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2. Változó kihívások

Az élelmiszerlánc-biztonság felügyelete jelentősen 
megváltozott a rendszerváltozást követő csaknem 
két és fél évtizedben. A korábbi eszközeink rész-
ben elvesztek (önálló nemzeti szabályozási keretek, 
importellenőrzések), részben pedig a bekövetkező 
társadalmi változások hatására kellett megváltoztat-
nunk őket (vállalkozás szabadságának kiterjesztése, 
áruválaszték dinamikus bővülése, áruforgalom glo-
balizálódása). A tételes vizsgálatok és véletlensze-
rű szúrópróbák helyét a kockázatelemzés vette át, 
amelynek legfontosabb célja az erőforrások maxi-
mális hatékonyságú felhasználása az élelmiszerlánc 
biztonsága érdekében. Az intelligens ellenőrzési ter-
vek és monitoring megjelenése mellett szintén fontos 
volt, hogy a teljes élelmiszerláncra kiterjedő nyomon-

követéssel lehetővé tegyük az élelmiszerlánc-esemé-
nyek okainak és kiterjedésének pontos meghatáro-
zását, elősegítsük a károk mérséklését és fejlesszük 
a korai észlelési, megelőzési képességeinket.

A módszertani és intézményi fejlesztések azonban ön-
magukban nem elegendők, szemléletváltásra és part-
nerekre is szükségünk van, hiszen évről évre nő a fel-
adataink száma, összetettsége. A tisztességes vállalko-
zások és a tudatos fogyasztók személyében keresünk 
partnereket. Közös érdekünk, hogy kiszoruljanak a pi-
acról azok a termékek, amelyek a fogyasztók egészsé-
gét veszélyeztetik, a magyar élelmiszer-gazdaság sze-
replőit rossz színben tüntetik fel, vagy gazdasági hát-
rányba hozzák azokat a cégeket, amelyek a közterhek 
megfizetése mellett, a hatóság számára átláthatóan, 
nyomonkövethetően igyekeznek boldogulni a piacon. 

1. Összefoglalás
Az élelmiszerlánc-biztonság felügyelete jelentős változáson esett át a rendszerváltozást 
követő csaknem két és fél évtizedben. A nemzetközi kereskedelem kibontakozásával 
mindinkább komplex folyamattá vált az élelmiszerbiztonság fenntartása, ugyanakkor 
a célzott, egész élelmiszerláncra kiterjedő monitoring programok által könnyebben 
azonosíthatók, s egyben elkerülhetők a lehetséges kockázatok. 
A hatékony módszertani és intézményi fejlesztések mellett a fogyasztókkal történő 
együttműködés jelentősége is felértékelődött. 
Magyarország időben ismerte fel, hogy lépnie kell ebben a kérdésben, amely tetten érhető 
a lakosság élelmiszerbiztonsági tudatosságának javulásában, a hatóság munkájának 
és ezen keresztül a magyar élelmiszerek biztonságának pozitív megítélésében. 
Hazánkban élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos személyes megkérdezéseket már a 
2000-es évek elején is végeztek nem standardizált módon. 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012-ben indította el saját vizsgálatát 
az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos fogyasztói kockázatészleléssel és kockázat 
elkerülési magatartással kapcsolatban, amelyet azóta standardizált módszertannal, 
évi két alkalommal megismétel. Ezek az adatok pontos visszajelzést jelentenek a 
szakpolitikai döntés-előkészítés számára, amely nagyban elősegíti az Élelmiszerlánc-
biztonsági stratégia 2013-2022 célkitűzéseinek hatékony megvalósítását. A közlemény-
ben e kutatássorozat eredményeiből mutatunk be néhány elemet.
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A fogyasztók szerepe az élelmiszerlánc biztonsága 
szempontjából kulcskérdés. Az élelmiszer ugyanis 
olyan bizalmi termék, amelynek pontos összetétele, 
élelmiszer-biztonsági kockázata még szaktudás bir-
tokában is nehezen állapítható meg. Ez a terep azok-
nak is ideális, akik saját  vagy versenytárs termékek-
ről valótlant állítanak, esetleg rémhírekkel keltenek 
figyelmet maguk iránt. Mindezek miatt szükség van 
egy független szereplőre, amely képes gyors, hiteles 
tájékoztatást nyújtani a fogyasztók számára fontos 
ügyekben, valamint kockázat-megelőzési szerepet is 
betölt.

Hazánkban az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos 
fogyasztói felmérések egészen a 2000-es évek elejéig 
nyúlnak vissza. Kezdetben nem standardizált módon 
folytak a kutatások, így valódi idősoros eredmények-
ről nem tudunk beszámolni. Az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti szolgálat először 2012-ben végzett ilyen 
típusú kutatást annak érdekében, hogy reális képet 
kapjon a magyar fogyasztók élelmiszerbiztonsági 
tudatosságáról, kockázat-elkerülési magatartásáról, 
valamint a szakterületen érintett állami intézmények 
ismertségéről, munkájuk megítéléséről. A vizsgálatot 
az ország lakosságát jól reprezentáló 1000 válaszadó 

bevonásával, évente két alkalommal ismételjük meg. 
Ez a felmérési sűrűség lehetőséget teremt arra is, 
hogy értékelni tudjuk az aktuális élelmiszerlánc-ese-
ményekre adott fogyasztói reakciókat. Bár a kérdőí-
vet folyamatosan fejlesztjük, már az első kutatásnál 
arra törekedtünk, hogy az adatokat évről évre ösz-
szehasonlíthatóvá tegyük. Ezt a szempontot érvé-
nyesítettük mind a felmérésekben használt kérdések 
összeállításakor, mind a mintavételi eljárás megter-
vezésekor. Írásunkban e vizsgálatok eredményeiből 
mutatunk be néhány elemet. 

3. Élelmiszerlánc-biztonság fogyasztói szemmel

A magyar fogyasztók számára az élelmiszer-bizton-
ság kiemelt fontosságú terület. A legutóbbi, 2014 
nyarán lezárult felmérésünkben a válaszadók csak-
nem 94%-a vélekedett így (1. ábra). Bár a fogyasz-
tók véleménye meglehetősen homogén a kérdéskört 
tekintve, a válaszadók életkorát és nemét illetően is 
statisztikailag igazolható szignifikáns különbségeket 
találtunk: a megkérdezettek közül a nők nagyobb 
arányban tartják fontos területnek az élelmiszer-biz-
tonságot, s az életkor előrehaladtával szintén erőtel-
jesebb egyetértés mutatkozik ebben a tekintetben.

1. ábra: Fogyasztói vélemények az élelmiszerbiztonság társadalmi jelentőségéről 
Figure 1: Consumer opinion on the social significance of food safety

Természetesen lényeges kérdés, hogy mihez mérjük 
a szakterület fontosságát. Éppen ezért arra kértük a 
válaszadókat, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán osztá-
lyozzák a 2. ábrán felsorolt állami feladatkörök jelen-

tőségét. A magasabb érték a nagyobb jelentőséget 
jelöli. A teljes felmérés adatait az 1. táblázat tartal-
mazza.
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Ön szerint mennyire fontos kérdés az élelmiszerbiztonság?
In your opinion, how important is food safety? 
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Spring 2013

2013 ősz
Fall 2013

2014 tavasz
Spring 2014

83 Élelmiszervizsgálati közlemények – 2014. LX. évf. 3. szám

A
 N

É
B

IH
 H

ÍR
E

I
É

L
E

L
M

IS
Z

E
R

L
Á

N
C

-B
IZ

T
O

N
S

Á
G

I S
T
R

A
T
É

G
IA



84

Consumer research in 
the service of food chain 
safety supervision
Sarolta Barna1 – Gyula Kasza2 – Barbara Bódi2

1.  Summary

There have been significant changes in food chain safety 
supervision in the two and a half decades following the re-
gime change. With the development of international trade, 
maintaining food safety became an increasingly complex 
procedure, however, by using targeted monitoring programs 
extending to the whole food chain, possible risks are more 
easily identified and become easier to avoid. In addition to 
efficient methodological and institutional developments, the 
significance of cooperation with consumers increased as 
well. It was recognized in time by Hungary that steps needed 
to be taken in this area, and the result of these steps was 
an improved food safety consciousness on the part of the 
population, and also a more positive opinion about authority 
activities and, through this, the safety of Hungarian foods. 
Personal interviews related to food safety were already con-
ducted in Hungary in the early 2000s, in a non-standardized 
way.

The National Food Chain Safety Office launched its own 
investigation related to consumer risk perception and risk 
avoidance behaviour related to food safety in 2012, which 
has been repeated since twice a year, using a standardized 
methodology. These data provide precise feedback for the 
preparation for policy decisions, facilitating greatly the ef-
fective implementation of the objectives of the Food Chain 
Strategy 2013-2022. A few elements of the results of this 
series of research are presented in the current paper.

2.  Changing challenges

The supervision of food chain safety surveillance has 
changed significantly in the almost two and a half decades 
following the regime change. Some of our earlier tools were 
lost (independent national regulatory frameworks, import 
controls), and others had to be changed due to the social 
changes taking place (extension of enterprise freedom, 
dynamic product range expansion, globalization of trade). 
Itemized analyses and random samplings were replaced by 
risk assessment, whose main objective is to achieve maxi-
mum efficiency in the use of resources in order to ensure 
food chain safety. In addition to the appearance of intelligent 
control plans and monitoring, it was also important to make 
it possible to determine precisely the causes and the extent 
of food chain events by tracing that extend to the complete 
food chain, to facilitate damage control, and to improve our 
early detection and prevention capabilities.

However, methodological and institutional developments 
alone are not enough we need a change in attitude and part-
ners, since the number and the complexity of our tasks in-
creases every year. We look for partners among reputable 
entrepreneurs and conscious consumers. It is in our com-
mon interest to remove those products from the market that 
endanger consumer health, shed bad light on members of 
the Hungarian food economy, or are a source of econom-
ic disadvantage for companies that are paying their public 
dues and are trying to operate in a way that is transparent 
and traceable for the authorities. Consumers play a key role 
in the safety of the food chain. This is true because food is 
a product of trust, whose exact composition and its food 
safety risk is hard to determine, even for people possess-
ing the necessary professional knowledge. This field is ideal 

for those who provide false statements about their own or 
the competitor’s product, or draw attention to themselves 
by spreading false rumours. For these reasons, it is neces-
sary to have an independent entity, who can provide fast and 
credible information on matters important to consumers, 
and who can also play a risk prevention role.

Consumer surveys on food safety in Hungary go back to the 
early 2000s. In the beginning, research was not conducted 
in a standardized way, so real time-series data cannot be re-
ported. This type of research was first performed by the food 
chain supervision service in 2012, in order to obtain a realis-
tic picture about the food safety consciousness of Hungarian 
consumers, their risk avoidance behaviour, and about the 
recognition of state institutes in the professional field, and 
the opinion on their work. The study is repeated twice a year, 
involving 1000 respondents representing the population of 
the country well. This survey frequency also creates an op-
portunity to evaluate consumer reactions to current food 
chain events. Although the questionnaire is being developed 
continuously, even on the first occasion, our goal was to ob-
tain data that are comparable from year to year. This aspect 
was kept in mind when compiling the questions to be used in 
the survey, and also when planning the sampling procedure. 
A few elements of the results of these tests are presented in 
the current paper.

3. Food chain safety in the eyes of the consumers

Food safety is an area of utmost importance for Hungarian 
consumers. This was the opinion of almost 94% of respond-
ents in our latest survey, concluded in summer 2014 (Fig-
ure 1). Although consumer opinion on this topic was rather 
homogeneous, statistically verifiable, significant differences 
were found according to the age and gender of the respond-
ents: of the people questioned, a higher proportion of wom-
en considered food safety an important area, and a stronger 
agreement was also observed with increasing age.

Of course, it is a relevant question what the importance of 
the professional field is compared to. That is why respond-
ents were asked to indicate, on a scale of 1 to 5, the signifi-
cance of the state functions listed in Figure 2. Higher values 
indicate greater importance. The results of total survey are 
listed in the table 1.

Current food chain events are usually reflected in consumer 
opinions related to food safety, and impressions recorded 
during the surveys provide a complex picture about the be-
haviour of the authority in the given situation. When assessing 
food chain safety, positive changes were observed by more 
than one third of respondents, while less than 10% reported 
unfavourable trends (Figure 2). It must be emphasized that 
the number of consumers experiencing an improvement 
in the area of food safety (34.75%) increased significantly, 
compared to the data from one year ago (25.25%), while the 
number of dissatisfied people decreased to a similar extent.

4.  How do we try to protect ourselves against food 
safety risks?

Naturally, all consumers try to protect themselves somehow. 
The roles of different decision making aspects, in the order 
of consumer risk identification, are illustrated graphically in 
Figure 3. According to the Figure 3, purchasing decisions 
are made more consciously by female consumers than by 
male ones, and it is considered more important by older 
respondents to be we-informed in the questions of food 
safety. They stick more and more to the same stores with 
increasing age, however, they are less loyal to certain brands 
or manufacturers.
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1. táblázat: A teljes felmérés adatai 
Table 1: The results of total survey

Ön szerint mennyire fontosak az alábbi területek?
In your opinion, how important are the following areas?

  2013 tavasz 
Spring 2013

2013 ősz 
Fall 2013

2014 tavasz 
Spring 2014

  átlag/AVG szórás/RSD átlag/AVG szórás/RSD átlag/AVG szórás/RSD

Egészségügy 
Health care 4,76 0,73 4,86 0,55 4,85 0,55

Élelmiszerbiztonság 
Food safety na. na. 4,79 0,63 4,80 0,60

Közrendvédelem 
Protection of civil order 4,40 0,97 4,64 0,73 4,53 0,83

Katasztrófavédelem 
Disaster management 4,35 0,94 4,58 0,76 4,48 0,85

Fogyasztóvédelem 
Consumer protection 4,42 0,90 4,56 0,74 4,47 0,83

Munkavédelmi hatóság 
Occupational safety authority 4,15 0,98 4,40 0,83 4,33 0,90

Pénzügyi felügyelet 
Financial supervisory authority 4,21 1,00 4,37 0,90 4,26 0,98

Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos fogyasztói 
véleményekben általában visszatükröződnek az ak-
tuális élelmiszerlánc-események, s a felmérések so-
rán rögzített benyomások átfogó képet szolgáltatnak 
a hatóság adott helyzetben történő helytállásáról is. 
Az élelmiszerlánc biztonságának megítélése során a 
válaszadók több mint egyharmada pozitív változáso-

kat észlelt, miközben kevesebb, mint 10% számolt 
be kedvezőtlen folyamatokról (2. ábra). Kiemelen-
dő, hogy az egy évvel ezelőtti adatokhoz (25,25%) 
viszonyítva határozottan nőtt az élelmiszerlánc-biz-
tonság területén javulást tapasztaló fogyasztók szá-
ma (34,75%), miközben az elégedetleneké hasonló 
arányban csökkent.

2. ábra: Fogyasztói vélemények az élelmiszerlánc-biztonság változásáról 
Figure 2: Consumer opinion on the change in food chain safety

4. Hogyan próbáljuk megvédeni magunkat az élel-
miszer-biztonsági kockázatoktól?

Természetesen minden fogyasztó igyekszik valami-
lyen módon megvédeni magát.   A 3. ábra szemlélete-
sen mutatja be az egyes döntési szempontok szerepét 
a fogyasztói kockázatészlelés szerinti sorrendben. A 

női fogyasztók eszerint vásárlási döntéseiket tuda-
tosabban hozzák meg, mint a férfiak, s az idősebb 
válaszadók fontosabbnak tartják, hogy folyamatosan 
tájékozódjanak élelmiszer-biztonsági kérdésekben. Az 
életkor előrehaladtával egyre inkább ragaszkodnak a 
számukra bevált üzletekhez, egyre kevésbé kötődnek 
azonban egyes márkákhoz, illetve gyártókhoz. 

0% 20% 40% 60% 80%

2013 tavasz

2013 ősz

2014 tavasz

2013 Spring

2013 Fall

2014 Spring

14,85%  

8,84%  

9,28%  

59,90%  

55,31%  

55,97%  

25,25%  

35,85%  

34,75%  

Véleménye szerint hogyan változott a hazai 
élelmiszerlánc-biztonság az elmúlt 5 év során?

In your opinion, how did food chain safety change over the last 5 years? 

Jobb
Better

Változatlan
Unchanged

Rosszabb
Worse
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5.  Recognition of the food chain supervisory authority

Food businesses are supervised by several authorities at 
the same time. Of the professional fields, the National Food 
Chain Safety Office (NÉBIH) is responsible for the state su-
pervision of food chain safety. Although this office celebrat-
ed the 125th anniversary of its foundation last year, it only 
bears the name NÉBIH since March 15, 2012. Recognition 
of the organization has a fundamental importance in estab-
lishing credibility therefore, it is tested regularly. Results in 
Figure 4 show that recognition of the new name has been 
increasing continuously. We would like to underscore two of 
the several interesting aspects of the results. The first one is 
that the Hungarian acronym name KÖJÁL (Station of Pub-
lic Health and Epidemiology), which ceased to exist more 
than two decades ago, still shows a result of 14.04%. The 
other interesting phenomenon is that, in parallel with the in-
creasing recognition of NÉBIH, the recognition of the inde-
pendently no-longer existing Hungarian Food Safety Office 
(MÉBIH) has been increasing as well, which is most likely 
due to the similarity of the names of the two organizations. 
As expected, the correct name was selected by younger re-

spondents with higher levels of education, and it was also a 
sign of progress that families with small children are signifi-
cantly more knowledgeable than the average.

Knowledge challenge type questions are also used for mul-
tivariate analysis, in order to be able to characterize different 
consumer segments more accurately. Most interesting re-
sults of this question group are shown in Figure 5. Although 
there have been a certain improvement in this aspect over 
the years, it can still be stated that a significant portion of 
consumers is still not well-informed enough on food safety 
issues. More qualified, younger and higher-income respond-
ents performed better than average.

6. Conclusions

Today, the increasing value of the cooperation with consum-
ers can be observed in the food chain supervisory author-
ity of all developed countries. It was recognized in time by 
Hungary that steps needed to be taken in this question, the 
results of which can now be measured in the improved food 
safety consciousness of the population and the positive per-
ception of the work of the authority and, through this, of the 
safety of Hungarian foods.

3. ábra: Fogyasztói vélemények az élelmiszer-biztonsági kockázatokról 
Figure 3: Consumer opinions about food safety risks

5. Az élelmiszerlánc-felügyelet ismertsége

Az élelmiszervállalkozások ellenőrzésével egyidejűleg 
több hatóság is foglalkozik.  A szakterületek közül az 
élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos állami fel-
ügyelet tartozik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalhoz (NÉBIH). Bár e szolgálat tavaly ünnepelte 

alapításának 125. évfordulóját, a NÉBIH nevet azon-
ban csak 2012. március 15-e óta viseli. A szervezet 
ismertsége alapvető jelentőségű a hitelesség megte-
remtésében, ezért ezt is rendszeresen vizsgáljuk. A 
4. ábrán látható eredmények azt mutatják, hogy az 
új név ismertsége ütemesen fejlődik. Az eredmények 
között felfedezhető számos érdekesség közül kettőt 
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4,16 

4,21 

4,54 
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Folyamatosan tájékozódni, tanulni kell ezen a területen is
Constant information, learning is important in the area as well

A kistermelői élelmiszerek biztonságosabbak,
mint a nagyobb gyártók termékei

Products from small producers are safer than 
those of big manufacturers

Alaposan el kell olvasni a termék címkéjét
Read product label carefully

A magyar termékek kevésbé kockázatosak, mint az import
Hungarian products are less risky than foreign ones

Tudatosan kell márkát választani
Conscious brand selection

Tudatosan kell boltot választani: vannak megbízható
és megbízhatatlan boltok

Conscious store selection: there are reliable and unreliable stores

Fontos a termék származási országa
Check the country of origin of the product

Meg kell nézni a termék fogyaszthatósági idejét
Check product shelf-life

Mit tesz Ön, hogy megvédje magát az élelmiszerbiztonsági kockázatoktól? 
What do you do to protect yourself from food safety risks? 
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emelnénk ki. A már több, mint két évtizede nem léte-
ző „KÖJÁL” név még mindig 14,04%-os eredményt 
mutat fel. Szintén érdekes jelenség, hogy a NÉBIH 
ismertségének fejlődésével párhuzamosan az önálló-
an ma már nem létező Magyar Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal (MÉBIH) ismertsége is emelkedik, amely a két 
szervezet elnevezésének hasonlóságából adódhat. 

A fiatalabb és magasabb iskolai végzettséggel ren-
delkező válaszadók közül – várakozásunknak megfe-
lelően – többen jelölték meg a helyes megnevezést, 
s előremutató eredménynek számít, hogy a kisgye-
rekes családok is szignifikánsan tájékozottabbak az 
átlagnál.

 

4. ábra: Az élelmiszerlánc-biztonság állami felügyeletéért felelős szervezet a fogyasztói megítélés alapján 
Figure 4: State authority responsible for food chain safety supervision according to consumer recognition

A többváltozós elemzésekhez tudáspróba jellegű 
kérdéseket is alkalmazunk, hogy még pontosabban 
tudjuk jellemezni az egyes fogyasztói szegmenseket. 
E kérdéscsoportból a legérdekesebb eredményeket 
mutatjuk be az 5. ábrán. Bár az évek során bizonyos 
mértékű javulást tapasztaltunk e tekintetben, kije-

lenthető, hogy a fogyasztók jelentős hányada még 
mindig nem kellően tájékozott élelmiszer-biztonsági 
kérdésekben. Az átlagnál jobb eredményeket értek el 
a kvalifikáltabb, fiatalabb, valamint magasabb jöve-
delemmel rendelkező válaszadók.
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 Mely hatósághoz tartozik leginkább az élelmiszerbiztonság állami felügyelete?
Which authority is most responsible for state supervision of food safety? 

 

2014 tavasz
2014 spring

2013 ősz
2013 fall

2013 tavasz
2013 spring

A
 N

É
B

IH
 H

ÍR
E

I
É

L
E

L
M

IS
Z

E
R

L
Á

N
C

-B
IZ

T
O

N
S

Á
G

I S
T
R

A
T
É

G
IA

A kép illusztráció / The picture is illustration
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5. ábra: Tudáspróba jellegű kérdések 
Figure 5: Knowledge challenge type questions

6. Következtetések

A fogyasztókkal való együttműködés felértékelődése 
ma minden fejlett ország élelmiszerlánc-felügyele-
tében megfigyelhető. Magyarország időben ismerte 

fel, hogy lépnie kell ebben a kérdésben, aminek ered-
ményét lemérhetjük a lakosság élelmiszerbiztonsági 
tudatosságának javulásában, a hatóság munkájának 
és ezeken keresztül a magyar élelmiszerek biztonsá-
gának pozitív megítélésében.
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Ön szerint melyik állítás igaz és melyik hamis?
In your opinion, which statement is true and which one is false?  

Igaz / true

Hamis / false


