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Egyre többen ismerik 
fel, hogy az élelmiszer-

fogyasztás egészségügyi 
és környezeti hatása is 
jelentős. A különböző 
életstílusú társadalmi 
csoportok fogyasztási 

szerkezete eltérő lehet. 
Jelen tanulmány ezerfős, 

országos reprezentatív 
minta alapján vizsgálja 

az élelmiszer-fogyasztási 
szerkezet eltéréseit a 
nemek és különböző 

iskolázottságú fogyasztók 
körében. Jellemző 

fogyasztási klasztereket tár 
fel a fogyasztás szerkezete 

alapján. A fogyasztás 
szerkezeti és mennyiségi 

értékein túlmenően 
az ökológiai lábnyom 

indikátorával a fogyasztás 
környezetterhelését is 

számszerűsíti. 
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Az élelmiszer-fogyasztás szerkezete 
és környezeti hatása Magyarországon1

BEvEzEtés
Az élelmiszer-fogyasztás jellegzetessége, hogy nem 
helyettesíthető más fogyasztási területtel, mindennapi 
életünk fenntartásához járul hozzá. Nemcsak a fogyasztók 
egészségét és jólétét határozza meg a megfelelő táplál-
kozás, hanem az étrendnek meghatározó szerepe van 
a fenntarthatóság elérésében is. Lorek és Spangenberg 
(2001) rámutatott arra, hogy a háztartások szignifikáns 
módon közvetlen hatást gyakorolnak éppen azon a három 
fogyasztási területen (élelmiszer-fogyasztás, közlekedés 
és a lakásfenntartás illetve energiahasználat), amelynek a 
legnagyobb a környezetterhelése, így szerepük és felelős-
ségük jelentős. Tukker és Jansen (2006) kutatásai szerint 
az élelmiszer-fogyasztás, a közlekedés és a lakásfenntartás 
(energiafelhasználás is) a háztartások teljes életciklus-
elemzéssel számított környezeti hatásának 70%-át teszik 
ki. A fogyasztás során keletkező környezeti hatásokért 
azonban nem csak a fogyasztók felelősek (Vágási 2000), 
hanem az élelmiszer-gazdaságnak is nagy a felelőssége 
(Ódor – Molnár 2011). Gyakran szakadék van az egyéni 
cselekvés és az eredmény, az ökológiai hatás között a 
társadalmi-gazdasági infrastrukturális adottságok miatt, 
amelyre Csutora (2014) rámutatott (behaviour – impact 
gap problem). 

Wallén et al. (2004) az egy élelmiszeregységre jutó 
alacsony energiatartalmat nevezik fenntarthatónak 
figyelembe véve, hogy az adott élelmiszer kielégíti-e a 
táplálkozási szükségleteket. A környezeti szempontból 
alacsony környezetterheléssel rendelkező étrend, amely-
nek a tápanyagértéke nem megfelelő, nem tekinthető 
fenntarthatónak, hiszen hosszú távon alultápláltságot és 
betegségeket okozhat. A fenntartható étrend Duchin (2005) 
szerint olyan étrend, amely az egészség megőrzését segíti 
és viszonylag alacsony a környezeti hatása. Az élelmiszer-
fogyasztás szerkezeti és környezeti hatása országonként 
eltérő. Lehota (2004) rámutatott arra, hogy a magasabb 
jövedelmű országokban az élelmiszer-fogyasztás mennyi-
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ségileg telítettnek tekinthető, a szerkezeti 
változások azonban jelentősek. Hazánkban, 
mint közepes jövedelmű EU-tagállamban 
a mennyiségi változások és a szerkezeti 
változások még együtt zajlanak. 

A kutatás célja az élelmiszer-fogyasztás 
szerkezetének elemzése, különösen azokban 
a társadalmi csoportokban, ahol azt várjuk, 
hogy a magasabb környezet- és egészség-
tudatosság a fogyasztási szerkezetben is 
megmutatkozzék. Ezerfős, fogyasztási 
szokásokat vizsgáló országos reprezen-
tatív felmérés adatbázisát használtam fel 
a kutatásban. Nem, illetve iskolázottság 
alapján vizsgálom az élelmiszer-fogyasztás 
szerkezeti és mennyiségi eltéréseit. Azt 
elemzem, hogy mely élelmiszer-kategó-
riák fogyasztása képvisel nagy súlyt az 
élelmiszer-fogyasztásban. Érdekes meg-
vizsgálni azt, hogy a fogyasztók hogyan 
csoportosíthatók az élelmiszer-fogyasztás 
szerkezete alapján. Kutatásom egyik 
célja azon fogyasztói csoportok feltárása, 
amelyek mentén elkülönül az élelmiszer-
fogyasztás szerkezete. Ezen fogyasztói 
csoportok és jellemzőinek ismerete segíthet 
a fogyasztás környezeti hatását csökkenteni 
kívánó környezetpolitika célzott kommu-
nikációjában. Az élelmiszer-fogyasztás 
szerkezetének vizsgálatát ezenkívül 
kiegészítem azzal, hogy a fogyasztásból 
származó környezetterhelését is számszerű-
sítem az ökológiai lábnyom indikátorával. A 
magyarországi fogyasztókat vizsgálva még 
nem készült olyan reprezentatív felmérés, 
amely az élelmiszer-fogyasztás környezet-
terhelését az ökológiai lábnyommal mérve 
számszerűsítette.

Az élElmiszEr-fogyAsztást 
mEghAtározó gAzdAsági- 
társAdAlmi tényEzők: 
A nEm és Az iskolAi 
végzEttség vizsgálAtA
Az élelmiszer-fogyasztást közvetlenül 
meghatározzák a: biológiai, pszichológiai, 
szociológiai, antropológiai, demográfiai, 
közgazdasági és politikai tényezők (Lehota 
2004). A társadalmi helyzetnek jelentős 

szerepe van az egyén szocializációjában, 
élettapasztalataiban és a pszichológiai jel-
lemzőinek formálásában (Gossard és York 
2003). A társadalmi struktúra tényezői 
határozzák meg azt a keretet, környezetet, 
amiben a pszichológiai tényezők működnek. 
Az élelmiszer-fogyasztásra hatással lehet-
nek a különböző társadalmi-demográfiai 
ismérvek, az értékrend illetve az egyén élet-
stílusa is. Több tanulmány is alátámasztja, 
hogy szocio-demográfiai tényezők alapján 
meghatározhatók az élelmiszer-fogyasztási 
szokások (Hulshof et al. 1991, Roos et al. 
1996, Johansson et al. 1999, Irala-Estevez et 
al. 2000, Roos et al. 2001), amelyek alapján 
alapvetően a nem, kor és munkavégzés 
szerint szignifikáns eltérés van az élelmi-
szer-fogyasztásban. Lényeges figyelembe 
venni, hogy az élelmiszer-fogyasztást 
a különböző ismérvek eltérően befo-
lyásolhatják a különböző kultúrák és 
országok esetében. Hayn et al. (2005) hét 
társadalmi-gazdasági tényezőt határoztak 
meg, amelyek hatással lehetnek az élelmi-
szer-fogyasztásra: kor, társadalmi osztály 
(amelyet a jövedelem és a munkavégzés 
határoz meg), iskolai végzettség, nem, 
lakóhely, etnikai hovatartozás és az egyén 
életmódja (megállapításaikat kizárólag a 
német szakirodalomra és empirikus kutatá-
sokra alapozták). 

A nemek fogyasztása közötti különbsé-
get vizsgálva több tanulmány is megállapítja, 
hogy szignifikáns különbség van a férfiak 
és a nők élelmiszer-fogyasztási szerkezeté-
ben (Payer at al. 2000, Hayn et al. 2005). 
Gossard és York (2003) úgy találta, hogy a 

„Az élelmiszer-fogyasztást közvetlenül 
meghatározzák a: biológiai, pszichológiai, 
szociológiai, antropológiai, demográfiai, 
közgazdasági és politikai tényezők. A társadalmi 
helyzetnek jelentős szerepe van az egyén 
szocializációjában, élettapasztalataiban és a 
pszichológiai jellemzőinek formálásában.”
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férfiak több húst fogyasztanak, és különösen 
több marhahúst, mint a nők. Dietz et al. 
(1996) a húst is fogyasztókat és a vegetári-
ánus fogyasztókat elemezte. A kor, testsúly, 
iskolázottság, nem, etnikai hovatartozás, 
régió, munkavégzés típusa szignifikáns 
tényezőnek bizonyult elemzésükben. 

Az iskolázottság a másik jelentős megha-
tározó tényezője a fogyasztásnak (Liberatos 
et al. 1988), hiszen nem csak az iskolai 
évek számát és színvonalát mutatja, hanem 
összefügg a munkavégzéssel, jövedelemmel 
és az egészséges táplálkozással kapcsolatos 
információk hozzáférésével is (Johansson et 
al. 1999). Trichopoulou et al. (2002) hét euró-
pai ország élelmiszer-fogyasztási szokásait 
és azok tíz éven belül történt változásait 
hasonlították össze a nemzeti fogyasztási 
statisztikákat felhasználva. Ennek alapján 
az egészséggel és a környezettel kapcsola-
tos információk megértését és feldolgozását 
befolyásolja az iskolai végzettség szintje. 
A kutatók eredményei azt támasztják alá, 
hogy az iskolai végzettség növekedésével 
az életmód is egészségesebb lesz és amel-
lett érvelnek, hogy az iskolai végzettség a 
leginkább meghatározó faktora az élelmi-
szer-fogyasztásnak. Az iskolázottságon 
kívül, eredményük alapján a háztartásban 
élők száma is meghatározó. Irala-Estevez és 
társainak (2000) kutatásában pozitív korre-
láció figyelhető meg az iskolai végzettség 
és a gyümölcs- és zöldségfogyasztás között 
az általa vizsgált országokban (Belgium, 
Dánia, Észtország, Finnország, Németor-
szág, Litvánia, Norvégia, Spanyolország, 
Svédország és az Egyesült Királyság). Roos 
és társainak (2001) kutatási eredményei azt 
mutatták, hogy Nyugat-, Közép- és Észak-
Európában az iskolai végzettség magasabb 
szintje magasabb gyümölcs- és zöldségfo-
gyasztáshoz vezethet, de ennek az ellentéte 
tapasztalható Dél- és Kelet-Európában. 
Megállapították, hogy az iskolai végzettség 
növekedésével csökken a gyümölcs- és 
zöldségfogyasztás azokban a régiókban, 
ahol ezeknek az élelmiszereknek a fogyasz-
tása elterjedtebb és a hagyományos étrend 
részét képezik.

A fenti tényezőkön kívül az intézmé-
nyi tényezőknek is jelentős szerepe lehet 
(Tanner, Kast 2003, Hofmeister és tsai 
2011). Neulinger és Simon (2011) alapján 
az élelmiszer-fogyasztást és egészségi álla-
potot a családi állapot és családi életciklus 
is meghatározza. Schäfer et al. (2012) az 
iskolázottság, jövedelem és lakóhely vál-
tozók alapján vizsgálták az életesemények 
alkalmával történő élelmiszer-fogyasztási 
szokások változását. Az iskolázottságot és 
a lakóhelyet szignifikáns változónak talál-
ták, a jövedelmet azonban nem, az nincs 
hatással a fenntarthatóbb és egészségesebb 
termékek iránti választásra. Hofmeister 
és tsai (2011) is megállapították, hogy a 
magyar háztartások fogyasztási mintáit 
számos tényező meghatározza, például: a 
jövedelem, a demográfiai változások (több 
dolgozó nő, több egyszemélyes háztartás, 
nagyobb nyugdíjas populáció), valamint 
az életstílusbeli változások. Hofmeister és 
tsai (2013) alapján az egyéni attitűdöknek 
meghatározó szerepe van a környezettuda-
tos cselekvésekben. A bemutatott tényezők 
ismerete lényeges lehet a környezeti hatások 
értékelésénél. 

AdAtBázis 
és módszErtAn BEmutAtásA  
Az empirikus elemzésben a Buda-
pesti Corvinus Egyetemen készült 
élelmiszer-fogyasztási szokásokat vizsgáló 
kérdőíves kutatás adatbázisát használtam 
fel és keresztmetszeti vizsgálatot végeztem. 
A kérdőíves kutatások „leíró, magyarázó és 
felderítő célokra alkalmasak… és leginkább 
olyan kutatásokban használják, amelyek-
ben az egyes ember az elemzési egység” 
(Babbie 2003, p. 274.). A kérdőíves vizsgálat 
különösen alkalmas nagy sokaságok leíró 
vizsgálatára. A kérdőívet a TÁRKI Zrt. 
kérdezte le a havi rendszerességű omnibusz 
kutatása keretében 2010-ben. A kérdőív 
kitöltése kérdezőbiztossal történt személyes 
megkeresés alapján, országos reprezentatív, 
többlépcsős mintavétel keretében. A minta 
reprezentatív a következő jellemzőkre: lakó-
hely, nem, életkor és iskolázottság. A minta 
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elemszáma 1012 fő volt, a mintába a felnőtt 
(a 18 éves és idősebb, állandó lakcímmel 
rendelkező, nem intézményes háztartásban 
élő) magyarországi lakosságot reprezen-
táló egyének kerültek. Az elemzés során 
felhasznált végleges mintanagyság 975 
fő volt. Az adatbázisból rendelkezésemre 
állt az élelmiszertípusok fogyasztásának 
gyakorisága és mennyisége a három fő 
étkezésre vonatkozóan, meghatározható 
volt az egy főre eső élelmiszer-fogyasztás 
évi mennyisége kg-ban kifejezve az egyes 
élelmiszertípusokban.  

A szakirodalom áttekintése során 
látható, hogy a társadalmi-demográfiai 
ismérvek a különböző országokban és 
társadalmi csoportokban eltérő módon 
befolyásolják az élelmiszer-fogyasztást. 
A kutatásban a férfiak és nők élelmiszer-
fogyasztásának szerkezetét elemzem, 
valamint az élelmiszer-fogyasztás meny-
nyiségi és szerkezeti eltéréseit vizsgálom 
a válaszadók iskolai végzettsége alapján. 
Kutatásom további célja azon fogyasztói 
csoportok feltárása, amelyek alapján elkülö-
nül az élelmiszer-fogyasztás szerkezete. Azt 

feltételezem, hogy meghatározhatóak azok 
a tipikus élelmiszer-fogyasztási szerkeze-
tek, amelyek napjainkban Magyarországon 
jellemzőek. 

Az élelmiszer-fogyasztási szerkezetek 
elemzésén túlmenően meghatároztam a 
fogyasztók és társadalmi csoportok ökoló-
giai lábnyomát is, amely szemléletessé teszi 
a fogyasztásból származó környezetterhelés 
elemzését. Az élelmiszer-fogyasztásból 
származó ökológiai lábnyomot a Global 
Footprint Network (GFN 2011) adatbá-
zisa alapján számszerűsítettem, amely 
adatbázisban rendelkezésre álltak az egy 
kilogrammra vonatkozó ökológiailábnyom-
intenzitások élelmiszer-csoportonként. 
Az ökológiai lábnyom egyike annak a 
kevés fogyasztói szemléletű környezeti 
indikátornak, amelyek megmutatják, 
hogy milyen távol vagyunk a fenntart-
ható állapottól. A különböző társadalmi 
csoportok, életstílusok eltérő környezet-
terhelésének kimutatására alkalmas. Az 
ökológiai lábnyom mértékegysége földte-
rület, az ún. globális hektár (gha), amely 
egy egységesen kialakított területegység. 

1. ábra: A férfiak élelmiszer-fogyasztásának szerkezete

Forrás. Saját számítás
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A földterületben való mérés előnye, hogy 
a döntéshozók és a közvélemény számára 
ismertebb, elfogadhatóbb, és életközelibb 
mértékegység. Jó kommunikációs eszköz 
az erőforrás-fogyasztással kapcsolatos kér-
dések figyelemfelkeltésére. 

Az Empirikus kutAtás
ErEdményEi
Az élelmiszer-fogyasztás szerkezete 
nemek alapján
A férfiak és a nők élelmiszer-fogyasztását 
megvizsgálva varianciaelemzés segítsé-
gével, szignifikáns különbség mutatkozik 
az alábbi élelmiszercsoportokban: kenyér, 
müzli, felvágott és hentesáru, tojás, hús, 
vegetariánus étel, gyümölcs és zöld-
ség, valamint kávé, tea. A férfiaknak 
egyharmadával magasabb a kenyér- és 
péksütemény-fogyasztásuk és közel kétsze-
rese a felvágott- és tojásfogyasztásuk és az 
ebből származó ökológiai lábnyomuk, mint 
a nőknek. A müzli- és vegetariánusétel-
fogyasztás esetén azonban a nők fogyasztása 
nagyobb: több mint kétszer annyit fogyasz-
tanak ezen élelmiszerekből, mint a férfiak. 

Ezen kívül a gyümölcs, zöldség illetve kávé 
és tea fogyasztása szignifikánsan nagyobb, 
mint a férfiaknál. A nők 20%-kal több kávét 
és teát, valamint 35%-kal több zöldséget 
fogyasztanak, mint a férfiak. A húsfogyasz-
tás nagyobb gyakorisága is jobban jellemző 
a férfiakra, 10%-kal több húst fogyaszta-
nak, mint a nők (1-2. ábra). 

A nemek ökológiai lábnyoma közötti 
különbséget vizsgálva a férfiak ökológiai 
lábnyoma 0,551 gha, a nőké 0,475 gha.
A férfiaknak 14%-kal nagyobb az ökológiai 
lábnyomuk, és ez szignifikánsan maga-
sabb, mint a nőké. Ez a férfiak átlagosan 
nagyobb testsúlyával és táplálékigényével 
magyarázható. Az állati termékekből szár-
mazó ökológiai lábnyom a teljes ökológiai 
lábnyom 63,4%-a a férfiaknál, míg 58,8% a 
nőknél. 

A férfiak és nők élelmiszer-fogyasz-
tásának szignifikáns különbsége nem 
meglepő, hiszen a két nemnek eltérő 
az energiaszükséglete. Az eredmények 
megfelelnek az Országos Táplálkozás és 
Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP 2009) 
eredményeinek is, amely alapján a húsfélék 

2. ábra: A nők élelmiszer-fogyasztásának szerkezete

Forrás. Saját számítás
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és a tojás fogyasztása a férfiaknál maga-
sabb. A legtöbb élelmiszerkategóriában a 
nők által elfogyasztott élelmiszermennyi-
ség alapvetően kisebb és ez a különbség 
az ökológiai lábnyomban is megjelenik. A 
nők azokból az élelmiszerekből fogyaszta-
nak többet a férfiaknál, amelyek alacsony 
ökológiailábnyom-intenzitásúak (zöldség, 
gyümölcs, vegetariánus étel) vagy a 
fogyasztási mennyiség szintje olyan ala-
csony (müzli, kávé, tea), hogy nincs jelentős 
hatással az ökológiai lábnyom értékére és 
nem ellensúlyozza a férfiak fogyasztását. Az 
eredmények alapján megállapítható, hogy a 
két nem ökológiai lábnyomának különbsége 
az eltérő fogyasztott mennyiségre és az 
eltérő szerkezetre vezethető vissza. 

Az élelmiszer-fogyasztás mennyisége és 
szerkezete iskolai végzettség alapján
Várakozásaim szerint a magasabb iskolai 
végzettségűeknek alacsonyabb az élelmi-
szer-fogyasztásuk és az ebből származó 
ökológiai lábnyomuk, mivel a környezet- és 
egészségtudatosság jobban jellemző a 
magasabb iskolai végzettséggel rendelke-

zőkre. Korábbi szakirodalmi kutatások is 
erre utalnak (pl. Irala-Estevez et al. 2000; 
Trichopoulou et al. 2002).

Az iskolai végzettség elemzése alapján 
megállapítható, hogy nincs szignifikáns 
különbség az élelmiszer-fogyasztás (és 
az ökológiai lábnyom értékében) a külön-
böző végzettségűek között. Ez meglepő 
eredmény, hogy a legmagasabb iskolai 
végzettségűeknek sem alacsonyabb szig-
nifikánsan az élelmiszer-fogyasztásuk, 
a feltételezett egészség- és környezet-
tudatosság hatása elmarad (3. ábra). Az 
élelmiszer-fogyasztás szerkezete azonban 
eltérő a különböző végzettségű csoportok 
esetében. A kenyér és péksütemény, müzli, 
felvágottak, tojás fogyasztása, továbbá 
a tészta, főzelék és vegetariánus étel 
tekintetében van szignifikáns különbség a 
fogyasztás mennyiségében. 

Meglepő, hogy a hús- és zöldség-, 
gyümölcsfogyasztás esetében nincsen 
különbség az iskolai végzettség alapján. A 
müzli fogyasztását tekintve a főiskolát vagy 
egyetemet végzettek szignifikánsan maga-
sabb fogyasztással rendelkeznek, mintegy 

3. ábra: Az élelmiszer-fogyasztás értéke az iskolai végzettség alapján

Forrás. Saját számítás
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ötször annyit fogyasztanak, mint a 
legfeljebb nyolc osztályt végzettek és szak-
munkásképzőt végzettek, illetve kétszer 
annyit, mint a gimnáziumi érettségivel 
rendelkezők. Ez az ökológiai lábnyomban is 
megmutatkozik. 

A vegetariánus ételek fogyasztása is 
a felsőfokú végzettségűeknél jellemző 
leginkább, közel kétszer annyit fogyaszta-
nak mint az átlag és ötször annyit, mint a 
legkevesebb vegetariánus ételt fogyasztó 
szakmunkások. A felvágott fogyasztása a 
főiskolai és egyetemi diplomával rendelke-
zők körében a legalacsonyabb, ők fele annyi 
felvágottat fogyasztanak, mint a szakmun-
kásképzőt végzettek, akiknek a legmagasabb 
a fogyasztásuk. A legfeljebb nyolc általá-
nost végzettek és gimnáziumi érettségivel 
rendelkezők felvágott fogyasztása az átla-
gos érték körül van. A tojásfogyasztás 
csökken az iskolázottság emelkedésével, 
68%-kal több tojást fogyasztanak a legfel-
jebb nyolc iskolai osztályt végzettek, mint 
a felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Ez 
az ökológiai lábnyomban megmutatkozik: 
a tojásfogyasztás a felsőfokú végzettsé-
gűek ökológiai lábnyomának 3%-át, míg a 
legfeljebb nyolc iskolai osztályt végzettek 
ökológiai lábnyomának 4,5%-át teszi ki. 
Ezen kívül a tészta- és főzelékfogyasztás is 
jellemzőbb a kevésbé iskolázottakra, mint 
az egyetemet vagy főiskolát végzettekre. 

Az élelmiszer-fogyasztás mennyiségét 
és szerkezetét megvizsgálva láthatjuk, hogy 
míg néhány élelmiszercsoportból a maga-

sabb végzettségűek fogyasztanak többet 
(müzli, vegetariánus étel), addig az alacso-
nyabb iskolai végzettségűeknek magasabb a 
kenyérféle-, felvágott- és tojásfogyasztásuk. 
Az élelmiszer-fogyasztás értékét tekintve 
az eltérő végzettségűek fogyasztási meny-
nyisége és ökológiai lábnyoma azonban 
nem különbözik szignifikánsan egymás-
tól, de más-más fogyasztási szerkezettel 
rendelkeznek. A magasabb végzettséggel 
rendelkezők nem fogyasztanak kevesebb 
húst vagy több zöldséget, gyümölcsöt, ami 
egészségesebb lenne. Összességében az 
ökológiai lábnyom értékében sincs különb-
ség az eltérő iskolai végzettségűek között.

fogyAsztási csoportok Az 
élElmiszEr-fogyAsztás 
szErkEzEtE AlApJán 
Az elemzés célja a napjainkban jel-
lemző tipikus élelmiszer-fogyasztási 
szerkezetek feltárása. A klaszterelemzést 
a felmérésben részt vevő egyének élelmi-
szer-fogyasztási szerkezetére végeztem el, 
mégpedig a különböző élelmiszercsoportok 
energia-bevitelének a teljes energia-bevitel-
hez történő hozzájárulására vonatkozóan. 
Az így kialakuló klaszterek a tipikus 
fogyasztási szerkezetet mutatják az ener-
gia-bevitelre vonatkozóan. A változók 
eloszlásának vizsgálata során szembetűnő 
volt a tej és tejtermék fogyasztásának 
eloszlása, amely alapján a tej és tejtermék 
fogyasztása esetén a válaszadók 18,9 
%-a (178 fő) közvetlenül egyáltalán nem 
fogyaszt tejet és tejterméket. Ez a jellemző 
önmagában is meghatározó tényezője 
az élelmiszer-fogyasztás szerkezetének. 
A tejfogyasztók különválasztásának szük- 
ségességét támasztja alá a kétlépcsős 
klaszterezés lefuttatásának eredménye 
is, amely egyértelműen külön klaszterbe 
sorolja a tejet fogyasztókat illetve tejet nem 
fogyasztókat. Mindezek miatt a tejet és 
tejterméket nem fogyasztók csoportját az 
elemzés további részében külön csoportként 
kezeltem és vizsgáltam.

Az elemzés következő lépésében, a 
változók eloszlásának vizsgálatát követően 

„Az iskolai végzettség elemzése alapján 
megállapítható, hogy nincs szignifikáns 
különbség az élelmiszer-fogyasztás (és az 
ökológiai lábnyom értékében) a különböző 
végzettségűek között. Ez meglepő eredmény, 
hogy a legmagasabb iskolai végzettségűeknek 
sem alacsonyabb szignifikánsan az élelmiszer-
fogyasztásuk, a feltételezett egészség- és 
környezettudatosság hatása elmarad.”



64 Marketing & MenedzsMent 2014/3.

nemhierarchikus klaszterelemzést végez-
tem k-közép módszerrel a sokdimenziós 
skálázással kombinálva azzal a céllal, 
hogy a hasonló megfigyelési egységek 
azonos csoportba kerüljenek. A klaszterek 
stabilitásának ellenőrzése során kétlépcsős 
klaszterelemzést használtam. A módszer-
tant a következőképpen alkalmaztam: az 
elméleti klaszterszám kétszereséből tíz 
klaszterből indultam ki. A következő 
lépésben a tíz klasztert sokdimenziós ská-
lázással elemeztem, távolságmátrixokat 
képezve a klaszterek középpontjaiból és 
Alscal eljárást végztem. Ez a sokdimenziós 
skálázás legkisebb térelemzésének a mód-
szere. A módszer lényege, hogy a kapott 
klasztercentroidokat sokdimenziós térben 
ábrázolja, majd ezt követően kiszámítja a 
klasztercentroidok euklédeszi távolságát.

A sokdimenziós skálázás eredmé-
nyeképpen a kétdimenziós koordináták 
alapján az egymástól nem szignifikánsan 
elkülönülő, egymáshoz legközelebb álló 
klasztereket összevontam. A következő 
lépésben újraszámoltam a klasztercentroidok 
távolságát. Így folytattam a sokdi-
menziós skálázás és a klaszterelemzés 
kombinációját egészen addig, amíg olyan 
térbeli konfigurációhoz nem jutottam, 
amelynél a minimális dimenziószámú 
térben az adatok közötti különbözőségek 
a legjobban elkülönülnek (Füstös 2009, 
p. 324). A klaszterközéppontokat és a 
térbeli konfigurációt minden lépésben meg-
vizsgálva öt klaszter esetén kaptam 

egymástól elkülönülő, a teret jól kifeszítő, 
stabil klaszterközéppontokat adó megoldást. 

A klaszterek elemszámának megoszlását 
az 1. táblázat mutatja, ahol a klaszterelemzés 
eredményéül kapott öt klaszteren kívül a 
hatodik klaszter a tejet, illetve tejterméket 
közvetlenül nem fogyasztók klasztere.
A fogyasztók klaszter szerinti megoszlása 
kiegyenlítettnek mondható.

A 4. ábra szemléleti az élelmiszer-
fogyasztás energiabevitelének szerkezete 
alapján kialakított klasztereket.

A következőkben az élelmi-
szer-fogyasztás szerkezete és a 
társadalmi-demográfiai változók segítségé-
vel jellemzem a klasztereket.

1.klaszter: Hús- és főzelékfogyasztók. A hús-
és főzelékfogyasztás dominanciája a jel-
lemző, az átlagnál magasabb a hús, illetve 
a főzelék fogyasztásából származó energia-
bevitel aránya. Ezen kívül a tojásfogyasztás is 
valamivel magasabb az átlagosnál, a kenyér-
fogyasztásból származó energia-bevitel 
aránya viszont az átlag alatt van.

A klaszter tagjai lakóhelyüket tekintve 
egyaránt élnek községben és városban, alap-
vetően az 1-5 ezres, és 5-10 ezres lakóhely 
a jellemző. Az iskolázottságot vizsgálva a 
mintaátlagnál alacsonyabb iskolai végzett-
ség jellemző, a legfeljebb nyolc általános 
iskolát végzettek aránya magasabb (30,2%), 
mint a teljes mintában (23,3%). Jellemzően 
a középkorú és idősebb korosztály tartozik 
ide: a 40-49 éves korosztály aránya itt a 

1. táblázat: Az élelmiszer-fogyasztás szerkezete alapján kialakított klaszterek megoszlása

Forrás: Saját számítás

klaszter Elemszám részarány (%)
1 159 16,9 %
2 72 7,7 %
3 217 23,1 %
4 141 15,0 %
5 173 18,4 %
6 178 18,9 %
összesen 940 100 %
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legmagasabb a többi klaszterhez képest, 
valamint a 60-69 (12%) és 70 év felettiek 
aránya (12%) is magasabb az átlagos érték-
nél. Itt a legmagasabb a munkanélküliek 
száma. Az egyedül élők aránya ebben a 
csoportban a legmagasabb. A klaszter 
tagjai kevésbé környezettudatosak. Ők a 
legkevésbé boldogok, kevésbé elégedettek, 
az egészségi állapotukkal is kevésbé elé-
gedettek. A szabadidős tevékenységeket 
vizsgálva a csoport tagjai kevesebbet járnak 
kulturális programokra, az üzletek nézege-
tése és vásárolgatás ebben a klaszterben a 
legjellemzőbb. Legalacsonyabb a hazai friss 
zöldség és gyümölcs fogyasztása, illetve az 
egyéb hazai étel fogyasztása is. 

A klaszter tipikus tagja egyedülálló, 
kevéssé iskolázott, kis létszámú településen 
élő idősebb egyén alacsony szabadidős 
aktivitással.

2. klaszter: Hús- és tejfogyasztók. A tej-
és a húsfogyasztásból származó ener-
gia-bevitel magas aránya meghatározó 
ebben a klaszterben, a tejfogyasztásából 
származó energia-beviteli arány itt a legma-

gasabb. A kenyér-, a péksütemény-, illetve 
a felvágottfogyasztás aránya viszonylag ala-
csony, a többi élelmiszercsoportot tekintve 
átlagosnak mondható a klaszterbe tartozók 
fogyasztása.

Városias klaszter, az átlagosnál többen 
laknak Budapesten, megyei jogú városban 
és városban. Az 50 ezer feletti lakosú 
városok jellemző lakóhely a csoportra 
nézve. A csoportra jellemző a maga-
sabb iskolai végzettség, az egyetemet 
végzettek aránya itt a legmagasabb (22,2%).
A legidősebb klaszter, a 70 év felettiek 
20%-a tartozik ide. Itt a legmagasabb a 
nyugdíjasok aránya és ebben a klaszterben 
a legmagasabb a nők aránya (62,5%).
A legalacsonyabb háztartási méretű klaszter, 
amelynek oka az egyedül élők (27,8%) és a 
két személyből álló háztartásúak magas 
aránya (33,3%). A környezettudatosságot 
tekintve átlagosnak mondhatók, kicsit bol-
dogabbak az átlagnál és elégedettebbek is, 
viszont az egészségügyi állapotukkal a leg-
kevésbé elégedettek. Az utazás a legkevésbé 
jellemző, mint szabadidős tevékenység, 
a csoport meglehetősen passzív a többi 

4. ábra: Klaszterek az élelmiszer-fogyasztás szerkezete alapján

Forrás. Saját számítás
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szabadidős tevékenység esetén is. A félkész 
és készételek fogyasztása a legkevésbé jel-
lemző és náluk a legnagyobb arányú a hazai 
friss zöldség illetve gyümölcs fogyasztása. 

Összességében egy tipikus tag: idősebb, 
feltehetően konzervatív magyar konyhát 
vezető, otthonülő egyén. Iskolázottabb, 
nagyobb településen él és tudatosabb, mint a 
hús- és főzelékfogyasztó első klaszter tagja. 

3. klaszter: Átlagos fogyasztók. Az ebbe 
a klaszterbe tartozók fogyasztási szer-
kezete megfelel az átlagos fogyasztási 
szerkezetnek, a tej fogyasztásából származó 
energiaarány kissé alacsonyabb, mint az 
átlagos fogyasztó esetén.

Magasabb az iskolai végzettség szintje 
a csoportba tartozók körében. Az átlagosnál 
valamivel fiatalabb csoport, a 30-39 éves 
korcsoport meghatározó (27,6%). A szel-
lemi dolgozók aránya itt a legmagasabb. Az 
átlagosnál többen élnek egy háztartásban: 
3,03 fő a jellemző háztartásméret. A leg-
inkább környezettudatos és a legboldogabb 
csoport, az egészségügyi állapotával is 
elégedettebb, mint az átlag. A szabadidős 
tevékenységeket tekintve aktív csoport, 
átlag feletti az utazási tevékenység, az üzle-
tek nézegetésével és sportolással töltött idő 
itt a legnagyobb. 

A klaszter tipikus tagja fiatal vagy 
középkorú, feltehetően családi körben 
élő, szellemi munkát végző, boldog, 
kiegyensúlyozott ember aktív szabadidős 
tevékenységgel.

4. klaszter: Gyümölcs-, zöldség- és tejtermék-
fogyasztók. A gyümölcs-, zöldség- illetve 
tejtermékfogyasztásból származó energia-
bevitel a meghatározó, itt a legmagasabb 
a közvetlen zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tásból származó energia-bevitel aránya, 
valamint jellemző a tejtermékfogyasztás 
dominanciája. A tejtermék-fogyasztásból 
származó energia-bevitel kétszerese az átla-
gos értéknek. A tejfogyasztás is jelentős, a 
tészta- illetve főzelékfogyasztásból szár-
mazó energia-bevitel aránya alacsonyabb az 
átlagosnál.

Inkább városias klaszter, az átlagosnál 
valamivel kisebb a községben élők száma 
ebben a csoportban. Az iskolázottság és 
a háztartásméret szempontjából átlagos 
klaszternek mondható. Fiatalabb klaszter, a 
20-29 és 30-39 évesek tartoznak jellemzően 
ide. A gyesen lévők és a tanulók aránya 
magas. Itt a legalacsonyabb a fizikai mun-
kát végzők aránya. A környezettudatosságot 
tekintve átlag felettiek. Átlagosan boldog, 
elégedettebb, mint az átlag. Jellemző az uta-
zás, mint szabadidős tevékenység, valamint 
a sportolás. Náluk a legmagasabb a hazai, 
magyar ételek fogyasztása.

Az átlagosnál magasabb környezettu-
datosság, gyümölcs- és zöldség-fogyasztás, 
valamint a gyakoribb sportolási tevékenység 
arra enged következtetni, hogy környezeti 
és egészségügyi szempontból tudatosabb 
életmódot folytatnak a klaszterbe tartozók.

5. klaszter: Kenyér- és péksütemény-fogyasz-
tók. A kenyér- és péksütemény-fogyasztás 
adja a klaszterbe tartozók energia-bevitel-
ének felét, valamint a felvágott és hentesáru 
fogyasztásából származó energia-bevitel is 
jelentős. A húsfogyasztás az átlagos érték 
alatt marad, a többi élelmiszercsoportot 
tekintve ezen klaszterbe tartozók fogyasz-
tása az átlagos érték körül van. 

Az összes klaszter közül itt a legnagyobb 
a budapestiek aránya. Kevesebben laknak 
megyei jogú városban. Iskolázott csoport, 
alacsony a legfeljebb nyolc általános isko-
lai végzettséggel rendelkezők aránya. 
Leginkább fiatalabb csoport, a 19 év alat-
tiak 26,3%-a tartozik ide valamint a 20-29 
éves korosztály 23,8%-a. A férfiak aránya 
ebben a csoportban a legmagasabb (58,4%). 
A fizikai munkát valamint a szakmunkát 
végzők aránya itt a legmagasabb, jelentős a 
tanulók aránya is. Az egy háztartásban élők 
száma ebben a klaszterben a legmagasabb. 
A klaszter tagjai környezettudatosabbak, 
mint az átlag, és valamennyivel boldo-
gabbak is. A legelégedettebb csoport, 
legelégedettebb az egészségi állapotával is. 
A csoport aktív a szabadidős tevékenysége-
ket tekintve. A kulturális programok mint 
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szabadidős tevékenység ennél a csoportnál 
a leggyakoribb, ezt nagyban magyarázza a 
budapesti lakosság magas aránya. Az utazás 
illetve a barátokkal és rokonokkal való idő-
töltés erre a csoportra jellemző leginkább. 

A klaszter tipikus tagja fiatal egyén, 
aki jellemzően a szüleivel, családjával él, 
aktív kulturális és utazási tevékenységgel. 
A fiatal életkor magyarázhatja az átlagosnál 
magasabb mennyiségű kenyérféle fogyasz-
tását, a magasabb szénhidrátigény és az 
aktív életstílus miatt.

6. klaszter: Tejet és tejterméket nem fogyasz-
tók. Ők a tejet és tejterméket közvetlenül 
egyáltalán nem fogyasztók csoportja. Az 
energia-bevitel magasabb részét adja a hús-
fogyasztás, a tészta- és főzelékfogyasztás. 
A gyümölcs- és zöldségfogyasztásból szár-
mazó energia-bevitel a 4. klasztert követően 
itt a legmagasabb. 

Ebben a csoportban a legalacsonyabb 
a budapesti lakosok aránya (12,9%, míg 
az átlag 17,3%), a csoport tagjai azonban 
inkább városi lakosok, a községi lakóhely is 
az átlagosnál kevésbé jellemző. A klaszter 
tagjai alacsonyabb iskolai végzettségűek. 
Az életkort tekintve átlagos életkorú a cso-
port, a 30-39 éves és 40-49 éves korcsoport 
a meghatározó. Magas az egyedül élők és a 
kétszemélyes háztartások száma.  

A legkevésbé környezettudatos csoport 
és kevésbé boldog, mint az átlag, legkevésbé 
elégedett. Az utazás és a barátokkal való 
időtöltés a legkevésbé jellemző a csoportra, 
a többi tevékenységet tekintve átlagosak. 
Itt a legjellemzőbb a félkész és készételek 
fogyasztása. 

A klasztertagok jellemzőinek ismerete 
segíthet abban, hogy feltérképezzük és 
elérjük a különböző élelmiszer-fogyasz-
tási mintákkal rendelkező fogyasztókat. 
Az elemzés eredményképpen létrejövő 
klaszterek a tipikus fogyasztói csoporto-
kat mutatják meg a fogyasztási szerkezet 
alapján. Mivel kizárólag a szerkezet alapján 
végeztem klaszterelemzést, ezért szem előtt 
kell tartani, hogy a magasabb intenzitású 

élelmiszerek nagy aránya a szerkezetben 
nem feltétlenül jelent mennyiségileg is nagy 
fogyasztást. Így áll elő az a helyzet, hogy az 
1. klaszterbe tartozó hús- és főzelékfogyasz-
tók élelmiszer-fogyasztásból származó 
ökológiai lábnyoma alacsonyabb, mint az 
átlagos fogyasztóké. Ennek az az oka, hogy 
míg hús- és főzelékfogyasztásuk magasabb 
mint az átlag, addig fele annyi kenyeret és 
tejet fogyasztanak mint az átlag, és gyü-
mölcsfogyasztásuk is alacsonyabb. A tej- és 
húsfogyasztók klaszterének (2. klaszter) 
szintén alacsonyabb az ökológiai lábnyoma, 
alacsony kenyér- és felvágottfogyasztás 
jellemző, valamint a húsfogyasztás magas 
aránya ellenére mennyiségben nem jelent 
több húsfogyasztást. Az átlagos fogyasztók 
(3. klaszter) ökológiai lábnyoma megfelel az 
átlagos értéknek, míg a gyümölcs-, zöldség- 
és tejtermék fogyasztók (4. klaszter) valamint 
a kenyérféle-fogyasztók (5. klaszter) ökoló-
giai lábnyoma mintegy 20%-kal magasabb 
az átlagos értéknél. Ennek hátterében az áll, 
hogy a klaszterek tagjai nem fogyasztanak 
jelentősen kevesebbet a többi élelmiszercso-
portból, hanem gyümölcsből, zöldségből és 
tejtermékből illetve kenyérféléből jelentősen 
többet, a többi élelmiszercsoport átlagos 
mennyiségű fogyasztása mellett. A 6. klaszter 
tagjai a tej és tejtermékek fogyasztásának 
hiányát nem kompenzálják más élelmiszer 
átlagosnál nagyobb mértékű fogyasztásával, 
ebből következően a csoport ökológiai láb-
nyoma jelentősen, 28%-kal alacsonyabb, az 
átlagosnál.

„A klasztertagok jellemzőinek ismerete 
segíthet abban, hogy feltérképezzük és 
elérjük a különböző élelmiszer-fogyasztási 
mintákkal rendelkező fogyasztókat. Az elemzés 
eredményképpen létrejövő klaszterek a 
tipikus fogyasztói csoportokat mutatják meg a 
fogyasztási szerkezet alapján.”
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A klaszterelemzés eredményei iga-
zolják a KSH adatbázis (2012) jövedelmi 
decilisekre vonatkozó adatait, valamint az 
iskolai végzettség alapján készült elemzé-
sem eredményeit. Azok, akik az átlagosnál 
környezettudatosabbak és magasabb jöve-
delemmel rendelkeznek (4. és 5. klaszter), 
nem hozzák meg azt az áldozatot, hogy 
a fogyasztásukat csökkentsék. Az egész-
ségesebb élelmiszereket (több zöldség és 
gyümölcs fogyasztása) kiegészítésként 
fogyasztják, így élelmiszer-fogyasztásuk 
és ökológiai lábnyomuk mintegy 20%-kal 
magasabb az átlagos értéknél. Az alacso-
nyabb jövedelmű csoportok (1-2. klaszter) 
pedig érdekes módon nem fogyasztanak 
kevesebb húsfélét, hanem kevesebb kenyér-
félét és gyümölcsöt, zöldséget és így lesz 
élelmiszer-fogyasztásuk mennyisége és 
ökológiai lábnyoma is alacsonyabb. 

kövEtkEztEtésEk 
és JAvAslAtok
A fogyasztási szemlélet és a fogyasztási 
szerkezet elemzése elengedhetetlen a gaz-
dasági és környezeti kutatásokban. Újra kell 
értékelni a fogyasztási minták egészség-
ügyi hatását és erőforrás-igényét valamint 
a jóléti nyereségeket. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a férfiak és nők élelmiszer-
fogyasztásának szerkezetében és ökológiai 
lábnyomában jelentős különbségek vannak. 
A férfiak ökológiai lábnyoma nemcsak a 
nagyobb fogyasztási mennyiség, hanem 
az eltérő élelmiszer-fogyasztási szerkezet 
miatt is magasabb. 

A különböző iskolai végzettséggel 
rendelkezők között azt találtam, hogy az 
élelmiszer-fogyasztás mennyiségében 
és ökológiai lábnyom értékében nincs 
szignifikáns különbség. A fogyasztási szer-
kezet azonban eltérő a különböző iskolai 
végzettségűek között. Meglepő azonban, 
hogy a várakozásokkal ellentétben a hús- 
illetve zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
tekintetében sincs szignifikáns különbség. 
A magasabb iskolai végzettségűek fogyasz-
tása nem egészségesebb, mint a kevésbé 
iskolázottaké.

A kutatásban feltártam a jellemző, egy-
mástól szignifikánsan elkülönülő fogyasztói 
csoportokat az élelmiszer-fogyasztás szer-
kezete alapján klaszterelemzés segítségével. 
Ezen csoportok ismerete segíthet a fogyasz-
tók elérésében az élelmiszer-fogyasztás 
szerkezetének megváltoztatására, egészsé-
gesebbé tételére irányuló kezdeményezések 
során. A jellemző fogyasztási szerkezet 
azonosítása segíthet annak megértésében, 
hogy mely élelmiszertípus esetében van 
nagy különbség a fogyasztási szerkezetben, 
és hol szükséges az alacsonyabb környezeti 
hatású és egészségesebb élelmiszer-fogyasz-
tás felé való elmozdulás. A húsfogyasztás 
alacsonyabb szintje környezeti és egész-
ségügyi szempontból is kedvezőbb lenne. A 
klaszterelemzés eredményeképpen létrejövő 
klaszterek nemcsak az élelmiszer-fogyasz-
tás szerkezete alapján különülnek el, hanem 
tagjaik eltérő társadalmi-demográfiai jelle-
mezőkkel és életstílussal is rendelkeznek. 
Azon fogyasztóknak, akiknek a gyümölcs-, 
zöldség- és tejtermék fogyasztási aránya 
magasabb, nem fogyasztanak összességé-
ben kevesebb élelmiszert, az egészségesebb 
élelmiszereket kiegészítésként fogyasztják. 

 Az egészségesebb és kisebb környe-
zetterhelésű élelmiszer-fogyasztás az 
egészségügyi költségeket is csökkenti 
hosszú távon. A kedvező környezeti és 
egészségügyi hatások ellenére az eredmé-
nyek alapján nem jellemző, hogy elmozdulás 
történne a kisebb környezetterhelésű és 
egészségesebb élelmiszerek felé. Ennek oka 
lehet, hogy a fogyasztók alulértékelik az 
élelmiszer-fogyasztás hatását a saját egész-
ségükre illetve annak környezeti hatásait 
is. A kereslet- és fogyasztási szerkezetet 
befolyásoló tényezők megértése is lényeges. 
A fogyasztók életmódjának megváltozta-
tása nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a 
jövőben. 

JEgyzEt
1 A tanulmány az OTKA 105228 „Elégedettség 

és boldogságérzet vizsgálata ökológiai és 
fogyasztási korlátok mellett” című kutatás 
keretében készült.
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Analysing the structure and environmental impact of food consumption in hungary

Concern about both health and environmental impacts of food consumption is increasing. Social 
groups with various lifestyles can have different food consumption structure. The present study 
analyses the differences in the food consumption structure among genders and educational 
groups based on a national, representative survey of 1000 adults. Food consumption clusters are 
identified based on food consumption structure. Beyond the analysis of food consumption and its 
structure, its environmental impact is quantified by the ecological footprint indicator.
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