
Beszámoló a VII. Nemzetközi 
Táplálkozásmarketing Konferenciáról 
„Táplálkozásmarketing elméletben és 

gyakorlatban”

A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és 
Kereskedelmi Tanszék szervezésében 2011. október 13-án Budapesten 
került sor a VII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferenciára, amelyet 
élénk érdeklődés kísért. A rendezvénynek az adott különös aktualitást, hogy 
a rendezvényt közvetlenül megelőzően jelent meg Szakály Zoltán 
„Táplálkozásmarketing” című könyve, a Mezőgazda Kiadó gondozásában.

A program első része a „Táplálkozásmarketing a tudomány 
oldaláról” címet viselte

Az előadások sorát Szakály Zoltán (Kaposvári Egyetem, GTK, Marketing 
és Kereskedelmi Tanszék) nyitotta meg, aki elsőként az említett könyv 
szükségességét indokolta. Felvázolta a megváltozott életmód mellett az alig 
változó táplálkozás ellentmondását. Ennek feloldása jelentős kihívást jelent 
az élelmiszeripar számára, amely egészségvédő, illetve funkcionális 
élelmiszerek fejlesztésével, termelésével szolgáltathat eredményes
megoldást. Ez a kötelezettség jelentős részben nem a közép- és 
kisvállalkozások területe. A marketinginformáció súlypontját a helyes 
táplálkozási tájékoztatás jelenti. Ez elősegíti az egészségi magatartás 
kedvező irányú változtatását, átfordítását a kockázatosból a preventívbe. 
Ennek hátterét a termékfejlesztés képezi. Mindezek együttesen hatékony 
eszközt jelentenek a civilizációs betegségek (szív- és érrendszeri 
betegségek, rosszindulatú daganatok, elhízás, cukorbetegség)
megelőzésében.

Lényeges szempont, hogy a fejlett országok lélekszámában rohamosan nő 
az idősek aránya. Az elöregedő lakosság további új feladatokat jelent az 
élelmiszerek termelésében. Ki kell alakulnia a tudatos, az egészséget 
szolgáló táplálkozási gyakorlatnak, a célszerű választási szempontok 
alkalmazásának, az élvezeti érték figyelembevételével. A régi fogyasztó 
alkalmazkodó volt, a lehetőségekhez igazodott, az új fogyasztó viszont 
független, maga alakítja ki vásárlási szokásait. Ez az átalakulás azonban 
meglehetősen bonyolult folyamat. Megjelenhetnek -  és nem is ritkán - 
tévhitek, amelyek bezárkózáshoz vezetnek, lezárják az egyébként nyitva álló 
utakat. Előfordul információszegénység is, amikor nem elegendő vagy nem
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adekvát a tájékoztatás (pl. probiotikumoknál). Hiányosak lehetnek a 
vitaminokra vonatkozó ismeretek is, ami túlértékeléshez, vagy éppen 
negligáláshoz vezethet. A másoknak megfelelés ösztönzést jelenthet a 
magatartás módosulásában. Hasonló tényezők a következők is: a károsnak 
ítélt élelmiszerek kerülése, a mértékletesség, a felelősség másokért. így 
fordulhat meg a jelenlegi trend, amelyhez bőséges információ-áramlás 
szükséges. Ebben fontos szerephez jut a táplálkozásmarketing, azaz annak a 
célcsoportokra irányuló marketing-tevékenységnek, amely a táplálkozási 
információkat állítja a marketingstratégia középpontjába. Az előadó 
legfontosabb célként az egészségvédő, funkcionális élelmiszerek piaci 
lehetőségeinek részletes elemzését és ezen keresztül az érdemi javulás 
elérését jelölte meg. Ezáltal a gazdasági előnyök mellett a lakosság 
egészségi állapotának jobbulása, az egészséget tudatosan megőrizni kívánó 
magatartás elérése várható. Az előadás Ashley Montagu-tól vett szellemes 
idézettel zárult: „Az élet célja, hogy minél fiatalabban haljunk meg és minél 
később”, azaz minél jobban őrizzük meg ifjúkori egészségünket idős 
korunkra.

A táplálkozásmarketing szerepével az élelmi láncban Biacs Péter 
(Budapest Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Mikrobiológiai és 
Biotechnológiai Tanszék) foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy a világon sokan 
nem jutnak elegendő táplálékhoz, és meglehetősen gyakori a minőségi 
éhezés is. Az élelmiszerek kielégítő kínálata lehetőséget ad a napi étrend 
megfelelő összeállítására, bár ezt még számos tényező befolyásolja. Az 
élelmiszer minőségét főként a fogyasztó igényének kielégítése határozza 
meg. Alapvető, hogy az élelmiszer tartalmazza a szükséges tápanyagokat, és 
ezáltal megteremhető legyen a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozás. 
Az életkor, bizonyos betegségek vagy a táplálkozással elérhető célokra 
törekvés (fogyás, hízás) további elemeket jelentenek az élelmiszerek 
vásárlásánál. Az élelmiszernek biztonságosnak kell lennie a termesztéstől, 
állattartástól kezdve a feldolgozáson át a forgalmazásig. Mindezek a 
körülmények meghatározzák a termék eltarthatóságát, azonban az 
alapanyagok szennyezettsége, esetleges fertőzöttsége meghatározó
jelentőségű. A fogyasztók általában figyelnek a címkén feltüntetett 
adatokra, mint a táplálkozásról és a biztonságról tájékoztató információkra, 
mert ezek egészségének, munkaképességének védelmét szolgálják. A 
kockázat felismerésének alapját a fogyasztók számára a már megszerzett 
tapasztalataik, a médiák közlései jelentik, a tudományos bizonyítékok 
kevéssé jutnak el hozzájuk. Ezért az egészséges táplálkozás marketingjének 
valós, közérthető ismeretanyagot kell továbbítania az élelmi lánc 
résztvevőinek, így a fogyasztóknak is.
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A táplálkozásmarketing szerepét az élelmiszergazdasági marketingben 
Lehota József (Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar, Marketing Intézet) világította meg. Előadásában áttekintette az 
élelmiszer-, illetve termékmarketing kérdéseit, különös tekintettel a 
funkcionális, a hagyományos, a tájjellegű és az ökológiai előállítású 
élelmiszerekre. E terület eszközei azonosak a más marketing-tevékenység 
során használt eszközökkel. Ez a szakirány a múlt század tízes éveinek 
közepén Európában alakult ki. Az eljárás alapvetően termékközpontú volt, 
amely egyre inkább fogyasztó-orientálttá alakult és alakul ma is. Az 
integratív marketingben a társadalmi célok is megjelennek és hangsúlyossá 
válik a non-profit orientáció. Kiemelkedően fontos feladata a tévhitek 
leküzdése a kapcsolati marketing, a fenntarthatósági marketing eszközeivel. 
Ennek eredményeként ökológiai, etikai és társadalmi kérdések is bekerülnek 
a marketing tárgykörébe. A társadalmi, gazdasági tényezők, a fogyasztói 
magatartás, az élelmiszerek iránti követelmények ennek a tevékenységnek a 
sarokpontjai. Előtérbe került a jövő megalapozása, a fenntarthatóság: az 
élelmiszertermelés meghatározó faktora ma már az „ökológiai lábnyom”, 
azaz a környezet lehető legkisebb mértékű befolyásolása.

Az élelmiszerfogyasztói magatartás, pontosabban az élelmiszerfogyasztás 
trendjeit Törőcsik Mária (Pécsi Tudományegyetem, KTK, 
Gazdálkodástudományi Intézet) előadásából tájékozódhatott a hallgatóság. 
Ismertette a jelen század első évtizedében végzett életstílus-kutatási 
eredményeket, ideértve egy 2010-es face-to-face interjút a jellemző 
magyarországi tényezőkről. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a társadalmi 
diverzifikáció erősödött; több a szegény, de ugyanakkor több a jólszituált 
egyén is. Erőteljes a törekvés a lecsúszás elkerülésére, mégis egy lecsúszási 
hullám tanúi vagyunk, a fogyasztás korlátozódik. Ennek jegyében tűnik fel a 
láthatatlan fogyasztó, aki az olcsó termékeket keresi és a látható fogyasztó, 
aki viszont takarékosságra törekszik. Van bizonyos döntési keretváltozás, 
„zöld” gondolkodás. Csökken az élelmiszerek pazarlása, a fel nem használt 
élelmiszerek hulladékba kerülése, az internetet is felhasználják az olcsóbb 
áruk felkutatására. Megjelennek a saját termelésű, saját készítésű 
élelmiszerek és vannak kuka-búvárok, akik megkeresik a még hasznosítható 
élelmiszereket. Fokozódik a lokalitás, a helyben megszerezhető, házi 
előállítású termékek keresettebbek. Megjelenik a felelősség az ételek 
előteremtésénél, a természet nyújtotta kincsek gyűjtögetése, sőt lokális 
szupermarketek létrehozása. A krízis tanítja a fogyasztókat, a megtanult 
sémákat megtarthatják a helyzet javulása után is, vagy nem, azonban a 
generációs tapasztalások mélyen rögzülnek. Kétségtelen, hogy az
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agráriumnak, az egészségügynek, az eszközgyártóknak, a médiának együtt 
kell működnie a jelen szituáció kezelésében.

Polereczki Zsolt (Kaposvári Egyetem) „Az egészség, mint innovációs 
irány a táplálkozásmarketingben” címmel tartotta meg előadását. Az 
egészség és az élelmiszeripari innováció összefüggésben van. A fejlesztést a 
kedvező egészség, a fizikai kényelmesség és az etika motiválja. Az 
egészségesség súlya több országban csökkent, ugyanakkor a kényelem, 
örömszerzés fontossága nőtt. A változások azonban új fogyasztók 
megszerzésére irányulnak, és ez a fogyasztó egészség- és környezettudatos. 
Az élelmiszereken EU-ban feltüntethető egészségi állítások is ezt tükrözik. 
A fogyasztók egyik csoportja a természetességre törekszik, ők a 
bioélelmiszereket, a regionális termékeket kedvelik, és kötődnek az 
egészségességhez. A megvalósításhoz K+F erőforrások, innovációs 
kapacitás szükséges. Ebben a vonatkozásban fontos szerepük van a kis- és 
középvállalkozásoknak (KKV). Mintegy 250 olyan KKV van, amelynél 
lehetőség nyílhat termékei megújítására, a módszerek fejlesztésére a 
gyártási folyamatban. A mozgató rugókhoz sorolható az információ is, az 
ismeretségi kör, adatbázisok, mint szekunder forrás. Azonban feltehetően 
kevés vállalkozás lesz képes követni a trendeket, ez a kérdés nyitva marad. 
Kevés a szabadalom a mikrovállalatoknál, a KKV-ок inkább stabil piacokra 
lépnek be. A K+F programok a nagyvállalatoknál inkább megvalósíthatóak, 
akár különböző irányokban is.

A konferencia második részében a táplálkozásmarketing pozitív 
példáit mutatták be az előadók

Szommer Gábor (Fino-Food Kft.) a Fino-Food családi vállalkozás 
történetét 2004-től vázolta fel, mivel az akkori új állategészségügyi 
szabályozás a tejet feldolgozó cég teljes rekonstrukcióját követelte meg. 
2006. évtől működik a tejfeldolgozó üzem, termelésük azóta
megtízszereződött. Bevezették a korszerű ESL technológiát. Saját 
tehenészetük van, amelyben a tejtermelés az utóbbi időben jelentősen 
emelkedett. Bevezették a szelént tartalmazó takarmányozást, a tejben 
megjelenő szerves szelén funkcionális jellege kommunikálható.

Az Univer termékfejlesztését célzó fogyasztói kutatásokról Palotás 
Gábortól szereztek információt a konferencia résztvevői. (Az előadás 
szerzői: Marián Andor és Molnár Zsuzsanna, Suver Research; Avramucz 
Attila és Palotás Gábor, Univer Product Zrt.) A cég 1948-ban 
szövetkezetként alakult meg, így több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. 
Az előadó a potenciális fogyasztók kiválasztása érdekében végzett klaszter
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analízis eredményeiről számolt be. Az egészséges táplálkozás szolgáló 
termékek fejlesztése és bevezetésük előkészítés alapos marketing-kutatást 
igényel. A kutatások a fejlesztendő termékcsoport várható fogyasztói 
fogadtatását, a későbbi célcsoportokat, az egészségtudatossághoz 
kapcsolódó magatartási elemeket kívánták felderíteni. A termékfejlesztést 
szolgáló piacszegmentálás jól felhasználható eredményeket szolgáltatott.

Bódi Krisztina (Kometa 99 Zrt.) hangsúlyozta, hogy az egészséges 
életmód fontos eleme a táplálkozás. A Kométa húsipari cég felismerte ennek 
jelentőségét termékeinek fejlesztésében, továbbá a fogyasztók folyamatos 
tájékoztatásában. A vállalkozás éves forgalma több, mint 20 milliárd forint, 
tehát meglehetősen nagy területet fed le ebben a szektorban. Felismerték az 
olyan saját márkájú termékek fontosságát, amelyek beltartalmi értékükkel 
jól hozzájárulnak az egészséges étrend megvalósításához. Csatlakoztak a 
nemzeti sócsökkentő programhoz, részt vesznek a Táplálkozás Életmód 
Testmozgás (TÉT) Platform tevékenységében. Ennek keretében 
termékeiknél bevezették az INBÉ (Irányadó Napi Beviteli Érték) 
feltüntetését, annak érdekében, hogy a vásárlók könnyebben tudomást 
szerezzenek a tápanyagtartalomról. Az innováció elősegítése értékes 
termékek előállításához vezet, mert a cég törekszik a Kiváló Magyar 
Élelmiszer minősítés megszerzésére, a „Superbrand” körbe jutásra. 
Közreműködtek a 2008-as magyarországi Európai Élelmiszerlánc Parlament 
(Foodlawment) munkájában és azóta is előtérbe helyezik a fenntartható 
élelmiszerlánc szempontjait. Viszont sajnálatosan kevés lehetőségük van a 
marketingre.

Popovics Anett adta elő Szigeti Tamás Jánossal (WESSLING Hungary 
Kft.) közös ismertetésüket a WESSLING cégnél végzett laboratóriumi 
vizsgálatokról. Az anyacéget 1983-ban Németországban alapították, a 
magyarországi vállalat 1992 óta működik, Összesen 10 országban létesültek 
leányvállalatok. Laboratóriumaik nemzetközi szinten akkreditáltak. A 
laboratóriumi analízisek nélkülözhetetlenek az élelmiszereknél és állati 
takarmányoknál. Ezek jelentik a minőségi kritériumok bizonyítékát, a 
megbízható élvezeti értéket, a tápanyagtartalom meglétét, a biztonságos
ságot. Aktuális problémát jelent például a pálinka etilkarbamát tartalmának 
kimutatása az Európai Unióban várható kisebb határértéknél (1 mg/1), vagy 
a mézből állati gyógyszerek maradványainak meghatározása. Változatlanul 
nagy felkészültséget kíván a GMO maradványok detektálása. A 
mikrobiológia területén eredményesen alkalmazzák a PCR technikát 
(Polymerase Chain Reaction, polimeráz láncreakció) szalmonellák
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kimutatására, így 24 óra alatt eredményhez tudnak jutni, bár pozitív esetben 
a klasszikus módszerrel történő ismétlés nem mellőzhető.

A harmadik, nemzetközi szekciót angol nyelvű poszterek 
képviselték

Horvát Adelina és Horváth István (Terra-vita d.o.o., Serbia): Consumer 
judgement of soy foods

A szója fizikai és funkcionális sajátosságai miatt széles körben, sokféle 
célra és formában használható, akár funkcionális élelmiszerekben is. 
Személyes interjúk során tájékozódtak a szójás termékek fogyasztásáról, a 
szójával kapcsolatos ismeretekről. A nyolcvanas években a szója a 
reformkonyha hatására elfogadást nyert, pozitív tapasztalatokkal. A szójás 
termékeket a vásárlók jó minőségűnek tartották, bár a szója jellemzőiről 
kevésbé voltak tájékozottak. A szója ízét elfogadók rendszeres és elégedett 
fogyasztókká váltak. A szója élettani hatásaira vonatkozó tájékozottság nem 
kielégítő, sem az egészségi hatások, sem az esetleges veszélyek 
vonatkozásában. A fogyasztók nem tudják, kinek ajánlják és kinek ne. 
Szerbiában -  Magyarországgal szemben -  régebben is rendszeresen 
fogyasztottak szóját, amely az étrendben általánosan elterjedt. Új termékek 
is jelennek meg, a fogyasztók ezekhez adaptálódnak: az ismeretek 
terjesztésével jelentősen javítható a tudatos választás.

Temesi Ágoston (Corvinus University of Budapest, Faculty of Food 
Science, Department of Food Economy), Biacs Péter (Corvinus University 
of Budapest, Faculty of Food Science, Department of Microbiology and 
Biotechnology) és Szenté Viktória (Kaposvár University, Faculty of 
Economics, Department of Marketing and Trade): Functional canned foods -  
Food inovation according to consumers’ needs.

A hosszú múltra visszatekintő hazai konzervipar jelenleg a kisebb 
vállalkozások problémáival szembesül. A KKV-ok kevéssé versenyképesek 
a hazai és világpiacon, így kénytelenek csökkenteni termelésüket. Ebben a 
helyzetben különösen fontos az innováció, a hozzáadott értékű termékek 
előállítása. Kutatásukban a hazai fogyasztói elvárásokat, preferenciákat és 
magatartást tanulmányozták a lehetséges innovációs út kijelölése érdekében. 
A magyar fogyasztó kedvező egészségi hatású konzerveket vár, tehát 
ilyenek előállítása javasolható. A lehetséges célcsoportot a nők és a 
tehetősebbek jelentik. A funkcionális élelmiszerek előállítása jelenthet a 
konzervipar számára egy olyan áttörési pontot, amely erősíti piaci helyzetét.
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S o ó s  G a b r ie l la ,  B ia c s  P é te r  és K is s  A t t i l a  (Eszterházy Károly College, 
Faculty of Economics and Social Sciences): Consumer motivation and 
consumer attitudes in connection with functional foods

A funkcionális élelmiszerek részaránya nő az eladásban, az egészséges 
életvitel kihívásával párhuzamosan. 1000 fős reprezentatív mintán 
vizsgálták az ezzel kapcsolatos fogyasztói ismereteket és motivációt. A 
fogalmat csak 17% ismerte, és ennek befolyásoló tényezőit az iskolázottság, 
az anyagi helyzet , vagy egy lehetséges idült betegség képezte. A nők kissé 
nagyobb arányban választottak rendszeresen „egészséges” termékeket, mint 
a férfiak (88, illetve 68%). A háztartás típusa, a gyermekek nem 
befolyásolták lényegesen a választást. Főleg a tejterméket, gyümölcsöt és 
zöldséget favorizálták. A vásárlást befolyásoló tényezők közül a 
legfontosabb az ár, illetve a financiális háttér volt 32%-nál, de a nagyobb 
jövedelműeknél a rendelkezésre álló információ is lényeges volt. Az ár 
jelentőségét az egészségesség felülírhatja. A hirdetéseket nem tartották 
meghatározónak, kivéve a süteményeket és az újdonságot, főként 
gyermekeknél. Tejtermékek választásánál a csomagolás lényeges tényező. 
Az akciós alkalmi vétel erősen befolyásol. A vizsgálat során egyértelmű volt 
az, hogy a fogyasztók nem egészségtudatosán vásárolnak: több információ 
szükséges ezen a területen.

B ö r ö n d i - F ü lö p  N ik o l e t t a * , S o ó s  M i h á l y *, M e ld a h l  G e o f f r e y  (Colby 
College, USA), L e lo v ic s  Z s u z s a n n a  (РТЕ ETK) és S z a k á ly  Z o l t á n * 
(^Kaposvár University, Faculty of Economics, Department of Marketing and 
Trade): The conformation of body image of children

A szerzők a fiatalok fogyókúrájáról kívántak reális képet kapni 
vizsgálatuk során: mit tettek elfogadható testsúlyuk elérésére, milyen 
fogyókúrás étrendet alkalmaztak, melyikben hittek, milyen testgyakorlást 
végeztek. A módszer önbevallásos kérdőíven alapult, beleértve a 
testméreteket is, amelyekből kiszámították a testtömeg-indexet (TTI). A 
vizsgáltak 38,2%-a volt elégedett a testsúlyával, 44,4% érezte kövérnek 
magát. A TTI szerint normál tartományba tartozott 56,2%, 31%-nak volt 
túlsúlya. 55,1% sportolt, végzett kiegészítő testgyakorlást, 29,8% diétázott 
és 15,3% már többször próbálkozott ezzel. A szubjektív testkép tehát nem 
esik egybe a TTI szerinti tényleges helyzettel. Pozitívumként értékelhető a 
gyakori sportolás, negatívum az, hogy sokan többször is próbálkoztak 
fogyókúrával.

S z a k á ly  Z o l tá n ,  B ő r ö n d y - F ü lö p  N ik o le t ta ,  S o ó s  M  (Kaposvár 
University, Faculty of Economics, Department of Marketing and Trade),
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Me/dahl Geoffrey (Colby College, USA) és Lelovics Zsuzsanna (PTE 
ETK): Snacking habits of children

A gyermekek Magyarországon is problémát jelentő elhízásának fő oka a 
nem megfelelő evési szokások és a mozgásszegény életmód. A nassolás a 
helytelen szokások része, amely során úgy vesznek fel a gyermekek 
energiát, hogy ennek valójában nincsenek is tudatában. Vizsgálatuk célja a 
nassolási magatartás tanulmányozása volt. 240 fő 5., 7., 9., 11. osztályos 
gyermeket kérdeztek ki nassolásuk gyakoriságáról és az elfogyasztott 
élelmiszerről. 60,1% nassolt hetenként egyszer vagy többször, főképpen 
délután vagy este, de 18,1% napjában többször is. Leginkább csokoládét 
(71,7%), gyümölcsöt (66,’%) és sós rágcsálnivalót (57,7%) fogyasztottak. 
Zöldségek és olajos magvak nassolása ritka. A nassolás tehát gyermekek 
között igen gyakori, és csak harmaduk gondolta, hogy főként az édességet 
kellene elhagynia.

Az előadásokat követő vita során elhangzott vélemények, megállapítások:

• A hazai vállalkozások exportlehetőségeinek bővítéséhez disztribútor- 
hálózat, a cégek összefogása, együttes fellépése kellene.

• A KKV-ok a hozzáadott érték 50%-át adják. Az alapot a vállalati tervek 
kidolgozása, a helyes célok kijelölése jelenti, ezek határozzák meg a 
lehetséges fejlesztést.

• A hazai tejipar részesedése a kiskereskedelemben 2004 óta 90%-ról 
50%-ra csökkent. 1 liter tejen 24 forint teher van.

• A húsiparnál a cél a hazai fogyasztók visszaszerzése lenne, de a 
szükséges 6 millió sertés helyett csak 3 millió van.

• Nincs megfelelő stratégia jelenleg, azaz nem idomul a változásokhoz.

• A népesség 60%-a él szűkös anyagi viszonyok között, ezért a termékek 
választékának kialakításánál rájuk is kell gondolni.

• A húsipar kevéssé innovatív, talán 20-30 ötlet valósul meg évente, de 
ezek is inkább csak változtatások, nem igazi újdonságok.

• A tejnél kis változtatások is fontosak: ESL tej szélesebb körű előállítása 
és forgalmazása, a dobozon nagyobb nyitókupak a csobogás kivédésére, 
a nyitott összefogó kartonok az egyszerűbb hozzáférhetőség érdekében.

• A kereskedelem olcsóbb árut kíván, de megjelent a jobb minőség iránti 
igény is.

Biró György
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