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A kutatás célja 

 Megismerni a magyar vásárlók véleményét az 
élelmiszerek kettős minőségével 
kapcsolatban 

  
Fő kérdés: a fogyasztók szerint a csomagolás 
alapján azonos minőség várható-e az adott 
termékpárok esetében? 

 
 



A kutatás alapadatai és módszertan 

• Mintaelemszám: 170 fő 

• Forgalmas budapesti helyszín 

• Adatfelvétel időpontja:  
– 2019. szeptember 9. 

– 2019. szeptember 13. 

• Személyes megkérdezés 

• Magyarországon és Ausztriában is kapható élelmiszerek 

 

 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. (kontroll) 



Hallott-e már az élelmiszerek kettős 
minőségének kérdéséről? 
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Észlelt-e már konkrét különbséget az azonos 
márkájú élelmiszerek között? 

45,29% 

32,35% 

22,35% 

Igen Nem tudom, nincs tapasztalatom Nem 



Ha észlelt már különbséget, akkor melyik 
volt jobb? 

86,84% 

6,58% 
6,58% 

A nyugat-európai A Magyarországon vásárolt Nem tudom, nincs tapasztalatom 



Elfogadható, ha egy gyártó azonos márkanév 
alatt eltérő minőségű élelmiszereket hoz 
forgalomba? 

60,95% 

33,73% 

5,33% 

Nem, semmiképpen nem elfogadható 

Igen, de jelöljék a különbséget 

Igen, ez természetes dolog, nem kell jelölni a különbséget 



1. Dr. Oetker puding - csokoládés pudingpor 

72,78% 

22,49% 
2,96% 1,78% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Ez a két termék 
tulajdonképpen 

ugyanaz, így azonos 
minőséget várnék el 

Ez a két termék annyira 
hasonlít, hogy ugyanazt 
a minőséget várnám el 

A két termék alig 
hasonlít, ezért nem 
zavarna, ha eltérő 

minőségűek lennének 

Ez a két termék teljesen 
eltérő, ezért nem 
zavarna, ha eltérő 

minőségűek lennének 

∑ 95% 



2. Milford Red Orange gyümölcstea 
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Ez a két termék 
teljesen eltérő, ezért 
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minőségűek lennének 

∑ 58% 



3. Maggi Finom Falatok –  
Tészta Teriyaki szósszal 
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∑ 40% 



4. Flora (Becel) Gold Vajas Íz csészés 
margarin 

42,17% 
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14,46% 
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∑ 79% 



5. Haribo Pico-Balla gumicukor 
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6. Milbona alacsony zsírtartalmú epres 
joghurt 
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7. Pöttyös Túró Rudi és Kinder Pingui 
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Összesítés 
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Dr. Oetker Milford Maggi Flora Haribo Milbona Pöttyös - 
Kinder 

Ez a két termék tulajdonképpen ugyanaz, így azonos minőséget várnék el 

Ez a két termék annyira hasonlít, hogy ugyanazt a minőséget várnám el 

A két termék alig hasonlít, ezért nem zavarna, ha eltérő minőségűek lennének 

Ez a két termék teljesen eltérő, ezért nem zavarna, ha eltérő minőségűek lennének 

Átlagosan 71,54% azonos minőséget vár el  



A nagy elemszámú kérdőíves felmérés 
legfontosabb tapasztalatai 



Minta és módszertan 

• Módszertan: személyes megkérdezés 

• Kiértékelt kérdőívek száma (n): 1003 

• Reprezentativitás: életkor szerinti, nemek 
szerinti, statisztikai régiók szerinti (KSH 
mikrocenzus, 2016) 

• 113 változó 



47,30% 

14,37% 

38,33% 

Igen Nem   Nem tudom, nincs tapasztalatom 

Észlelt-e már konkrét különbséget az azonos márkájú, 
Nyugat-Európában és Magyarországon egyaránt kapható 
élelmiszerek között? 



Összesen (db) Megoszlás (%) 

 
Jobb a külföldi 67 95,71 

 
Jobb a magyar 3 4,29 

 
Összesen 

 
70 

 
100,00 



59,84% 

37,28% 

2,88% 

Nem, semmi szín alatt Igen, de jelöljék a különbséget 

Igen, ez természetes dolog 

Ön szerint elfogadható, ha egy gyártó azonos márkanév 
alatt eltérő minőségű élelmiszereket hoz forgalomba 
különböző országokban? 



96,24% 

65,54% 

20,07% 
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eltérő márkanév alatt, de nagyon hasonló 
csomagolásban eltérő minőséggel 

eltérő márkanév alatt és eltérő 
csomagolásban,  eltérő minőséggel 

Megtévesztő Nem megtévesztő 

Ha két országban egy élelmiszert 
forgalomba hoznak… 
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színe 

állaga 

összetevők mennyisége 

összetevők listája 

íze 

Az Ön számára mit jelent az eltérő minőség? 
Ha két élelmiszer esetén eltérő az… 



88,92% 

3,34% 7,73% 

Igen Nem Nem foglalkoztat a kérdés 

Ön szerint jelölni kellene-e, ha egy gyártó azonos 
márkanév alatt eltérő minőségű élelmiszereket hoz 
forgalomba különböző országokban? 
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A termék csomagolásán nem kell jelezni, de az 
interneten legyen elérhető a különbségek leírása 

A figyelmeztető jelzés egy logó legyen 

A figyelmeztető jelzés egy felirat legyen 

Figyelmeztető jelzés a termék csomagolásán és a 
különbség leírásának internetes elérhetősége 

Logó és felirat együttesen figyelmeztessen 

Pontos leírás a termék csomagolásán 

Amennyiben igen, Ön szerint hogyan 
lenne érdemes ezt jelölni? 


