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A méz és a méhészeti termékek kiváló táplálkozás élettani hatással 
bírnak, kedvezően hatnak az emberi szervezetre, nem csak élelmiszerként 
népszerűek, de a gyógyászatban is széles körben elterjedt a használatuk. 
A kaptártermékek iránti érdeklődés jelentősen megnövekedett az elmúlt 
években, a mézfogyasztás világszerte növekvő tendenciát mutat. 
Magyarországon az elmúlt tíz évben megduplázódott a mézfogyasztás, 
2019-ben csaknem 1 kg-ra növekedett a magyarok által elfogyasztott 
éves méz mennyiség. A tanulmány fő célja a magyar mézfogyasztás főbb 
jellemzőinek megismerése, a fogyasztói és vásárlói preferenciák, 
attitűdök, illetve a vásárlást befolyásoló fontosabb tényezők 
feltérképezése. Kutatási célunk megvalósítása érdekében kérdőíves 
fogyasztói megkérdezést végeztünk 2019-ben Magyarországon. A kutatás 
az általános mézfogyasztói és -vásárlói magatartás vizsgálatán túl, 
részletesen kitér a méz étkezésekben betöltött szerepére és a 
megkérdezettek különböző életkorukban elfogyasztott méz mennyiségi 
változására. A megkérdezés a méz értékesítési lehetőségeinek 
vizsgálatára is kiterjedt, ami jelentős eltérést mutatott a különböző 
generációk között. Az eredmények a méhészek számára segítséget 
nyújthatnak a marketing stratégiájuk kialakításában, amely a fogyasztók 
különböző nemzedékei között jelentősen eltérhet. Továbbá a kutatás 
megállapításai hozzájárulhatnak a méztermelők fogyasztó orientált 
magatartásának erősítéséhez és a méz versenyképességének 
növeléséhez. 

 
Bevezetés 
 
Az élelmiszeripari termékek esetében a fogyasztói preferenciák megértése 
igen összetett és bonyolult feladat, a vásárlói döntéseket a külső és a 
belső terméktulajdonságokon túl a fogyasztói bizalom és a különböző 
etikai meggyőződések is befolyásolják (Kallas et al., 2019). A biztonságos 
élelmiszerfogyasztás, valamint az élelmiszer-biztonsági kockázatok 
csökkentése érdekében a helyi élelmiszerek fogyasztása növekvő 
tendenciát mutat a különböző fogyasztói rétegekben, ami a helyi 
méztermékek fogyasztására is jellemző (Illés et al., 2019; Oravecz et al., 
2020), amely a nemzetközi mézkereskedelem szempontjából is 
meghatározó (Popp et al., 2018). A helyi termékek fogyasztásának 
előnyben részesítése azonban nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az 
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ökológiai fenntarthatóság szempontjából is kiemelten fontos, a 
népességnövekedés következtében kialakuló élelmiszer-fogyasztás 
környezeti hatása a jövőben várhatóan abszolút és relatív értékekben is 
növekedni fog (McMichael et al., 2007). Dunay és munkatársai (2018) 
alapján a rövid ellátási láncot előnyben részesítő gazdálkodók a 
termelésük legfontosabb értékei közé sorolták a helyi értékek megőrzését, 
valamint a környezetbarát termelést, amely a tudatos fogyasztók számára 
fontos szempont az élelmiszerválasztás során. A fenntartható 
élelmiszerfogyasztást támogatja továbbá az organikus termékek 
térnyerése, Predanocyová és munkatársai (2018) kutatása alapján az 
ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek fogyasztásának előtérbe 
kerülése figyelhető meg. 

A kaptártermékek kiváló táplálkozás élettani hatásuknak köszönhetően 
kedvezően hatnak az emberi szervezetre (Crane, 1975), a méz a magas 
tápértékén túl gyógyászati értéke tekintetében is kiemelkedő jelentőségű 
(Saravana Kumar & Mandal, 2009). Az elmúlt években a méhészeti 
termékek iránti érdeklődés jelentősen megnövekedett, a mézfogyasztás 
világszerte növekvő tendenciát mutat, a méz megítélése pozitív irányban 
változott (Illés et al., 2019; Mezőné Oravecz & Kovács, 2019; Oravecz et 
al., 2020). 

Az elmúlt években a méhészeti termékekkel kapcsolatban számos 
tanulmány vizsgálta a fogyasztói preferenciákat (Cosmina et al., 2016; 
Wu et al., 2015). Korábbi kvalitatív felmérések eredményei alapján a 
mézre egészséges és természetes édesítőszerként tekintenek a magyar 
fogyasztók, a méz felhasználása az ételek és italok ízesítésén túl 
kozmetikai és egészségügyi jelleggel is meghatározó (Oravecz & Kovács, 
2019; Mezőné Oravecz & Kovács, 2019). A hazai kutatási eredményeket 
megerősítik a szlovák és román fogyasztók körében végzett mézfogyasztói 
kvantitatív felmérések (Šedík et al., 2018; Šedík et al., 2019). 

A kutatás során alapvető célunk volt a mézzel kapcsolatos fogyasztói és 
vásárlói szokások felmérése, a méz fogyasztói megítélésének elemzése, 
legmarkánsabb vonásainak megismerése. A publikáció az általános 
mézfogyasztói és -vásárlói magatartás vizsgálatán túl, részletesen kitér a 
méz étkezésekben betöltött szerepére és a megkérdezettek különböző 
életkorukban elfogyasztott méz mennyiségi változására is. 
Tanulmányunkban egy többéves kutatási sorozat részeredményeit 
szeretnénk bemutatni, 2019-ben kvantitatív vizsgálatot folytattunk az 
általános mézfogyasztási szokások és preferenciák feltárása érdekében, 
amely munkánk eredményeit nemek szerinti bontásban kívánjuk 
bemutatni. A különböző generációk mézfogyasztási szokásaival 
kapcsolatosan több nemzetközi felmérés is készült (Pocol & Bolboacă, 
2013; Guziy et al., 2017; Šedík et al., 2018), azonban a nemek közötti 
vásárlási és fogyasztási különbségek feltárása érdekében még nem 
született hasonló jellegű publikáció, ezért nemzetközileg is hiánypótlónak 
számít jelenlegi kutatásunk. 
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Anyag és módszer 
 
Kutatási célunk megvalósítása érdekében fogyasztói megkérdezést 
végeztünk 2019-ben Magyarországon. A kvantitatív adatfelvételt 
személyes kérdőíves megkérdezés keretében valósítottuk meg (Hoffmann 
et al., 2000; Malhotra, 2005), a kérdőív fő kérdéskörei a következők 
voltak: mézfogyasztói- és vásárlási szokások, tipikus mézfogyasztási 
alkalmak, a mézvásárlást meghatározó tényezők, ajándékozási szokások 
és a mézzel kapcsolatos marketing aktivitások. A kérdőívet összesen 270 
fő töltötte ki, így a válaszadók alacsony száma miatt az eredmények nem 
kétségbevonhatatlanok, de így is számos hasznosítható ismeretet 
tartamaznak. Az 1. táblázat a felmérésbe véletlenszerűen bevont 
személyek számát és a szegmentumok (szociodemográfiai és egyéb 
háttérváltozók) szerinti százalékos arányait mutatja be. A nemek aránya a 
mintában közel azonos, a válaszadók 48,7%-a férfi, 51,3%-a nő. Iskolai 
végzettség szempontjából a középfokú (44,8%), és felsőfokú (53,3%) 
végzettséggel rendelkezők felülreprezentáltak voltak, a válaszadók csupán 
2%-a rendelkezett alacsonyabb végzettséggel. A válaszadók több, mint 
fele 30 év alatti, korcsoportok szerint 51,7% 15-30 éves, 13% 31-45 
éves, 29,7% 46-60 éves és 5,6% a 61 éves és idősebb korosztályból 
származott. A fiatalabb korosztály képviselői nemcsak a jelen, hanem a 
jövő fogyasztói is, ezért ezen generáció vásárlási szokásainak 
megismerése kiemelten fontos. 
 
1. táblázat. A minta demográfiai megoszlása a fontosabb háttérváltozók szerint 

Megnevezés Minta megoszlása (%) 
Nemek szerint 

Nő 48,7 
Férfi 51,3 

Legmagasabb iskolai végzettség szerint 
Általános iskola 1,9 
Középiskola 44,8 
Felsőfokú végzettség 53,3 

Közös háztartásban élők száma szerint 
Egyedül él 15,4 
2 fő 40,1 
3 fő 25,5 
4 fő 15,0 
Több, mint 4 fő 4,0 

Korcsoportok szerint 
15-30 éves 51,7 
31-45 éves 13,0 
46-60 éves 29,7 
61 éves és idősebb 5,6 

Forrás: Saját szerkesztés, 2020 (n=270) 
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Eredmények és értékelésük 
Mézfogyasztói- és vásárlási szokások 
 
A magyar háztartások többségében megtalálható a méz, a 
megkérdezettek több, mint 54%-a mindig tart otthon mézet és csaknem 
28%-uk esetében általában van otthon méz. Azonban az eredmények 
alapján a méz nem tartozik a mindennapi táplálékok közé, de még a 
hetente fogyasztott élelmiszerek közé sem sorolható. A válaszadó nők 
23,7%-a ritkábban, mint havonta fogyaszt mézet, 12,2%-uk havonta csak 
egyszer, 18,3%-uk havonta néhányszor, 16%-uk hetente egyszer, 
29,8%-uk pedig hetente többször. A férfiak és nők közötti különbség 
szignifikáns (Cramer’s V=0,196, p=0,023), az erősebbik nem képviselői 
ritkábban fogyasztanak mézet. Mindössze 11,7%-uk fogyaszt hetente 
többször, jócskán lemaradva ezzel a nők mögött. Az összes megkérdezett 
29,8%-a csak pár havonta fogyaszt mézet, ha a férfiakat vizsgáljuk, akkor 
ugyanez az arány már 35,8%, a méhészek számára mindenképpen 
megfontolandó a férfiak különböző marketingkommunikációs eszközökkel 
történő megszólítása. Az 1. ábra a mézfogyasztás gyakoriságát mutatja 
be nemek szerinti bontásban. A nemek között szignifikáns különbséget 
(Cramer’s V=0,211, p=0,002) találtunk a gyermekkorhoz képesti 
mézfogyasztás növekedését vizsgálva. A női válaszadók 15,3%-a 
gyermekkorában lényegesen több mézet fogyasztott, 21,4%-uk 
gyermekkorában valamivel többet fogyasztott, 34,4%-a nagyjából 
ugyanannyit fogyaszt most, mint gyerekként, 13,0%-uk többet, 16,0%-uk 
pedig lényegesen többet fogyaszt, mint gyermekkorában. Férfiak esetében 
más tendenciát mutattunk ki. Ők inkább gyermekkorukban fogyasztottak 
többet (26,1%), míg mindössze 4,3%-uk fogyaszt lényegesen többet 
most, mint gyermekkorában. 
 

1. ábra. A mézfogyasztás gyakorisága nemek szerint 

 
Forrás: Saját szerkesztés, 2020 (n=270) 
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A méz ritka fogyasztása miatt nincs szükség a termék gyakori 
vásárlására, a megkérdezettek csaknem 60%-a ritkábban, mint havonta, 
30%-uk havonta egyszer vásárol mézet. A beszerzés forrása általában 
közvetve (16,7%) vagy közvetlenül (32,6%) maga a termelő, a különböző 
boltok, élelmiszerüzletek (43,3%) és a piacok (25,6%), ahogy azt a 2. 
ábra is szemlélteti. Az elsődleges beszerzési forrás és az internetes 
vásárlás alacsony aránya tekintetében az általunk kapott adatok 
megerősítik Oravecz és munkatársai (2020) kutatási eredményeit. 
 

2. ábra. A méz jellemző beszerzési forrásai 

 
Forrás: Saját szerkesztés, 2020 (n=270) 

 
Tipikus mézfogyasztási alkalmak 
 
A megkérdezettek több, mint kétharmada számára a méz tipikus 
reggelizőtermék, egynegyedük vacsorára is szívesen fogyasztja a mézet, 
azonban kis százalékban a tízóraira (13,7%) vagy az uzsonna (14,4%) 
részeként kerül az asztalra. A nők reggeli étkezésként szeretik fogyasztani 
a mézet, a megkérdezett nők 77,9%-a szívesen dobja fel a nap első 
étkezését ezzel az élelmiszerrel. Férfiak estében ez az arány kevesebb, a 
megkérdezett férfiak 41,3%-a egyáltalán nem fogyaszt reggelire mézet. 
Ebben a tekintetben is szignifikáns különbséget állapítottunk meg a nemek 
között (Cramer’s V=0,209, p=0,003). A 2. ábra a tipikus mézfogyasztási 
alkalmakat mutatja be az egész mintára vonatkozóan. 
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3. ábra. Tipikus mézfogyasztási alkalmak 

 
Forrás: Saját szerkesztés, 2020 (n=270) 

 
Válaszadóinkra általánosságban elmondható, hogy tízóraira más 

ételeket fogyasztanak, a 270 fős mintából 233 megkérdezett (86,3%) 
egyáltalán nem fogyasztja tízóraira. A férfiak és nők között itt is 
szignifikáns eltérés tapasztalható (Cramer’s V=0,153, p=0,043). Annak 
ellenére, hogy mintánkban a méz nem egy tipikusan a tízóraizó asztalra 
kerülő élelmiszer, a nők még így is kétszer nagyobb arányban (19,1%) 
fogyasztják, mint a férfiak (8,7%). 

A megkérdezettek egyöntetű véleménye alapján a méz nem kerül elő az 
ebéd folyamán. A válaszadók mindössze 3,3%-a fogyaszt ebéd közben 
mézet, nemektől függetlenül. Amíg ebéd szempontjából nem találtunk 
lényeges különbséget a két nem között, addig az uzsonnai fogyasztásra 
irányuló kérdésnél ismét kimutatható volt a mintában a nők magasabb 
mézfogyasztása. Hasonlóan a tízóraihoz, a nők itt is szignifikánsan 
(Cramer’s V=0,150, p=0,048) többször fogyasztanak mézet, mint a 
férfiak (19,8%, 9,45). Összességében elmondható, hogy a 
megkérdezettek körében a méz nem egy tipikus uzsonnára fogyasztott 
élelmiszer, hiszen 85,6%-uk sosem választja erre az étkezésre. 

A helyzet a vacsora esetében javul, hiszen válaszadóink 32,2%-a 
előnyben részesíti a mézfogyasztást, amikor az esti étkezésre kerül sor. A 
nemek esetében itt is szignifikáns különbség figyelhető meg (Cramer’s 
V=0,155, p=0,040), azonban most az erősebbik nem javára. A férfiak 
39,1%-a fogyaszt vacsorára mézet, ami lényegesen több mint a női 
válaszadóink esetében számolt 25,2%. 

 
A mézvásárlást meghatározó tényezők 
 
A vásárlási döntés motivációja szempontjából az ár közepesen fontos 
tényezőnek bizonyult, ami ellent mond a magyarországi lakosok 
árérzékeny fogyasztói magatartásának. A fogyasztói preferenciák 
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vizsgálata kapcsán egyértelműen megállapíthattuk azt is, hogy a méz 
esetében a mézfajta és a márka, illetve termelői név a legmeghatározóbb 
választási szempontok, amíg az eladó ajánlása és a különleges kiszerelés 
a vásárlási döntésben igazán nagy szerepet játszó elemek (4. ábra). 
 

4. ábra. A mézvásárlást meghatározó tényezők nemek szerint 

 
Forrás: Saját szerkesztés, 2020 (n=270) 

 
Az eredet meghatározó jelentőségű az élelmiszerválasztás 

folyamatában (Thøgersen et al., 2017), a fogyasztók egy bizonyos 
szegmense előnyben részesíti a helyi élelmiszerek fogyasztását (Feldmann 
& Hamm, 2015; Ridley et al., 2015), amely a méz esetében is 
beigazolódott a megkérdezés során. A korábbi mézfogyasztói kutatások 
alapján megállapítható, hogy a közvetlenül a termelőtől való beszerzés és 
a helyi méz fogyasztása egyaránt fontos a magyar (Mezőné Oravecz & 
Kovács, 2019) és a román fogyasztók számára is (Pocol & Bolboacă, 
2013), amelyet jelen kutatásunk is igazol. Cosmina és munkatársai (2016) 
alapján a méz földrajzi eredetén túl az ökológiai gazdálkodásból való 
származása is meghatározó az olasz fogyasztók körében, de az ár és a 
külső termékjellemzők is befolyásolják a vásárlói döntést. A minőség, az 
ár, a méz típusa és a csomagolás is befolyásolja a hazai mézfogyasztást 
(Árváné et al., 2011), amíg a szlovák és orosz vásárlók számára a fent 
említett attribútumokon kívül a méz származási helye és íze is kiemelten 
fontos (Guziy et al., 2017). A mézvásárlási döntések meghozatalakor a 
méz ára mellett (Yeow et al., 2013) a fogyasztók pénzügyi helyzete is 
meghatározó jelentőséggel bír (Roman et al., 2013; Guziy et al., 2017). 
Predanocyová és munkatársai (2018) kutatása alapján az ökológiai 
gazdálkodásból származó termékek esetében a fogyasztók számára az 
élelmiszer minősége és eredete is fontos szerepet játszik. A román 
fogyasztók mézvásárlási és fogyasztási szokásait leginkább a 
megkérdezettek kora, foglalkozása és mézzel kapcsolatos 
tájékozottságának foka befolyásolja (Pocol & Bolboacă, 2013). A méz 
választásának meghatározásában a márkához kapcsolódó észlelt minőség 
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fontosságát Sanzo a munkatársaival (2001), valamint Yeow és 
munkatársai (2013) is kimutatták; Roman és munkatársai (2013) alapján 
a mézfajta és a csomagolás meghatározó szempont. 

 
Ajándékozási szokások 
 
Az ajándékozási szokásokat vizsgálva erős szignifikáns különbséget 
találtunk a nemek között (Cramer’s V=0,714, p<0,001). A megkérdezett 
nők nagyobb arányban választanak mézet ajándéknak, mint a férfiak 
(36,6%, 23,9%). A férfiak 76,1%-a még sosem ajándékozott mézet élete 
során. Női válaszadóink ajándékba nem csak adni szokták a mézet, 
hanem kapni is, 53,5 %-ukat rendszeresen meglepik ezzel az 
élelmiszerrel. A nemek közötti különbség ebből a szempontból is jelentős 
(Cramer’s V=0,427, p<0,001), a férfiak mindössze 40,9%-a mondhatja el 
magáról, hogy előfordult már olyan eset, amikor mézet ajándékoztak neki. 
A 4. ábra a mézzel kapcsolatos ajándékozási szokásokat mutatja be 
részletesen. 
 

5. ábra. Mézzel kapcsolatos ajándékozási szokások 

 
Forrás: Saját szerkesztés, 2020 (n=270) 

 
Mézmarketing 
 
Érdekes eredménye a vizsgálatnak, hogy habár a mintában szereplő nők 
nagyobb mézfogyasztók, a mézzel kapcsolatos reklámok vonatkozásában 
mégis a férfiak voltak azok, akik szignifikánsan (Cramer’s V=0,507, 
p<0,001) tájékozottabbak voltak. A férfiak 12,3%-a több esetben, 3,6%-a 
pedig gyakran hallott, látott olyan információt, ami a mézfogyasztást 
népszerűsítette. Nők esetében ezek az arányok körülbelül fele értékeket 
mutattak (6,9%, 1,5%). 
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A megkérdezett férfiak 58,7%-a gondolja úgy, hogy ha a 
mézfogyasztást intenzíven népszerűsítenék, akkor több mézet lehetne 
eladni, és 3,6%-uk felelt határozott nemet erre a kérdésre. A nők 
óvatosabban fogalmaztak, 1,5%-uk gondolja úgy, hogy a méz 
népszerűsítése nem befolyásolná a vásárlást. A nemek között ennél a 
kérdésnél is lényeges különbséget sikerült kimutatni (Cramer’s V=0,718, 
p<0,001), ami elsősorban a nők bizonytalanabb válaszaiból adódott 
(„talán”, „nem tudom válaszok”) (6. ábra). 
 

6. ábra. A mézfogyasztás intenzitásának növekedési lehetőségei: „Ön szerint ha 
a mézfogyasztást intenzíven népszerűsítenék, több mézet lehetne-e eladni?” 

  
Forrás: Saját szerkesztés, 2020 (n=270) 

 

Habár a mintában megkérdezett nők a mézzel kapcsolatos reklámok 
vonatkozásában tájékozatlanabbaknak tűntek, mint a férfiak, a méz 
pozitív egészségügyi hatásait vizsgáló kérdésünkre a tudatos vásárló képe 
bontakozott ki róluk. A nemek között jelentős különbséget, és a 
válaszokkal erős összefüggést figyeltünk meg (Cramer’s V=0,734, 
p<0,001). A nők 32,1%-a tudatos vásárlóként tisztában van a méz pozitív 
egészségügyi hatásaival, messze megelőzve ezzel férfi válaszadóinkat 
(12,3%). A férfiak 14,5%-a nem hallott még erről a hatásról, nőknél 
ugyanez az arány mindössze 5,3%. (7. ábra) 
 

7. ábra. A mézfogyasztás intenzitásának növekedési lehetőségei: „Tud-e arról, 
hogy a rendszeres mézfogyasztásnak milyen pozitív egészségügyi hatásai 

vannak?” 

 
Forrás: Saját szerkesztés, 2020 (n=270) 



Jogok és lehetőségek a társadalomban 

128 

 
A méztermelőknek ajánlott forgalomnövelő reklámtevékenységek közül 

válaszadóink elsősorban a reklámozás intenzitásának növelését javasolták 
(35,9%), amit a tudatos márkaépítés követett (31,9%), majd a gyakori 
akciózás, és végül az online értékesítés. A nemek vonatkozásában ennél a 
kérdésnél is szignifikáns különbséget (Cramer’s V=0,734, p<0,001) 
kaptunk, mégpedig a márkaépítés tekintetében. A férfiak 34,1%-a, míg a 
nők 29,8%-a javasolná ezt a forgalomnövelő tevékenységet a 
méhészeknek. 

A falusi turizmussal egybekötött méhészeti látogatást, és helyben 
kóstolást válaszadóink 54,4%-a jó ötletnek tartotta. Mindössze 2,2%-uk 
gondolta úgy, hogy ennek semmi értelme nem lenne. A nemek 
vonatkozásában itt is szignifikáns különbséget mutattunk ki (Cramer’s 
V=0,417, p<0,001). A férfiak ugyanis lényegesen szkeptikusabban álltak 
a falusi turizmussal összekötött méhészlátogatás ötletéhez, mint a nők. 
2,9%-uk egyáltalán nem tartotta ezt jó ötletnek, ami majdnem kétszer 
magasabb arány, mint a nők esetében (1,5%). A nők 58%-a jó ötletnek 
tartja ezt, és szívesen részt venne ilyen programon, a férfiak esetében ez 
51,4%. 

 
Összegzés 
 
Az eredmények alapján jelentős különbség vannak a férfiak és a nők 
mézzel kapcsolatos preferenciái között, elsősorban a fogyasztás 
gyakorisága, a tipikus fogyasztási alkalmak, a különböző életkorukban 
elfogyasztott méz mennyiségi változására és mézzel kapcsolatos 
marketingtevékenységek megítélése kapcsán. A megkérdezés a méz 
értékesítési lehetőségeinek vizsgálatára is kiterjedt, ami jelentős eltérést 
mutatott, mind a különböző generációk és nemek között is. 

Jelen kutatás alapján érdemes lenne a női vásárlókra célzottan 
fókuszálni, ezen speciális célszegmens sajátos mézfogyasztói jellemzői és 
preferenciái jelentősen eltérnek a férfiak fogyasztói szokásaitól. Az 
eredmények alapján feltárhatók a női fogyasztókat jellemző sajátos 
elvárások, igények és fogyasztói attitűdök a mézzel kapcsolatosan. 
Megítélésünk szerint a női célcsoport igényeinek megismerése és ezen 
keresztül a rájuk fókuszáló marketing stratégia helyes megválasztása 
jelentős piacbővítési lehetőséget jelenthet a méhészek és a 
mézkereskedők számára, továbbá a kutatás megállapításai 
hozzájárulhatnak a méztermelők fogyasztó orientált magatartásának 
erősítéséhez és a méz versenyképességének növeléséhez. A méhészek 
számára továbbá mindenképpen megfontolandó a férfiak különböző 
marketingkommunikációs eszközökkel történő megszólítása, és a méz 
vásárlási folyamatába történő bevonása. Vizsgálatunk alapján a falusi 
turizmussal egybekötött méhészeti látogatás szintén növelheti a termelők 
versenyképességét. 
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