
A biotermék-fogyasztók magatartásával foglalkozó kutatások az elmúlt
húsz évben megsokszorozódtak. Az elméleti bevezetõben ezeknek a kutatá-
soknak a fõbb témaköreit és kutatási eredményeit tekintjük át röviden. Cik-
künk központi célja a biotermék-fogyasztók ismereteinek feltérképezése. A bi-
otermékek fogyasztása tudatos magatartást feltételez, amelynek kiindulópont-
ját az ismeretek képezik. A biotermékek valódi elõnyeinek tudatában fogják a
fogyasztók ezt az élelmiszerkategóriát választani a konvencionális élelmisze-
rek helyett.

A felmérést kolozsvári lakosok körében végeztük, 455 elemszámú mintán.
A mintavétel kvótás módszerrel történt, a felnõtt lakosság nemek és korcsopor-
tok szerinti megoszlását véve figyelembe.

Kutatásunk eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a magukat biotermék-
fogyasztónak tartó személyek nagy része nincs tisztában a biotermékek objek-
tív követelményrendszerével, valamint összetéveszti ezeket a termékeket más,
részben hasonló elõnyöket kínáló termékekkel. A vásárlók ilyen mértékû tájé-
kozatlansága miatt úgy gondoljuk, hogy a kereslet növelésének legfontosabb
feltétele a termékcsoport marketingkommunikációjának rendszeresítése és ha-
tékonnyá tétele.

Kulcsszavak: bioélelmiszer, fogyasztói magatartás, fogyasztói ismeretek,
motiváció

A biotermékek az utóbbi húsz évben kerültek a figyelem középpont-
jába, miután több olyan társadalmi, gazdasági, általánosan jóléttel kap-
csolatos probléma került napirendre, ami felkelti a bioélelmiszer iránti
érdeklõdést. Éppen ezért a biotermék-fogyasztásnak és -termelésnek is
több motivációját tudjuk felsorakoztatni. Párhuzamosan tekintve a két
oldal motivációit, elmondhatjuk, hogy a biotermékek elõállítása szigo-
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rú, környezet- és egészségkímélõ feltételrendszerhez kötött, ezért kon-
vergál a környezetvédelemmel kapcsolatos eszmékkel és intézkedések-
kel, ennél fogva támogatást is élvez. A piac növekedési üteme és a foko-
zódó fogyasztói érdeklõdés is vonzóvá teszi a biotermékek termelését,
feldolgozását, forgalmazását. Fogyasztói oldalról közelítve meg a téma-
kört, elõször saját és családunk egészsége, másrészt a környezetünk
iránti érzékenység az, ami ösztönözheti a vásárlást. Mindemellett a fair
trade kereskedelem és közösségi érzés szolgálhat még piaci húzóerõ-
ként. A fogyasztók amellett, hogy támogatják a helyi kistermelõk megél-
hetését, ismerik a megvásárolt élelmiszerek eredetét és útját, támogatják
a biotermékek azon lényegét is, miszerint minél közelebbrõl vásárolnak,
annál kevesebbet utazik a termék, annál frissebb, tisztább és annál ke-
vésbé szennyezi a környezetet a szállítás során.

Láthattuk tehát, hogy a biotermék-termelésnek és -fogyasztásnak elég
komplex motivációrendszere lehet, némely motiváció pedig egészen el-
vont gondolkodást és magasabb szintû világnézetet igényel.

Fogalmak
A bioélelmiszerek olyan termékek, amelyeknek gyártási folyamata ga-

rantálja teljes értékük megõrzését az élelmiszerlánc teljes hosszában (Co-
uncil Regulation (EC) No 834/2007). Ezek az élelmiszerek nem tartalmaz-
nak mesterséges tartósítószereket, adalékanyagokat, színezékeket. A kate-
gória azonosítása azonban a fogyasztói piacon nem tökéletes, gyakran el-
õfordul, hogy a fogyasztó tévesen határozza meg a biotermékeket.

Az egyes országokban a biotermékek elnevezése más-más szótõre ve-
zethetõ vissza. Az angolok organikus (organic), a franciák, németek, ma-
gyarok biológiai vagy biogazdálkodásról beszélnek, a szlovákok, svédek,
spanyolok ökológiairól, bár az angol „organic” jelzõ is a görög „bio” foga-
lom által jelölt értelemre vezethetõ vissza (Essoussi & Zahaf 2008). Ro-
mániában a bioélelmiszerek hivatalos neve az „ökoélelmiszer”, ami a
környezettel való kapcsolatot emeli elsõdleges meghatározó tényezõvé,
nem pedig általában az „élettel” – így saját élettel – történõ meghatáro-
zást, ahogy azt a „bio” elõtag teszi. Bizalmasan egyre inkább használják
a „bio” elõtagot illetve jelzõt is, azonban jórészt a hagyományos falusi
termelést illetve vele.
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A nemzetközi és hazai szakirodalom a hozamot és termelékenységet
javító szereket és eljárásokat alkalmazó, a termékek tápértékét és egész-
ségességét rontó mezõgazdasági termelést és élelmiszeripari feldolgo-
zást a „konvencionális” jelzõvel illeti. Ez a kifejezés a „hagyományos”
jelzõvel is helyettesíthetõ, hiszen az évek óta bevett gazdálkodási szoká-
sok is már hagyományosnak tekinthetõek.

Léteznek más élelmiszerkategóriák is, amelyek részben hasonló elõ-
nyöket kínálnak, és amelyeket gyakran együtt is értékesítenek a bioter-
mékekkel. Számos esetben elõfordul, hogy a hiányosabb ismeretekkel
rendelkezõ fogyasztó nem tudja ezeket megkülönböztetni egymástól.
Ilyenek a funkcionális élelmiszerek és a természetes élelmiszerek. A
funkcionális élelmiszerek olyan termékek, amelyek a hagyományos táp-
lálkozási célokon túl a szervezet bizonyos életfunkcióira pozitív hatás-
sal vannak, és az egészségre, jól-létre és teljesítményre jótékonyan hat-
nak. A funkcionális élelmiszerek lehetnek technológiai innováció ered-
ményei is (vitaminnal dúsított élelmiszerek), de léteznek természetes
funkcionális élelmiszerek is (pl. lazachús) (Kotilainen et al. 2006). A ter-
mészetes (natúr) élelmiszerek alacsony feldolgozottságú termékek, nem
tartalmaznak hozzáadott cukrot, tartósítószert, ízfokozókat valamint
olyan adalékanyagokat, amelyek túlzott bevitele hosszú távon ártalmas
lehet a szervezet egészségére (Kotilainen et al. 2006). A bioélelmiszerek-
tõl abban különböznek, hogy bármilyen alapanyagból – tehát nem csak
biogazdálkodás során nyertbõl – elõállíthatóak.

A biotermékek piaca
A biotermékek piaca világszerte növekedést mutat. A globális keres-

let 2000 és 2006 között megduplázódott, 2006-ban 38,9 millió dollár be-
vételt generált. Azonban a keresleti és kínálati oldalon is egyenetlensé-
gek mutatkoznak az egyes országok között. Míg a biogazdálkodásra
szánt mezõgazdasági terület aránya Ausztráliában és Óceániában a leg-
magasabb, a keresletet tekintve a legnagyobb fogyasztó Észak-Amerika
és Európa. E két kontinens a bioélelmiszerek  piacának 97%-át jelenti
(The world of organic agriculture, 2008).

Romániában az elmúlt közel tíz évben a biotermelésre használt föld-
területek megtízszerezõdtek. 2007-ben közel 4000 biogazda termelt 200



000 hektáron (Organic Agriculture in Romania, 2008). A termelés közel
90%-át exportálják. A legjelentõsebb üzletkötési lehetõség a romániai
biogazdák számára az évente megszervezett nürnbergi BioFach nemzet-
közi vásár. A biotermékek romániai piaca tekintetében a nagy áruház-
láncok (Metro, Carrefour, Cora, Auchan) a legjelentõsebbek, bár polcai-
kon többnyire import termékek találhatók. Ma már a nagyobb városok-
ban mûködnek szakosodott bioboltok, valamint a természetgyógyászati
termékeket forgalmazó boltok, gyógyszertárak is tartanak kínálatukban
ilyen termékeket. A romániai lakosság által elfogyasztott élelmiszer ke-
vesebb, mint 0,01%-át teszi ki a bioélelmiszer, míg ez az arány a Nyugat-
európai országokban eléri a 3–4%-ot is (Organic Agriculture in Roma-
nia, 2008).

A biotermék-fogyasztó magatartása
A kilencvenes évektõl kezdõdõen megsokszorozódtak azok a tanul-

mányok, amelyek a biotermék-fogyasztói magatartást vizsgálják (Hugh-
ner et al.  2007, Ureña et al. 2008, Padel & Foster 2005). A fõbb tárgyalt
témakörök a biotermékek fogyasztását ösztönzõ tényezõk, a biotermé-
kek fogyasztását gátló tényezõk, a biotermék-fogyasztó profilja, illetve
piacszegmentálás. A kutatások tükrében a motivációk és gátló tényezõk
fontossági sorrendje változik országonként.

A biotermékek fogyasztását motiváló tényezõk is további két csoport-
ba sorolhatók (Michaelidou & Hassan 2008). Így beszélhetünk egoista
(önzõ) és altruista (önzetlen) motivációkról. Az egoista motiváció az
egyéni érdeket, hasznot helyezi a középpontba, és ennek maximalizálá-
sa érdekében ösztönzi az egyént valamely fogyasztói magatartásra, míg
az altruista magatartást a közösségi, fõként etikai megfontolások vezér-
lik. Az egoista motiváló tényezõk közül a kutatások leggyakrabban a kö-
vetkezõket említik: egészséges táplálkozás (Zanoli & Naspetti 2002,
Magnusson et al. 2001), élvezeti érték (íz), élelmiszerbiztonság és a kon-
vencionális élelmiszerekben való bizalom megrendülése (Michaelidou
& Hassan 2008), divat és személyes kíváncsiság. Az altruista motivációk
a következõk lehetnek: környezetvédelmi vonatkozások (Honkanen et.
al. 2006, Zanoli & Naspetti 2002), az állatok jóléte (Honkanen et. al.
2006, Makatouni 2002), a helyi gazdák és a fair trade kereskedelem tá-

Pál Zsuzsa – Pápay Orsolya



mogatása (Essoussi & Zahaf 2008, Fotopoulos & Krystallis, 2002b).
A biotermékek fogyasztását akadályozó tényezõk közül leggyakrab-

ban azok árát említik (Ritson & Oughton 2007, Ureña et al. 2008, Foto-
poulos & Krystallis 2002a, Padel & Foster 2005), aztán a termékek hiá-
nyos elosztását, így a nehéz hozzáférést (Fotopoulos & Krystallis 2002,
Zanoli & Naspetti 2002), az információhiányt (Padel & Foster 2005), az
esztétikai hiányosságokat, a tanúsító szervekkel szembeni bizalmatlan-
ságot, valamint a konvencionális termékekkel való elégedettséget és az
átállással kapcsolatos energia és idõ költségét.

A fogyasztó ismeretei
A fogyasztók ismereteinek feltérképezése és alakítása az egyik leg-

fontosabb marketingfeladat. Új termékek esetében a fogyasztók keve-
sebb ismerettel rendelkeznek, így azokat bõvíteni kell, esetleg „nevelni”
a fogyasztókat az új elõnyök befogadására. Ez utóbbi az attitûdformálás
idõrendjében egy lépéssel korábbra teszi a beavatkozást. Az attitûd há-
rom alapon képzõdhet: emocionális, racionális és magatartási. Ezek öt-
vözõdnek, sorrendjük váltakozhat a fogyasztó érintettségének és az al-
ternatívák differenciáltsági fokának függvényében. Az emocionális atti-
tûdkialakulás alapját az érzelmek képezik, a racionálisét pedig a hitek,
ismeretek és az észlelés. A harmadik lehetséges attitûdképzõdési alap a
korábban kifejtett magatartás és a tapasztalat. A szakirodalom a fenti há-
rom alapot az attitûd ABC-jének is nevezi: A-affect, B-behaviour, C-cog-
nition3 (Olson & Kendrick 2008).

A marketingkommunikáció fogyasztói mikromodelljei szemléltetik a
folyamatot az információ észlelésétõl a kifejtett magatartásig. A fogyasz-
tók kognitív, érzelmi és cselekvési szakaszokon esnek át ebben a sorrend-
ben akkor, amikor magas érintettségû (high involvement) vásárlási szitu-
ációról van szó, és ezzel egyidõben az alternatívák közt észlelt különbség
jelentõs. Robert J. Lavidge és Gary A. Steiner hatáshierarchia modellje (1.
ábra) vagy akár a közismert és a szakirodalomban leggyakrabban idézett
AIDA modell is a válaszreakciók fent említett sorrendjére épül (Kotler &
Keller 2006), amelynek kiinduló pontját az ismeretek képezik.

3 A – affect, B – behaviour, C – cognition = hat/érint, magatartás, ismeret
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Kognitív szakasz

Érzelmi szakasz

Cselekvési szakasz

Forrás: Kotler & Keller 2006

1. ábra. Hatáshierarchia modell

Általánosan az ismeret a memóriában tárolt információk sokasága
(egy adott tárgyra, témára stb. vonatkoztatva). A fogyasztók (valamely
termékkel kapcsolatos) ismeretei több szinten is vizsgálhatóak (Plãiaº
1997), például a termékkategória ismerete, a terminológia ismerete, a
terméktulajdonságok ismerete, a termékkel, termékkategóriával kapcso-
latos képzetek stb kapcsán. A terméktulajdonsággal kapcsolatos vizsgá-
latokat arculatvizsgálatnak is nevezik. A fogyasztói ismeretek becslése-
kor sokan úgy vélekedtek, hogy a tapasztalatok vizsgálata elég ahhoz,
hogy értékeljük az ismeretek minõségét és mennyiségét. Azonban lehet-
nek olyan fogyasztók, akik sosem fogyasztottak egy terméket, mégis a
nem tapasztalati forrásokból nagyon sok és valós információval rendel-
keznek.

A fogyasztói ismeretek vizsgálatára két módszer létezik, de használa-
tuk kiegészíti egymást: egyik az ismeretek objektív értékelése, a másik
az ismeretek szubjektív értékelése. Az elsõ esetben ellenõrzõ kérdések
segítségével felmérik azokat az információkat, amelyek a fogyasztó me-
móriájában vannak eltárolva, a második esetben pedig azt vizsgálják,
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amit a fogyasztó vél arról, ami a saját memóriájában van (Plãiaº 1997,
Ureña et al. 2008).

A fogyasztó ismereteinek vizsgálatakor az információforrások feltér-
képezése, az információ forrásában való bizalom vizsgálata is ugyano-
lyan fontos, és megalapozza a hatékony marketingkommunikációt.

Hughner (2007) munkájában összegzi a biotermékekkel kapcsolatos,
a kilencvenes évektõl megjelent kutatások eredményeit, ugyanakkor
megjelöli azokat a területeket, problémaköröket, ahol szegényesek vagy
hiányoznak a kutatások. Az egyik ilyen terület a fogyasztók biotermé-
kekkel kapcsolatos információellátottsága, a magatartási változók sze-
rint is vizsgálva (Highner et al. 2007).

A kutatás
Kolozsváron 2008 decemberében nyílt meg az elsõ biobolt, de bioter-

mékeket számos természetgyógyászati boltban, gyógyszertárban és a hi-
permarketekben is lehet vásárolni. Ugyanakkor Kolozsvár mellett van a
Bioterra egyesület székhelye, amelynek célja a biogazdálkodás népsze-
rûsítése a gazdák körében. Ily módon Kolozsvár a biotermékek országos
piacának egyik fontos csomópontjává vált.

Kutatásunkban a kolozsvári lakosságot kérdeztük a biotermékekkel
kapcsolatos ismereteikrõl, véleményükrõl és esetleges biotermék-vásár-
lási szokásaikról. Célunk a biotermékekkel kapcsolatos hitek, ismeretek,
attitûdök feltérképezése volt, valamint egy esetleges potenciális piac
meghatározása mennyiségi és minõségi paraméterek segítségével.

A felmérést kolozsvári lakosok körében végeztük, 455 elemszámú
mintán. A mintavétel kvótás módszerrel történt, a felnõtt lakosság ne-
mek és korcsoportok szerinti megoszlását véve figyelembe (1. táblázat).

1.  táblázat. A minta megoszlása nem és korcsoport szerint
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Az adatgyûjtés kérdõív segítségével történt. A kérdõív a következõ té-
maköröket tárgyalta: általános élelmiszervásárlási szokások, bioélelmi-
szerek ismerete, bioélelmiszer vásárlási szokások, nemfogyasztás okai
és szegmentáló kérdések. A hangsúlyt a biotermékek ismertségére fek-
tettük, hisz ez befolyásolja a további vizsgálódásunkat.

A megkérdezettek 81%-a hallott a biotermékekrõl, közel 45%-a már
vásárolt is legalább egyszer ilyet. A vásárlók 14%-a állítja, hogy heti
rendszerességgel, 42%-a havonta több alkalommal, 6%-a havonta átla-
gosan egyszer, míg 13%-a ennél ritkábban vásárol bioterméket.

Összehasonlítva az eredményt más országok adataival, a hivatalos
statisztikákkal és az eladási listákkal, ez az arány rendkívül magas. En-
nek az lehet az oka, hogy a mintabeli személyek nem tudják pontosan,
hogy melyik termékek sorolhatóak a biotermék kategóriába, és ezért
olyan általuk vásárolt termékeket is biotermékeknek vélnek, amelyek
valójában nem azok. Ezt a feltételezésünket az is alátámasztja, hogy a
magukat biotermék-vásárlóknak vallók egy része a piacot, a saját kertet,
illetve a vidéki nagyszülõket jelölte meg beszerzési forrásként, ám az
esetek túlnyomó többségében e források egyike sem tartozik a vizsgála-
tunk tárgyát képezõ, hivatalosan is bioterméknek tekintett élelmiszerek
beszerzési forrásai közé.

Nyílt kérdés segítségével vizsgáltuk, hogy melyek azok a képzetek,
amelyeket a biotermékekhez társítanak a megkérdezettek. Sokan többféle
választ, jellemzõt is felsoroltak: természetes (19,06%), egészséges
(29,56%), nem tartalmaz E-ket és konzerváló szereket (33,7%), nem kezel-
ték vegyszerekkel (20,72%), nem ártanak a környezetnek (17,4%). Kisebb
arányban (2–3%) a következõ válaszok is elõfordultak: drágák, jók, geneti-
kailag nem módosítottak, illetve megjelent néhány negatív vélemény is.

Annak megállapításában, hogy mit tudnak az emberek a biotermé-
kekrõl, az a kérdés is segítségünkre lehet, hogy mely termékeket gondol-
ják a legegészségesebbnek, lévén, hogy a biotermékek egyik leglényege-
sebb jellemzõje az, hogy vegyszermentesek, és így nem okoznak olyan
egészségügyi panaszokat, amelyeket esetleg a konvencionális élelmisze-
rek kiválthatnak. A válaszadók csupán 15,8%-a fogyasztana biotermé-
ket, ha egészségesen szeretne táplálkozni, a legtöbben (41,1%) a hagyo-
mányos falusi termékekben bíznak, illetve nagyon sokak (40,1%) szá-
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I. A biotermékek lényegét megragadó kérdések

1.  Egy szabványrendszer alapján termelik.

2.  Egy független tanúsító szerv rendszeresen ellenõrzi a termelési
folyamatot.

3.  A termelési folyamatban nem használnak mesterséges gyomir-
tót, rovarirtót, mûtrágyát.

4.  Pozitív hatással vannak az egészségre.

5.  Nem tartalmaznak génmanipulált alkotóelemeket.

6.  Környezetkímélõ feltételek között vannak termelve.
7.  Egy embléma segítségével azonosíthatóak.

II. A biotermékekkel kapcsolatos tévhiteket vizsgáló kérdések

1.  Vitaminnal dúsított élelmiszerek.
2.  Nem tartalmazhatnak hozzáadott cukrot.

3.  Diétás élelmiszerek.

4.  Vegetáriánus élelmiszerek.
III. Vitatható állítások

1.  A biozöldségek, -gyümölcsök gyakran nem esztétikusak.

2.  Ízletesebbek a szokásos élelmiszereknél.

mára a natúr kifejezés jelent garanciát. Ez azért érdekes, mert az elõbb
vizsgált nyílt kérdés kapcsán a megkérdezettek majdnem 30%-a az
egészséget jelölte meg a biotermékek jellemzõjeként, ennél a kérdésnél
viszont az derül ki, hogy mintha mégsem bíznának benne e téren.

A következõkben azokat a kérdéseket elemezzük, amelyek a bioter-
mékek fogyasztói ismeretét, illetve a hozzá kapcsolódó hiteket és tévhi-
teket érintik. Az egyik ilyen kérdés konkrétan érint egy sor olyan állí-
tást, amelyek objektív módon meghatározzák a termékek bio voltát. Né-
hány, tévhittel kapcsolatos kérdést is feltettünk a többi között. A kérdé-
sek tartalmi és szerkezeti felépítésében Fürediné Kovács A. (2006) ta-
nulmányát vettük alapul (2. táblázat).

2.  táblázat. Biotermékekkel kapcsolatos állítások
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Bár logikusan következtethetõ, és a szakirodalom is többnyire tény-
ként kezeli, a kérdések alapjául szolgáló 13 kijelentés közül kettõrõl úgy
véltük, hogy túlzottan szubjektív ahhoz, hogy bevegyük az értékelésbe.
Hasonlóan vélekedik munkájában Fotopulos és Krystallis (2002). Ezek
az állítások a következõk: „Ízletesebbek a szokásos élelmiszereknél.” Il-
letve „A biozöldségek, -gyümölcsök gyakran nem esztétikusak.”

A kijelentésekrõl a magukat vásárlónak tekintõ személyeknek el kel-
lett dönteniük, hogy azok igazak vagy hamisak, de a „nem tudom” lehe-
tõség is a rendelkezésükre állt. A megkérdezettek válaszait egyenként
értékeltük, majd összesítettük õket a következõképpen: minden helyes
válasz 1 pont, minden helytelen illetve „nem tudom” válasz 0 pontot
ért. Így minden személy esetén kaptunk egy végsõ pontszámot, amely
megmutatta nekünk, hogy az illetõ hány kijelentés igazságértékét tudta
(vagy találta el) a 11-bõl. Az is fontos információkkal szolgál, hogy hány
pontot értek el az egyének a hetes, illetve a négyes kérdéscsoportok ese-
tén külön-külön.

Végül a pontszámok alapján a következõ kategóriákba soroltuk a
mintabeli személyeket: jól tájékozott, közepesen tájékozott, gyengén tá-
jékozott, tájékozatlan.

2. ábra. A megkérdezettek tájékozottsági szintje

A hét lényegi kérdés esetén a megkérdezettek fele (50,5%) közepesen
tájékozottnak bizonyult, 30,2%-a jól tájékozottnak, 19,3%-a pedig gyen-
gén tájékozottnak. Ezek az eredmények nem mondhatók jónak, ha abból
indulunk ki, hogy eleve olyanok válaszoltak, akik saját bevallásuk sze-
rint többé-kevésbé rendszeresen vásárolnak biotermékeket (2. ábra).

A négy beugratós kérdés esetén az eredmények egyáltalán nem kielé-
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gítõk. A tájékozatlanok aránya 87,56%, a közepesen tájékozottaké
9,45%, míg a jól tájékozottak aránya mindössze 2,99%. Ez arra utal,
hogy a biotermékekkel kapcsolatos tévhitek nagyon erõsen élnek még az
(állítólagos) vásárlók körében is.

Az összes – 11 – kérdésre adott válaszok összesítése esetén szintén
gyengék az eredmények. A jól tájékozottak aránya alig 2%, a közepesen
tájékozottaké 23,76%. A megkérdezetteknek pontosan a felérõl mond-
ható el, hogy gyengén tájékozottak, és majdnem egy negyedükrõl
(24,26%) az, hogy fogalmuk sincsen arról, mi is a biotermék. Mivel lát-
tuk, hogy a lényegi kérdések esetén az eredmények nem ennyire rosz-
szak, elmondható, hogy az összeredményt a tévhitek rontják le ilyen je-
lentõs mértékben. Ezért a továbbiakban érdemes a tévhiteket külön-kü-
lön is megvizsgálnunk.

3.  ábra. A tévhittel kapcsolatos kérdések válaszainak megoszlása

A 3. ábrából láthatjuk, hogy a legtöbb megkérdezett személy a hozzá-
adott cukor kapcsán téved. Itt nem csak azok száma magas, akik igaznak
vélik ezt a kijelentést (59,1%), de azoké is, akik „nem tudom”-mal vála-
szoltak a kérdésre (23,2%). Mindössze a megkérdezettek 17,7%-a vála-
szolt helyesen.

A másik három beugratós kérdés esetén a tévedések aránya nem
ilyen magas, de összességében a megkérdezettek nagyjából fele mond-
ható tájékozatlannak („nem tudom”-mal válaszolók) vagy rosszul tájéko-
zottnak (hibásan válaszolók), ami igen magas arány.

A legkevesebb helytelen választ A biotermékek vegetáriánus termé-
kek kérdésre adták, de még itt is 43,7% a tévedõk és nem-tudók aránya.

A biotermékek lényegével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok ará-
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nya eléggé hasonló egymáshoz. Meglepõen sokan válaszoltak helyesen
az egészséggel kapcsolatos kérdésre. A válaszadók (a magukat vásárlók-
nak vallóak) 97,5%-a azon a véleményen van, hogy a biotermékek jóté-
kony hatással vannak egészségünkre. Ezek szerint az egészséggel kap-
csolatos információk, reklámok eljutnak a biotermékek iránt érdeklõdõ
közönséghez.

A legkevesebb helyes válasz (65%) a független ellenõrzõ szervvel
kapcsolatos kérdésre érkezett. A standard alapján való gyártással kap-
csolatos kérdésre is kevesebben (74%) adtak jó választ, mint általában a
többi kérdésre.

Az ízeket tekintve a megkérdezettek kicsit több mint fele (55%) véli
úgy, hogy a biotermékek ízletesebbek a konvencionális termékeknél.
34%-uknak azonban határozott negatív véleményük van e téren. Le-
gyünk azonban óvatosak, mert, mint kiderült, a többség valójában nincs
tisztában azzal, hogy mely termékek biók, és melyek nem.

4. ábra. A „nem tudom” válaszok gyakorisága

A kinézetet tekintve közel sem jó a megítélés. A megkérdezettek
71,5%-a a biotermékeket kevésbé esztétikusnak ítéli a konvencionális
termékekhez képest, és csak 19%-uk tartja jobb kinézetûeknek õket. Er-
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re egy lehetséges magyarázat az lehet, hogy a biotermékek éppen a kü-
lönbözõ, állagot és kinézetet javító adalékok hiánya miatt biók.

A „nem tudom” válaszok aránya és száma is szolgálhat információk-
kal. A különbözõ kérdésekre különbözõ arányban érkeztek „nem tu-
dom” válaszok. Láthatjuk, hogy a független ellenõrzõ szerv, a diétás ter-
mék és a hozzáadott cukor témájú kérdések esetén volt a legmagasabb a
bizonytalanok aránya (4. ábra). A legkevesebb „nem tudom” válasz
(mindössze 1 db) az egészséggel kapcsolatos kérdésre érkezett.

Azt feltételeztük, hogy van szisztematikus kapcsolat a demográfiai
változók és a tájékozottsági szint között, illetve a magatartási változók,
azaz a vásárlás gyakorisága, vagy termékazonosítás és tájékozottság kö-
zött. A khi-négyzet próbák azt mutatták, hogy egyik esetben sem szigni-
fikáns a kapcsolat. Nem és életkorcsoport szerint az elméleti gyakorisá-
gok szinte megegyeznek az effektív gyakoriságokkal. Ugyanazt az ered-
ményt kaptuk az egyes kérdéstípusokra (7 lényegi, 4 megtévesztõ, 11
összes) lebontva.

A biotermékek bio voltáról a legtöbb információt a csomagolás nyújtja,
azonosításukra pedig egy, a címkén feltüntetett embléma szolgál, ami kö-
telezõ elem ennek a termékcsoportnak az esetében. Érdekes megfigyelni,
hogy a magukat biotermék fogyasztóknak vallók több mint 40 százaléka
csak ritkán nézi meg a termék címkéjét, 2 százaléka soha. Ez azonban le-
het annak is az oka, hogy rutinszerûen a már megszokott termékeket vásá-
rolják. Azonban a bioterméket azonosító „ae”  logó ismerete már elenged-
hetetlen a termékek azonosításához, mégis a magukat fogyasztóknak tar-
tók mindössze 55%-a ismeri ezt az emblémát, és az ismerõknek valamivel
több mint 40%-a állítja, hogy tudatosan keresi is a csomagolásokon azt.
Sajnos a válaszok így sem egészen meggyõzõek. Azt feltételeztük ugyanis,
hogy a logót ismerõk tájékozottabbak az azt nem ismerõknél a biotermé-
kek jellemzõit nézve. Azonban egyetlen kapcsolat sem bizonyult szignifi-
kánsnak, így megkérdõjelezõdik a válaszadók szavahihetõsége. Az állítást
leellenõriztük az ismereteket vizsgáló kérdõív egyik erre vonatkozó kér-
dése segítségével („Egy embléma segítségével azonosíthatóak”). A vála-
szok konvergálnak és szignifikáns kapcsolatot mutatnak, azaz a logót is-
merõk 90%-a helyesen ítélte meg az állítást, a logót nem ismerõk pedig
nagyobb arányban tévedtek vagy válaszoltak nem tudom-mal.
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Következtetések, a kutatás további irányai
A biotermékek térhódításának és a kereslet növelésének elengedhe-

tetlen eleme a termékcsoport marketingkommunikációjának rendszere-
sítése és hatékonnyá tétele. A kommunikációs térben keringõ informáci-
óáradat nemhogy javítaná, de rombolja a biotermékek imázsát. A fo-
gyasztók vagy potenciális fogyasztók gyakran téves információkkal ren-
delkeznek a termékkategóriát illetõen, így olyankor is azt vallják, hogy
bioterméket vásárolnak, amikor valamilyen más, esetleg hasonló elõ-
nyöket kínáló terméket vesznek.

A kommunikációnak figyelembe kell vennie a fogyasztók motivációs
rendszerét. Az objektív információszolgáltatás pozitív attitûd kialakítá-
sához vezet, ami egyik fontos momentuma a vásárlási szándék kialaku-
lásának és magának a vásárlási döntés meghozatalának. Nem szabad el-
felejtenünk, hogy a megfelelõ információszolgáltatás a vásárlási döntési
folyamat (problémafelismerés és információgyûjtés) elsõ két szakaszá-
nak kulcstényezõje.

A fogyasztók ismeretszintjének a felmérése az ismeretekkel kapcsola-
tos kérdéseknek csak egy szûk része. Azoknak a forrásoknak a kutatása,
amelyekbõl a különbözõ fogyasztói csoportok információkat kapnak és
gyûjtenek, valamint az információkban való bizalom szintje mind elen-
gedhetetlen szempontok egy kommunikációs stratégia hatékonnyá téte-
léhez. További kutatás javasolt ebbe az irányba.

A kutatás hiányosságának tekinthetõ, hogy egyetlen nyílt kérdést tar-
talmazott, így a megkérdezettek kénytelenek voltak standard válaszokat
adni. Ebben a témában, úgy érezzük, szükség lenne mélyinterjúk segít-
ségével feltérképezni azt, hogy ha a megkérdezettek nem is tudják, mi az
a biotermék, akkor mit tartanak annak. Erre vonatkozóan csak szûkös
információkat kaptunk. A biotermék-fogyasztók magatartásával foglal-
kozó kutatások közt is sok olyan van, amely kvalitatív módszereket al-
kalmaz (Padel & Foster 2005, Zanoli & Naspetti 2002), és ezáltal jobban
le tudják írni a fogyasztók észlelését, társításait, motivációit és attitûdjét
nemcsak a termék, de a fogyasztási aktus iránt is.
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