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A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

Témaválasztásomban meghatározó volt közgazdasági alapképzettségem, – gazdasági siker-
tényezőt láttam a biogazdálkodásban, amelynek térhódítása – a termelés és termékszerkezet 
korszerűsítésével, – a gazdaság innovatív fejlődéséhez, hazai termékeink jövedelmezőségé-
nek, versenyképességének növekedéséhez vezet. Ez a tendencia érvényesült mind a bio-
gazdaságok számának, mind a művelt földterület részarányának alakulásában, és fontosságát 
indokolta a 2005. évi fordulat is, amely az évek során nem átmeneti ingadozásnak, hanem tar-
tós visszaesésnek bizonyult. 

BIOGAZDASÁGOK ALAKULÁSA  
MAGYARORSZÁGON
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1. ábra: A biogazdaságok alakulása Magyarországon 
Saját szerkesztés, forrása: Roszik Péter és szerzőtársai (2008): Jelentés a Biokontroll Hungária 

Nonprofit Kft. 2007. éves tevékenységéről. 2. o. http://biokontroll.hu/evesjelentes.php (2008. 03. 31.). 

A termelés előfeltétele azonban a fizetőképes kereslet, ezért a fogyasztás oldaláról kezdtem 
a problémakör feltárásához. Konkrét kutatási célként a bioélelmiszerek fogyasztási haj-
landóságának, – ösztönző és akadályozó tényezőinek – vizsgálatát választottam, amely 
remélhetően hazánkban is jelentősen változik majd, és erős hatással lesz a biotermelők, a bio-
termékeket feldolgozó vállalatok és értékesítők termékpolitikájára, termékstratégiájára. 

A témakör mélyebb összefüggéseinek kutatását indokolta az is, hogy helyezésünk – a hazai 
biogazdálkodás térhódításának korábbi dinamikus növekedése, és úttörő szerepünk ellenére –
sem az Európai Unió, sem a Közép-Kelet-Európai régió országaihoz viszonyítva nem elő-
nyös. A biogazdálkodás területi részarányát szemlélteti az EU (27) országaiban, régiónkénti 
csoportosításban a következő ábra. 
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ORGANIC & IN-CONVERSION AGRICULTURAL 
LAND IN THE EUROPEAN UNION - 2007.12.31.
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2. ábra: Biogazdálkodás területi részaránya az EU (27) országaiban régiónként 
CEE = Közép-Kelet-Európa, WE = Nyugat-Európa, SE = Dél-Európa, NE = Észak-Európa 

Saját szerkesztés, forrása: Organic and In-conversion Agricultural Land and Farms in the EU (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 

A téma alapvetően gazdasági indíttatása kutatómunkám során az emberi egészség megőr-
zése és a természeti környezet védelme iránti személyes érdeklődésemmel is bővült, amely-
nek eredményeként a kutatás további két olyan létfontosságú célt is szolgál, amelyek társa-
dalmi és gazdasági életünk létfeltételét képezik: 

• A hazai lakosság egészségi állapota és az egészséges táplálkozás közötti összefüggés 
alapján a biotermékek fogyasztásával súlyos betegségek kialakulását lehetne megelőzni. 
A termelés mennyiségi növeléséhez, és a kártevők irtásához használt vegyszerek ugyanis 
nemcsak az állatokra és növényekre nézve veszélyesek, de az egész élő természetre, és így 
az emberi egészségre is károsak. 

• A biogazdálkodás lényege a környezetbarát technológia, ezáltal szolgálja a természeti kör-
nyezet védelmét, és biztosítja a fenntartható fejlődés feltételeit a jövő generációk számára. 

Az egészség és a természeti környezet védelme, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítá-
sa időtálló, örök érték társadalmunk egésze és minden egyes tagja számára is. Ezek olyan, 
pénzben ki nem fejezhető kincsek, amelyeknek valódi értéke csak akkor tudatosul igazán, 
amikor azok veszélybe kerülnek. 
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Ugyanakkor erős ellenérdekeltséggel is szembe kell nézni, elsősorban a vegyszereket hasz-
náló hagyományos mezőgazdaság és a hatalmas tőkeerővel rendelkező vegyipar, gyógyszer-
ipar részéről, amelyek gazdasági erejével szemben a biogazdálkodást folytató és termékeit 
feldolgozó kis- és középvállalkozásoknak alig van esélye a versenyben. A konkurenciahely-
zet alakulását a Porter-féle öt-tényezős versenymodell alapján részletesen is elemeztem. 

A kutatás gyakorlati célja a fogyasztói igényekből kiinduló kutatási eredmények alapján 
megfogalmazott javaslatok átadása a biotermékek termelőinek, ipari és vendéglátóipari felhasz-
nálóinak, illetve kereskedelmi vállalatainak – új, adaptív termékstratégiájuk kialakítása, cél-
szerűbb és alkalmasabb marketingeszközök kifejlesztése és gyakorlati alkalmazása érdekében. 

ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Szakirodalom-feldolgozási munkámban a trendkutatások prognózisaiból, és a washingtoni 
Worldwatch Institute fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról szóló jelentéséből1 indul-
tam ki. Ezek szerint döntő változások várhatók a fogyasztói magatartás területén, amelyeket 
a vállalkozásoknak új termékpolitikával, termékstratégiával és újszerű marketinggel 
kell követnie. Az erősen differenciálódó, és egyre provokatívabb fogyasztók (prosumerek)2

egyéni igényeinek színvonalas kiszolgálása kiterjedtebb, alaposabb piackutatást, és a fo-
gyasztói magatartás változásainak folyamatos és rugalmas követését teszi szükségessé.

A szakirodalom feldolgozása megerősített abban, hogy a biofogyasztás a fontosságát kiemel-
ten indokló tényezők mindegyikével szoros és kölcsönös ok-okozati összefüggésben áll, 
amint azt a következő ábra szemlélteti. Ennek tükrében a biofogyasztás indoka az egészség 
védelme, a betegségek megelőzése, következménye pedig természeti környezetünk védelme, 
és gazdasági versenyképességünk növekedése lehetne. A betegségek megelőzésére mint in-
dokra fókuszálva, a biofogyasztás megfelelő eszközökkel növelhető, a nagyobb fogyasztás 
pedig ösztönzi a biotermelést, amely korszerűbb termékszerkezetet eredményez. A korsze-
rűbb termékszerkezetnek feltétele a környezetkímélő technológia, így a mezőgazdaságban 
a biofogyasztás közvetett hatásaként csökken a vegyszerhasználat, ezáltal fokozódik a termé-
szeti környezet védelme. A környezettudatos szemléletmód térhódítása visszahat a környezet-
kímélő termékek és technológiák alkalmazására, így tovább erősíti a biogazdálkodás vonzere-
jét, erősíti gazdasági versenyképességünket, és pozitív hatással van a jövedelmezőség alakulá-
sára is. 

–––––––––––– 
1 A világ helyzete 2003. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető

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

Budapest, 18–19. o. 
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3. ábra: A biofogyasztás – gazdaság – egészség – környezetvédelem összefüggésrendszere 
Forrás: Saját szerkesztés a releváns szakirodalom feldolgozása alapján. 

Hasonlóan bonyolult összefüggések és kölcsönhatások érvényesülnek az egészségvédelem, a 
betegségek megelőzése – mint legfontosabb motiváló tényező – és a biofogyasztás között is. 
A biofogyasztás – fokozottabb egészségtudatossággal – egészségesebb élelmiszerfogyasz-
táshoz vezet, így fokozódik az egészségügyi prevenció, és csökken a súlyos betegségek ki-
alakulásának esélye. Az egészséges életmód és étkezés szükségességére, illetve a hibás élet-
stílus, az egészségtelen táplálkozás veszélyeire egyes trendkutató intézetek is felhívták a fi-
gyelmet az egészségünkért vállalt felelősség jegyében.3 A biofogyasztás közvetett hatása az 
egészségvédelemre a biogazdálkodás környezetkímélő technológiáján keresztül érvényesül. 
A szakirodalom szerint az egészséget biztosító négy legfontosabb tényező (öröklés, magatar-
tás, egészségügyi ellátás, környezeti állapot) összhatásának kb. 50%-a személyfüggő, 50%-a 
pedig a külső környezettől függ. Ezen belül az egészségügyi ellátás szerepét mintegy 10%-
osra becsülik, a sértetlen környezet szerepe viszont mintegy 40%. Természeti környeze-
tünk védelme tehát alapvető érdekünk, mert: „A betegség az egyén válasza a környezet hatá-
saira, a betegségek alakulása, struktúrája jellemző az általános környezeti állapotokra (a fejlett 
országokban a szív-, keringési és daganatos, a fejlődőkben a fertőző betegségek vannak több-

–––––––––––– 
3 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. o. 
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ségben).”4 A növényvédő szerek emberi egészségre káros hatását a szakirodalom konkrétan és 
részletesen ismerteti.5 Ezek a vegyületek az emberi szervezetben fejtik ki karcinogén (rákkel-
tő), mutagén (az örökítő anyag szerkezetét megváltoztató), teratogén (torzszületéseket előidé-
ző), hormonmoduláns (zavart nemi jelleghez vezető), immunmoduláns (a szervezet védekező-
képességét csökkentő) hatásukat.6 Szummációs, illetve koncentrációs hatásmechanizmusukkal 
mindezek súlyos és gyógyíthatatlan betegségekhez vezethetnek.7 „Mai ismereteink szerint ... 
a rosszindulatú daganatok túlnyomó része, mintegy 75–80%-a külső, környezeti tényezők, 
köztük helytelen táplálkozási szokások következtében alakul ki, és csak a maradékot idézik 
elő belső okok.”8 A nyugat-európai lakosság egészségi állapotának folyamatos javulásával 
szemben a magyar lakosság egészségi állapotát az orvosi szakirodalom egyes forrásai válsá-
gosnak minősítik. Ezt igazolja a hivatkozott szerzők 1998–1999. évi nemzetközi összehason-
lítása is, amely szerint egy magyar állampolgár várható élettartama 8–10 évvel alacsonyabb, 
mint ugyanez a fejlett országokban, a halálozási ráta (13,5‰) pedig a lista utolsó három or-
szágáénak kétszerese.9

A magyar lakosság kritikus egészségi állapotának egyenes következményei közé tartozik az 
egészségügyi ellátórendszerrel szemben támasztott igények társadalmi költségnövelő hatása, 
a munkavállalók teljesítőképességének gyengülése, és a társadalmi jövedelem csökkenése. 
A szakirodalom jelentős szerepet tulajdonít a környezetszennyezésnek a vezető halálokok, 
köztük a szív- és érrendszeri betegségek, daganatok, légúti és emésztőszervi betegségek 
kialakulásában, és egy forrás szerint a kifizetett táppénzek, rokkantsági nyugdíjak, kórházi 
és gyógyszerköltségek, a mentőszolgálat költségei és egyéb egészségügyi kiadások évi több 
százmilliárd forintot tesznek ki Magyarországon.10 Mindezt a hazai (KSH) és nemzetközi 
(OECD) statisztikai adatok is megerősítik. 

Az ökológiai gazdálkodás és bioélelmiszer-termelés egészséges és piacképes élelmiszerek, 
nyersanyagok előállítására képes, – a táj, az élővilág, és benne az ember életterének 
és értékeinek megőrzésével. A két termesztési alternatíva egészségre gyakorolt hatása a szá-
mok tükrében, például az egyes zöldségfélék nitráttartalma alapján is összehasonlítható. 

–––––––––––– 
 4 Dési Illés (2002): Környezetegészségtan. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 15–17. o. 
 5 Ember István (szerk. 2006): Környezet-egészségtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 285–288. o. 
 6 Darvas Béla (2003): Növényvédő szerek másodlagos hatásai. In: Laczó Ferenc (szerk. 2004): Kémiai és gene-

tikai biztonság a mezőgazdaságban. Környezettudományi Központ, Budapest. 
 7 Darvas Béla MTA Növényvédelmi Kutató Intézete – Rádióinterjú MR1 Kossuth Rádió, 2008. április 5. 
 8 Dési Illés (2002): Környezetegészségtan. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 160. o. 
 9 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 gyakorlatban. 
KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 320–321. o. 

10 Ember István (szerk. 2006): Környezet-egészségtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 16–17. o. 
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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 

1. táblázat: Zöldségfélék nitráttartalma 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. 
Környezettudományi Központ, Budapest, 105. o. 

Az összehasonlítás másik szempontja az élelmiszereknek az emberi szervezet egészséges mű-
ködéséhez, hiánybetegségek megelőzéséhez szükséges vitamin- és ásványianyag-tartalma, 
amely szintén a termelési mód függvénye. A következő táblázatból látható, hogy a hagyomá-
nyos gazdálkodásból származó zöldségek ásványianyag-tartalma lényegesen alacsonyabb, s 
ezt az emberi szervezet csak többletfogyasztással tudná pótolni. 

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 

2. táblázat: Hagyományos és öko-termesztésű 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. 

Környezettudományi Központ, Budapest, 106. o. 
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A bio/öko/organikus termékek tehát jól kommunikálható, innovatív terméktöbbletet tes-
tesítenek meg a vegyszerekkel előállított és génmanipulált termékekkel szemben. Fogyasztá-
suk egészségesebb, a terméktöbbletet az egészségre káros anyagok hiánya jelenti. A megkü-
lönböztető jelleg azonban nagyrészt vagy egészében láthatatlan, ezért a fogyasztókat egyér-
telműen tájékoztatni kell róla, a többi között a környezetbarát, azaz öko, bio, organic márka-
jelzés és logo feltüntetésével, amely egyben a biotermék valódiságának garanciája. 

A biogazdálkodás, egészségügy és környezetvédelem a leírtak alapján szorosan kapcsolódik 
kutatási területemhez, ezért tudományos megalapozottságukra kompetens forrásokból kap-
tam hiteles választ. Az élelmiszerfogyasztás és az egészség összefüggéseire Lehota József, 
Szakály Zoltán kutatásai alapján, a környezet és az egészség közötti összefüggésekre Dési 
Illés, Ember István munkái alapján kerestem választ. A környezetgazdaságtan területén 
Kerekes Sándor, Kindler József, Szlávik János, Kiss Károly, Darvas Béla, Csutora Mária, a
biogazdálkodás területén pedig Márai Géza, Radics László, Seléndy Szabolcs publikációit 
tekintettem át kiindulási alapul. 

A gyakorlati alkalmazás területén – a Szent István Egyetem és a Nyitott Kert Alapítvány 
közös kezdeményezése mellett11 a biogazdálkodás hivatalos ellenőrzését és ökológiai minő-
ségtanúsítását végző Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és Ökogarancia Hungária Kft., il-
letve a Magyar Biokultúra Szövetség internetes forrásait, publikációit, közleményeit, a nem-
zetközi összehasonlítások közül pedig a FiBL Research Institute of Organic Agriculture 
és a SOEL Organic Agriculture Worldwide rendszeresen aktualizált, internetes kutatási 
eredményeit vettem alapul. 

A szakirodalom és a vállalati gyakorlat ütköztetésével arra kerestem választ, hogy a 
biofogyasztás hazai terjedése hogyan befolyásolja a fogyasztói magatartás, a vállalati termék-
stratégia és a fontosabb marketingtechnikák alkalmazási lehetőségeit. A fenti nemzetközi 

–––––––––––– 
11 Vadovics Edina–Hayes, Matthew (2007): Nyitott kert – egy helyi bioélelmiszer hálózat Magyarországon. In: 

Vadovics Edina–Gulyás Emese (szerk.) „Fenntartható Fogyasztás Magyarországon 2007.” c. Tudományos 
Konferencia 2007. december 17. konferenciakötete. Corvinus Egyetem, Budapest, 237–258. o. 
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kutatások, és a szakirodalom-feldolgozás eredménye alapján arra a következtetésre jutottam, 
hogy a problémakör komplex megoldására a fokozottabb marketing tevékenység, és a 
társadalmi marketing előtérbe helyezése lenne hazai gyakorlatunkban is eredményesen 
alkalmazható. Az 1990-es években indult zöldmarketing mozgalom12 jegyében megjelent 
környezetbarát, környezetkímélő vállalati kezdeményezésekre például az Amerikai Egyesült 
Államok innovációban élenjáró vállalatai intelligens, ún. zöldtechnológiák kifejlesztésével 
reagáltak. A social marketing13 főként az egészségügy, a biztonság és a környezetvédelem 
területén terjedt el, és célja marketingeszközök alkalmazása a fogyasztók táplálkozási 
szokásainak megváltoztatására önkéntes alapon, az emberek és a társadalom javára.
A fejlett világban mindez annak ellenére terjed, hogy a hagyományos élelmiszerek fogyasz-
tása ma még kényelmesebb, megszokottabb és olcsóbb is, mint a biotermékeké, és még a 
hagyományos élelmiszerkereskedelem profitérdekeinek ellenében is fokozódik. 

Példaértékű lehet számunkra a szomszédos országok gyakorlata. Ausztria például az 1995. 
évi első agrár-környezetvédelmi programját követően újabb akcióprogramot indított a gazda-
ságosság növelésére, és a fogyasztók tájékoztatására a biogazdálkodás környezeti hasznossá-
gáról.14 Csehországban a társadalmi marketing a Mezőgazdasági Minisztérium kompeten-
ciája, a hasonló célú akcióterv megvalósítása pedig a Környezetvédelmi Minisztérium együtt-
működésével folyik.15 

Kutatómunkám során ezért is fordítottam kiemelt figyelmet a marketing szakirodalomra,
Philip Kotler, Józsa László, Lehota József, Veres Zoltán, Bauer András, Berács József, Dinya 
László, Piskóti István, Hetesi Erzsébet, Rekettye Gábor publikációi alapján. A fogyasztói ma-
gatartás témakörében Törőcsik Mária és Hofmeister-Tóth Ágnes, az élelmiszer-fogyasztói 
magatartás témakörében Lehota József és munkatársai, Szakály Zoltán és munkatársai, a
termékstratégia területén Józsa László, Törőcsik Mária és Varsányi Judit e témában megje-
lent publikációit tekintettem át. Az újtípusú piackutatásban Józsa László publikációi kínálnak 
lehetőséget a vállalatoknak, Törőcsik Mária trendkutatásai, Varsányi Judit versenyképességi 
és cégstratégiai kutatásai a marketingszemlélet adaptációját, Rekettye Gábor művei a vállalati 
termék- és árpolitikát alapozhatják meg. 

–––––––––––– 
12 Philip Kotler–Kevin Lane Keller (2006): Marketing-menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 144. o. 
13 Kotler, Philip–Zaltman, Gerald (1971): Social Marketing, An Approach to Planned Social Change, Journal of 

Marketing, July, 3–12. o. 
14 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. 
15 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 kutatás zárófázisában a hazánk EU-csatlakozásával együtt járó új kihívások várható regio-
nális hatásainak áttekintését Rechnitzer Jánosnak és munkatársainak hazai regionális kuta-
tásaira alapoztam. 

A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

A bioélelmiszerek fogyasztói magatartásának kutatásához kérdőíves felmérést terveztem,
míg a mélyinterjúk a jövőbeni vállalatkutatásokhoz alkalmazhatók majd a termelő, érté-
kesítő és feldolgozó (élelmiszeripari és vendéglátóipari) vállalkozások üzleti magatartásának, 
termékstratégiájának kutatása során. Ennek megfelelően a kutatási terv lépéseit a követke-
zők szerint építettem fel, és valósítottam meg: 

• Adatgyűjtés és -feldolgozás, nemzetközi, ágazati, regionális statisztikák kiértékelésével, 
• A témakörrel kapcsolatos szakirodalom feldolgozása, és egyes elemzési módszerek 

gyakorlati alkalmazása a biogazdálkodásra (Porter-féle öt-tényezős versenymodell, ABC 
elemzés, SWOT analízis), 

• Fogyasztói – Termelői – Kereskedői – Feldolgozóipari kérdőívek szerkesztése. A kuta-
tást a lakossági igényekből kiindulva tartottam célszerűnek elkezdeni, majd a termékek ipa-
ri, vendéglátóipari felhasználóinak, illetve kereskedelmi forgalmazóinak köréből jól kivá-
lasztott vállalatoknál folytatni. Az így megismert fogyasztói igények a termelők számára is 
hasznos piaci információt, közvetlenül hasznosítható eredményeket jelenthetnek hazai és 
külpiaci versenyképességük feltételeinek megteremtésében. 

• A Fogyasztói kérdőívben – négy oldalnyi terjedelemben – részletesen megfogalmazott kér-
dések vártak válaszra a biotermékek fogyasztásáról. (A disszertáció melléklete.) 

• A kérdőíves felmérése két lépcsőben történt meg. Az első lépcsőben – egyetemi és főisko-
lai hallgatók körében – 2005. őszi félévében 275 fő (Budapesten 133, Győrben 134 nappali 
tagozatos hallgató, hét levelező hallgató és egy egyetemi oktató) megkérdezésére került sor. 
A felmérés célja a kérdőív tesztelése volt, ezért a hallgatók a kitöltés előtt mintegy félórás 
szóbeli tájékoztatást kaptak a felmérés céljáról, indokoltságáról, várt gyakorlati hasznossá-
gáról, amelynek során világossá vált saját konstruktív közreműködésük fontossága. Ki-
töltés közben lehetőség volt a felmerülő kérdések megválaszolására is, amely számomra 
jelzésértékű információ volt a folytatáshoz. 

• A hallgatói javaslatok alapján következett a fogyasztói kérdőív továbbfejlesztése. A 2006. 
évi kérdőív témakörei hét kulcskérdés köré csoportosultak – a környezetszennyezés, 
egészséges táplálkozás, lakossági tájékozottság, családi önellátás céljából történő saját bio-
termelés szerepét, a biofogyasztás okait, a marketingeszközök és a szemléletváltozás jelen-
tőségét vizsgálták. 
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• A kérdőíves felmérés az első kérdőívre kapott szöveges kritikák és javaslatok alapján át-
dolgozott kérdőívvel 2006-ban folytatódott, összesen 571 fő megkérdezésével. Ebben a 
mintában már a felnőtt lakosság volt túlsúlyban (340 fő, a minta 59,5%-a), részben ismeret-
lenül, részben a kérdezők ismeretségi köréből személyesen felkeresett, vagy véletlen talál-
kozás, utazás stb. során megszólított személyek. Ezen kívül Budapesten 77 felnőtt levelező
hallgató (13,5%), Győrben pedig 154 nappali tagozatos hallgató (27%), akik személyes, 
közvetlen, párbeszédes formában válaszolták meg a kérdőívet. A 2006. évi felmérés főbb 
demográfiai jellemzői a következők: 

• 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. 

 
4. ábra: A 2006. évi kérdőíves felmérés csoportonkénti és életkor szerinti összetétele 

Forrás: Saját szerkesztés. 

• A kérdőíves felmérés feldolgozását első körben Excel programmal, a második körben SPSS 
szoftverrel végeztem el. Az egyes témakörökhöz kapcsolódó válaszok értékelésére, megál-
lapításaim, következtetéseim ellenőrzésére, hipotéziseim tesztelésére a statisztikai próbák 
széles választékát alkalmaztam.

• A kérdőíves felmérések alapján több fázistanulmány született, amelyeket részben önállóan, 
részben témavezetőmmel közös konferencia-előadásokon publikáltunk. Az előadásokat – a 
biofogyasztás elleni és melletti érvekkel – minden esetben élénk vita követte a szekció 
résztvevőinek magánvéleménye alapján. Ezek a viták kutatómunkámat értékes észrevé-
telekkel, fontos információkkal, hasznos javaslatokkal segítették. 
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A kérdőíves felmérés – egyetemi és főiskolai hallgatóknál – önkéntes jelentkezés alapján, 
nem véletlen mintavételi eljárással történt.16 A lakossági felmérést erre a célra felkészített 
hallgatók végezték el önkényes kiválasztással – ismeretlenek megszólításával utcán, autóbu-
szon, vonaton, pályaudvarokon stb., saját ismeretségi körükben pedig lakóhelyükön, szüleik 
munkahelyén és ismerőseik személyes megkeresésével. A minta nem reprezentatív, és annak 
megoszlása statisztikai módszerekkel nemek, életkorok, településtípusok stb. szerint nem 
ellenőrizhető.17 A felmérés országos jellegű volt, minden megyére kiterjedt, de arányaiban 
Budapest és Győr környéke dominál. 

A kérdőívek számítógépes feldolgozása MS ACCESS adatbázis-kezelő rendszerben kezdő-
dött el, feldolgozása MS EXCEL és WORD szoftverrel, matematikai és statisztikai mód-
szerekkel, súlyozott számtani átlagok, megoszlási viszonyszámok számításával folytató-
dott, eredményét pedig diagramok és táblázatok szemléltetik. További széleskörű, mé-
lyebb, pontosabb és komplex elemzést, illetve az eredmények statisztikai tesztelését tette 
lehetővé az SPSS STATISTICS 17.0 szoftver gyakorlati alkalmazása, amelynek során a 
szakirodalom ajánlásait követtem:18, 19 

• Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltam a változók közötti összefüggést, az eredményt pedig 
a Pearson-féle Khi-négyzet statisztikával, a Cramer-V és a Lambda-mutatókkal teszteltem. 

• Faktorelemzéssel végeztem el az egyes befolyásoló tényezők (változók) csoportba soro-
lását. Az eredményt a KMO-kritérium, a Bartlett-próba szerint teszteltem. 

• Egyszempontú varianciaelemzéssel vizsgáltam meg a független változók függő változó-
ra gyakorolt hatását, az eredményt pedig a Levene-teszttel és az F-próbával ellenőriztem. 

• Többszempontú varianciaelemzéssel – a független változók függő változóra gyakorolt 
hatása mellett – a független változók közötti kölcsönhatást is vizsgáltam. Az eredményt 
– az előző teszteken felül – a parciális eta-négyzet és R-négyzet mutatóval is teszteltem. 

• Korrelációszámítással az egyes változók közötti kapcsolat szorosságát és irányát vizs-
gáltam, majd a Pearson-féle korrelációs együtthatóval és szignifikancia-szinttel teszteltem. 

• Eltérő csoportnagyságok esetére a diszkriminanciaelemzést, logisztikus regresszió-
számítást alkalmaztam, – az eredményt a szignifikanciaszint, a Wilks’lambda, a kanonikus 
korreláció, a Cox & Snell R-négyzet, illetve Nagelkerke R-négyzet, Wald statisztika, 
Exp (B) mutatókkal teszteltem. 

–––––––––––– 
16 Sajtos László–Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, 31–37. o. 
17 Lehota József (szerk. 2001): Marketingkutatás az agrárgazdaságban. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 157–158. o. 
18 Sajtos László–Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest. 
19 Malhotra, Naresh K.–Simon Judit közreműködésével (2008): Marketingkutatás. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 

A szakirodalom alapján logikus és bizonyított a biofogyasztás és a gazdasági verseny-
képességünk, az egészség és a természeti környezet védelme közötti összefüggésrendszer, 
amely indokolja a hazai biofogyasztás növelésének kiemelt fontosságát. Lehota József az 
élelmiszervásárlás első és döntő szempontjának tekinti a biológiai tényezőket,20 vagyis egyes 
élelmiszerek fogyasztása az érzékenység, allergia, mérgezés, betegségek gyógyítása érdeké-
ben ajánlott vagy tiltott. A biotermékek fogyasztásában inkább a – tapasztalaton, tudáson, is-
mereteken alapuló – emocionális szempontok dominálnak, szemben a hagyományos élelmi-
szerek funkcionális fogyasztásával, tehát fogyasztásuk nem magától értetődő, hanem „érthe-
tetlen”.21 A biofogyasztás motiváló tényezői közé tartozhat saját magunk és családunk vé-
delme, biztonságérzetünk megerősítése (vegyszerek káros hatásaival szemben, egészségünk 
megőrzésének reményében, a betegségektől való félelem miatt), vagy önmegnyugtatás, az 
aggodalom csökkentése (csecsemők érdekében tett óvintézkedések, remény és esély a beteg-
ségek gyógyítására, illetve élelmiszerbiztonsági garancia). A hazai biofogyasztás aránya en-
nek ellenére rendkívül alacsony, az FVM-AMC felmérése szerint22 az ezredfordulón kb. 
0,005%-os volt, míg például Csehországban23 0,35% a biotermékek részesedése az élelmi-
szerfogyasztásban. Az élelmiszerek előállításához, a mezőgazdasági termelés mennyiségi fo-
kozásához, a kártevők irtásához felhasznált vegyszerek az emberi egészségre is károsak,
csak erről a lakosságnak és a vásárlóknak nincs tudomása, mert tájékoztatás, közérthető adat, 
információ nem áll rendelkezésükre. A szakirodalom megerősítette, hogy az információk 
még a szakemberek számára is csak viszonylag szűk körben elérhetők, amely megerősíti 
azt a feltevésemet, hogy a hazai biofogyasztás alacsony szintje a lakosság széles körének 
tájékozatlanságára vezethető vissza. Ezt a feltevésemet az egyetemi és főiskolai hallgatók 
intenzív érdeklődésével és sok konkrét kérdésével már a kérdőíves felmérés első személyes 
tapasztalata is megerősítette, holott az ő tájékozottságuk, érdeklődési körük szélesebb, szak-
mai felkészültségük is magasabb, mint a lakosságé általában. Következésképpen feltételez-
tem, hogy a szükséges információk ismeretében a lakosság széles körének fogyasztói maga-
tartása is másképpen alakulna. 

–––––––––––– 
20 Lehota József (szerk. 2001): Élelmiszer-gazdasági marketing. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 32–53. o. 
21 Törőcsik Mária–Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 68. o. 
22 Oszoli, Á. (2002): Az ökotermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások, értékesítési csatornák. FVM-AMC 

megbízásából készült tanulmány, Budapest, 50–61. o. In: Szente, V. (2004): Organikus élelmiszerek fogyasz-
tási és vásárlási szokásainak vizsgálata Magyarországon. Készült a T 037784 nyilvántartási számú OTKA 
támogatásával, 2. o. 

23 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 empirikus kutatástól hipotéziseim gyakorlati megerősítését vártam, és igazolásukra a 
módszertan széles eszköztárának felhasználásával, az eredményeket több oldalról köze-
lítve, és több módszerrel is pontosítva kerestem a választ. 

A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 

A H1 hipotézis hazai élelmiszerfogyasztásunkban az egészségtudatosság érvényesülésére,
a H2 – H3 – H4 hipotézisek pedig az alacsony hazai biofogyasztás okaként az egészséges 
életmódhoz szükséges alapvető ismeretek, és a közérdekű tájékoztatás hiányosságaira 
vonatkoznak. Elfogadásuk alapján állítottam fel az alábbi téziseket, amelyek értelmében 
– a hatékonyabb egészségügyi prevenció érdekében – a lakosság szemléletváltozása szük-
séges.

HIPOTÉZISEK EREDMÉNY TÉZISEK 

H1 Az egészséges életmód fontos, 
de nem kiemelt szempont a ha-
zai élelmiszerfogyasztásban. IGAZOLT 

T1 A kutatás azt igazolta, hogy az 
egészség nem döntő fontosságú 
szempont hazai élelmiszerfogyasz-
tásunkban. 

H2 A lakosság nem ismeri a napi 
élelmiszerek vegyszertartalmá-
nak egészségre káros hatását, 
ezért alulértékelt hazánkban a 
biotermékek valódi szerepe. 

IGAZOLT 

T2 A számszerű eredmények alapján 
az élelmiszerek vegyszertartalma 
nem a legfontosabb egészségká-
rosító tényező a köztudatban – 
így érthető a biotermékek mai ér-
tékelése hazánkban. 

H3 A „bio” fogalom ismerete hiá-
nyos, a lakosság körében ezért 
gyakori a fogalomzavar – a va-
lódi biogazdálkodás és a ház-
táji termelés keveredése. 

IGAZOLT 

T3 A kutatás eredménye szerint na-
gyon is hiányos a „biotermékek” 
ismertsége, ugyanakkor gyakoribb 
az asszociáció a saját termelésű
önellátásra.

H4 A felmérés hatására változás 
várható a válaszadók szemléle-
tében, és ennek alapján a fo-
gyasztói magatartásában is új 
tendenciák várhatók. 

IGAZOLT 

T4 A felmérés végén a kutatás szám-
szerűen is kimutatta a válasz-
adók szemléletváltozását, és en-
nek alapján fogyasztói magatartá-
suk jövőben várható változását is. 

3. táblázat: A H1 – H2 – H3 – H4 hipotézisek – tézisek 
Forrás: Saját szerkesztés, Hofer Mária 2005–2006. évi kérdőíves felmérései alapján. 
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MIKOR LÁTOTT VAGY HALLOTT ELŐSZÖR A 
BIOÉLELMISZEREK ELŐNYEIRŐL? 

110

8

35

46

29

77

94

83

27

58

4

0 20 40 60 80 100 120

Most a kérdőívben

2006. évben

2005. évben

2004. évben

2003. évben

2001-2002. években

2000. évben

1998-1999. években

1996-1997. években

1990-1995. években

1980-as években

 2006. évi felmérés: 571 fő

5. ábra: Első információszerzés a bio/öko/organikus termékekről
Forrás: Saját szerkesztés, Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 6.) kérdése alapján. 
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6. 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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A SAJÁT BIOFOGYASZTÁS 
VÁRHATÓ ÁTLAGOS RÉSZARÁNYA 2010-IG 
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2006. évi felmérés: 571 fő

7. ábra: A saját biofogyasztás várható részaránya 2010-ig 
Forrás: Saját szerkesztés, Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 17.) kérdése alapján. 

További hipotéziseim a biotermelés előfeltételét képező fizetőképes kereslet szerepére, az ala-
csony arányú biofogyasztás konkrét okaira, a biofogyasztást akadályozó, gátló tényezők stb. 
feltárására irányultak. 

A H5 – H6 – H7 hipotézisek elfogadása alapján megfogalmazott tézisek szerint a bio-
fogyasztás növelésének legfőbb akadályai feloldhatók a marketing eszköztárának tuda-
tos gyakorlati alkalmazásával – a többi között szelektív árpolitikával, a beszerzési helyek 
jobb megközelíthetőségével, és minderről a fogyasztók széles körű, alaposabb és közérthető
tájékoztatásával, a piaci kínálat, az ellátás és választék bővítésével, vagyis a megoldás módja 
a tudás, konkrétan a marketing szakismeret alkalmazása.

Mivel a lakosság jobb egészségi állapota az egész társadalom érdeke, ezért az egészségügyi 
prevenció érdekében – valószínűleg – nem a legdrágább teendő a szemléletváltozásához szük-
séges marketingeszközök gyakorlati alkalmazása, a felvilágosítás, a széleskörű tájékoztatás és 
tanácsadás minden lehetséges fórumon. 
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HIPOTÉZISEK EREDMÉNY TÉZISEK 

H5 Az ár szerepe nagyon fontos, 
de önmagában nem meghatá-
rozó tényező a hazai biofogyasz-
tás alakulásában. 

IGAZOLT 

T5 A hazai biofogyasztás alakulásá-
ban az ár fontos, de önmagában 
nem meghatározó tényező – sze-
lektív árpolitika szükséges.

H6 A hazai biofogyasztás legfon-
tosabb akadálya a beszerzési 
lehetőségek hiánya, időigényes-
sége és távolsága. 

IGAZOLT 

T6 A piaci kínálat, az ellátás és a 
hozzáférés – ezek a jelenlegi leg-
fontosabb akadályok, és egyben a 
jövőbeni növekedés feltételei is. 

H7 A bioélelmiszerek iránti fo-
gyasztói magatartás változásá-
nak alapvető feltétele a lakos-
ság széles körének – közérthető
formában történő – tájékozta-
tása. 

IGAZOLT 

T7 A kutatás igazolta, hogy a fogyasz-
tói magatartás változásának alap-
vető feltétele a lakosság szemlé-
letváltozása, közérthető és szé-
leskörű tájékoztatással.

4. táblázat: A H5 – H6 – H7 hipotézisek – tézisek 
Forrás: Saját szerkesztés, Hofer Mária 2005–2006. évi kérdőíves felmérései alapján. 

BIOTERMÉKEK NEM-FOGYASZTÁSÁNAK OKAI 
2006. évi felmérés 571 fő
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8. ábra: A bioélelmiszerek nem-fogyasztásának okai 
Forrás: Saját szerkesztés, Hofer Mária 2006. évi kérdőíves felmérés 10.) kérdése alapján. 

Eredetileg a kutatási terv részei voltak a H8 – H9 – H10 – H11 hipotézisek is, amelyek 
tulajdonképpen a megoldási javaslatokra, a gyakorlati alkalmazás konkrét feltételeire, mód-
szereire, lehetőségeire, illetve a kutatás jövőbeni folytatására vonatkoztak. 
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HIPOTÉZISEK EREDMÉNY KÖVETKEZTETÉSEK, 
JAVASLATOK 

H8 A szemléletváltozásban kulcs-
fontosságú az oktatási és tu-
dásközpontok szerepe. 

NEM 
IGAZOLT 

Elengedhetetlenül fontos a termelők
továbbképzése, szakmai ismeretek, ta-
pasztalatok átadásával. 

Fogyasztói magatartásminták közvetí-
tése szükséges, elsősorban a tanuló ifjú-
ság, mint legfontosabb véleményformáló 
referenciacsoport irányába. 

H9 A lakosság tájékoztatásában 
kiemelt szerepe van a köz-
szolgálati marketingnek. NEM 

IGAZOLT 

A társadalmi, azaz „social marketing” 
feladata a hazai lakosság befolyásolása, 
hogy önként preferálja az egészséges 
bioélelmiszereket a vegyszerekkel elő-
állított élelmiszerek elutasításával, vagy 
háttérbe szorításával. 

H10 A biogazdálkodás térhódítá-
sával felértékelődik a mező-
gazdasági munka, nő annak 
elismertsége, presztízse. NEM 

IGAZOLT 

A tudásigényes tevékenységhez maga-
sabb műveltség szükséges, ez magasabb 
jövedelmet ígér, így már a fiatalok szá-
mára is vonzóvá válik. A külföldi minta 
alapján változik a vidékfoglalkoztatási, 
jövedelmi, demográfiai helyzete, és né-
pességmegtartó ereje. 

5. táblázat: A nem igazolt H8 – H9 – H10 hipotézisek 
Forrás: Saját szerkesztés. 

Mivel a két kérdőíves felmérés egyike sem foglalkozott a fenti kérdésekkel, azoknak sem 
igazolására, sem elfogadására nem kerülhetett sor. Tartalmilag azonban e kérdések lénye-
gét feldolgoztam a disszertáció KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK c. fejezetében. 

HIPOTÉZIS EREDMÉNY JAVASLAT 

H11 Az ökoetikai trendeket és 
várható hatásukat a vállalko-
zások nem, vagy csak részben 
ismerik, ezért szerepük is csak 
korlátozott mértékben érvénye-
sül a vállalati termékstratégiák 
kialakításában.  
E hipotézis igazolása a válla-
lati kutatástól várható!

FÜGGŐBEN 

A vállalati kutatáshoz komplex szemlé-
letváltozásra lenne szükség az egészsé-
ges élelmiszerek előállításától a fogyasz-
tásig, azaz a mezőgazdasági termelés, 
élelmiszeripari feldolgozás, vendéglátás, 
kereskedelem és fogyasztás területén 
egyaránt. 

6. táblázat: A H11 hipotézis a kutatás jövőbeni folytatásához 
Forrás: Saját szerkesztés. 
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A H11 hipotézis igazolása és elfogadása a termelőkkel, és a feldolgozó vállalatokkal folyta-
tandó mélyinterjúk alapján várható majd a jövőben. Kutatásomat a kínálati oldalon – a 
biotermékek termelőinek, ipari, illetve vendéglátóipari felhasználóinak, illetve kereske-
delmi forgalmazóinak köréből kiválasztott vállalatoknál, mélyinterjúkkal szeretném folytatni. 
A 2007. évi adatok alapján ugyanis a hazai gazdaságoknak mindössze 0,22%-a folytat bio-
gazdálkodást, és változatlanul, hagyományos módon gazdálkodik a vállalkozások 99,78%-a. 
A kérdőívek mindegyik csoport megkérdezéséhez elkészültek, csak a piaci szereplők vélemé-
nyére várnak. A két oldal nézeteinek, problémáinak ütköztetésével válik majd teljes egésszé 
a kutatás eredménye. 

A KUTATÁS ÚJ EREDMÉNYEI 

Kutatómunkám alapját a szakirodalom-feldolgozásaként a mezőgazdasági növényvédő-
szerek és egyes súlyos betegségek kialakulása közötti, orvosilag, környezetvédelmi szem-
pontból is bizonyított konkrét összefüggések és működésük hatásmechanizmusa képezi.
A két szakterület megerősítése nélkül mind az „egészségtudatosság”, mind a „környezetbarát” 
és hasonló jelzők tartalmilag üres, felszínes frázisok maradnak, ahogy ez a hipotézisek igazo-
lása során is kiderült. Az orvosi, környezetvédelmi szakirodalom és a nemzetközi gyakor-
lat feldolgozásának eredményei különösen a T7 tézisben megfogalmazott marketingeszkö-
zök hitelességének, meggyőző erejének növelése érdekében nélkülözhetetlenek. Ezt a vé-
leményemet a felmérés során a szemléletváltozás számszerűsített eredménye is bizonyította. 
(T4 tézis – 17. kérdés.) 

Kutatásomban a biotermékeket még soha nem fogyasztókra helyeztem a hangsúlyt, mert 
túl sokan vannak (56%), és nagyságrendileg tőlük várható a biofogyasztás tervezett növeke-
désének realizálása. Ehhez azonban a T5 – T6 – T7 tézisekben megfogalmazott marketing-
eszközök gyakorlati alkalmazása (szelektív árpolitika, beszerzési lehetőségek és választék-
bővítés, a nem-klasszikus marketing kommunikáció előtérbe helyezése stb.), a fogyasztás 
gátló tényezőinek feloldása, és alapvető szemléletváltozás szükséges, amire a nemzetközi ta-
pasztalatok figyelembevételével is találtam megoldási változatokat, számunkra is köve-
tendő példákat.

A KUTATÁS KORLÁTAI, ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 

Az eredmények gyakorlati alkalmazása előtt hangsúlyozni kell a kutatás korlátait. A minta-
vétel nem véletlenen alapuló, nem is kvótarendszerű, hanem önkényes kiválasztással történt 
meg. A kérdőív 2005. évi tesztelése kizárólag egyetemi, főiskolai hallgatók személyes meg-
kérdezésével valósult meg, és – önkéntes jelentkezés alapján – a 2006. évi felmérésben 
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is közreműködtek a hallgatók. A felmérés így sem a minta nagysága (275 + 571 fő), sem a 
kiválasztás véletlenszerűsége alapján nem tekinthető reprezentatívnak,24 tehát annak ered-
ményei nem általánosíthatók az egész hazai lakosságra, a felmérés országos területi kiterje-
dése ellenére sem. A felmérésnek külön értéke viszont a közvetlen személyes kapcsolat, és 
a visszakérdezés, visszajelzés, véleménynyilvánítás lehetősége párbeszédes formában, a sok 
hasznos, kiegészítő információ, továbbá a mintának több szempontból is heterogén össze-
tétele.

A külföldi konferenciák költségigénye kutatómunkám során végig komoly korlátozó té-
nyezőt jelentett. Ennek ellenére szívesen fordítottam sok időt a kutatásra, és – a korlátozás 
ellenére – önerőből sort tudtam keríteni komoly tudományos eszmecserékre rangos nemzet-
közi konferenciákon Portugáliában és Görögországban. 

A kutatás gyakorlati célja – és a folytatás feltétele – a kutatási eredmények átadása az ellá-
tási lánc szereplőinek tájékoztatás, tapasztalatszerzés, és gyakorlati hasznosítás céljára, és 
ezáltal a lehetőségek megmérettetése a vállalati gyakorlatban. Úgy gondolom, hogy a 
fogyasztói igények ismerete a biotermelők, bioélelmiszer- és vendéglátóipari feldolgozó vál-
lalatok, kereskedelmi vállalatok számára közvetlenül is hasznosítható piaci információkat, 
ötleteket, eredményeket hozhat hazai és külpiaci versenyképességük feltételeinek meg-
teremtésében. Ezzel tulajdonképpen hasznos együttműködési kapcsolat alapjait szeretném 
lerakni, amelynek konkrét célja a kutatás folytatása az ellátási lánc területén – elsősorban 
a kvalitatív kutatás módszereivel.

A kutatás távolabbi, de legfontosabb eredménye az lenne, ha – a biofogyasztás növekedésé-
vel – fokozatosan javulna a hazai lakosság egészségi állapota, és a biotermelés – környe-
zetbarát technológiájával, a kézi munkaerő igényével – segítené a természeti környezet 
védelmét, és a vidéki munkaellátottság helyzetének javulását. A gazdasági versenyképes-
ség és jövedelmezőség növekedése már bíztató jövőkép lehet a fiatalok számára is, így 
felértékelődhet a mezőgazdasági munka elismertsége, és javulhat a vidék népességmegtartó 
ereje. 

Kutatómunkám eredményeit a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tan-
széken a Termékstratégia tantárgy oktatásában hasznosítom, az előállítási technológiák, és a 
termékstruktúra szempontjából egyaránt fokozott hangsúlyt helyezve a környezetbarát válla-
lati termékstratégia kialakítására.

–––––––––––– 
24 Lehota József (szerk. 2001): Marketingkutatás az agrárgazdaságban. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 157–158. o. 
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