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Fogyasztói felmérés a mézfogyasztással
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1DSMDLQN MHOOHP]Ę WUHQGMH D] pOHOPLV]HUIRJ\DV]WiVEDQ D PLQĘVpJ pV D] HJpV]VpJIHOpUWpNHOĘGpVHDPLDPp]IRJ\DV]WiVEDQLVPHJMHOHQĘWHQGHQFLD(QQHNHOOHQpre az árérzékenység továbbra is jelen van a fogyasztók körében, amelyet jelen kutatás
HUHGPpQ\HLLVDOiWiPDV]WDQDN$PHJNpUGH]HWWIRJ\DV]WyNDJ\DNUDEEDQYiViUROQDPp]HWKDDODFVRQ\DEEOHQQHDQQDNiUD$YiODV]DGyNDWHOVĘGOHJHVHQDPLQĘVpJ
EHIRO\iVROMDPp]YiViUOiVDHVHWpQ$Pp]EHV]HU]pVHVRUiQDYiODV]DGyNiQDN
IRQWRVDWHUPpNPLQĘVpJHgVV]HKDVRQOtWYDDFXNRUUDODPp]t]pYHOHOpJHGHWWHEEHND
PHJNpUGH]HWWHND]iUHVHWpEHQSHGLJDFXNRUiUiYDOHOpJHGHWWHEEHN$NXWDWiVDODSMiQDM|YHGHOHPpVDPp]IRJ\DV]WiVUHQGV]HUHVVpJHN|]|WWJ\HQJHNDSFVRODWiOODStWKDWyPHJ

BEVEZETÉS

eOHWWDQLKDWiViWWHNLQWYHQDJ\MHOHQWĘ
sége van a méznek, amelynek energetizáló
és gyógyító hatása már nagyon régóta is
PHUW.O|QE|]ĘIRUUiVRNWDQ~VNRGQDN
róla, hogy az ókori egyiptomiak, a mezo
potámiaiak, a görögök és a rómaiak egy
aránt rendszeresen alkalmazták különféle
célokra, de komoly hagyományai vannak a
mézfogyasztásnak az iszlám, az indiai és
az afrikai kultúrában is (3HGURWWL).
A méz felhasználási céljai igen sokfélék
lehetnek; fokozza az aktivitást, ezáltal
javítja a hangulatot, illetve antibakteri
ális hatása révén csökkenti a gyulladást,
csillapítja a fájdalmat és nyugtató hatással
bír, emellett segíti az emésztést (6]DOD\±
+DOPiJ\L). Ezek a tulajdonságok a
Pp]NpPLDL|VV]HWpWHOpQHNN|V]|QKHWĘN
Habár körülbelül négyötöd része cukor,
a maradék egyötöd rész pedig víz, szá
mos egyéb anyag megtalálható a mézben,

hacsak igen kis mennyiségben is, mégis
IĘNpQWH]HNV]DEMiNPHJDMHOOHJpW gU|VL
 6RN±W|EEHNN|]|WW$%%%
%%%&pV(±YLWDPLQWWDUWDOPD]
emellett sokféle tápanyag, enzim, sav,
DURPDDQ\DJ iVYiQ\L DQ\DJ V]ĘOĘ pV
gyümölcscukor is jelen van a mézben. Az
pOHWIRO\DPDWRNEDQQDJ\MHOHQWĘVpJJHOEtUy
nyomelemek, mint például a magnézium,
a kalcium, a foszfor, a nátrium, a jód, a
kén, a vas, a mangán, a réz, a cink, az
alumínium és a kadmium mind megta
OiOKDWyNDPp]EHQ-HOHQWĘVWRYiEEiDIHU
WĘWOHQtWĘpVYpUQ\RPiVFV|NNHQWĘKDWiVD
Ezen kívül a hormonok, melyek a mézben
találhatók, óvják a májat és a vesét (6]DEy
3Qp$PDJ\DUPp]). Az illatok,
V]tQHNt]HNNHGYHOWVpJpWLOOHWĘHQpOHOPL
V]HUNXOW~UiQNpQWV]iPRWWHYĘHOWpUpVHN
lehetnek (6]DNiO\HWDO). Meg kell
HPOtWHQLKRJ\PLQGHQPp]PHJĘU]LDQQDN
a növénynek az illatát, aromáját, illetve
J\yJ\KDWiVDLWDPHO\UĘOV]iUPD]LNH]pUW
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DJ\yJ\Q|YpQ\HNEĘONpV]OWPRQRYDJ\
fajtamézek különösen jótékony hatásúak,
pVHOWpUĘNpPLDL|VV]HWpWHONQHNN|V]|Q
KHWĘHQPLQGPiVPiVSDQDV]WHQ\KtWKHW
nek (*XDLWL).
Magyarországon a méhészetek száma
±N|]|WWLQJDGR]yWHQGHQFLiW
PXWDW±LJFV|NNHQWPDMG
UHMHOHQWĘVHQHPHONHGHWWDPLN|
V]|QKHWĘW|EEHNN|]|WW0DJ\DURUV]iJ
Európai Unióhoz való csatlakozásának,
illetve az innen befolyó támogatásoknak.
(]WN|YHWĘHQLJLVPpWFV|NNHQpV
tapasztalható, ami részben az egyre szi
gorodó európai uniós szabályozásoknak
WXGKDWyEH$ÀXNWXiFLyLJWDUW
PDMGH]WN|YHWĘHQIRO\DPDWRVQ|YHNHGpV
¿J\HOKHWĘPHJDPpKpV]HWHNV]iPiWLOOH
WĘHQ 1. ábra 0DJ\DURUV]iJRQIĘNpQWD
NLVHEEPpKpV]HWHN±YDJ\LVDPpK
FVDOiGDODWWLDN±MHOOHP]ĘHNH]HNV]iPD
NLHPHONHGĘHQPDJDV
A méhcsaládokat tartó gazdaságok
iOODWiOORPiQ\iQDNQDJ\ViJD±
LJLQJDGR]yWyOLJD]RQEDQ
IRO\DPDWRVDQQ|YHNYĘWHQGHQFLiWPXWDW
( ábra (]N|V]|QKHWĘW|EEHNN|]|WW

DQQDNLVKRJ\Q|YHNHGHWWH]HQLGĘV]DN
ban a méhészetek száma.
A magyarországi mézfogyasztás több
ségi része (90%) lakossági, kisebb hánya
GDLSDULLOOHWYHN|]|VVpJLIRJ\DV]WiV 
5%) (1\iUV). Hazánkban az utóbbi
LGĘEHQQ|YHNHGHWWDPp]IRJ\DV]WiVV]i
PRNEDQNLIHMH]YHDEHQHJ\IĘUHHVĘ
30 dekagramm érték 70 dekagrammra
QĘWW(KKH]KR]]iMiUXOWDMézes reggeli
SURJUDP is, mely Szlovéniában indult
EHQPDMGEHQ0DJ\DURUV]iJ
is csatlakozott hozzá. Ennek keretében
HOĘDGiVRNDWWDUWRWWDND]RUV]iJV]iPRV
iskolájában, ezáltal is tudatos fogyasztás
UDQHYHOYHDJ\HUHNHNHWQpSV]HUĦVtWYHD
helyi termékek fontosságát (Mézes reggeOL .pWV]HUHVpUHHPHONHGHWW).
$] pOHOPLV]HUIRJ\DV]WiVL V]RNiVRN
VSHFLiOLVMHOOHP]ĘNNHOEtUQDNDIRJ\DV]
tói magatartás tekintetében:
1. történelmi, biológiai, társadalmi és
kulturális folyamatok eredménye;
2. közvetve vagy közvetlenül összekap
csolódik az emberi létezéssel;
3. az emberi lény egyik legbonyolultabb
formáját fejezi ki (,OOpV±9pJK).

$PpKpV]HWHNV]iPiQDNDODNXOiVD0DJ\DURUV]iJRQ

Forrás: KSH, 2012, 4. o.

1. ábra

Urbánné Treutz – Treutz: Fogyasztói felmérés a mézfogyasztásról

357

2. ábra
A méhcsaládokat tartó gazdaságok állatállományának nagysága

Forrás: saját szerkesztés http://statinfo.ksh.hu adatai alapján

$MHOHQOHJSLDFRQOpYĘIRJ\DV]WyLWUHQ
GHNMHOHQWĘVHQiWKDWMiND]pOHOPLV]HU
YiViUOiVWLOOHWYHIRJ\DV]WiVW$]LPSXO
]XVYiViUOiVHOĘWpUEHNHUOpVHHJ\LNHD
jelenlegi vásárlási trendnek, amely kap
csolatban állhat azzal, hogy a fogyasztói
igények egyre kevésbé következetesek.
A fogyasztó az igényeinek azonnali ki
HOpJtWpVpWNHUHVYHDWHFKQLNDLIHMOĘGpV
hatására sok esetben kényelmesen, akár
otthonról is vásárolhat gombnyomásra.
Egyre fontosabbá válik a hozzáadott
érték az élelmiszerek esetében is. Jel
OHP]ĘWRYiEEiDPLQĘVpJpVD]HJpV]VpJ
IHOpUWpNHOĘGpVHDPLPiUQHPFVDNDPD
JDVDEEM|YHGHOHPPHOUHQGHONH]ĘIRJ\DV]
WyNUDMHOOHP]Ę$]pOHOPLV]HUWQHPFVDN
a létfenntartás miatt veszik magukhoz a
IRJ\DV]WyNKDQHPEHWHJVpJPHJHOĘ]pVL
HJpV]VpJPHJĘU]pVLRNRNEyOLV(/HKRWD
6]DEy(:LHUHQJDHWDO
$WRSIRJ\DV]WyLWUHQG).
Ezek a folyamatok áthatják a mézpiacon
uralkodó fogyasztói trendeket is, így a
fogyasztói döntéshozatalban mézvásár
lás során a számos befolyásoló szempont
PHOOHWWIRQWRVV]HUHSHWNDSDPLQĘVpJD]
iUpVD¿]LNDLWXODMGRQViJRNLV Árváné

9iQ\L3RFRO±%ROERDFD).
+DEiU D NpW XWyEEL WpQ\H]Ę MyO N|UO
KDWiUROKDWy D PLQĘVpJ IRJDOPD PiU
vitatottabb, ez ugyanis egy meglehe
WĘVHQV]XEMHNWtYHOHPYDJ\LVPLQGHQ
NLQHNPiVWMHOHQWDPLQĘVpJLOOHWYHD
MyPLQĘVpJĦWHUPpN$]06=(1,62
DODSMiQDPLQĘVpJHJ\HJ\VpJ
iOODSRWDDUUDYRQDWNR]yDQKRJ\NpSHVH
EL]RQ\RVHOĘUHPHJKDWiUR]RWWYDJ\IHO
tételezett követelmények teljesítésére.
$PLQĘVpJIRJDOPDV]ĦNHQpVWiJDQHJ\
DUiQWpUWHOPH]KHWĘPHO\HNKHO\HVVpJpW
LOOHWĘHQVHPDKD]DLVHPDNOI|OGLV]DN
irodalomban nincs egyetértés. A tágabb
IRJDORPD]pOHOPLV]HUPLQĘVpJUpV]p
QHNWHNLQWLD]pOHOPLV]HUEL]WRQViJRWLV
A területtel foglalkozó nemzetközi szer
vezetek ezen átfogóbb értelmezés pártján
állnak (Juhász HWDO). Sok esetben
azonban a fogyasztó az ár alapján ítéli
PHJDPLQĘVpJHW 9HEOHQKDWiV  FarkasQp)HNHWH±0ROQiU). Árérzékeny
fogyasztó esetén az ár felülírhatja azt a
sorrendet, melyet a fogyasztó döntése
VRUiQHOVĘGOHJHVHQSUHIHUiOQD1HPFVDN
H]DPLQĘVpJiUNDSFVRODWYDQKDWiVVDO
a fogyasztók árérzékenységére, hanem
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D WHUPpN KHO\HWWHVtWKHWĘVpJH LV MHOHQ
HVHWEHQDFXNRUPLQWDPp]KHO\HWWHVtWĘ
WHUPpNH $WHUPpNKHO\HWWHVtWKHWĘVpJH
szintén összefüggést mutathat az árral,
KLV]HQ KHO\HWWHVtWĘ WHUPpN HVHWpQ QD
gyobb a fogyasztói árérzékenység. Ugyan
napjaink fogyasztói trendje azt mutatja,
KRJ\DPLQĘVpJD]iUDWPHJHOĘ]ĘIRQWRV
szempont a fogyasztók körében, de az ár
WRYiEEUDLVPHJKDWiUR]yWpQ\H]ĘPHO\
összefüggésben állhat más befolyásoló
WpQ\H]ĘNNHO ÈUYiQp9iQ\L/HKRWD
 . Mindezek alapján jelen elemzé
sünkkel célunk felmérni a fogyasztók
számára a méz beszerzése és választása
VRUiQPHJKDWiUR]yWpQ\H]ĘNHWD]RNIRQ
tossági sorrendjét; megvizsgálni az ár és
jövedelem szerepét napjaink mézfogyasz
tásában; továbbá feltérképezni a méz és a
cukor iránti fogyasztói megítélést.
$1<$*e60Ï'6=(5

.pUGĘtYQNHONpV]tWpVHVRUiQD3LOJULP
féle modellt vettük alapul, mivel azon té

Q\H]ĘNHWNtYiQMXNYL]VJiOQLDPHO\HNDPR
dell elemeit képezik iEUD . Ezek alapján
DNpUGĘtYNpUGpVHLN|WĘGQHNDPRGHOON
O|QE|]ĘNRPSRQHQVHLKH]$3LOJULPIpOH
PRGHOOD]HOVĘpOHOPLV]HUIRJ\DV]WiVKR]
N|WĘGĘ PDJDWDUWiVL PRGHOO DPHO\ EH
PXWDWMDKRJ\DN|UQ\H]HWLWpQ\H]ĘND]
pU]pNV]HUYLWXODMGRQViJRND]pOHOPLV]HU
tulajdonságok és az ahhoz kapcsolódó
fiziológiai hatások befolyásolják az
pOHOPLV]HUYiODV]WiVW +iWUiQ\D KRJ\
N|]YHWHWWHQYDQFVDNMHOHQD]LGĘWpQ\H]Ę
a modellben, továbbá nem tartalmazza az
üzletválasztást (/HKRWD).
$NpUGĘtYHWRQOLQHIHOOHWHQNpUGH]WN
le 2015 áprilisában. A felmérés eredmé
Q\HNpQWGDUDEpUWpNHOKHWĘNpUGĘtY
NHUOWNLW|OWpVUH$NpUGĘtYYiODV]DLQDN
elemzéséhez gyakoriságvizsgálatot, ke
UHV]WWiEODHOHP]pVWKDV]QiOWXQNWRYiE
Ei:LOFR[RQIpOHHOĘMHOHVUDQJV]iPSUyEiW
alkalmaztunk a cukor és méz egyes tulaj
donságainak fogyasztói elégedettségének
összevetésére. Utóbbi alkalmazhatóságá
3. ábra

Pilgrim-féle élelmiszer-fogyasztói magatartási modell

Forrás: Pilgrim, 1957

359

Urbánné Treutz – Treutz: Fogyasztói felmérés a mézfogyasztásról

QDNYL]VJiODWiUD.ROJRPRURY±6PLUQRY
próbát alkalmaztunk.
0LQĘVpJL LVPpUYHN YL]VJiODWiKR]
DVV]RFLiFLyVYL]VJiODWRWNHUHV]WWiEOD
HOHP]pVWDONDOPD]WXQN$NHUHV]WWiEOD
elemzés során két vagy több változó közti
összefüggést vizsgálhatunk, a módszer
rávilágít két ordinális vagy nominális
változó közötti összefüggésre (6DMWRV
±0LWHY). A változók közötti ösz
V]HIJJpVVWDWLV]WLNDLV]LJQL¿NDQFLiMiW
D&KLQpJ\]HWVWDWLV]WLNiYDOPpUKHWMN
(0DOKRWUD). Az alaphipotézis és
az alternatív hipotézis felállítása mellett
DVWDWLV]WLNDLEL]WRQViJRWDYDJ\DNRQ¿
denciaszintet is szükséges meghatározni
(alfa), amely a statisztikai döntés téve
GpVpQHNYDOyV]tQĦVpJpWPXWDWMDPHJ$]
HPSLULNXVV]LJQL¿NDQFLDV]LQWD3pUWpNHW
adja, amely a nullhipotézis elfogadásának
YDOyV]tQĦVpJpWMHOHQWL0LQpOQDJ\REED3
pUWpNHDQQiOYDOyV]tQĦEED+KLSRWp]LV
elfogadása (7yWKQp/ĘN|V).
$:LOFR[RQIpOHHOĘMHOHVUDQJV]iPSUyED
nemparaméteres próba, mely páros min
tákat vizsgál, ezen belül is a páros meg
¿J\HOpVHN N|]WL NO|QEVpJHNHW 2O\DQ
minták esetén alkalmazható, ahol nem

QRUPiOHORV]OiV~DPLQWD$SUyED¿J\H
lembe veszi a különbségek nagyságait is
(0DOKRWUD.HOOHU).
$]HOHP]pVHNHW([FHOpV6366SURJUDP
csomag segítségével végeztük.
(5('0e1<(.

A megkérdezett fogyasztók többségét
több szempont is befolyásolja méz beszer
zése során. A legtöbb válaszadó a termék
PLQĘVpJpWpVDPHJEt]KDWyViJRWMHO|OWH
meg mint befolyásoló szempontot, és
FVDNH]WN|YHWWHD]iUpVD]HOpUKHWĘVpJ
(iEUD). Ez mutatja azt a napjainkban
mutatkozó tendenciát, hogy a fogyasz
tók tudatosan vásárolnak élelmiszert
és egyre inkább próbálják elkerülni az
pOHOPLV]HUNRFNi]DWLWpQ\H]ĘNHWKDMODQ
GyDN DNiU W|EEHW LV ¿]HWQL D PLQĘVpJL
ételért (/HKRWD5XKiQiOFLSĘQpO
D]iUDOHJIRQWRVDEEV]HPSRQW).
ÈUYiQp9iQ\L  EDQpV
ben végzett kutatása szintén kitér a méz
YiViUOiVDNRUDIRJ\DV]WyiOWDO¿J\HOHPEH
YHWWV]HPSRQWRNUDEDQHOVĘKH
O\HQDPLQĘVpJHWMHO|OWpNPHJDIRJ\DV]
tók, a két kutatás eredményei közt az
ár fontossági sorrendjében mutatkozik
4. ábra

A válaszadókat befolyásoló szempontok a méz beszerzése során

Forrás: saját elemzés, 2016
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különbség. Míg jelen kutatásban az ár a 4.
KHO\HQV]HUHSHODGGLJD]HPOtWHWWDV
kutatásban a megkérdezett fogyasztók az
ár fontosságát a 2. helyre sorolták. Ezzel
szemben ÈUYiQp9iQ\L  HV
kutatásában a fogyasztók az árat már
FVDND]KHO\HQMHO|OWpNPHJ-HOHQWĘV
különbség mutatkozik meg a jelenlegi
pVD]HPOtWHWWDVNXWDWiVN|]|WWD
megbízhatóság fontosságának megítélése
terén. Míg a korábbi kutatásban csupán a
YiODV]DGyNiQDNDGGLJDMHOHQNX
WDWiVEDQDYiODV]DGyNiQDNIRQWRVD
méz beszerzése során a megbízhatóság.
A megbízhatóság fontosságát emeli ki 6]DEy  kutatása is, miszerint a mézet
legtöbben megbízható forrásból (rokonon,
EDUiWRQLVPHUĘV|QNHUHV]WO V]HU]LNEH
Felmértük a méz fogyasztásának rend
szerességét (iEUD (EEĘONLWĦQLNKRJ\
a válaszadók többsége (38%) hetente
legalább egyszer fogyaszt mézet. Magas
arányt képviselnek azok, akik havonta
fogyasztanak csak mézet (30%), kisebb

az aránya azoknak, akik naponta, illetve
ritkábban (több mint egy hónap után)
IRJ\DV]WDQDNPp]HW  (]HNDVWD
WLV]WLNDLDGDWRNQHPPHJOHSĘHNKRJ\KD
PHJYL]VJiOMXNKRJ\DYiODV]DGyND
gyakrabban vásárolna mézet, ha annak
alacsonyabb lenne az ára. Tehát a fo
gyasztás rendszeressége kapcsolható a
fogyasztók árérzékenységéhez.
A méz kiválasztásának szempontjait
tekintve saját kutatásunk azt mutatta ki,
hogy a válaszadók számára fontosak a
Pp]NO|QNO|QYHWWMHOOHP]ĘLLVPLQWD]
ár, az állag, a szín, az íz vagy még inkább
a megbízhatóság, azonban a szempont
UHQGV]HUHOVĘKHO\pUHDPLQĘVpJNHUOW
(] PLQWDKRJ\DUUyOPiUD]HOĘ]ĘHNEHQ
V]yYROW HJ\NRPSOH[IRJDORPYDJ\LV
az összes egyesével vett tulajdonságot,
LOOHWYHMHOOHP]ĘWPDJiEDQIRJODOMDPLQW
egy bonyolult rendszer, ami mindenkinek
PiVWMHOHQW+DH]WDNRPSOH[HWPHJERQW
MXND]WOiWMXNKRJ\DNO|QNO|QYHWW
tulajdonságok közül a megbízhatóság a
5. ábra

A mézfogyasztás rendszeressége

Forrás: saját elemzés, 2016
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legfontosabb követelmény a válaszadók
szerint a mézválasztás szempontjából.
A méz beszerzése és kiválasztása során
HOWpUĘHOYiUiVRNYH]pUHOKHWLNDIRJ\DV]Wy
kat, azonban esetünkben, a méz beszerzé
se során felállított szempontok sorrendi
ségéhez hasonlóan, a méz kiválasztásának
NULWpULXPDL N|]|WW V]LQWpQ D PLQĘVpJ
(65%) és a megbízhatóság (54%) szerepel
HOVĘNpWKHO\HQ$NpWV]HPSRQWUHQGV]HU
közti különbség, hogy a méz kiválasztá
sánál a szempontrendszer fontos részét
képezik a méz tulajdonságai is. Így jelen
HVHWEHQD]t]NHUODKDUPDGLNKHO\UH±
DYiODV]DGyNiQiOIRQWRVV]HUHSHW
MiWV]LN±pVFVDNH]WN|YHWLD]iUV]HUHSH
(35%). ÈUYiQp9iQ\L  EHQ
végzett kutatásában szintén megjelenik
D]t]PLQWOHJLQNiEEEHIRO\iVROyWpQ\H]Ę
a méz kiválasztása során. Emellett fontos
WpQ\H]ĘPpJDV]tQpVDPp]iOODJDLV9DQ
fogyasztó (lényegesen alacsonyabb szám
ban), aki kimondottan egy fajtát, de van,
aki a különlegességeket keresi (iEUD).
$YiODV]DGyNFVHNpO\PLQG|VV]HD
IĘ HJ\iOWDOiQQHPV]HUH]EHWHUPH
OĘWĘOPp]HW$NLNWHUPHOĘWĘO LV V]HU]LN

EHDPp]HW IĘ D]RNN|]O
IĘ  XJ\DQDWWyODWHUPHOĘWĘOIĘ
(38%) pedig nem ugyanattól a terme
OĘWĘO V]HU]L EH D Pp]HW PLQW NRUiEEL
vásárlás alkalmával (iEUD). Ez mu
WDWMDKRJ\DWHUPHOĘWĘOW|UWpQĘYiViU
lás tekintetében a válaszadók többsége
WHUPHOĘK|]KĦYiViUOy$WHUPHOĘYiODV]
WiVEDQIRQWRVV]HUHSHWMiWV]LND]LVPHUĘ
V|NYpOHPpQ\H DYiODV]DGyNiQiO 
és a méz magyar mivolta (a válaszadók
iQiO (PHOOHWWV]NVpJHVPHJMH
J\H]QLKRJ\DYiODV]DGyNiQiOD
WHUPHOĘYiODV]WiVEDQDPHJEt]KDWyPiUND
is szerepet játszik, vagyis megbízhatónak
találják a terméket abban a tekintetben,
hogy nem tartalmaz egészségre ártalmas
szermaradványokat és biztos forrásból
származik.
A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy
D IRJ\DV]WyN V]RNWiNH D FXNURW Pp]
zel helyettesíteni, és kiderült, hogy a
YiODV]DGyNDV]RNWDKHO\HWWHVtWHQL
FVXSiQXNQHP$]RNN|]ODNLN
szokták helyettesíteni a cukrot mézzel,
66% ezt azért teszi, mert meglátásuk sze
rint a méz egészségesebb. A megkérdezet

0p]NLYiODV]WiViQDNV]HPSRQWMDL

Forrás: saját elemzés, 2016
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7HUPHOđWđOW|UWpQđPp]EHV]HU]pVHNpVHEEđODPiUNDKğHNV]iPD

7. ábra

Forrás: saját elemzés, 2016

&XNRUPp]]HOYDOyKHO\HWWHVtWpVpQHNDUiQ\DpVDKHO\HWWHVtWpVRND

8. ábra

FMí[JBGSBEUTHPU
Forrás: saját elemzés, 2016

WHNDD]t]HPLDWWDYiODV]DGyND
azért helyettesíti a cukrot mézzel, mert
QLQFVRWWKRQFXNRUDDJ\RUVDEEDQ
IHOV]tYyGy IiUDGWViJĦ]Ę WXODMGRQViJD
pVPHJJ\Ę]ĘGpVLRNRNPLDWW iEUD).
Az eredmények hasonlóságot mutatnak

6]DEy  felmérésével, ahol a méz
NHGYHOWVpJpQHNOHJIĘEERNDLN|]|WWD]
egészséges volta és az íze szerepelt.
)RO\WDWYDDPp]pVKHO\HWWHVtWĘWHUPpNp
nek összehasonlításának vizsgálatával, a
méz és cukor fogyasztói elégedettségének

,000

negatív
4,439

,273
–,366

pozitív

6]LJQLÀNDQFLD

,366

abszolút

,93683

std.
eltérés

147

,002

1,856

–,153

,115

,153

1,50948

4,1905

147
5,4354

átlag

Kolmogorov–Szmirnov Z

/HJV]pOVĒVpJHVHEE
különbségek

A teszteloszlás normál.
b)
Számított adatok.
Forrás: saját elemzés, 2016

a)

N

Normál paramétereka, b

Méz
kalória

Méz íz

,003

1,808

–,123

,149

,149

1,43521

3,5102

147

Méz ár

,000

3,077

–,254

,188

,254

1,28553

4,8639

147

Méz elérKHWđVpJ

Kolmogorov–Szmirnov-féle próba

,001

1,968

–,148

,162

,162

1,47643

3,8912

147

&XNRUt]

,000

2,601

–,180

,215

,215

1,46417

2,3401

147

&XNRU
kalória

,001

2,005

–,165

,118

,165

1,37099

3,6259

147

&XNRUiU

,000

3,888

–,321

,258

,321

1,32747

5,1361

147

&XNRU
HOpUKHWđVpJ

1. táblázat
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2. táblázat

:LOFR[RQSUyEDOHtUyVWDWLV]WLNiMD
Std. eltérés

0LQLPXP

0D[LPXP

5,4354

,93683

1,00

6,00

4,1905

1,50948

1,00

6,00

3,5102

1,43521

1,00

6,00

4,8639

1,28553

1,00

6,00

1,47643

1,00

6,00

2,3401

1,46417

1,00

6,00

3,6259

1,37099

1,00

6,00

5,1361

1,32747

1,00

6,00

N

Átlag

Méz íz

147

Méz kalória

147

Méz ár

147

0p]HOpUKHWĒVpJ

147

Cukor íz

147

3,8912

Cukor kalória

147

Cukor ár

147

Cukor
HOpUKHWĒVpJ

147

Forrás: saját elemzés, 2016

3. táblázat

:LOFR[RQIpOHHOđMHOHVUDQJV]iPSUyED

Cukor íz – Méz íz

Negatív rang
Pozitív rang

Cukor kalória – Méz kalória

Cukor ár – Méz ár

&XNRUHOpUKHWĒVpJ²0p]
HOpUKHWĒVpJ

a)

N

Átlag rang

Rangok összesen

101a

58,14

5872,00

9b

25,90

233,00

c

Kapcsolati rang

37

Összesen

147

Negatív rang

114d

Pozitív rang

2e

Kapcsolati rang

31f

Összesen

147

Negatív rang

50 g

60,18

3009,00

Pozitív rang

57h

58,12

3894,00

Kapcsolati rang

30 i

Összesen

147

Negatív rang

30 j

47,27

1418,00

Pozitív rang

61k

45,38

2768,00

l

Kapcsolati rang

56

Összesen

147

Cukor íz < Méz íz b) Cukor íz > Méz íz c) Cukor íz = Méz íz
Cukor kalória < Méz kalória e) Cukor kalória > Méz kalória f) Cukor kalória = Méz kalória
g)
Cukor ár < Méz ár h) Cukor ár > Méz ár i) Cukor ár = Méz ár
j)
&XNRUHOpUKHWĒVpJ0p]HOpUKHWĒVpJk)&XNRUHOpUKHWĒVpJ!0p]HOpUKHWĒVpJ
l)
&XNRUHOpUKHWĒVpJ 0p]HOpUKHWĒVpJ
d)

Forrás: saját elemzés, 2016
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4. táblázat
Próbastatisztika
&XNRUt]²
Méz íz
Z
6]LJQLÀNDQFLD
a)
b)
c)

&XNRUNDOyULD²
Méz kalória

&XNRUiU²
Méz ár

&XNRUHOpUKHWđVpJ²
0p]HOpUKHWđVpJ

–8,501a

–9,332a

–,1227b

–2,732b

,000

,000

,220

,006

Pozitív rangokon alapulva.
Negatív rangokon alapulva.
Wilcoxon-rangsorteszt.

Forrás: saját elemzés, 2016

YL]VJiODWiUD :LOFR[RQIpOH HOĘMHOHV
rangszámpróbát alkalmaztunk. Kuta
tásunk során a cukor és a méz ízének,
NDOyULiMiQDNiUiQDNpVHOpUKHWĘVpJpQHN
a fogyasztói elégedettségét vizsgáltuk (
pVWiEOi]DW).
$.ROJRPRURY±6PLUQRYWHV]WDODSMiQ
(p<0,05) elmondható, hogy a minta nem
normál eloszlású, így alkalmazható a
:LOFR[RQIpOHSUyED 1. táblázat).
$]HOVĘHVHWEHQDFXNRUpVDPp]t]pYHO
YDOyHOpJHGHWWVpJHWYL]VJiOWXNpVV]LJQL¿
káns különbséget találtunk a két változó
N|]|WW S $]pUWpNNLVHEEQpO
így a H0 hipotézist (H0: nincs szigni
¿NiQVNO|QEVpJDNpWYiOWR]yN|]|WW 
elvetjük, életbe lép az alternatív hipotézis
(H1: van különbség a rangszámok kö
zött). 9 pozitív és 101 negatív különbség
van, ami azt mutatja, hogy a méz ízével
elégedettebbek a fogyasztók, mint a cu
kor ízével. A negatív különbségek átlagos
rangszáma 58,14. Mindkét változó ese
WpQNDSFVROWUDQJD]D]D]RQRVpUWpNĦ
PHJ¿J\HOpVYDQ
A második esetben a cukor és a méz
kalóriájával való fogyasztói elégedettsé
get vizsgáltuk. Ebben az esetben szintén
kapcsolat állapítható meg a két változó
között (p<0,05). 114 negatív különbség
van, eszerint a méz kalóriájával elége
dettebbek a fogyasztók, mint a cukor
kalóriatartalmával.
A harmadik esetben a cukor és a méz
árával való elégedettséget vizsgáltuk.
(]HVHWEHQQHPEHV]pOKHWQNV]LJQL¿

NiQVNO|QEVpJUĘODNpWYiOWR]yN|]|WW
(p>0,05).
A negyedik esetben a cukor és a méz
HOpUKHWĘVpJpYHOYDOyHOpJHGHWWVpJHWYL]V
gáltuk. Megállapítható, hogy a két vál
WR]yN|]|WWYDQV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJ
(p<0,05). 61 pozitív és 30 negatív kü
lönbség van a két változó között, mely
D]WMHOHQWLKRJ\DFXNRUHOpUKHWĘVpJp
vel elégedettebbek a megkérdezett fo
J\DV]WyNPLQWDPp]HOpUKHWĘVpJpYHO
Ez eredhet abból, hogy átlagosan a cukor
pGHVtWĘV]HUNpQWNHUHVHWWHEEpVROFVyEE
termék, mint a méz, és nem is feltétle
nül kapható minden boltban méz, ahol
cukor is. Napjaink fogyasztói társadal
PDDJ\RUVpVHJ\V]HUĦYiViUOiVUDYDQ
berendezkedve, mely igényli a minél
NHYHVHEEKHO\HQW|UWpQĘOHJLQNiEEHJ\
helyre összpontosító vásárlást (pl.: bevá
ViUOyN|]SRQWRNKLSHUV]XSHUPDUNHWHN 
Ez hátrányt jelenthet a méz értékesítése
VRUiQDEEDQD]HVHWEHQKDDWHUPHOĘQHP
értékesít tovább viszonteladó számára.
$PHJNpUGH]HWWHNW|EEVpJHWHUPHOĘWĘO
vásárol ugyan, de ugyanúgy vásárolnak
NLVEROWEDQKLSHUpVV]XSHUPDUNHWEHQ
is mézet. Ahhoz, hogy a fogyasztók tisz
tában legyenek azzal, hol és milyen fajta
mézet vásárolhatnak, szükség van inten
zív kommunikációra. A mézzel és annak
értékesítésével kapcsolatban alacsony in
WHQ]LWiV~PDUNHWLQJWHYpNHQ\VpJMHOOHP]Ę
DPDJ\DUSLDFRQ(]N|V]|QKHWĘDQQDN
is többek között, hogy Magyarországon
IĘNpQWDNLVHEEPpKpV]HWHNYDQQDNMHOHQ
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akiknek kevés az anyagi forrása ahhoz,
hogy egy jól felépített marketingstraté
giát dolgozzanak ki és hajtsanak végre.
Ezáltal felmerülhet olyan marketingkom
munikációs eszközök alkalmazásának
KLiQ\DPHO\HNV]NVpJV]HUĦHNOHQQpQHN
DIRJ\DV]WyNPHJIHOHOĘV]LQWĦWiMpNR]WD
tásához (pl.: televízió, rádió, magazinok).
Nincsenek reklámok, plakátok, ritka és
kevés a mézzel kapcsolatos cikkek szá
PDYDJ\LVQHPYpVĘGLNEHDIRJ\DV]
WyNHPOpNH]HWpEHQHP|V]W|Q]LĘNHWD]
egészségesebb életmódra, így nincs is
mit visszaidézni a vásárlás folyamata
NRU .HYpV D WXGDWRV 35WHYpNHQ\VpJ
H]iOWDOD]LPi]VpStWpVWHUPHOĘLROGDOUyO
A megjelent cikkek is javarészt olyan fo
lyóiratokban olvashatók, melyeket szak
mai körökben forgatnak (pl. Méhészet),
így az átlagfogyasztóhoz nem jutnak el
D]LQIRUPiFLyN SOHJ\HVWHUPHOĘNVLNH
UHLV]DNPDLYpOHPpQ\HNDPp]UĘOVWE 
$MREEHOpUKHWĘVpJpUGHNpEHQDWHUPHOĘN
nek szükséges lenne alkalmazni ezeket a
NO|QE|]ĘHV]N|]|NHWQ\LWQLDV]pOHVHEE
N|]|QVpJIHOpKLV]HQD]ĘPHJMHOHQpVN
a termékeikkel lekorlátozódik a helyi
vásárokra, rendezvényekre, ezért nem
érik el a célközönség minden fogyasztóját
(országos és regionális méhészvásárokon
LVIĘOHJV]DNPDEHOLHNYDQQDNMHOHQ +D
EiURO\DQWHUPpNUĘOYDQV]yDPHO\QHP
FpOFVRSRUWVSHFL¿NXVKLV]HQD]HJpV]Vp
gesebb életmód mindenki számára fontos
OHKHWPpJLVD]HJ\HVWHUPHOĘNpUWpNHVtWp
se lekorlátozódhat földrajzi értelemben.
A tájékozottság hiánya állhat annak
hátterében is, hogy a megkérdezettek a
méz kalóriatartalmával elégedettebbek,
mint a cukoréval. Ugyan ez feltételezés,
GHNLLQGXOyDODSRWMHOHQWKHWNpVĘEELNXWD
WiVV]iPiUD$]iOOtWiVDODSYHWĘHQHOOHQWp
tes a tényekkel, mivel a valóságban a méz
nek magasabb a kalóriatartalma. Ezzel a
tanulmány nem arra kíván rávilágítani,
hogy a méz károsabb lenne a cukornál
KLV]HQDPp]N|QQ\HEEHQHPpV]WKHWĘ

N|V]|QKHWĘD]RQV]pQKLGUiWRNQDNDPH
lyek közvetlenül a vérbe jutnak; továbbá
DW|EELpOHOPLV]HUHPpV]WpVpWLVHOĘVHJt
WLD]HQ]LPMHLYHOV]HPEHQD¿QRPtWRWW
cukorral), hanem hogy tájékozatlanság
következtében a fogyasztók hasonló mó
don nem feltétlenül vannak tisztában a
méz egészségre hasznos tulajdonságaival
($QGUpDQL). Mindehhez szintén a
marketingkommunikációs eszközök
PHJIHOHOĘDONDOPD]iViUDYDQV]NVpJ
Az, hogy a cukor és a méz ára között
QHPPXWDWKDWyNLV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJ
W|EEWpQ\H]ĘHUHGPpQ\HOHKHW0LYHOD
vizsgálat nem reprezentatív, kisebb elem
V]iP~DPLQWDtJ\DPHJOpYĘLQIRUPiFLy
sem elég a különbség kimutatására. Az is
számításba jöhet, hogy egyáltalán nincs
LVV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJDYL]VJiOWHOH
PHNN|]|WW8WyEELD]pUWLVPHJNpUGĘMH
OH]KHWĘPLYHODFXNRUpVDPp]iWODJRV
kilogrammonkénti fogyasztói ára között
akár 1000 Ft különbség is lehetett a pia
FRQD|VpYEHQPHO\D]iUpU]pNHQ\
IRJ\DV]WyNV]iPiUDMHOHQWĘVNO|QE|]HW
(0p]iUDN(OV]iOODFXNRUiUDM|YĘUH). Ezeket az eredményeket és
következtetéseket természetesen nem
általánosíthatjuk, hiszen a minta nem
reprezentatív.
Mint minden termék esetén, így a méz
HVHWpEHQLVIRQWRVWpQ\H]ĘOHKHWD]iU
hiszen napjaink fogyasztói társadalmá
EDQD]iUpU]pNHQ\VpJHJ\IRQWRVWpQ\H]Ę
Az elemzés korábbi szakaszában látha
tó volt, hogy a megkérdezettek válaszai
alapján a befolyásoló szempontok közül
a méz beszerzése és kiválasztása esetén
D]iUWpQ\H]ĘMHDKDUPDGLNLOOHWYHQH
gyedik a rangsorban. Ezt alátámasztják
országos felmérések is, mely szerint a
PDJ\DUIRJ\DV]WyNpOHOPLV]HUYiViUOiVL
döntése esetén nem az ár a legfontosabb
WpQ\H]ĘVRNNDOLQNiEED]t]DIXQNFLy
és a fogyasztás célja (5XKiQiOFLSĘQpO
D]iUDOHJIRQWRVDEEV]HPSRQW).
Az íz szerepét jelen kutatás eredményei
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5. táblázat
$IRJ\DV]WiVUHQGV]HUHVVpJHpVDM|YHGHOHPNDSFVRODWiWEHPXWDWyNHUHV]WWiEOD
Jövedelem
átlag alatti
Fogyasztás
rendszeressége

naponta

tényleges érték

hetente

tényleges érték

havonta

tényleges érték

várható érték

várható érték
várható érték
ritkábban

tényleges érték
várható érték

Összesen

tényleges érték
várható érték

átlagos

Összesen
átlag feletti

6

11

6

23

12,0

7,5

3,4

23,0

30

21

5

56

29,3

18,3

8,4

56,0

25

10

9

44

23,0

14,4

6,6

44,0

16

6

2

24

12,6

7,8

3,6

24,0

77

48

22

147

77,0

48,0

22,0

147,0

Forrás: saját elemzés, 2016

WiEOi]DW

&KLQpJ\]HWWHV]W
Érték
12,790a

6

,047

Likelihood hányados

13,307

6

,038

4,713

1

,030

Linear-by-Linear asszociáció
Esetek száma
a)

6]LJQLÀNDQFLD

Szabadságfok

Pearson Chi-négyzet

147

2 cellában (16,7%) a várható érték kisebb, mint 5. A várható érték minimuma 3,44

Forrás: saját elemzés, 2016

is alátámasztják. Mindemellett fontos
¿J\HOHPEHYHQQLDIRJ\DV]WyNM|YHGHOPL
KHO\]HWpWLVPHO\DODSYHWĘHQPHJKDWi
rozza a fogyasztást. A KSH felmérése
alapján szoros kapcsolat állapítható meg
a háztartások fogyasztása és jövedelmi
helyzete között (.6+). Ez alapján
YpJH]WQN|VV]HIJJpVYL]VJiODWRWPHO\
a fogyasztás gyakorisága és a jövedelem
közti összefüggést vizsgálja.$N|YHWNH]ĘN
ben felállítjuk az alaphipotézist (H0) és
az alternatív hipotézist (H1):
+ nincs összefüggés a fogyasztás
gyakorisága és a jövedelem között.
H1: van összefüggés a fogyasztás gya
korisága és a jövedelem között.
$&KLQpJ\]HWSUyEDDODSMiQPHJiOOD
pítható, hogy a fogyasztás rendszeressé

ge és a jövedelem között van kapcsolat
S RVPHJEt]KDWyViJLV]LQ
ten, mely szerint az alternatív hipoté
zist fogadjuk el (H1) (pVWiEOi]DW).
Ennek eredményeként megvizsgál
KDWyDNDSFVRODWHUĘVVpJH0LYHOî
as kontingenciatábláról van szó, így a
&UDPHUIpOHDVV]RFLiFLyVHJ\WWKDWypUWp
két szükséges kiszámolni. Az eredmények
alapján gyenge kapcsolat állapítható meg
a két változó között ( táblázat).
A kapott eredmény, vagyis hogy a jöve
delem befolyásoló hatással vagy a mézfo
J\DV]WiVUHQGV]HUHVVpJpUHPHJHUĘVtWLD
korábbi elemzés során kapott fogyasztói
árérzékenységi eredményt, miszerint a vá
laszadók többsége gyakrabban vásárolna
mézet, ha annak ára alacsonyabb lenne.
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7. táblázat

6]LPPHWULNXVPXWDWyN
Érték
Nominal by Nominal

6]LJQL¿NDQFLa

Phi

,295

,047

Cramer’s V

,209

,047

Kontingencia-együttható

,283

,047

Esetek száma

147

Forrás: saját elemzés, 2016

8. táblázat
Összefoglaló táblázat
Méz
²PLQĒVpJ

*D]GDViJLWiUVDGDOPLWpQ\H]đN

Fogyasztó
– érzékszervi érzékelés
PLQĒVpJ
2. íz
3. szín
4. állag
5. fajta
6. ritkaság

– ár
J\DNUDEEDQYiViUROQDKDDODFVRnyabb lenne a méz ára
Pp]iUiYDONHYpVEpHOpJHGHWWHNPLQWD
cukoréval

²WiSDQ\DJMHOOHP]ĒN
– tartalmaz
YLWDPLQRN
iVYiQ\LDQ\DJRN
WiSDQ\DJRN
HQ]LPHN
Q\RPHOHPHN
VDYDN
DURPDDQ\DJRN
FXNURN
KRUPRQRN

– jövedelem
NLPXWDWKDWyJ\HQJHNDSFVRODWDPp]IRgyasztás rendszeressége és a jövedelem
között (Cramer-féle V=0,209)

– segít:
EDNWpULXP|OpV
IHUWĒWOHQtWpV

²HOpUKHWĒVpJ
Pp]EHV]HU]pVVRUiQN|]HSHVIRQWRVViJ~
DFXNRUHOpUKHWĒVpJpYHOHOpJHGHWWHEbek a megkérdezett fogyasztók, mint a méz
HOpUKHWĒVpJpYHO
– márka
QiODPHJEt]KDWyPiUNDIRQWRVV]HUHSH
DWHUPHOĒNLUiQ\iEDKĠVpJMHOOHP]LDPHJkérdezetteket (a megbízhatóság mint téQ\H]ĒMHOHQWĒVEHIRO\iVROyV]HUHSH

0p]IRJ\DV]WiVNXOFVIRQWRVViJ~WpQ\H]ĒL0,1đ6e*
MEGBÍZHATÓSÁG
Forrás: saját elemzés, 2016

.g9(7.(=7(7e6(.

Az összefoglaló WiEOi]DW szemlélteti
jelen kutatás fontosabb eredményeit a
YL]VJiOW3LOJULPIpOHPRGHOODODSMiQ
A kutatás szekunder eredményei alap

ján elmondható, hogy a méz természetes
tulajdonságaiból adódóan pozitív hatás
VDOYDQD]HJpV]VpJUH$NpUGĘtYHVIHOPp
rés alapján a megkérdezett fogyasztók
HOVĘGOHJHVHQDPLQĘVpJHWYHV]LN¿J\HOHP
be méz vásárlása során. A termék tulaj

Urbánné Treutz – Treutz: Fogyasztói felmérés a mézfogyasztásról

GRQViJiEyODGyGyEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘN
N|]|WWHOVĘGOHJHVHQDPp]t]HV]HUHSHO
a megkérdezettek válaszai alapján, ezt
követi a színe, az állaga és a fajtája. Az
t]PLQWDPp]MHOHQWĘVWXODMGRQViJDPHJ
MHOHQLNDKHO\HWWHVtWĘWHUPpNNHOYDOy|V]
szehasonlításban is, mivel a válaszadók
elégedettebbek a méz ízével, mint a cuko
UpYDO$JD]GDViJLWiUVDGDOPLWpQ\H]ĘNHW
WHNLQWYHD]iUMHOHQWĘVHQEHIRO\iVROMDD
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megkérdezetteket méz vásárlása során.
Az eredmények alapján megállapítható
kapcsolat a jövedelem és a mézfogyasztás
rendszeressége között. Összességében
MHOHQNXWDWiVEDQLVpU]pNHOKHWĘQDSMDLQN
pOHOPLV]HUIRJ\DV]WyLWUHQGMHPLV]HULQW
DIRJ\DV]WyNV]iPiUDIHOpUWpNHOĘGLND]
HJpV]VpJ(]PHJPXWDWNR]LNDPLQĘVpJpV
a megbízhatóság kiemelt fontosságában
a méz beszerzése és kiválasztása során.
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6XPPDU\
1(:5(6($5&+',5(&7,216,1$'$37$7,21678',(6&/,0$7(&+$1*(,1
7+(:,1(6(&725,1+81*$5<
%\.LUiO\*iERU
.H\ZRUGVUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWFOLPDWHQDWXUDOGLVDVWHUVJOREDOZDUPLQJ
-(/&ODVVL¿FDWLRQ444

7KLV SDSHU EDVHG RQ ¿HOG VWXGLHV DQG OLWHUDWXUH UHYLHZ VXJJHVWV QHZ UHVHDUFK
directions in adaptation studies. Field studies in two Hungarian wine regions had a
major role in the creation of this paper as they directly and indirectly indicated farmers’
LPSUHVVLRQVRIFOLPDWHFKDQJH%DVHGRQWKHVHH[SHULHQFHVDV\VWHPDWLFUHYLHZRIZLQH
VHFWRUUHODWHG FOLPDWH FKDQJH LPSDFWV ZDV VWDUWHG UHJDUGLQJ ERWK WKH LQWHUQDWLRQDO
DQG +XQJDULDQ FRQWH[WV 7KH UHVXOWV VXJJHVW WKDW LQ DGGLWLRQ WR QDWXUDO VFLHQFHEDVHG
research projects, there will be a growing need for research within adaptation studies
with a strong focus on farmers’ decisions. Such research has not been common in the
LQWHUQDWLRQDOGLVFRXUVHWKHUHIRUHLWVSRVVLEOHDSSOLFDWLRQLQ+XQJDU\ZRXOG¿OOJDSVLQ
the knowledge about climate change adaptation.
7+(0$,1&+$5$&7(5,67,&62))25(,*1(&2120,&5(/$7,216%(7:((1
+81*$5<$1'7+($6($1&28175,(6:,7+63(&,$/)2&862175$'(,1
$*5,&8/785$/*22'6
%\.R]iU/iV]Oy±1HV]PpO\L*\|UJ\,YiQ
Keywords: Southeast Asia, regional integration, eastern opening, agro-foreign
WUDGH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ451

In addition to a brief review of the economic integration process among the states of
WKH $6($1 UHJLRQ WKH DXWKRUV RI WKLV VWXG\ DLPHG WR H[DPLQH DQG DQDO\VH WKH PDLQ
HFRQRPLF VRFLDO DQG SROLWLFDO FKDUDFWHULVWLFV RI WKH +XQJDU\$6($1 UHODWLRQV 7KH
importance of this topic is underlined by the fact that the Hungarian government attaches
great importance to the improvement of the economic relations with Asian economies.
7KLV LQWHQWLRQ ZDV H[SUHVVHG E\ D QHZ IRUHLJQ HFRQRPLF VWUDWHJ\ µ(DVWHUQ RSHQLQJ¶
DQQRXQFHGE\WKHJRYHUQPHQWLQHYHQWKRXJKWKHIRUHLJQWUDGHVWDWLVWLFDO¿JXUHV
did not justify its success until now.
The authors consider that an increasing opening towards the East serves the economic
interests of Hungary, and that this is a right and desirable direction to proceed, and
EHOLHYH WKDW EHKLQG WKH PRGHVW UHVXOWV WKHUH PLJKW EH LQVXɤFLHQW NQRZOHGJH RI WKH
market mechanisms, the actors of the local supply chains and the potential partners.
To make the Hungarian economic endeavours in this direction more successful, a more
WKRURXJKH[DPLQDWLRQRIWKHORFDOFKDUDFWHULVWLFV±LQFOXGLQJWKHDFWXDOGHPDQGDULVLQJ
LQ WKH WDUJHWHG PDUNHWV ± LV QHFHVVDU\ 7KLV RSLQLRQ LV UHOHYDQW WR QRW RQO\ WKH $VLDQ
µ*LDQWV¶ VXFK DV &KLQD ,QGLD DQG -DSDQ EXW DOVR WR VPDOOHU VWDWHV OLNH WKH $6($1
PHPEHUVZKLFK±WRJHWKHULQWHUPVRISRSXODWLRQDQGHFRQRPLFSHUIRUPDQFH±UHDFK
the dimensions of an economic great power as well.
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WKURXJK 32V 7KH DGYDQWDJHV ZKLFK FDQ EH UHDOL]HG WKURXJK EX\LQJLQ SULFHV DQG
payment conditions can be regarded as further motives. However, the possibility of using
other services provided by the PO are among the less important factors. The outcomes of
research can be compared with the results of earlier studies made in similar topics. The
H[DPLQDWLRQVFDUULHGRXWLQ0Ï5$.(57DQG=g/'7(50e.FRRSHUDWLYHVLQDQG
2009 reached essentially the same conclusions.
/2&$/352'8&76$6(&85(/,9(/,+22'25,1&20(6833/(0(17"
%\7yWK.DV]iV1LNROHWWD±.HOOHU.ULV]WLQD±(UQV]W,OGLNy±3pWHU(U]VpEHW
.H\ZRUGVORFDOSURGXFWVVXSSO\FKDLQVORFDOIRRGV\VWHP(XURSHDQ8QLRQ
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

The aim of our research was to show the sales methods of local producers and farmers
ZKRZRUNLQ=DODDQG6RPRJ\FRXQWLHVDQGWRH[DPLQHZKHWKHUWKHVHNLQGVRISURGXFWLRQ
activities are able to provide livelihoods. We hypothesised that this activity is capable
by itself to provide the livelihood for farmers working in this region. Furthermore, we
presumed that the producers involved in the research principally favour short and direct
sales channels, therefore they sell their products at their own settlement, mainly from
their own house and at local farmers’ markets, which are so fashionable nowadays.
Our research showed that although it is trendy to consume local products, and there
LVDJURZLQJGHPDQGIRUWKHPWKHSURGXFWLRQRIWKHVHSURGXFWVVWLOOFDQQRWEHDVHOI
sustaining activity. It provides a livelihood for only 35% of the respondents, while the
UHPDLQGHUFDUU\RXWWKLVDFWLYLW\DORQJVLGHWKHLUIXOOWLPHMRERURWKHUSUR¿WDEOHDFWLYLWLHV
2WKHUUHVHDUFKUHVXOWVVHHPWRKDYHWKHRSSRVLWH¿QGLQJVRIWKHUHVSRQGHQWVFODLP
that they can make a living out of selling local products. Nevertheless, the success is
QRWJXDUDQWHHGE\SURGXFLQJORFDOSURGXFWVEXWWKHUHDUHJRRGH[DPSOHVZKRFDQPDNH
a living out of this activity. Further it was stated that producers favour direct supply
chains: they sell their products mainly at their own settlements, but the various events
and fairs, as selling locations, also play an important role.
&21680(56859(<21+21(<&2168037,21
%\8UEiQQp7UHXW]ÈJQHV±7UHXW]=Vy¿D
.H\ZRUGVKRQH\FRQVXPHUEHKDYLRXULQÀXHQWLDOIDFWRUV3LOJULPPRGHO
-(/&ODVVL¿FDWLRQ40

1RZDGD\V WKH W\SLFDO WUHQG LQ IRRG FRQVXPSWLRQ LV WKH DSSUHFLDWLRQ RI TXDOLW\ DQG
health. This trend shows itself in honey consumption too, although price sensitivity
LV VWLOO REVHUYHG DPRQJ WKH FXVWRPHUV ZKLFK WKLV VWXG\ FRQ¿UPV DV ZHOO  RI WKH
UHVSRQGHQWVZRXOGEX\KRQH\IUHTXHQF\LIWKHSULFHRIWKHKRQH\ZHUHORZHU3ULPDULO\
WKHTXDOLW\LQÀXHQFHVWKHUHVSRQGHQWVZKHQWKH\EX\KRQH\)RURIWKHFRQVXPHUV
WKH TXDOLW\ LV LPSRUWDQW ZKHQ WKH\ EX\ KRQH\ &RQVXPHUV DUH PRUH VDWLV¿HG ZLWK WKH
WDVWHRIKRQH\WKDQZLWKVXJDUEXWWKH\DUHPRUHVDWLV¿HGZLWKWKHSULFHRIVXJDUWKDQ
that of honey. Based on the research we can establish a low connection between income
DQGWKHUHJXODULW\RIKRQH\FRQVXPSWLRQ &UDPHU9  

