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BEVEZETÉS
• A halhús az egyik legegészségesebb élelmiszer:
– esszenciális aminosavak, omega-3 zsírsavak, foszfor,
mikroelemek
– fontos szerep a szív- és érrendszeri betegségek, egyes
daganatos betegségek, Alzheimer-kór megelőzésében
– fehérjetartalma magas, mely könnyen emészthető, teljes
értékű fehérje
– alacsony energiatartalmát alacsony zsírtartalmának
köszönheti, mely 1-7% közötti attól függően, hogy száraz
(amur, busa, süllő, a tengeriek közül tőkehal és a
lepényhal) vagy zsíros húsú (ponty, harcsa, angolna, a
tengeriek közül makréla, laza, tonhal és hering) halról
beszélünk
– a halhús gazdag vitaminokban, elsősorban D-, E-, Bvitaminokban, különösen B12-ben.

HALFOGYASZTÁS
• Egy XVI. századból származó erdélyi
szakácskönyv leírásából az derül ki, hogy a
magyarok ételei között tekintélyes helyet foglaltak
el a halféleségek.
• A századfordulóra azonban a sokféle említett
halból (compó, tok, harcsa, semlyeng, menyhal,
kárász, pisztráng, galóca, lepényhal, kophal, kövi
hal, sügér, dévérkeszeg, hallyu, paduc, kecsege,
stokfis, hering, angolna, habarnica, szardella,
retke, süllő, kilencszemű hal, csík, stb.) 35 faj
teljesen eltűnt, és az elkészítési módok száma
szintén lecsökkent.(SZÁNTÓ, 1986).

A HAZAI HALFOGYASZTÁS STRUKTÚRÁJÁNAK ALKULÁSA
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CÉLKITŰZÉSEK
• A kutatás elsődleges célja a hazai halhús-fogyasztási
szokások teljes körű felmérése és elemzése, valamint a
lehetséges kitörési pontok feltárása. A tanulmány komplex
jellegéből adódóan a célkitűzéseink az alábbiak:
– a magyar halfogyasztás belső struktúrájának meghatározása;
– a potenciális fogyasztói csoportok és igényeik elkülönítése;
– a hazai halfogyasztás jellemző paramétereinek regionális szintű
felmérése;
– a magyar halfogyasztás gasztronómiai jellemzőinek feltárása;
– a halhús helyének meghatározása a fogyasztók preferencia
rendszerében;
– a fogyasztói értékítélet összetevőinek feltárása;
– információkat szerezni a fogyasztók halfaj ismeretével
kapcsolatban;
– a hazai hal és haltermék kínálat egyes jellemzőinek a
meghatározása;
– feltárni a hazai halfogyasztás növelésének lehetőségeit;

ANYAG ÉS MÓDSZER
• Primer piackutatás, standardizált kérdőívek (1 053 db kérdőív;
46 érdemi alapkérdés és további 6 szegmentáló jellegű kérdés)

• Országos szintű megkérdezés (Szeged, Baja és környéke;

Tatabánya, Tata és környéke; Budapest, Dabas és környéke; Miskolc,
Mezőkövesd és környéke; Debrecen, Hajdúszoboszló és környéke; Győr,
Keszthely és környéke; Pécs, Kaposvár és környéke)

• Alapsokaság: Magyarország népességén belül azok a
lakosok, akik élelmiszer-fogyasztással kapcsolatos
döntéseket hoznak
• A kiértékelés során leíró és nem parametrikus statisztikai
számításokat végeztünk
• Szignifikancia-vizsgálataink során p=5% tévedési
valószínűséget engedtünk meg.
• A szignifikancia-vizsgálatok elvégzéséhez több szempont
szerint szegmentáltuk a kérdőíves felmérés válaszadóit (nem;
családi állapot; iskolai végzettség; munkavégzés jellege; kor; földrajzi
lehatárolás)

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
Halételek kedveltsége
Gyakorisági kategória
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9 Az iskolai végzettséget tekintve (Pearson chi2 próba, p=0,002), a
magasabb végzettséggel rendelkezők nagyobb arányban válaszoltak
pozitívan, mint az alacsonyabban kvalifikáltak
9 A kor előrehaladtával párhuzamosan, nőt a halételek kedveltsége
9 A bajai válaszadók nagyobb arányban válaszolták azt, hogy szeretik a
halételeket, mint a többi válaszadó

Ha valaki nem szereti a halat, akkor
annak mi az oka:
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9 a Közép-Magyarországi régióban megkérdezettek kevesebb, mint
fele jelölte meg a szálkásságot, míg a többi régióban pontosan
ellenkezőképpen alakul ez az arány

Növekvő sorrendben megszámozná a
következő halfajokat az áruknak megfelelően!
(Legolcsóbb az 1-es és a legdrágább a 6-os)
9 A nők a lazacot értékelték
többször magasabban, míg a
férfiak a pisztrángot
9 A busát az alapfokú
végzettséggel rendelkezők
magasan átlag felett
értékelték, a szakmunkás,
valamint a felsőfokú
végzettségűek pedig valamivel
az átlag alatt
9 A busát a 40-50 év közöttiek
és az 50-60 év közöttiek
átlagon alul értékelték, míg a
pontyot átlagon felül
9 A kiemelt jövedelmi helyzetűek
értékrendjében a busa az
afrikai harcsa elé került
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ÁRAK
Kategória

Átlag

Szórás

Hány forint lenne reális ár 1kg élő pontyért? (Ft/kg)

699,0

296,4

Hány forint lenne reális ár 1kg élő afrikai harcsáért? (Ft/kg)

927,1

837,7

•

•
•

•

A ponty kilogrammjáért a magukat kiemelt jövedelmi helyzetűnek vallók
fizetnének a legmagasabb árat átlagosan (933,3 Ft/kg), a legkevesebbet
pedig a magukat létminimum közelében élők közé sorolók (624,6 Ft/kg).
A ponty kilogrammjáért a nyugat-dunántúliak fizetnék a legmagasabb árat,
(741,1 Ft/kg) és a közép-dunántúliak a legkevesebbet (633,8 Ft/kg)
Az afrikai harcsa kilogrammja a dél-dunántúli válaszadók szerint a
legmagasabb (1 072,3 Ft/kg) és az észak-magyarországi válaszadók
szerint a legalacsonyabb (756,5 Ft/kg)
A ponty vonatkozásában a fővárosiak magasabb árakat határoztak meg,
mint a fővároson kívüli válaszadók.

Hajlandó lenne többet fizetni a „bio minősítésű” halért?
Ha igen, maximum mennyivel fizetne többet?
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9A nők többsége igennel, a férfiak többsége pedig nemmel válaszolt
9A közép- és felsőfokú végezettséggel rendelkező válaszadók többsége fizetne többet, míg az alapfokú,
valamint a szakmunkás végzettségű válaszadók többsége nem fizetne többet
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Megítélése szerint, mely termelőhelyről származó hal a
legjobb minőségű?
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Megítélése szerint, mely termelőhelyről származó hal
minősül a leginkább biztonságos élelmiszernek?
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9A halastavakat leginkább a 60 év felettiek jelölték meg és ugyancsak ez a
korosztály válaszolt legnagyobb arányban úgy, hogy a tavakból, holtágakból
származó hal minősül a legbiztonságosabb élelmiszernek, míg a halnevelő
medencéket elsősorban a 20 év alattiak választották

Igényelné-e, hogy az általa vásárolt hal termelési
körülményei (mikor ki és hogyan állította elő, mikor vágták
le, stb. ) pl. egy vonalkódos rendszer segítségével
visszakövethető legyen?
• A 60 év feletti korosztály
kivételével, valamennyi
korcsoport válaszadóinak
többsége igényelné
visszakövethetőséget, de
ez elsősorban a 40-50 év
közötti korcsoport figyelmét
keltette fel, ők azok, akik
leginkább igényelnék ezt a
lehetőséget
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Kategória

A válaszadók többsége (56,9%) nem hajlandó többet fizetni azért, hogy megismerje a
megvásárol termék (hal) termelési körülményeit. Vagyis az információt igénylik, azonban
azért többet fizetni nem hajlandóak.

Ponty vásárlása során Önnek mennyire
fontosak az alábbi szempontok?
Kérem rangsorolja a 3 legfontosabbat!
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Következtetések
•
•

A legtöbb ember alapjában véve kedveli a halat.
A szálkásság és az erős halszag ami a legtöbb vásárlót eltérít a
vásárlástól.
• A fogyasztók jelentős részének a halfajismerete, ár/érték arány ítélete
nem kielégítő.
• A busa sok esetben jelentősen alul van pozícionálva a potenciális
lehetőségeihez képest.
• A fogyasztók többsége igényli a biztonságos és nyomonkövethető
haltermékeket.
• A hazai fogyasztók a halat az egészséges élelmiszerek közé sorolják
• A bio-minősítésű hal iránti igény markánsan megfogalmazódott.
• Az idősebb emberek inkább az ízéért, a hagyományoktól,
megszokásoktól vezérelve fogyasztják a halat, míg a fiatalabbak
inkább az egészséges életmódra való törekvés miatt.
• A hal kedveltsége elsősorban nem az anyagi helyzettől függ, annak
ellenére, hogy ez a látszat, csak éppen a jobb módúak azok, akik
megengedhetik maguknak rendszeres fogyasztását.

Bízunk benne, hogy a primer kutatáson alapuló
tanulmányunk legfontosabb megállapításait figyelembe
veszik az ágazati vagy a vállalkozások szintjén
megvalósuló marketing akciók és kampányok szervezői,
így ezzel hozzájárulhatunk a rendkívül alacsony hazai
halfogyasztás növeléséhez és egyben egy egészségesebb
magyar társadalom megteremtéséhez.

A hazai halfogyasztási szokások és igények felmérése és a halászati ágazat komplex,
piacalapú strukturális vizsgálata
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