistics Lakosság 

Jobb tájé-
koztatása

Személyes 
eü felvilá-
gosítás 

Piaci kíná-
lat bővü-

lése 

Jelentős
árcsökke-

nés 

Hozzáfé-
rés széle-

sítése 

Ellátás 
folymatos-

sága 

Iskolák, 
büfék 

biokínálata
Egyéb  

feltételek

N Valid 571 571 571 571 571 571 571 571
Mean 2,37 2,63 2,57 1,80 2,35 2,77 2,48 3,53
Median 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 5,00
Mode 1 1 2 1 1 3 1 5

25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00
50 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 5,00

Percentiles

75 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00

48. táblázat A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 18.) kérdése alapján 

A hazai biofogyasztás piaci vonzerejének növeléséhez szükséges feltételek vizsgálatát a fak-

torelemzés módszerével is elvégeztem, - a 2006. évi felmérés alapján. A pontosabb eredmény 

érdekében 4 faktort választottam, - magasan a társadalomtudományi kutatások elfogadható 60 

%-os varianciahányada felett.  

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

%

1 3,264 40,797 40,797 3,264 40,797 40,797 2,200 27,495 27,495
2 1,032 12,901 53,697 1,032 12,901 53,697 1,458 18,225 45,721
3 ,943 11,793 65,491 ,943 11,793 65,491 1,284 16,050 61,771
4 ,716 8,953 74,444 ,716 8,953 74,444 1,014 12,672 74,444
5 ,584 7,300 81,743

6 ,563 7,039 88,782

7 ,520 6,499 95,281

8 ,378 4,719 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

49-a. táblázat A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 18.) kérdése alapján 
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A KMO/MSA mutatószám értéke > 0,837 (NAGYON JÓ), a változók alkalmasak a faktor-
elemzésre. A Bartlett próba szerint szintén alkalmasak, van közöttük korreláció, a 
szignifikancia=0,000<0,05-nél. 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,837 

Approx. Chi-Square 1086,504 
df 28 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

82. ábra A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 18.) kérdése alapján 

A faktorsúlyok alapján kialakult sorrend szerint az 1.) helyre került a kínálati oldal, 2.) a tá-

jékoztatás fontossága (személyes egészségügyi felvilágostás, a lakosság jobb tájékoztatá-
sa) 3.) az ártényező és az iskolai biokínálat a 4.) egyéb vonzó tényezők előtt.  

Rotated Component Matrixa

Component 

1 2 3 4

Ellátás folyamatossága ,842 ,127 ,140 -,012
Hozzáférés szélesítése ,790 ,148 ,109 ,059
Piaci kínálat bővülése ,715 ,156 ,262 ,029
Személyes eü felvilágosítás ,123 ,865 ,052 ,106
Lakosság Jobb tájékoztatása ,228 ,743 ,207 -,121
Jelentős árcsökkenés ,208 ,113 ,918 ,035
Iskolák, büfék biokínálata ,492 ,289 ,542 ,069
Egyéb feltételek ,051 ,001 ,051 ,989
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 

49-b. táblázat A 2010. évi tervezett növekedés feltételeinek rangsora - faktorelemzéssel 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 18.) kérdése alapján 
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A 2005. évi felmérés során kevesebb volt a válaszadási lehetőség, és sajnos éppen az egész-

ségügyi felvilágosítás összevontan szerepelt a lakosság széleskörű tájékoztatásával. Így a 

kettőre együttesen adott válaszok – a fontossági sorrendben - rögtön a beszerzési árak 

csökkentése után következnek.  

A 2010. ÉVI TERVEZETT NÖVEKEDÉS 
FELTÉTELEINEK RANGSORA                              
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83. ábra A 2010. évi tervezett növekedés feltételei a 2005. évi felmérés alapján 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 15.) kérdése alapján 

Ezt a rangsort megerősíti a legfontosabb (1.) tényező is kiemelkedően magas szavazat-

számmal. Tehát az első két legfontosabb feltétel: 1.) a jelentős árcsökkentés és 2.) a lakosság 

széleskörű tájékoztatása szükséges! – de meg kell találni a legmegfelelőbb módját! Ezek 

után a következő két feltétel: 3.) a beszerzési lehetőség több csatornán és 4.) az árukínálat, vá-

laszték bővítése, végül itt is az utolsó helyen szerepel 5.) az ellátás és utánpótlás folyamatos-

sága az egyes üzletekben, valószínűleg azért, mert előbb üzletekre van szükség. 
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A 2010. ÉVRE TERVEZETT NÖVEKEDÉS 
LEGFONTOSABB (1.) FELTÉTELEI                              
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84. ábra A 2010. évi tervezett növekedés feltételei a 2005. évi felmérés alapján 
Forrás: Saját szerkesztés Hofer Mária 2005. évi kérdőíves felmérés 15.) kérdése alapján 

5.8 Következtetések, javaslatok a kutatás eredménye alapján  

Első hipotéziseim (H1 – H2 – H3 – H4) az egészséges életmódhoz szükséges, alapvető infor-

mációk hiányosságára, és - a hatékonyabb egészségügyi prevenció érdekében - a lakossági 

szemléletváltozás szükségességére vonatkoztak.  

H1  Az egészséges életmód fontos, de nem kiemelt szempont a hazai élelmiszerfogyasz-

tásban. 

A hipotézis igazolása azt bizonyítja, hogy – a válaszadók élelmiszerfogyasztásában az egész-

séges életmód viszonylag fontos tényező, de - az egészséges jelző többnyire felszínes és csak 

verbálisan jellemző. Az egészséges jelző divatos, főleg a fiatalok számára inkább „trendi”, de 

tényleges tartalmát általában nem ismerik. Az együtt élő családtagoktól eltekintve hazánkban 

„tabutéma” a konkrét betegségekről, kiváltó okairól beszélni - és nemcsak a gyerekek számá-

ra. Mindez főleg a beteg, de környezetének a helyzetét is megnehezíti, mivel értetlenül kell 

szembesülni súlyos helyzetekkel, és a segítség módja sem ismert a tanácstalanság miatt. Ezzel 

szemben egyes európai országokban, de főleg az amerikai kultúrában a betegség az élethez 

tartozik.  Híres emberek nyilvánosan is vállalják esetenként gyógyíthatatlan betegségüket, és 

konkrétan beszélnek gyógyulásukról is. A gyerekek számára pedig az iskolai tananyagban 

szerepel a betegségek tüneteinek, rizikófaktorainak és a legszükségesebb teendőknek az is-



186 

mertetése, - az egészségügyi prevenció érdekében. A következtetés egyértelmű: a tudás hata-

lom, - az élet minden területén, - ezen a téren pedig mindenki számára LÉTFONTOSSÁGÚ.  

Konkrét javaslataim az oktatás és a társadalmi marketing területére vezetnek, mivel mindket-

tőnek kiemelt szerepe van a lakosság széleskörű tájékoztatásában, és az egészségügyi preven-

ció össztársadalmi érdek. A 2.2 fejezetben - statisztikai adatokkal - bemutattam a hazai lakos-

ság  egészségi állapotának romló tendenciáját, helyezésünket az európai rangsor végén, és  

egészségtelen élelmiszerfogyasztásunkat, a mezőgazdaságban használt vegyszerek egészség-

károsító hatását. Ha mindezt ismerné a társadalom, - vajon feláldozná-e rövid távú fogyasztói 

kényelméért, anyagi előnyeiért stb. a hosszú távú érdekeit, saját vagy a gyermekei egészségét?  

Biztosan lenne, aki igen, - de nagyon valószínű, hogy nem mindenki! – és itt következik az 

ún. „social marketing”186 rendkívül fontos szerepe, - főleg az egészségügy és a környezetvé-

delem területén.  

A társadalmi „social marketing” feladata a hazai lakosság befolyásolása - a marketing esz-

köztárának felhasználásával - hogy saját érdekében változtassa meg eddigi táplálkozási szoká-

sait, és önként preferálja az egészségesebb bioélelmiszereket, - saját egészségére, a természeti 

környezetre egyaránt káros vegyszerekkel előállított élelmiszerek elutasításával, vagy háttérbe 

szorításával. A rövid távú fogyasztói igények kielégítése nem szolgálja sem a saját, sem a tár-

sadalom hosszú távú érdekeit, annak ellenére, hogy sokkal kényelmesebb és olcsóbb is lenne 

a korábban már megszokott élelmiszerek fogyasztása, és - a magasabb árak miatt – a változás 

rövidtávon szembeáll saját anyagi érdekeivel és a kereskedelem profitérdekeivel is. Az elvárt 

viselkedés előnye: súlyos betegségek megelőzésével hosszabb lehet a várható élettartam, 

amelyben hosszabb lesz az egészségben töltött évek száma is, tehát lényegesen javulhat a la-

kosság életminősége.  

A feladat nem könnyű, és tovább nehezíti az üzleti szféra nagyon erős ellenérdekeltsége, mi-

vel megszerzett piaci pozícióikat továbbra is tartani akarják a piacon. Éppen ezért alapos meg-

fontolást igényel, hogy egyáltalán kik jöhetnek számításba jó eséllyel a feladat végrehajtására: 

 
186 Kotler, Philip (1998): Marketing menedzsment Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
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• Az üzleti szférában azok, akiknek ezen a területen közvetlen, piaci és profitérdekeltsége 

van, vagyis a biotermelők, a biotermék-feldolgozó, vendéglátó és kereskedelmi 

vállalkozások. Az ő érdekük egybeesik a társadalmi érdekkel, amelynek érvényesüléséért 

már eddig is nagyon sokat tettek, csakhogy velük szemben sokkal erősebb az ellenérdekelt 

vegyipar, gyógyszeripar, a hagyományos mező- és élelmiszergazdaság, kereskedelem 

érdekérvényesítő képessége. Másrészt a biogazdaságok között sok a mikro- vagy 

kisvállalkozás, - akiknek sem pénzügyi forrásuk, sem elegendő marketing szakismeretük 

nincs. A sikerhez viszont feltétlenül szükséges legalább a potenciális vevőkör és igényeinek 

ismerete, a vevők tájékoztatása és a kommunikáció, az árképzés, az értékesítési csatornák 

ismerete, - mind a kisvállalati marketing egyszerűbb, olcsóbb és közvetlenebb 

kapcsolatokra épülő módszereivel, mind a vállalkozói marketing187 innovatív termékek 

piac-bevezetési gyakorlatával. Ezért megerősítésre, társadalmi elismertségre, erkölcsi 

támogatásra, - tehát más területek segítségére van szükségük.  

• A non-profit területen természetes szövetségesek, segítő társak lehetnek - saját céljaikkal 

egyezően és a profiljuknak megfelelően - egyes alapítványok, pl. a Greenpeace, a 

Rákelellenes Liga stb., - főleg erkölcsi alapon, de a leghatékonyabb támogatás az állami 

szervektől várható. 

• Az állami szférában környezetvédelmi érdek a biofogyasztás növelése a fenntartható 

fogyasztás és fejlődés érdekében, mivel a biotermelés környezetbarát technológiájával, – 

közvetve - a természeti környezet, az élővilág és a táj védelmét is szolgálja. A társadalmi 

marketing nagyszerűen alkalmas is - nemcsak egészségügyi, hanem - környezetvédelemi 

célokra, amint Ausztria, Csehország és Kína gyakorlata sikeresen igazolta is - a biotermékek 

térhódításával. Ehhez viszont nálunk hangsúlyozni kellene a biogazdálkodás szerepét, 

jelentőségét a természeti környezet védelmében! Tehát a társadalmi marketing szerintem a 

környezetvédelmi és mezőgazdasági intézmények együttes feladata és közös kötelessége. 

Gazdasági érdek is indokolja az állami részvételt a társadalmi marketingben a hazai 

lakosság egészségi állapota és a betegségek gyógyításához szükséges egészségügyi 

kiadások alakulása. Ezek a kiadások súlyosan terhelik az államot is, a hazai lakosságot is, - 

az összes anyagi és nem anyagi konzekvenciájukkal együtt (keresőképtelenség, jövedelem-

 
187 Chaston, Ian (2000): Entrepreneurial marketing MacMillen Business 7. oldal In: Rekettye Gábor (2007): 

Kisvállalati marketing Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest (20. oldal) 
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kiesés, táppénz, rokkantsági nyugdíj, az egészségügyi ellátás orvosi-, ápolási-, 

gyógyszerköltségei, betegség miatti életminőség romlás, rövidebb élettartam). A 

biofogyasztással csökkenthető vagy megelőzhető lenne súlyos betegségek kockázata és 

kialakulása, ezért nem mindegy, hogy az állami szerepvállalás betegségek 

gyógykezeléséhez - gyógyszerekre és egészségügyi kiadásokra – elengedhetetlen, vagy 

éppen a betegségek megelőzése érdekében, - egy egészségesebb társadalom piac- és 

versenyképes, dinamikus növekedésre képes ágazatának ösztönzésére szolgál. A 

biofogyasztás az egészségügyi prevenciót is szolgálja, ezért társadalmi marketingben 

nélkülözhetetlen az egészségügyi intézmények szakértelme, de aktív részvétele már nem 

várható el, mivel feladata elsősorban a betegek gyógyítása, ehhez fűződik az érdekeltsége is, 

és az egészségügyi intézményekben a betegeknek (kór-ház) van prioritása, - az 

egészségesekkel szemben. 

Hasonló külföldi kezdeményezések már indultak és sikerrel is jártak. (Új akcióterv indul 

Ausztriában188, Csehországban189, még Kínában190 is a Zöld projekt 5 éves fejlesztési terv 

igazolja, hogy tényleg szükséges a komplex szemléletváltozás, méghozzá társadalmi szinten.) 

H2 A lakosság nem ismeri a napi élelmiszerek vegyszertartalmának egészségre káros 

hatását, - ezért alulértékelt hazánkban a biotermékek valódi szerepe. 

A lakosság többsége, valóban nem ismeri el az élelmiszerek és saját termelés vegyszertar-

talmának egészségre káros hatását, következésképpen kevesen, vagy kevéssé ismerik el a bio-

termékek valódi értékét. Az élelmiszerek valóban nem kerülnek laboratóriumi vizsgálatra, így 

a termelő sem tudja igazolni a vegyszer-, és az ásványi anyag tartalmukat. Az egyes vegysze-

rek konkrét egészségkárosító hatása pedig még szakemberek számára sem mindig ismert, mi-

vel jelenleg még a szakemberek képzéséből is hiányzik.191, 192. Következtetés ismét az oktatás 

és a marketing területére vezetnek, - az egészségügyi prevenció érdekében. 

 
188 New Action Plan for Organic Food and Farming in Austria (April 28, 2008) FiBL Research Institute of 

Organic Agriculture, Frick  http://www.organic-europe.net/default.asp 2008-08-08 
189 Dytrtová, Karolina et al.: Organic farming in the Czech Republic 2006 FiBL Research Institute of Organic 

Agriculture, Frick http://www.organic-europe.net/country_reports/czech_republic/default.asp 2008-07-31 
190 CRI China Radio International Beijing, China (2007.05.02.) Élelmiszerellenőrzés Kínában 

http://209.85.135.104/search?q=cache:f2T6VbAklvkJ:hungarian.cri.cn/1/2007/05/022%............ 2007-05-08 
191 Dési Illés (Szerkesztette: 2002) Környezetegészségtan. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 18. oldal 
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Javaslat: elengedhetetlen feltétel a növényvédő-szerek, műtrágya gyakorlati felhasználói 

számára a használati utasítás, mennyiségi adagolás, stb. FELTŰNŐ és részletes leírása, a 

szigorú betartás előírásával és ellenőrzésével. A környező lakosság számára pedig széleskö-

rű tájékoztatás, - a konkrét VESZÉLY előrejelzésével, - ahogy ez a nagyüzemi gyakorlat-

ban – növényvédő szakmérnök felelősségi körében – történik.   

H3 A „bio” fogalom ismerete hiányos, a lakosság körében gyakori a fogalomzavar – a 

valódi biogazdálkodás és a háztáji termelés között.  

Az idevonatkozó kérdésekre adott válaszok számszerűen is igazolták a hipotézist: a válasz-

adók több mint a fele még nem fogyasztott bioélelmiszert, és közel a fele még vegyszermen-

tesen előállított csak „ún. bioterméket” sem. A válaszadók 20 %-a csak most a kérdőívben 

hallott először a biotermékekről, de a többiek bio–márka ismerete sem túl biztató. A felsorolt 

bio-márkanevek kb. fele mindössze 5 névre korlátozódott, ezen kívül pedig - a 260 válaszból - 

6-szor szerepelt a saját termelés.  

Tehát a fogalomzavar nyilvánvaló, amelynek kiküszöbölése csak a BIO-márkanév 

FELTŰNŐ és EGYÉRTELMŰ jelölésével lehetséges, mert az élelmiszerek rutinvásárlása 

során nem jellemző az időigényes fontolgatás.  

Ezek után a BIO márkanév széleskörű TUDATOSÍTÁSA is szükséges.  Javaslatom alapja 

tulajdonképpen – a külföldi gyakorlatban már bevált és – a nemzetközi összehasonlítás során 

már ismertetett módszer hazai alkalmazása, kiegészítve a fogalomzavar eloszlatásához szük-

séges széleskörű tájékoztatással.      

Úgy gondolom, hogy a H2 hipotézisnél javasolt VESZÉLY előrejelzés a lakosság számára 

és a BIO-márkanevek feltüntetése megoldja a háztáji saját termelésre jellemző fogalomza-

vart is.       

H4 A felmérés hatására változás várható a válaszadók szemléletében, és ennek alapján 

a fogyasztói magatartásában is új tendenciák várhatók. 

 

192 Darvas Béla címzetes egyetemi docens (Rádióinterjú MR1 Kossuth Rádió 2008. április 5. 22.30 óra) 
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A tényekből kiindulva, - egy FVM-AMC felmérés193 szerint a hazai biofogyasztás aránya 

rendkívül alacsony, az ezredforduló körül 0,005%-a volt teljes élelmiszerfogyasztásunk érté-

kének, - viszont a fogyasztás tendenciája egyértelműen növekvő. (Összehasonlításként Cseh-

országban 0,35 % a biotermékek részesedése az élelmiszerfogyasztásban).194 A felmérés 17.) 

kérdésére „A biotermékek milyen részarányát tartja reálisan elképzelhetőnek 2010-ig saját 

élelmiszerfogyasztásában?” adott válaszok viszont óriási növekedést jeleznek, - különösen a 

válaszadók több mint felénél, akik eddig még soha nem fogyasztottak hivatalosan is minősí-

tett bioélelmiszereket. A várható fogyasztói igények növekedéséből már lehet következtetni 

arra, hogy egy figyelemfelhívás, logikus érveléssel máris gondolatébresztő, és talán különö-

sebb ösztönzők, promóciós eszközök és meggyőzés nélkül is felismeri a lakosság saját érde-

két, saját egészsége és környezete értékét. Ez viszont már egy egészségtudatos magatartást 

eredményez viszonylag rövid időn belül, ami már túlmutat a biofogyasztáson is, és szerintem 

már rövidtávon is jelentkezik az eredménye, - nemcsak a betegségek gyógyításában, hanem az 

egészségügyi prevencióban is. Hosszabb távon még fokozottabban érvényesül a biofogyasztás 

egészségre gyakorolt hatása. Közvetlenül mindenkinek a saját fogyasztásától és egészségtuda-

tos fogyasztói magatartásától függően, a közvetett hatás viszont már összetettebb. Ha sokan 

fogyasztanának biotermékeket, a fizetőképes keresletet remélhetően a hazai kínálat fogja ki-

elégíteni, - tehát nő a biogazdálkodás területe. Ezzel párhuzamosan csökken a vegyszerhasz-

nálat a mezőgazdaságban és élelmiszer-feldolgozásban, - tehát kevesebb veszélyforrás fenye-

geti az ott dolgozók, a szomszédok és a fogyasztók egészségét. Ezen túl csökken a mezőgaz-

daság és élelmiszer-feldolgozás környezetszennyezése, ami – a vizek és a légszennyezettség 

csökkenésével, - szintén a lakosság egészségi állapotának javulásához vezethet. 

Javaslat: a lakosság széles körének tájékoztatása közérthető stílusban és minél több fórumon. 

A szakmai folyóiratokat a lakosság széles köre nem olvassa, ezért – a tudományos színvonal 

helyett – célravezetőbb a minél egyszerűbb szóhasználat a nagy példányszámú lapokban, rá-

dió és TV műsorokban.   

193 Oszoli, Á. (2002): Az ökotermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások, értékesítési csatornák FVM-AMC 
megbízásából készült tanulmány, Budapest 50-61. oldal In: Szente, V.(2004): Organikus élelmiszerek fo-
gyasztási és vásárlási szokásainak vizsgálata Magyarországon Készült a T 037784 nyilvántartási számú 
OTKA támogatásával (2. oldal) 

194 Dytrtová, Karolína et al.: Organic farming in the Czech Republic 2006 FiBL Research Institute of Organic 
Agriculture, Frick http://www.organic-europe.net/country_reports/czech_republic/default.asp 2008-07-31 
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A kérdésekre adott értékes válaszok segítséget adnak a teendők meghatározásában, - olyan 

konkrét okok, indokok meghatározásával, amelyek a biofogyasztás akadályát képezik, és 

megszüntetésük nélkül nem várható előrelépés. A lakosság jobb egészségi állapota az egész 

társadalom érdeke, ezért - valószínűleg nem is a legdrágább – a marketingeszközök gyakorlati 

alkalmazása, különösen a széleskörű tájékoztatás, felvilágosítás tanácsadás stb. minden lehet-

séges fórumon. Erre vonatkoznak a H5 – H6 – H7 hipotézisek.   

H5 Az ár szerepe nagyon fontos, de önmagában nem meghatározó tényező a hazai 

biofogyasztás alakulásában. 

A 2006. évi felmérés árelemzése alapján pregnánsan különbözik a biofogyasztók és nem-

fogyasztók árelfogadási hajlandósága, és ebből két nagyon fontos következtetés vonható le: 

• a nem-fogyasztók csak akciós-azonos áron, vagy semmiképpen nem hajlandók áttérni 

a biofogyasztásra. Olyan termékért nem hajlandók többet fizetni, aminek nem ismerik az 

értékét, ami nem erősíti fel az ártényező fontosságát (reklámárak, árengedmények, 

stb. jelentőségét) - e fogyasztói célcsoport megszerzése érdekében, másrészt feltételezi 

a termékek egyidejűmegismertetését és megkedveltetését velük.  

• a biofogyasztók viszont 1,2 - 1,5 – 1,8 – 2 – 3-szoros áron is hajlandók az áttérésre, de 

a többség a + 20 % – 50 %-os felárat tartja elfogadhatónak. Tehát aki ismeri a 

terméket, az annyira elégedett vele, hogy az ártöbbletet is hajlandó vállalni, és nyilván 

tudja is, hogy miért teszi ezt. Bizonyára nem csak a mindenki számára érthető

funkcionális fogyasztásról van szó, inkább az érzelmi okok (önmegnyugtatás 

motívumai, önkifejezés igénye) dominálnak, - ahogy ezzel a biofogyasztás ösztönző

tényezőinek elemzésekor részletesen foglalkoztam. Ennél a célcsoportnál az ártényező

jelentősége az innovatív termékekre jellemző presztizsárban érvényesíthető.

Következésképpen - a két célcsoport eltérő árérzékenysége - differenciált árak alkalmazását 

igényli, amit még tovább fokoznak az eltérő jövedelmi viszonyok is. Tehát célszerű lenne az 

árakat települések, üzlettípusok, stb. szerint is differenciálni.  

Az árcsökkentés fontosságát az összes statisztikai átlag is megerősítette a rangsorban. „A je-

lentős árcsökkentés fontosságá”-nak számtani átlaga = 1,8, módusz = 1, medián = 1. és a 

2010. évi növekedés legfontosabb tényezői között is 1.) helyen, valóban elengedhetetlen fel-
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tételként szerepel a beszerzési árak jelentős csökkentése, - főleg az új fogyasztók megnyeré-

se érdekében!!! 

H6 A hazai biofogyasztás legfontosabb akadálya a beszerzési lehetőségek hiánya, idő-

igényessége és nagy távolsága.    

A hipotézis igazolása alapján - a növekedés érdekében - a legfontosabb változások a beszerzé-

si feltételekben szükségesek, - az értékesítési hálózat bővítésével, a könnyebb elérhetőség és 

gyorsabb megközelíthetőség érdekében, - ami a kínálat és az árak alakulásában is éreztetni 

fogja hatását. A jelenleg működő értékesítési csatornák: 

• Ökopiac kizárólag Budapesten, nagyobb vidéki városokban a kereslethez képest kevés a 

kínált mennyiség, gyorsan elfogy a - nagy távolságból, közúti levegőszennyezéssel és 

magas szállítási, energiaköltséggel – felhozott friss árú, - következésképpen magasak a 

hazai biotermék árak. Karácsony Imre szerint szervezett piacra lenne szükség, amelynek 

feltétele egy logisztikai központ létrehozása -, ahova a termelők beszállíthatják az árút és 

onnan – konkrét igények alapján - a legrövidebb idő alatt jutna el a boltokba.195 

• Kereskedelmi láncok, szuper és hipermarketek, - többnyire külföldi eredetű termékek 

kínálatával, nem túl magas áron, és a rendszeres, napi élelmiszervásárlással egybekötve - a 

nagy távolság, és időigényes megközelíthetőségük ellenére is – egyre nagyobb konkurenciát 

jelentenek,    

• Kiskereskedelmi forgalom, bioboltok – ahol viszonylag kevés a termékféleség – inkább 

tartósított, vagy nem túl gyorsan romló termékek állnak a vevők rendelkezésére viszonylag 

szűk választékban,  

• Közvetlen beszerzés a termelőtől, házhozszállítás, internet stb. – a legmegbízhatóbb, 

leggyorsabb, legpontosabb és a leghatékonyabb beszerzési lehetőség, - de gyakorlati 

alkalmazhatósága csak a kisebb települések szűkebb vonzáskörzetére korlátozódik, - a 

termelők közvetlen környezetében, helyi vagy regionális szinten megoldható logisztikával.    

Javasolt változás az értékesítési formákban: a minél közvetlenebb és a lehető legszemélye-

sebb termelő-fogyasztói kapcsolatok további térhódítása illetve kialakítása, - a fogyasztói igé-

 
195 Már hagyomány az Ökoportya - Vital Tv interjú  Karácsony Imrével, az Ökoportya szervezőbizottságának el-

nökével  http://209.85.135.104/search?q=cache:Uf5s5wCy-N8J:vitaltv.hu/index.php%3Fakt. … 2007-10-24 
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nyek azonnali kielégítése és az élelmiszer-kilométerek jelentős csökkentése érdekében az 

alábbiak szerint:   

• A termelő telephelyén és szűkebb vonzáskörzetében – regionális szinten - kialakított 

üzletek, vagy házi értékesítés,  

• A termelők által üzemeltetett mobil értékesítés (pl. hús, pékáruk) a kissé távolabbi, de 

rövid idő alatt elérhető települések rendszeres (napi, heti) ellátására,   

• Előzetes megrendelés alapján működő közvetlen házhozszállítás, oktatási, 

egészségügyi, közintézményekben működő automaták rendszeres feltöltése, 

• Közvetlen termelői értékesítés a rendszeres, hagyományos piacokon kialakított 

elárusítóhelyeken, 

• Beszállítói kapcsolat létrehozása - szerződés alapján - vendéglátóhelyek, egészségügyi, 

oktatási, gyermek- és egyéb közintézmények stb. részére. 

• A hatékonyabban működő elosztási csatornák kialakításához és további térhódításához 

azonban a marketingkommunikáció területén is több tennivaló szükséges.  

H7 A bioélelmiszerek iránti fogyasztói magatartás változásának alapvető feltétele a la-

kosság széles körének - közérthető formában történő - tájékoztatása.  

A biofogyasztásának legfőbb akadályozó tényezőjeként - a válaszadók 31%-a kifejezetten a 

marketingkommunikáció hiányára utalt. A biofogyasztás ösztönző tényezőjeként az 1.) 

faktorcsoportban szerepel az ügynökök, kóstolók, a reklám, a tevékenység lakóhelyi elis-

mertsége és a baráti személyes példa hatása. A 2010. évre tervezett dinamikus növekedéshez 

szükséges feltételként pedig a 2.) legfontosabb faktor és a rangsorban is 2.) helyen szere-

pel a lakosság széleskörű tájékoztatása termelői-kereskedői reklámokkal és a személyes 

egészségügyi felvilágosítás rendezvények keretében. 

Következésképpen a fentiek alapján sok a tennivaló az ismertség növelése érdekében, és - 

mivel nem a funkcionális, érthető fogyasztás termékeiről van szó, - célravezetőbb a minél 

közvetlenebb kapcsolat és párbeszéd lehetősége, a személyes példák alapján történő felvilágo-

sítás, érvelés és meggyőzés. Ehhez pedig a nem-klasszikus marketing kommunikáció gazdag 

eszköztára alkalmasabb megoldás. 



194 

Hasonló a helyzet a kedveltség, szimpátia terén is, melynek alapvető feltétele a bizalom, ami 

éppen most nagyon is hiányzik. A termelők – kereskedők személyes ismertsége, hiteles aján-

lása erkölcsi garanciát, megbízhatóságot jelentene a fogyasztók számára. A biofogyasztás gát-

ló tényezőire vonatkozó kérdésre adott válaszokban éppen a bizalomhiány és a termelők-

kereskedők nem-ismertsége voltak a legfontosabb akadályok azzal együtt, hogy sem a baráti - 

ismeretségi kör, sem a bolti eladók nem ajánlottak ilyen termékeket. A tömegmarketing esz-

közeivel ilyen hiányosságok pótlása, ilyen problémák feloldása lehetetlen, - tehát a marketing 

eszközök gyakorlati alkalmazásának arányaiban is változás szükséges, - mivel a bizalomerő-

sítés, a személyes ajánlás szinte kizárólag a nem-klasszikus marketing kommunikáció 

személyes és minél közvetlenebb eszköztárával lehet célravezető.

A tájékoztatás célja a lakossági szemléletváltozás, amelyben a kultúra közvetítőinek – család, 

iskola, kortársak stb. – kiemelt szerepe van. A szemléletváltozásban kulcsfontosságú az ok-

tatási és a tudásközpontok szerepe, - a termelők részére szakmai ismeretek, továbbképzé-

sek, tapasztalatok stb. átadásával, a fogyasztói magatartásminták közvetítésével pedig első-

sorban a tanuló ifjúság, - mint a legfontosabb véleményformáló referenciacsoport – részére.  

A tájékoztatásban célszerű tudatosítani, hogy a biogazdálkodás környezetbarát technológia, 

amely természeti környezetünk védelmét és a fenntartható fejlődés feltételeit is biztosítja a jö-

vő generációk számára.   

Javaslat: figyelembe véve, hogy biogazdálkodással többnyire a kis- és középvállalkozások 

foglalkoznak, - erősen korlátozott pénzügyi forrásokkal, - ahol különösen megfontolandó a 

marketing költségek nagyságrendje, ezért is célszerűbb a kevésbé költségigényes – de 

nagyobb találati arányt elérő - módszerek alkalmazása. Pld.  a személyes eladás, a direkt 

marketing, a minél szorosabb közönségkapcsolatok kialakítása, és főleg a nyomtatott 

sajtóban megjelent publikációk a biogazdákról, cégről, tulajdonosról, terméké-

ről/szolgáltatásáról, melyek gyakorlati alkalmazását az alábbi táblázat tartalmazza. A megje-

lent publikációk - költségkímélő hatásuk mellett - további előnyei a figyelemfelkeltő hatás, 

mivel a reklámoknál lényegesen több információt közölnek és hatásuk bizalomerősítő, mivel 

egy ismert személy - névvel ellátott - személyes véleményét ismertetik. (Nagy Zoltán cikkei a 

HIPP Kft.-ról a MezőHír 2005. augusztusi számában: „Minden a gyermekek iránti szeretettel 

kezdődött” vagy Biotermeltetés és feldolgozás magas színvonalon… címmel.)   
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MARKETING-
MÓDSZER KÖZVETLEN KÖZVETETT 

Biogazdák bemutatása a fogyasztók 
rendezvényein, intézményekben (kamarai, 
egészségügyi, oktatási és hasonló 
rendezvényeken, betegklubokban) 

Élelmiszerkóstolóval egybekötött 
kulturális fesztiválok, egészségügyi 
rendezvények, művészeti  kiállítások, 
sportesemények, szakmai konferenciák 

Az ökoportya folytatása az eddigi 
hagyományok szerint – olyan híres, 
véleményvezető személyekkel, akik a 
célcsoport szélesebb rétegeire is hatással 
lehetnek 

Szponzorálási és jótékonysági akciók, 
különösen az egészségügyi, sport és 
oktatási intézmények támogatása 

SZEMÉLYES 

KOMMUNIKÁCIÓ 

Regionális és helyi vásárok, 
termékbemutatók, házi kiállítások _ 
vásárlási lehetőséggel 

Biogazdaságok jubileumi, születésnapi 
rendezvényei termékbemutatóval 
egybekötve, a média részvételével 

Direktmarketing ajánlatok a fogyasztóknak 
– levél,, fax, e-mail, SMS, szórólapok, 
reklámújságok és más megoldások 
formájában 

Biotermékek kihelyezése 
zöldségboltokban, élelmiszer-
szaküzletekben stb. 

Ingyenes vevőtájékoztatók, 
termékismertetők, szaknévsorok az 
Interneten, telefonkönyvek aranyoldalain, 
stb. 

Szóróajándékok a lakosság minél 
szélesebb körének, kisebb értékű
reklámajándékok a biotermékek 
vásárlóinak 

TÖMEG-
KOMMUNIKÁCIÓ 

Törzsvásárlói klubok működtetése jelentős
kedvezményekkel, versenyek, játékok, 
kupontok, termékminták a vásárlási kedv 
erősítésére 

Biotermékek reklámozása lebomló vagy 
újrahasznosítható bevásárlótáskákon 

50. táblázat: Nem-klasszikus marketing kommunikáció a biofogyasztás növelésére   
Saját szerkesztés a hivatkozott forrás alapján: Tomczak, T. – Müller, F. – Müller, R.  (Hrsg.): Die Nicht-

Klassiker der Unternehmungskommunikation St. Gallen, 1995. In: Törőcsik Mária – Varsányi Judit (1998): 
Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben (85. oldal)  Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 
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6. ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS 

Kutatómunkám indításában meghatározó volt az ökoetikai elvek érvényesülése a gazdasági 

életben, a vállalkozók és menedzserek gondolkodásában, magatartásában. Bár soha nem vet-

tem részt sem környezetvédő mozgalmakban, sem egészségügyi civil szervezetekben, sem 

azok rendezvényein, - számomra mégis logikus, hogy természeti környezetünk egyes részei-

nek (gyomok, kártevők) az irtására használt szerek hosszabb távon ártalmasak a természeti 

környezet egészére, - az embereket is beleértve. Nem hiszem, hogy ez bárkinek szándékában 

állna, de - vállalati tapasztalataim alapján – az üzleti élet szereplőinek gondolatvilágát inkább 

a napi operativitás tölti be, és kevésbé jártasak a tudomány világában. Következésképpen az 

üzleti világ - közvetve, vagy közvetlenül - óriási károkat okoz a természeti környezetben és a 

lakosság életminőségében egyaránt. Közvetlen hatása miatt kiemelkedően fontos a mindenna-

pi fogyasztásra szolgáló élelmiszerek szerepe, ezért foglalkoztam kutatásomban konkrétan a 

biofogyasztás helyzetével és térhódításának lehetőségeivel, - mind a természeti környezetünk, 

mind az emberi egészség védelme érdekében. 

A kutatás három fő pillére a környezetvédelem, az emberi egészség és a gazdasági versenyké-

pesség volt. A szakirodalom feldolgozás eredményeként – szerintem - egyértelmű és bizonyí-

tott az élelmiszerek előállítása során és a mezőgazdasági termelésben felhasznált vegyszerek 

és technológiák környezet- és egészségkárosító hatása. A médiából már mindenki számára 

nyilvánvalók a következmények a természeti környezetben (pl. globális felmelegedés, éghaj-

latváltozás, árvizek, felhőszakadásszerű esőzések stb.), de nem eléggé ismertek a hazai lakos-

ság egészségi állapotában. Ezért foglalkoztam a 2. 2 fejezetben a szakirodalmi háttérrel, 

amelynek alapján megdöbbentő a hazai lakosság egészségi állapota, a nagyon súlyos betegsé-

gek magas részaránya, és mindezek következtében a népesség fogyása. Nemzetközi összeha-

sonlításban is a rangsor végén állunk, - nemcsak az EU, hanem a Közép-Kelet-Európai térség 

országaihoz viszonyítva is. Mindez önmagában is indokolná a biofogyasztási kutatás kiemelt 

fontosságát, bármilyen kicsi is az így elérhető javulás. Ehhez járul még a gazdálkodási, fog-

lalkoztatási lehetőségek vidéken, a mezőgazdasági tevékenységből élők megélhetési lehetősé-

geinek alakulása, ami szintén szoros kapcsolatban van a természeti környezet védelmével, a 

mezőgazdaság megszabadításával a vegyszerektől és a teljesítményfokozás iparszerű kény-
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szerétől. Ezért foglalkoztam a hazai biogazdálkodás helyzetének elemzésével a 2.3 fejezetben, 

- regionális és nemzetközi összehasonlításban is. Az elemzés eredménye röviden az, hogy - 

nagyszerű lehetőségeink, meglévő értékeink ellenére, a tények alapján – kihasználatlan lehe-

tőségeink, tartalékaink állnak szemben a vidék megoldatlan problémáival. Még eggyel több 

ok, ami indokolta a kutatás fontosságát a biotermelés és a biofogyasztás növelése érdekében. 

A hazai és a külföldi szakirodalom feldolgozása után - két lépcsőben végzett – primer kutatás-

sal, összesen 846 fő fogyasztó kérdőíves válaszával próbáltam véleményemet a gyakorlati ol-

dalról is igazolni. 

6.1 A főbb megállapítások összefoglalása 

A két felmérés alapján kirajzolódtak a rendkívül alacsony hazai biofogyasztás okai, a növeke-

dés főbb akadályozó tényezői, de a jövőbeni fogyasztás motiváló tényezői is. A kutatás meg-

erősítette azt a korábbi feltevést, hogy az ár és a jövedelem szerepe nagyon fontos a 

biofogyasztás alakulásában, de a jelenlegi hazai gyakorlat ennél sokkal több tényező együt-

tes kölcsönhatásának a következménye. Ezek a tényezők visszavezethetők történelmi ha-

gyományaink, a kulturális és regionális különbségek, a média stb. szerepére. Olyan szem-

pontokra, tényezőkre és körülményekre is felhívta a figyelmet, hogy az alacsony hazai 

biofogyasztás további oka lehet az egészségtudatos táplálkozás iránti igény hiánya is, - annak 

ellenére, hogy a lakosság számára nem teljesen ismeretlen az összefüggés a táplálkozás, az 

élelmiszerek előállításához felhasznált vegyi anyagok, a környezetszennyezettség stb. és az 

olyan súlyos megbetegedések között, amelyek nálunk a halálozási statisztikák élén állnak. A

konkrét ok-okozati összefüggések viszont a lakosság széles körében már nem ismertek, 

és az sem, hogy a biotermékek fogyasztásával súlyos betegségek kialakulását lehetne 

megelőzni, vagy a kockázatát csökkenteni. Tehát állami, egyéni, össztársadalmi és gazda-

sági érdek is egy egészségesebb társadalom piac- és versenyképes, dinamikus növekedésre 

képes ágazatának ösztönzése, amivel megelőzhető lenne a betegségek kialakulása, és így a 

gyógykezeléshez szükséges gyógyszerárak, egészségügyi kiadások stb. állami támogatása is.  

A felmérés alapján a különféle kémiai egészségkárosító hatások ott élnek az emberek tuda-

tában, és egészségkárosító hatásukat is súlyosnak ítélték meg. A válaszok alapján 37 % volt 

az élelmiszerek előállítása során közvetlenül felhasznált permetezőszerek, műtrágya, tartósí-

tószerek, színezékek aránya, és ez motivál is a biofogyasztásra. Ezzel együtt a hazai lakosság 
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élelmiszerfogyasztásában egészen minimális a biofogyasztás részaránya, - nemzetközi össze-

hasonlításban is. A felmérés alapján a válaszadók 56 %-a még soha nem fogyasztott 

bioélelmiszert, sőt 43 %-a még a hivatalosan nem minősített csak „ún. bioterméket” sem.

A biofogyasztás gyakoriságában volt példa napi – heti - havi rendszerességre is, de sokan 

csak ritkán és még többen soha nem fogyasztottak biotermékeket. A biofogyasztás gyakori-

ságát termék-típusonként vizsgálva látható volt, hogy leginkább elterjedt a biogyümölcs és -

zöldség fogyasztása minden gyakorisági kategóriában, a soha nem fogyasztott termékek kö-

zött viszont a biohús-, tojás, biotej, -tejtermékek vezetnek.  

A biofogyasztás indítékainak felmérése során egyértelművé vált, hogy az okok között az 

egészséges életmód, a betegségek megelőzése, ill. gyógyítása dominál, - különös tekintettel a 

gyermekek érdekére. Sajátos szerepe van a családi önellátásra szolgáló saját termelésnek, 

amely sok esetben legalább kettős indíttatású. Motiváló tényező lehet a gazdasági jellege, - 

mivel saját termelésű biotermékkel olcsóbb, kifizetődőbb a család önellátása, másrészt az 

egészségtudatosság, a garantált élelmiszerbiztonság, - amennyiben vegyszermentes a terme-

lés, és végül értelmes elfoglaltságot és megélhetést biztosít jobb munkalehetőség hiányában. 

A divat és presztízsfogyasztás csak a skála legvégén kapott helyet. 

A bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okai különösen fontosak, mert tartós akadályát ké-

pezik a biofogyasztás további növelésének, másrészt pedig a nem-fogyasztók aránya hazánk-

ban túlságosan is magas. A legfontosabb teendő tehát ezen akadályok elhárítása és a fogyasz-

tás gátló tényezőinek feloldása. A felmérés alapján az elutasítás főbb okai a hazai - jövedelmi 

viszonyokhoz képest - túl magas árak, a beszerzési nehézségek és a bizalomhiány, amelyben 

szerepe lehet annak is, hogy a biotermelőket nem, vagy kevésbé ismerik a fogyasztók. 

A biotermékek hazai áralakulása jelenleg lényegesen magasabb az indokolt értékarányos ár-

nál, a felmérés alapján a válaszadók árelfogadási hajlandósága + 20 - 50%, ami nagyságrendi-

leg megfelel a nemzetközileg is elfogadott ár/érték aránynak. A rendkívül magas hazai árak – 

az indokolt értékarányos átlagosan kb. + 30%-os felár mellett - több tényező együttes hatásá-

nak következményei. A biofogyasztás növekedése érdekében ezért szükség lenne a kereslet-

kínálati viszonyok egyensúlyi helyzetének megteremtésére, a szállítás energiaköltségének 

csökkentésére, a biotermelés reális támogatására, stb. A felmérés alapján - az ár mellett - ki-

emelt fontosságú a beszerzési lehetőségek, a vásárlás távolság- és időigényének csökkentése.  
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A vásárlás helyének szerepét értékelő válaszok szerint a termelőhelyen történő vásárlás és a 

minősített boltokból történő beszerzés vezet. A megkérdezettek szívesen vásárolnak még a 

biopiacokon is, a kisüzletek és a szupermarketek viszont – a felmérés idején – még kisebb 

szerepet töltöttek be a vásárlási helyek preferenciájában. A házhozszállítás és éttermi fogyasz-

tás említése alacsony gyakoriságot mutat, de legalacsonyabb az internetes beszerzés.  

A rendkívül alacsony biofogyasztás tulajdonítható a fogyasztók gyenge informáltságának is, 

ez pedig a marketing számára jelent fontos szerepet és feladatokat a jövőben. A Magyar 

Biokultúra Szövetség, ill. az egész országot átfogó 12 tagegyesületének két évtizedes, szisz-

tematikus és szakszerű felvilágosító munkája196 ellenére a szomszédos országoktól is elmarad, 

és az  EU 2010. évre kitűzött céljának teljesítéséhez is kevés a lakosság tájékozottsága, és 

hiányoznak az egészséges életmódra koncentráló, felvilágosító reklámok is. Ezért lenne 

célszerű a figyelemfelhívás közérthető stílusban a lakosság széles rétegei számára is a médiá-

ban, oktatási, egészségügyi intézményekben stb. Amíg a biotermékek ismertsége alacsony a 

lakosság széles körében, addig nem várható az ismertség - szimpátia - használat hatáslánc 

kedvezőbb alakulása sem. Az ismertség és kedveltség jelenlegi szintje mellett érthető, hogy a 

vállalkozások számára túl nagy az áttérés kockázata, amihez a szervezett értékesítési lehető-

ség sem biztosított. Jelenlegi adatok szerint ugyan a  termelés kb. 60-80 %-a exportképes 

Nyugat-Európában, mégsem valószínű, hogy az export  bonyolítására minden egyes termelő

felkészült lenne, - ami viszont már a beszerzési - értékesítési szövetségek és kereskedelmi 

hálózatok szükségességére utal.      

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a bioélelmiszerek további térhódítása érdekében a marke-

ting-mix szinte minden elemét tekintve vannak tartalékok, és ezért nagy hiba lenne a problé-

mát csupán csak pénzkérdéssé egyszerűsíteni, - fogyasztói oldalon kizárólag az árakra, a ter-

melőknél pedig a támogatási gondokra hárítani. Ezzel a nézettel ugyanis - egy önmagába visz-

szatérő problémaként - valóban kilátástalannak tűnhet a helyzet. A bioélelmiszerek jelenlegi 

magas ára a hazai piacon valóban megfizethetetlen az átlagfogyasztó számára, viszont az 

egészséges életmódra felhívó kampányokkal és új, fizetőképes célcsoportok keresésével, 
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mindenek előtt pedig egy hatékonyabb, fogyasztóbarát ellátási lánccal, a hozzáférés és el-

érhetőség megkönnyítésével, a nagybani szállítás árelőnyével, házhozszállítással stb. lehetne 

specifikus piaci előnyöket találni, ahogy erre a hallgatói észrevételek is rámutattak. Az inter-

net segíthet a tájékozódásban, a Magyar Biokultúra Szövetség honlapján megyetérkép segíti a 

biotermékek forgalmazását, - minden megyére külön - címjegyzékben felsorolva a termelők

és feldolgozók termékkínálatát és elérhetőségét.197 A honlapon további hasznos és részletes 

információk találhatók az ökopiacok szereplőiről, elérhetőségéről, nyitva tartásáról, áru kíná-

latáról és árairól198. Még ennél is lényegesen részletesebb az E-misszió Egyesület - 

Biotermelői adatbázisa199 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, - zöldség - gyümölcs - hús és 

tejtermékek - gabona, takarmány - feldolgozott termékek - egyéb termékcsoportonkénti bon-

tásban. Lehet, hogy abban a régióban köztudottak ezek az információk, a győri és budapesti 

hallgatóinknál viszont nem ez volt a jellemző. Valószínűleg - az internet mellett - még más 

kiegészítő információforrásra is szükség van a szélesebb körű tájékozottság érdekében.

A kutatás eddigi eredményei alapján tehát a szemléletformálás, a tájékoztatás terén még sok a 

tennivaló és a lehetőség, és ebben segítheti a mezőgazdasági termelőket, az élelmiszeripart és 

kereskedelmet egyaránt az ún. „zöldmarketing”: 

• a kielégítetlen hazai keresletet feltáró piackutatással, 

• a létező és ismert igények magasabb színvonalú kielégítésével – tartalmasabb és 

színvonalasabb vevőgondozással, 

• új igények generálásával, nagyrészt a javuló tömegtájékoztatás hatására, 

• az egészségtudatosság erősítésével a hazai táplálkozásban,  

• a biotermékek választékának bővítésével, és a szélesebb választék megismertetésével,  

• az értékesítési csatornák szélesítésével, a biotermékek elérhetőségének növelésével, 

• a magyar biotermékek exportképességének és az export-marketing fokozásával. 

 

196 A Magyar Biokultúra Szövetségről http://www.biokultura.org/bemutatkozunk/bemutatkozunk.htm
http://www.biokultura.org/bemutatkozunk/tagjaink.htm
http://www.biokultura.org/biotermek/biotermek.htm
http://www.biokultura.org/biotermek/eloallítas.htm

197 http://www.biokultura.org/biokereskedelem/biotermelok.htm
http://www.biokultura.org/biokereskedelem/feldolgozo.htm

198 http://www.biokultura.org/biokereskedelem/biopiac.htm
http://www.biokultura.org/biokereskedelem/biopiac.htm||price

199 http://www.e-misszio.hu/02fogy_biogazda.html
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A széles lakossági körnek címzett környezetbarát reklámok azonban világszerte a tőkeerős

nagyvállalatok eszközei, a hazai élelmiszeripart pedig – beleértve a nyersanyag-szolgáltató 

hazai agrárgazdaságot is – sem kiterjedése, sem tőkeereje, sem érdekeltsége nem erősíti ab-

ban, hogy jobban népszerűsítse a bioélelmiszereket, és fokozza a biofogyasztás iránti hajlan-

dóságot. Ma még legfeljebb a bioélelmiszer-kereskedelem terén hozhat nagyobb eredményt a 

marketingaktivitás növelése, amely nem éppen a hazai termelést és feldolgozást támogatja. 

A marketing-mix fenti elemeinek továbbfejlesztése feltétlenül fontos az üzleti sikerhez, de 

mindezeknél lényegesen fontosabb és a siker elengedhetetlen feltétele maga a (bio) termék:

• EU követelmények szerinti minősége. A biotermékek már önmagukban egy magasabb 

minőséget képviselnek azáltal, hogy mentesek a mérgező anyagoktól, magasabb a vitamin- 

és ásványi anyagtartalmuk, ízletesebbek, jobb az eltarthatóságuk és tárolhatóságuk is,200 és 

mindezt a Biokontroll Hungária Kht. minősítése és jelzése garantál, 

• egyre szélesebb és folyamatosan bővülő választék, - újabb termékcsoportok bevonásával, 

az egyes termékcsoportokon belül pedig minél több termékféleséggel,     

• a jelenlegi - többnyire nyers- vagy feldolgozatlan – termékszerkezet magasabb 

feldolgozottsági szinten, a több szellemi – munka - igényes terméket gyártó üzemek 

számának növelésével, mint pl. a bébiételek előállításában kimagasló Hipp Kft. a Nyugat-

Dunántúli régióban.201 

• Minden erőfeszítés hiábavaló lehet azonban a budapestihez hasonló fogyasztói 

bizalomvesztés esetén.  A biotermékek ár- és versenyelőnye hatalmas vonzerő a

konkurencia és a kereskedelem számára is, ezért az üzleti etika és az állami ellenőrzés 

jelentősége itt különösen fontos. Felelősségre vonás és szankciók nélkül visszaéléshez 

vezethet, és a vevők bizalmát veszélyezteti a regisztrációs kötelezettség elmulasztása is.202 

200 Élelmiszer-minőségek  http://www.ketezeregy.hu/egesz/minoseg.html
201 Nagy Zoltán: Biotermeltetés és -feldolgozás magas színvonalon… MezőHír IX.évf. 8.sz. 2005. augusztus     

http://www.mezohir.hu/2005-08/22.html?/312250/f3/
NZ.: "Minden a gyermekek iránti szeretettel kezdődött" MezőHír IX.évf. 8.sz. 2005. augusztus 
http://www.mezohir.hu/2005-08/23.html?/312250/f3/

202 Kritikus időszak előtt a bioélelmiszer-szektor Napi Gazdaság 2005.11.23. 
http://www.google.com/search?q=cache:-Ht10RZDYdMJ:www.eu-
info.hu/cikk.asp%3Fdb%3Dhirek%26id%d5409+biofogyaszt%C3%Al&h1=hu&g1=hu&ct=clnk&cd= 8 
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A biogazdálkodás valóban sikertényező lehet, és nemcsak az üzleti világ, de egy egészséges 

magyar társadalom számára is. A cél eléréséhez azonban még nagyon sok munka, több szem-

pont szerinti odafigyelés szükséges, és az idő során kialakult szokásokban, gondolkodásmód-

ban jelentkező akadályokat is le kell győzni. Tenni kell a problémák megoldása, illetve a lehe-

tőségek kihasználása érdekében, és a biofogyasztás fokozásához szükséges teendőknek a 

következő főbb akcióirányai lehetnek: 

• Az új fogyasztói magatartás trendeknek megfelelő, versenyképesebb és jövedelmezőbb 

bioélelmiszerek volumenének és részarányának növelése,

• EU szinten összehangolt országos agrárstratégia kidolgozása az „átállás” ideje alatti 

években a kiesés támogatására, 

• Biotermelők együttműködése a biotermékeket hasznosító élelmiszer-feldolgozó és 

exportáló vállalkozásokkal, vendéglátó-ipari és étkeztetési intézményekkel, - a 

feldolgozottság magasabb szintje, a termékek jobb minősége és szélesebb választéka 

érdekében, 

• Termelői és kereskedői szövetségek a marketingmunka hatékonyságáért, a bio-értékesítés 

volumenének és jövedelmezőségének növeléséért, 

• Biomassza, energiafű stb. termelés az egyébként nem hasznosítható területeken.

A fenti teendők nagy része az adott szakágazat termelési, előállítási feladata – a mezőgazda-

sági termékek előállítása és azok élelmiszer- és vendéglátó-ipari tovább-feldolgozása terüle-

tén, - a gyártás gazdaságosságában, a termékek eladhatóságában és az értékesítés jövedelme-

zőségében viszont jelentős szerepe lehetne a termékstratégia és a marketing gazdag esz-

köztárának, amelynek gyakorlati alkalmazása - ezeken a területeken – sok sikert eredmé-

nyezhet.  

6.2 Tézisek 

A kutatás igazolta a H1 – H2 – H3 – H4 hipotéziseket, amelyek - az alacsony hazai 

biofogyasztás okainak feltárása során - a lakosság szélesebb körének tájékozatlanságára, az 

egészséges életmódhoz szükséges alapvető információk hiányosságára, és a lakosság szemlé-

letváltozásának szükségességére vonatkoztak az alábbiak szerint:  
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T1  Az egészséges életmód fontos, de nem kiemelt szempont a hazai élelmiszerfogyasz-

tásban. 

T2 A lakosság nem ismeri a napi élelmiszerek vegyszer-tartalmának egészségre káros 

hatását, - ezért a biotermékek tényleges szerepe alulértékelt hazánkban. 

T3 A „bio” fogalom ismerete hiányos, a lakosság körében gyakori a fogalomzavar – a 

valódi biogazdálkodás és a háztáji termelés között.  

T4 A felmérés végére egyértelműen megfigyelhető a válaszadók szemléletváltozása, és 

ennek alapján új tendencia várható a fogyasztói magatartásukban is. 

A lakosság jobb egészségi állapota szerintem az egész társadalom érdeke, ezért a prevenció 

érdekében - valószínűleg nem a legdrágább - teendő a szemléletváltozásához szükséges mar-

ketingeszközök gyakorlati alkalmazása, a felvilágosítás, széleskörű tájékoztatás, tanácsadás 

stb. minden lehetséges fórumon. A hazai biofogyasztás növelése érdekében a megoldási le-

hetőségek, konkrét célok megvalósítására vonatkoztak a H5 – H6 – H7 hipotézisek.   

T5 Az ár szerepe nagyon fontos, de önmagában nem meghatározó tényező a hazai 

biofogyasztás alakulásában, - szelektív árpolitika szükséges a gyakorlati alkalma-

zás során. 

T6 A hazai biofogyasztás legfontosabb akadálya a beszerzési lehetőségek hiánya, idő-

igényessége és távolsága.    

T7 A bioélelmiszerek iránti fogyasztói magatartás változásának alapvető feltétele a la-

kosság széles körének - közérthető formában történő - tájékoztatása.  

6.3 Új tudományos eredmények 

A biogazdálkodásról és a biofogyasztás helyzetéről a Gödöllői és Kaposvári Egyetem agrár-

szakemberei szakszerűen és magas színvonalon feldolgozott felmérések elemzése széles kör-

ben publikált, ezért saját felmérésem legfeljebb csak részadatokkal bővítheti, vagy megerősít-

heti a biofogyasztók vásárlási szokásairól, a beszerzési lehetőségekről, a vásárlási helyekről, a 

bioélelmiszerek árának alakulásáról stb. publikált szakirodalmat. Kutatásomban ezért a bio-
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termékeket még soha nem fogyasztókra helyeztem a hangsúlyt, akik többségben vannak 

(56 %), és nagyságrendileg tőlük várható a biofogyasztás tervezett növekedésének realizálása. 

Ehhez azonban egy alapvető szemléletváltozás, és a T5 – T6 – T7 tézisekben megfogalmazott 

marketingeszközök gyakorlati alkalmazása szükséges. A konkrét elemzések során több mód-

szert is felhasználtam az eddigi fogyasztásukat akadályozó, gátló tényezők feltárására, felol-

dására, a szemléletváltozásuk, fogyasztói magatartásuk befolyásolási lehetőségeire, és – a

nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével is - próbáltam megoldási változatokat találni.     

Hipotéziseim igazolására ugyan közvetlenül nem használtam fel a szakirodalom-feldolgozás 

eredményét, de valójában a kutatómunka alapjának tekintem, - különösen a mezőgazdasá-

gi növényvédő-szerek és egyes súlyos betegségek kialakulása közötti, orvosilag bizonyí-

tott konkrét összefüggéseket, és működésük hatásmechanizmusát. Ezek az összefüggések 

környezetvédelmi szempontból is megerősítettek. A két szakterület megerősítését és konkrét 

eredményeit azért tartom kiemelkedő fontosságúnak, mert – konkrét gyakorlati példák említé-

se nélkül – mind az „egészségtudatosság”, mind a „környezetbarát”, stb. jelzők csak szavak 

maradnak, tartalmilag ugyanúgy üresek, felszínesek maradnak, ahogy az a felmérésben is ki-

derült. Különösen a T7 tézisben megfogalmazott marketingeszközök hitelessége, meggyő-

ző erejének növelése érdekében elengedhetetlenül szükségesnek tartom mindazokat az in-

formációkat, amelyek az orvosi, környezetvédelmi, nemzetközi gyakorlat szakirodalom- fel-

dolgozásának eredményei. Ezt a véleményemet - a felmérés során - a T4 tézisben megfogal-

mazott szemléletváltozás számszerűsített eredménye gyakorlatban már bizonyította.     

6.4 A kutatás korlátai 

A kérdőíves felmérés feldolgozása során és elemzésének eredményeként nagyon sok, hasznos 

információ, visszajelzés és tendencia figyelhető meg, amelyek konkrét döntések alapját ké-

pezhetik. A kutatás eredményeinek konkrét, gyakorlati alkalmazása előtt azonban hangsú-

lyozni kell a módszer korlátait, amelyben meghatározó szerepe volt annak, hogy a kérdőív 

tesztelése kizárólag egyetemi, főiskolai hallgatók személyes megkérdezésével kezdődött, és a 

2006. évi felmérésben is aktívan közreműködtek. A mintavétel - nem véletlenen alapuló, nem 

is kvótarendszerű, hanem - önkényes kiválasztással történt, amelynek hátránya, hogy pon-

tossága nem ellenőrizhető statisztikai eszközökkel. A felmérés így nem tekinthető reprezen-

tatívnak - sem a minta nagysága (275 fő + 571 fő), sem a kiválasztás véletlenszerűsége alap-
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ján203 -, tehát eredményei sem általánosíthatók az egész hazai lakosságra. A kutatás eredmé-

nyei viszont nagyon sok hasznos információt tartalmaznak, és a minta is elég heterogén össze-

tételű volt, – lakóhely, nem, kor, családnagyság, iskolai végzettség, stb. szempontjából egy-

aránt -, mivel a válaszadók – ismeretlenül, vagy személyes ismeretség alapján – felkeresett, 

vagy csak megszólított személyek voltak. A felmérés külön értéke a közvetlen személyes 

kapcsolat és a visszakérdezés, visszajelzés, véleménynyilvánítás lehetősége a párbeszéd so-

rán.  

Egy sikeres kutatáshoz minél több időre, a tapasztalatcserékhez, új kutatási eredményekhez 

pedig minél több tudományos konferencián való részvétel szükséges, amelyek – főleg külföldi 

konferenciák esetén – komoly anyagi erőfeszítéseket igényelnek. Az időt nem sajnáltam a ku-

tatásra, de a külföldi konferenciák költségigénye – kutatómunkám során végig - komoly 

korlátozó tényező volt.    

6.5 A gyakorlatban hasznosítható ajánlások 

Eredeti szándékom szerint a fogyasztói kérdőívek feldolgozásának és elemzésének eredmé-

nyét az ellátási lánc szereplőinek - biotermelők, bioélelmiszer- és vendéglátó-ipari feldol-

gozó vállalatok, és kereskedelmi vállalatok – rendelkezésére bocsátom tájékoztatás, ta-

pasztalatszerzés, és gyakorlati hasznosítás céljára. Úgy gondolom, hogy a fogyasztói igé-

nyek ismerete a termelők és kereskedők számára közvetlenül is hasznosítható piaci informá-

ciókat, ötleteket, eredményeket, stb. jelenthet hazai és külpiaci versenyképességük feltételei-

nek megteremtésében.  

Ezzel tulajdonképpen egy együttműködési kapcsolat alapjait szeretném lerakni, amelynek 

célja a kutatás folytatása az ellátási lánc területén, - elsősorban a kvalitatív kutatás módszerei-

vel. Az eredményekre építve tervezem ugyanis a hazai biotermelők, élelmiszeripari feldolgo-

zó cégek és biokereskedők helyzetének vizsgálatát, és javaslatok kidolgozását új, adaptív ter-

mékstratégia kialakítására, és alkalmasabb marketingeszközök kifejlesztésére és gyakorlati 

alkalmazására. 

 
203 Lehota József (szerk. 2001): Marketingkutatás az agrárgazdaságban (157-158. oldal) Mezőgazda Kiadó Bp. 
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A kutatás további gyakorlati eredménye az lenne, ha – a biofogyasztás növekedésével párhu-

zamosan – fokozatosan javulna a hazai lakosság egészségi állapota, másrészt a biotermelés 

növekedésével és környezetbarát technológiájával, a kézi munkaerő iránti igényével a ter-

mészeti környezet védelmét és a vidéki munkaellátottság helyzetét is szolgálja. A gazdasági 

versenyképesség és jövedelmezőség növekedése pedig vonzerő lehet a vidéki fiatalok szá-

mára, és ez által javulhat a vidék népességmegtartó ereje is.  

Kutatómunkám eredményeit a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tan-

széken a Termékstratégia c. tantárgy oktatásában is szeretném hasznosítani, - fokozott hang-

súlyt helyezve a – konstrukció és gyártási technológia szempontjából is – környezetbarát 

vállalati termékstratégia kialakítására.  

6.6 A kutatás jövőbeni irányai 

A kutatást a keresleti oldalról - a fogyasztói igényekből - kiindulva kezdtem, és a kínálati ol-

dalon - a biotermékek termelői, ipari- vendéglátó-ipari felhasználói, illetve kereskedelmi for-

galmazói köréből kiválasztott vállalatoknál – mélyinterjúkkal szeretném folytatni. A kérdő-

ívek mindegyik célcsoport megkérdezéséhez elkészültek, csak a fenti piaci szereplők vélemé-

nyére várnak. Véleményem szerint a két oldal véleményének ütköztetésével válik teljes egész-

szé majd a kutatás eredménye. 

H1 Az ökoetikai trendek nem, - vagy csak részben - ismertek a vállalkozások számára, 

ezért hatásuk is csak korlátozott mértékben érvényesül vállalati termékstratégia 

kialakításában.  

Ezt a hipotézist a termelők és feldolgozó vállalatokkal folytatandó mélyinterjúk fogják meg-

erősíteni vagy megdönteni. A számok viszont önmagukért beszélnek, - a 2007. évi adatok 

alapján - a hazai gazdaságoknak mindössze csak 0,22 %-a folytat biogazdálkodást, és válto-

zatlanul, hagyományos módon gazdálkodik a vállalkozások 99,78 %-a. Ezzel nemzetközi ösz-
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szehasonlításban204 a sor végén állunk, - Málta, Románia és Bulgária előtt - az Európai Unió 

(27) tagállama között.   

H2 Az élelmiszerek termelésében és fogyasztásban nem kiemelt szempont a természeti 

környezet védelme  

A természeti környezet védelme közvetlenül a biogazdálkodással van összefüggésben, ezért a 

hipotézis tulajdonképpen a biotermelők és feldolgozó vállalatok megkérdezése során lesz ak-

tuális. A 2005.-2006. évi felmérés a biofogyasztásra korlátozódott, ami - a termelési 

mód/gazdálkodás és a szállítás/élelmiszer-kilométerek csökkentése révén – csak közvetett 

kapcsolatban van a természeti környezet védelmével. A szakirodalom205 szerint hazánkban - 

és a Közép-Kelet-Európai országokban általában - ez a közvetett kapcsolat nem működik, va-

gyis a környezettudatosság nem jellemző motiváló tényezőként a biofogyasztásban. A kérdő-

íves felmérés kérdéseihez az utolsó válaszlehetőség „Egyéb” cím alatt nyitott kérdés volt, - 

pld. a 11.) A biofogyasztás motiváló tényezőire vonatkozóan is. Senki nem jelezte, hogy kör-

nyezetvédelmi szempontok, vagy környezettudatos magatartása miatt vásárolt volna valaha is 

bioélelmiszereket. Ugyanakkor a hozzánk közeli - Ausztriában – magas fokú környezettuda-

tosság jellemző a fogyasztásban is. Következésképpen tehát nem a két ország fizikai távolsága 

meghatározó, sokkal inkább a történelmi és kulturális különbségek hatása a fogyasztói maga-

tartásra.  

H3  A biogazdálkodás térhódításával felértékelődik a mezőgazdasági munka, - nő az el-

ismertsége és a presztízse, így bíztató jövőkép lehet a fiatalok számára is.  

A termelőknél kell majd vizsgálni azt is, hogy a hazai mezőgazdaság jelenlegi helyzetében 

miért csökken a vidék népességmegtartó ereje, és az ott élő lakosság miért adja fel fokozato-

san eddigi mezőgazdasági, állattartási és kertészeti tevékenységét. A biogazdálkodás viszont 

tudásigényes tevékenység, amihez magasabb műveltség szükséges, ennek megfelelően alakul 

 
204 Organic and In-conversion Agricultural Land and Farms in the European Union (EU 27) 31.12.2007, FiBL-

Survey in Progress, data are continually updated. Last update: July, 2008 Research Institute of Organic 
Agriculture FiBL, CH-5070 Frick, http://www.fibl.org URL http://www.organic-europe.net/europe_eu/ 
statistics 

205 Kovács, Annamária-Frühwald, Ferenc: Organic Farming in Hungary 2005 FiBL Research Institute of 
Organic Agriculture, Frick  http://www.organic-europe.net/country_reports/hungary/default.asp
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jövedelmezősége is. Így már egy bíztató jövőkép vonzó lehet a vidéken élő fiatalok számá-

ra is, ahogy ez a jelenség Ausztria keleti tartományaiban is megfigyelhető volt. Ennek követ-

keztében javulhat a foglalkoztatási, jövedelmi és demográfiai helyzet vidéken is. Az utóbbi 

években Magyarországon is egyre több olyan sikeres kezdeményezés került nyilvánosságra, 

hogy magasan képzett szakemberek, - agrár- és kertészmérnökök - vagy más humán értelmi-

ségiek – tanárok, zene-, szín- és képzőművészek stb. - családjukkal együtt vidékre költöznek 

és tudományosan megalapozott ökogazdálkodást kezdenek (pl. Gyűrűfű Baranya megyében), 

- a Maslow piramis önmegvalósítási szintjének motiváló hatására. 

A hazai kezdeményezések presztízsértékűek és követendő példák lehetnek a helyi lakos-

ság számára, - de csak akkor, ha megfelelő ösztönzési rendszerrel biztosított a jövedelmező-

sége is. A vidéken élő helyi lakosság ugyanis racionálisan gondolkodik, csak olyan tevékeny-

ségre vállalkozik, amely egyben megélhetési forrás is az egész család számára. Személyes ta-

pasztalatom szerint a vidéken élők mindennapi munkájukban közvetlenül szembesülnek az 

időjárás következményeivel, vállalniuk kell minden kockázatát, ezért tiszteletben tartják a 

természet erőit és számolnak is velük. Tapasztalatuk megfontoltságra, bölcs gondolkodásra és 

gazdasági számvetésre – és nem álmok kergetésére – motiválja őket. A kockázatok csökken-

tése érdekében ragaszkodnak a hagyományokhoz, és csak kipróbált módszerek, eszközök és 

termékek bevezetésére vállalkoznak, - amennyiben azok gazdaságilag is megtérülnek. 

A biofogyasztási felmérés eredménye szerint hazánkban a biotermékek ára túlságosan ma-

gas, - tehát extraprofitot tartalmaz -, aminek a termelés növelésére kellene ösztönözni. En-

nek ellenére, - bár az árak hosszú idő óta, tartósan magasak - a kínálat alatta maradt a fizető-

képes keresletnek, és a biogazdálkodás területének részaránya sem nőtt, hanem éppen ellen-

kezőleg csökkent az utóbbi években. A fogyasztás növeléséhez tehát a termelés csökkené-

sének okát kell keresni, - de ezt már nem a fogyasztóknál, hanem a termelőknél!        

A vidéki vállalkozások sikerességében kiemelt szerepe van az oktatási és tudásközpontok-

nak, mivel a műveltség és a kapcsolati tőke hasznosítása révén különösen ösztönző tényező a

magasan kvalifikált szakemberek számára. Ezáltal kialakul egy új társadalmi réteg, aki a vi-

déki elitet képezi, fogyasztási szokásaival pedig egy követendő referenciacsoportot jelent a 

közösségen belül. Ez a váltás tulajdonképpen egy új életstílust is jelent, - mind az egészséges 

életmód, mind a környezetvédelem tekintetében, - amelynek térhódítását a trendkutatók Euró-
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pában és Amerikában is előre jelezték. Faith Popcorn206, az amerikai gazdaság tíz trendje kö-

zött elsőként említi - a hajszától való megcsömörlés következményeként - a visszatérést a 

tiszta levegőhöz, beszélgető szomszédokhoz stb., vagy a hosszabb, jobb élet vágyát – egész-

ségesebb ételekkel és kevésbé szennyezett levegővel. Gerd Gerken207 az ökoszocializmus ki-

alakulásának trendjét prognosztizálja, amely szerint az ökológiai gondolkodás átalakítja a 

gazdaságot, de jelzi a tudatos szerénység térhódítását is, melynek központi értéke az ökológiai 

öntudat.     

A vállalati versenyképesség javítása hosszú távon nem várható a természeti környezet leigá-

zásától, a gazdaság és a természeti környezet közötti összhang és harmónia a fenntartható fej-

lődés feltétele, amelynek megvalósulásához azonban még sok a tennivaló.   

 
206 Popcorn, Faith (1992): The Popcorn Report, Harper Business New York In: Kotler, Philip (1998): Marketing 

menedzsment Műszaki Könyvkiadó, Budapest (185. oldal)  
207 Gerken, Gerd (1993): A 2000. év trendjei Az üzleti világ az információs társadalomban Akadémiai Kiadó 

Budapest (33-85. oldal, 333-335. oldal)  
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7. MELLÉKLET 

7.1 Kérdőív -  Bioélelmiszerek fogyasztási szokásainak felmérése 

Kutatások eredményei igazolják az összefüggést a táplálkozás, élelmiszereink előállításához felhasz-
nált vegyi anyagok és olyan súlyos megbetegedések között, amelyek nálunk a halálozási statisztikák 
élén állnak. (Pl. a növényvédő szerek daganatos megbetegedéseket, fejlődési rendellenességeket, al-
lergiát okozhatnak, károsíthatják a hormonális-, ideg-, immunrendszert és az örökítő anyagot, a nitro-
gén műtrágyák pedig nemcsak az  élelmiszerek, hanem a víz nitrát-nitrit tartalmát is megemelhetik. A 
nitrát a vér oxigénszállító képességét csökkenti, a nitritek fehérjékkel képzett vegyületei pedig rákot 
okozhatnak.)208 Nem mindegy, hogy a jelenlegi gyógyszer és egészségügyi kiadások ezen betegségek 
gyógyítását, vagy megelőzését szolgálják, - amennyiben biotermékek fogyasztásával  komoly betegsé-
gek kialakulását lehetne megakadályozni. 

A környezeti hatásokra érzékeny fogyasztók hajlandók a jobb minőséget magasabb árban elismerni, és 
fontos számukra a környezetbarát (öko, bio, organic) márkajelzés is. A magyar biotermékeknek szigo-
rú minősítési rendszere van, melyet az EU is elismer a Biokontroll Hungária Kht. (HU-ÖKO-01) ill.  
a Hungária Öko Garancia Kft. (HU-ÖKO-02) minősítése és engedélyszáma alapján.  

A vizsgálat célja: bioélelmiszerek fogyasztási szokásainak felmérésével az egészségügyi prevenció 
elősegítése és a magyar mezőgazdaság versenyképességének, exportlehetőségeinek fokozása. Je-
lenleg biotermékeink kb. 80%-a kerül exportra, főleg EU országokban. Versenyelőny számunkra az is, 
hogy ezen termékekre nincs termelési kvóta, korlátlanul értékesíthetők, sőt talajadottságaink is kiváló-
ak a dinamikus növekedéshez. Az EU 2010. évi célkitűzése az ökogazdálkodás részarányának 10%-ra, 
- a hazai 2% ötszörösére – növelése. Ehhez a piaci háttér megteremtése is szükséges, exportlehetősé-
geink és a - nyugat-európai országoknál lényegesen alacsonyabb - hazai fogyasztás fokozásával.  

Amennyiben célkitűzésünket helyesnek tartja, jelentős mértékben segítheti munkánkat az alábbi kér-
dések figyelmes megválaszolásával! Bármely kérdést indiszkrétnek vagy sértőnek találja - NE vála-
szoljon rá! Őszinte válaszát nagyra értékeljük és előre is nagyon szépen köszönjük! 

1.) Véleménye szerint mennyire fontos az alábbi tényezők szerepe súlyos betegségek (vezető halá-
lozási okok) kialakulásában?  Pl.  szív- és érrendszeri-, daganatos, ideg- és immunrendszer 
megbetegedései, allergia, asztma stb.    (1 = semmi,   …..   7 = nagyon fontos szerepe van) 

• Gyárak, ipari üzemek légszennyező hatása  1 2 3 4 5 6 7
• Olaj, gáz, szén energiaforrások a közlekedésben 1 2 3 4 5 6 7
• Építő és szigetelőanyagok (azbeszt, kohósalak stb.)  1 2 3 4 5 6 7
• Vegyszeres kezelés lakberendezési tárgyakon, bútorokon  1 2 3 4 5 6 7
• Az ivóvíz tisztasága, arzén – nitrát – jód stb. magas aránya 1 2 3 4 5 6 7

208 Miért érdemes bioterméket választani? http://www.biokultura.org/biotermek/elony.htm
Élelmiszer-minőségek  http://www.ketezeregy.hu/egesz/minoseg.html
Miért vegyek kendőt biopamutból? http://www.hordozokendo.hu/diohejban/miert_biopamut.htm
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• Permetezőszerek használata a növényvédelemben 1 2 3 4 5 6 7
• Műtrágya alkalmazása a terméshozamok növelése céljából 1 2 3 4 5 6 7
• Tartósítószerek, színezőanyagok használata (E számok) 1 2 3 4 5 6 7

2.) Élelmiszerfogyasztásában mennyire fontos az egészséges életmód iránti igény?  
(Vegyszerek nélkül előállított zöldség, gyümölcs, hal-, baromfihúsok stb. előnyben részesítése) 

• (1 = semmi,   ….    7 = nagyon fontos) 1 2 3 4 5 6 7

3.) Foglalkozik-e családja - saját szükségletének kielégítésére – élelmiszerek termelésével? 

• Gyümölcs, gyümölcslevek Igen   Nem  
• Zöldség, gabona, liszt, burgonya stb. Igen   Nem  
• Hús, tojás Igen   Nem  
• Tej, tejtermékek Igen   Nem  
• Kenyér, péksütemények                        Igen   Nem  
• Méz, gyógynövények stb.              Igen   Nem  
• Egyéb: ............................................................................................................. 

4.) A háztáji termelésben mennyire fontos a permetezőszerek, műtrágya használat mellőzése? 

• (1 = semmi,  7 = nagyon fontos) 1 2 3 4 5 6 7

5.) Vásárolt-e már valaha hivatalosan is minősitett bio/öko/organikus élelmiszert? 
Jelölése:   HU-ŐKO-01 (Biokontroll Hungária Kht) és HU-ŐKO-02 (Hungária Őko Garan-
cia Kft)    

• Igen  Nem 

6.) Mikor és hol látott vagy hallott először a bio/öko/organikus élelmiszerekről és előnyeiről? 

• Most  a kérdőívben  199 …….………….………..       200 ……..….……………….. 

7.) Mikor és hol vásárolt először hivatalosan is MINŐSÍTETT bio/öko/organikus élelmiszert? 
Jelölése: HU-ŐKO-01 (Biokontroll Hungária Kht) és HU-ŐKO-02 (Hungária ŐkoGarancia 
Kft) 

• Még soha  199 ……………….………….………..     200 ………....….……………….. 

8.) Mikor és hol fogyasztott először hivatalosan NEM MINŐSÍTETT, de műtrágya és permetező-
szerek és mesterséges tápszerek nélkül előállított zöldség-gyümölcs-hús- stb. élelmiszereket?    

• Még soha  199 ……………….………….………..     200 ………....….……………….. 

9.) Milyen gyakran fogyasztott  2005.-2006. években bio/öko/organikus élelmiszereket? 

• Biogyümölcs, gyümülcslé soha  ritkán  havonta  hetente  naponta 
• Biozöldség, liszt, gabona stb.  soha  ritkán  havonta  hetente  naponta 
• Biokenyér, péksütemény  soha  ritkán  havonta  hetente  naponta 
• Biohús, tojás  soha  ritkán  havonta  hetente  naponta 
• Biotej, tejtermék  soha  ritkán  havonta  hetente  naponta 
• Bioméz, gyógynövények  soha  ritkán  havonta  hetente  naponta 
• Egyéb:  soha  ritkán  havonta  hetente  naponta 
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10.) Miért NEM fogyasztott még eddig bio/öko/organikus élelmiszereket? 

• Eddig még nem hallottam ilyen termékről és a fontosságáról:  
• Egyáltalán nem érdekel az egészséges életmód szemlélet:  
• Egészséges szervezetnek nincs szüksége biotermékre:  
• A család élelmiszerellátása saját termelésből (részben) biztosított:  
• A család jelenlegi jövedelmi helyzete mellett nem engedhetjük meg magunknak:  
• A biotermékek sokkal drágábbak, mint amennyivel egészségesebbek:  
• Beszerzési probléma a kevés üzlet, nagy távolság és időigény, kicsi a termékválaszték:  
• Egyetlen biotermelőt vagy biotermék-kereskedőt sem ismerek személyesen:  
• Bizalom hiánya miatt, mivel nem biztos, hogy biotermék, amit úgy kínálnak:  
• Egyetlen rokonom, barátom, ismerősöm stb. sem beszélt róla: 
• Soha nem láttam ilyen reklámot: 
• Bolti eladók, ügynökök soha nem ajánlották: 
• Egyéb okból, éspedig: …………………………………………………… 

11.) Bio/öko/organikus élelmiszerek fogyasztásában mennyire fontos az alábbi tényezők szerepe? 
Ha nem fogyaszt ilyen élelmiszereket, akkor mi a véleménye az egyes tényezők fontosságáról? 
 (1 = semmi jelentősége nincs,   … ….   7 = nagyon fontos szerepe van)  

• Betegség miatt - orvosi javaslatra : 1 2 3 4 5 6 7
• Egészséges életmód – diétás étrend, fogyókúra:  1 2 3 4 5 6 7
• Élelmiszerbiztonság - magyar termékek preferálása:  1 2 3 4 5 6 7
• Saját termelésű zöldség-gyümölcs-hús-tej fogyasztása:  1 2 3 4 5 6 7
• Gyermek a családban - bébiételek, italok vásárlása: 1 2 3 4 5 6 7
• Barátok, munkatársak, sporttársak személyes példája: 1 2 3 4 5 6 7
• Reklámok, újságok, ismeretterjesztő előadások hatása: 1 2 3 4 5 6 7
• Értékesítési ügynökök, kóstolóval összekötött rendezvények: 1 2 3 4 5 6 7
• Lakóhelyemen széles körben elismert gazdasági tevékenység:  1 2 3 4 5 6 7
• Egyebek: …………………………………………………… 1 2 3 4 5 6 7

12.) Biotermékek ismertségének vizsgálata 

Kérjük, jellemezze az alábbi biotermékfajták ismertségét és fogyasztási gyakoriságát, lehetőleg egy-két ismert biotermék, 

vagy termelői-márka* illetve bolti márka megnevezésével: 
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Biogyümölcs, gyümölcslé       

Biozöldség, liszt, gabona stb.       

Biokenyér, péksütemény       

Biohús, hal, tojás,        

Biotej, tejtermékek       
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• * Pl.  HIPP  üveges bébiételek (Hanságliget, Győr-Moson-Sopron megye)  
• BIOPONT  PLUS  liszt ( Budapest),  
• VIRÁGOSKÚT Kertészeti Kft konzervek (Rózsa Péter Balmazújváros, Hajdú-Bihar megye), 
• LANDMILCH  tejtermékek (Ausztria),  

13.) Bioélelmiszerek kedveltségének indoklása: jelenlegi biofogyasztásában mennyire fontos az 
egyes hatótényezők szerepe? Ha nem fogyaszt ilyen élelmiszereket, akkor mi a véleménye az 
egyes tényezők fontosságáról? (1 = semmi jelentősége nincs,  ...   7 = nagyon fontos a szerepe)  

• Egészségesebbnek tartom a bioélelmiszereket: 1 2 3 4 5 6 7
• Izletesebbek, ízesítésük változatos: 1 2 3 4 5 6 7
• Külsőre szebbek, hibátlanok, illatuk is csábító:  1 2 3 4 5 6 7
• Csomagolásuk higiénikus és fontos információkat tartalmaz:  1 2 3 4 5 6 7
• Áruk arányosan magasabb az értékükhöz viszonyítva: 1 2 3 4 5 6 7
• Beszerezhetők a közelben is, az árúutánpótlás folyamatos: 1 2 3 4 5 6 7
• Szaküzletek, szupermarketek árúkínálata jó, választéka széles:  1 2 3 4 5 6 7
• Házhozszállítást is lehet rendelni telefonon, interneten: 1 2 3 4 5 6 7
• Gyakori reklámozása meggyőző és ellenállhatatlan: 1 2 3 4 5 6 7
• A termelőt/eladót jól ismerem és megbízhatónak tartom:  1 2 3 4 5 6 7
• Egyebek: …………………………………………………… 1 2 3 4 5 6 7

14.) Biotermékek árának hatása a fogyasztásra 

A hagyományos termékek árához képest max. hányszoros áron lenne hajlandó áttérni biofogyasztásra a következő élelmi-

szercsoportok esetében? 

• Biogyümölcs, gyümülcslé: egyáltalán nem csak akciós áron 1 1,2 1,5 1,8 2 3
• Biozöldség, liszt, gabona:   egyáltalán nem csak akciós áron 1 1,2 1,5 1,8 2 3
• Biokenyér, péksütemény:   egyáltalán nem csak akciós áron 1 1,2 1,5 1,8 2 3
• Biohús, tojás:                       egyáltalán nem csak akciós áron 1 1,2 1,5 1,8 2 3
• Biotej, tejtermék:                 egyáltalán nem csak akciós áron 1 1,2 1,5 1,8 2 3
• Bioméz, gyógynövények:    egyáltalán nem csak akciós áron 1 1,2 1,5 1,8 2 3
• Egyéb: …………………     egyáltalán nem csak akciós áron 1 1,2 1,5 1,8 2 3

15.) Szubjektív véleménye vagy tényleges tapasztalatai alapján mennyire tartja fontosnak az alábbi 
információforrások szerepét a biotermékek ismertségének-kedveltségének alakulásában?  
 (1 = semmi jelentősége nincs,  ...   7 = nagyon fontos a szerepe) 

• Biogazdálkodással kapcsolatos rádió – TV műsorok:         1 2 3 4 5 6 7
• Biotermelők/kereskedők rádió – TV hirdetései:  1 2 3 4 5 6 7
• Biotermelők/kereskedők újsághirdetései napilapokban:  1 2 3 4 5 6 7
• Szakmai cikkek, hirdetések szakmai folyóiratokban: 1 2 3 4 5 6 7
• Őstermelők, biopiaci árusok kínálata: 1 2 3 4 5 6 7
• Szaküzletek, biobolt-hirdetés, szórólapok, ingyen újságok: 1 2 3 4 5 6 7
• Rokonok, barátok, ismerősök személyes példája: 1 2 3 4 5 6 7
• Internet hirdetések (termelők, üzletek, biopiacok, árak stb.): 1 2 3 4 5 6 7
• Egyéb: ………………………………..……………..… 1 2 3 4 5 6 7
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16.) Bioélelmiszerek beszerzési lehetőségeinek, elérhetőségének, árúutánpótlásának vizsgálata 

Kérjük, rangsorolja az egyes bio-élelmiszer csoportok beszerzési, vásárlási lehetőségeit 1-től 5-ig terjedő skálán! 

(Figyelem!  Rangsorban: 1. helyezett = a legjobb …….... 5. = a legrosszabb) 

BESZERZÉSI 

LEHETŐSÉG 
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bolt 

Kisker. 

hálózat 

Szuper 

market 
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szállítás 

Biogyümölcs, 

gyümülcslé 

 

Biozöldség, liszt, 

gabona 

 

Biokenyér,  

péksütemény 

 

Biohús, tojás 

 

Biotej, tejtermék 

 

Bioméz,  

gyógynövények 

 

Egyéb: 

………………… 

 

17.) Hogyan változik fogyasztói magatartása a következő 5 évben? A biotermékek milyen részará-
nyát tartja reálisan elképzelhetőnek 2010-ig saját élelmiszerfogyasztásában: 

• Gyümölcs, gyümülcslé: 0-10%  min.10%  min.20%  min.50%  min 80% 100% 
• Zöldség, liszt, gabona: 0-10%  min.10%  min.20%  min.50%  min 80% 100% 
• Kenyér, péksütemény: 0-10%  min.10%  min.20%  min.50%  min 80% 100% 
• Hús, hal,  tojás: 0-10%  min.10%  min.20%  min.50%  min 80% 100% 
• Tej, tejtermék: 0-10%  min.10%  min.20%  min.50%  min 80% 100% 
• Méz, gyógynövény: 0-10%  min.10%  min.20%  min.50%  min 80% 100% 
• Egyéb: ………...……… 0-10%  min.10%  min.20%  min.50%  min 80% 100% 

18.) Kérjük rangsorolja, hogy melyik feltétel jelentős változtatása lenne szükséges ahhoz, hogy a 
hazai biofogyasztás jelentős piaci vonzerő legyen a biogazdálkodás 2010-re tervezett dinami-
kus növekedéséhez? (Figyelem!  Rangsorban: 1 = a legfontosabb,.... 5 = a legkevésbé fontos)  

• A lakosság szélesebb körű tájékoztatása a termelői, kereskedői reklámokkal: 
• Személyes egészségügyi felvilágosítás, táplálkozási tanácsok és rendezvények  keretében: 
• Több termék piaci kínálatának bővítése szélesebb termékválasztékban: 
• Beszerzési árak jelentős csökkenése: 
• Hozzáférés szélesításe több értékesítési csatornán és több üzletben: 
• Az ellátás és utánpótlás folyamatossága az egyes üzletekben: 
• Biotermékek a gyermekintézmények, iskolai büfék stb. árukínálatában: 
• Egyéb feltételek, pl.:………………………………….. ………………   
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Az interjúalany személyes adatai 

A kérdőív statisztikai feldolgozása céljából kérjük, szíveskedjék megválaszolni a következő személyes jellegű kérdéseket! 

Amennyiben a kérdések bármelyikét indiszkrétnek, vagy sértőnek találja, természetesen NE válsszoljon rá!   

• Az interjúalany neme: Férfi 
Nő 

• Életkora 18 év alatt          19-30 év között 
• 31-40 év között  41-50 év között 
• 51-60 év között  60 év felett        
•
• Iskolai végzettsége 8 általános   középiskola  felsőfokú végzettség 

általános iskolai tanuló  középiskolai diák  egyetemi/főiskolai hallgató 

• Foglalkozása: fizikai dolgozó   adminisztratív alkalmazott  technikus, műszaki 
alkalmazott.  

dipl. szellemi fogl.  vezető beoszt. alkalmazott  egyéni vállalkozó 
diák, GYES, nyugdíjas stb.  álláskereső  vállalat-tulajdonos 

• Állandó lakhelye: Város  Község 
….…………………………….…………..megyében 

•
• Együttélő családtagok száma összesen: 1 fő  2 fő  3-5 fő  több mint 5 fő 
• Ebből: beteg családtagok száma: nincs   1 fő  2 fő  3-5 fő  több mint 5 fő 
•
• A család havi élelmiszerkiadása összesen:    50 eFt-alatt  51–100 eFt  100 eFt felett 

• A család havi gyógyszerkiadása összesen:      1 eFt alatt   1-   10 eFt  10 eFt felett 

Köszönjük, hogy aktív közreműködésével hozzájárult a kutatás sikeréhez!  

Győr, 2006. április 24. 

Dr. Hofer Mária 

SZE Marketing és Menedzsment Tanszék 
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