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Veres Zoltán1: Az értékteremtés „service-dominant” logikája
Összefoglalás:
Az egyesült államok-beli Lusch és Vargo SDL-koncepciója – szakítva a korábbi, fizikai dominanciájú
szemlélettel – a marketing fókuszába a megfoghatatlan erőforrásokat, a közös értékteremtést és a kapcsolatokat
helyezi. Az ’érték’ ebben az aspektusban valamely szereplő(k)nek a haszna, és az SDL-premisszák szerint az
érték közös aktivitással jön létre új erőforrások létrehozása révén, azokból az erőforrásokból, amelyeket a
sokféle forrás biztosított. A kedvezményezett mindig egyedileg és esetspecifikus módon meghatározza az
értéket, és a létrehozott érték kizárólag a tranzakció rendszerszerű felfogásából értelmezhető. Érdemes azonban
egy olyan nézőpontból megvizsgálni a service-dominant logikát, hogy a premisszák, és azok kifejtése milyen
tranzakciós környezetben tűnnek a leginkább relevánsnak. Amennyiben a szervezetközi marketing egyik
speciális területével, a projekt marketinggel vetjük össze az SDL értékalapú megközelítését, feltűnően sok
hasonlóságot találunk.
Kulcsszavak: SDL, értékteremtés, projekt marketing

Summary:
The SDL-concept of Lusch and Vargo (USA) – broken with the former goods-dominant approach – intangible
resources, value co-creation and relationship puts into the focus of marketing. In this aspect ’value’ is benefit of
any actor(s) and based on SDL-premises value is created with common activity through creation of new
resources from those resources provided by multiple sources. Value is always uniquely and phenomenologically
determined by the beneficiary and the created value can be interpreted exclusively from a system-like approach
of transaction. It is worth, however, studying SDL in such an approach where the question is which transaction
environment premises and their explanation seem to be the most relevant in. If we compare the value-based
approach of SDL to project marketing – a special area of interorganizational marketing – we find significant
similarity.
Keywords: SDL, value creation, project marketing

Az SDL-koncepció
Első változatban már 1997-ben elkészült, és végül 2004-ben jelent meg a Journal of
Marketingben Robert Lusch és Stephen Vargo tanulmánya, „Evolving to a New Dominant
Logic for Marketing” címmel. Mint minden paradigmaváltási kísérlet, ez - az azóta SDL
(Service Dominant Logic)-nek nevezett - is rövid időn belül hatalmas vihart kavart szakmai
körökben, és kettéosztotta az akadémiai szférát: szimpatizánsokra és ellenzőkre. A cikk súlyát
jól mutatja, hogy a szerzőpáros azóta számos jelentős nemzetközi konferencián résztvevője a
témának szentelt panelvitáknak.
Az egyesült államok-beli Lusch és Vargo SDL-koncepciója fontos
következményekkel bír a szolgáltatásmarketing, sőt mit több, a marketing legújabb, integrált
felfogásában is. Ez az új megközelítés ugyanis – szakítva a korábbi, fizikai dominanciájú
szemlélettel – a marketing fókuszába a megfoghatatlan erőforrásokat, a közös értékteremtést
és a kapcsolatokat helyezi. Az SDL alaptézise az, hogy a gazdasági csere lényege valamely
szolgáltatás nyújtása (service provision). A szerzők magyar nyelven alig visszaadható
distinkciója, hogy élesen megkülönböztetik a service (a fogyasztó egyszeri „kiszolgálása”) és
a services (szolgáltatás, mint tevékenység általában) terminusokat.
A paradigmaváltás szükségességét a 90-es évektől sok forrás ismerte fel. Achrolt és
Kotlert (1999, 162. o.) idézve: „…a marketing paradigmaváltása már megközelítette a
látóhatárt.” Sheth és Parvatiyar (2000, 140. o.) olyan paradigmaváltást sürgettek, amely a
„marketingaktorok folytonos természetű kapcsolataiból” indul ki. Rust (1998) arra hívja fel a
1
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figyelmet, hogy a szolgáltatásmarketing klasszikus megközelítése - amelyben a fizikai
jószágokra érvényes modellekhez viszonyítjuk a szolgáltatáspiaci jelenségeket – elavult. „A
fogyasztók nem termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolnak, hanem olyan ajánlatokat,
amelyek értékteremtő szolgáltatásokat nyújtanak.” (Gummesson 1995, 250. o.)
Ebből a nézőpontból a szolgáltatást nem úgy fogjuk fel, mint ami a fizikai terméket
egészíti ki, hanem mint a kompetenciák (tudás + készség) tevékenység, folyamat és
teljesítmény útján történő alkalmazását. Az SDL-koncepció felhasználja a Constantin és
Lusch (1994) által bevezetett passzív (működtetett) erőforrások (operand resources) és az
aktív (működtető) erőforrások (operant resources) fogalmakat. Az aktív erőforrások képesek
különböző hatások kiváltására. Ilyen lehet az emberi erőforrás, de gyakran nem megfogható
know-how-k vagy magkompetenciák (core competences) is. A kompetenciák technológiai és
készségcsomagok, melyek a szervezet kollektív tanulási folyamatában alakulnak ki. Ami az
értéket illeti, az pedig nem a végtermékbe beágyazott hasznosság, hanem a felhasználó által
meghatározott és vele együttműködésben létrehozott output (interaktív értékteremtés).
A szolgáltatáspiaci trendek is megerősítik a szolgáltatásközpontúság SDLkoncepcióját. A folyamatok azok, amelyek képesek integrálni a vállalati funkciókat, és az
emberi tényező új szerepe is egyre több tranzakcióban válik nyilvánvalóvá. A vállalati
hálókapcsolatok stabilizáló ereje a kapcsolati orientáció erősödését hozta. Természetesen az
új korszak a szolgáltatásmarketing szemléletét is sok szempontból átalakítja. A
szolgáltatásközpontú marketing-gondolkodás megköveteli
 az értékteremtő kompetenciák megértését és fejlesztését,
 azoknak a potenciális felhasználónak a feltárását, akik számára a fenti kompetenciák
hasznossággal bírnak,
 olyan kapcsolatok fejlesztését, amelyekben a felhasználók bevonhatók az
értékteremtésbe,
 a pénzügyi teljesítmény javítását a felhasználóknak kínált teljesítmény fejlesztésével.
SDL-tézisek
Az SDL-koncepció tézisei (az amerikai szerzők szóhasználatával: premisszák) az
alábbiak:
1. Az üzleti tranzakciókban a csere alapegysége a felhasznált kompetencia.
Egyszerű példával a halász halászati kompetenciáját cseréli a farmer
növénytermesztési kompetenciájára. A halász és a farmer tudása aktív erőforrásként
működik, és a felhasználót kielégíteni képes értéket teremt.
2. A nagy, bürokratikus vállalati szervezetek elfedik az eredeti cserét.
A fejlődés, a rendkívül mély specializáció azt eredményezte, hogy a funkciók és
folyamatok átláthatósága egyre csökkent. A belső funkciók mikrospecializációja sok
új munkafázist fejlesztett ki. A tömegmarketing már a marketingest és a fogyasztót is
eltávolította egymástól. Többek között ez hívta életre a TQM-et a minőség totális
kezelésére.
3. A fizikai termék a tárgyiasult szolgáltatás elosztásának közvetítője.
A csere közös nevezője a specializált tudás alkalmazása. A tárgyiasult végtermék
tudást és aktivitásokat testesít meg. Amennyiben ezekkel a kompetenciákkal a
felhasználó nem rendelkezik, akkor valójában ezt veszi meg, és a fizikai termék „csak”
hordozza a kompetenciát.2 Gondoljunk a képkeretezőre, aki tanácsaival segít a legjobb
megoldás kiválasztásában. A versenyelőnyt tehát a kompetenciák biztosítják.
A kompetenciák termékhez, technológiához vagy menedzsmenthez köthetők, és a
versenykényszer hatására fejlődnek. Ilyen értelemben a kompetencia a szervezet
2
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tanulóképességét is jelenti. A versenyelőnyt legfőképpen három folyamatban
biztosíthatja a kompetencia: a termékfejlesztésben, az értékesítési lánc
menedzsmentjében és a customer relationship menedzsment területén.
4. A tudás (know-how, kompetencia) a versenyelőny alapforrása.
Az aktív erőforrások (főként a problémamegoldó tudás, az információ) döntő szerepet
játszanak a versenyelőny kialakításában.
5. Minden gazdaság szolgáltatásalapú.
Ez a fejlődés minden fokán igaz volt, de egyre jobban manifesztálódik.
6. A vevőaktivitás alapján a vevő egyben szállító („gyártó”) is.
A felhasználó egyre jobban bevonódik az áru értékteremtési folyamatába. A termelés
nem fejeződik be a gyártással. Ez vezet el a real-time marketinghez, amely a tömeges
személyreszabás és a kapcsolatmarketing integrálása, azaz egy interaktív adaptációs
folyamat. A felhasználó így egyre inkább aktív erőforrássá válik.
7. Az eladó „csak” értékajánlatot tesz, az értékteremtés a fogyasztó tevékenysége.
A vevőérték egy interaktív értékteremtő folyamat eredménye. A marketing „csak”
segíti (facilitálja) ezt az értékteremtő folyamatot.
8. A szolgáltatásközpontúság fogyasztó- és kapcsolatorientált.
A személyreszabott legjobb megoldás megértése a feladat. Ezzel tkp. visszataláltunk a
tömegtermelést megelőző korszak felfogásához. Nem véletlen, hogy a
kapcsolatmarketing a szolgáltatásmarketingben bukkant fel először. Itt ugyanis a sok
kis szolgáltató gyakorlatában fennmaradt a vevővel való személyes kapcsolat. Az is a
kapcsolatorientációból következik, hogy a tranzakciót megelőző és az azt követő (preés poszttranzakciós) fázis jelentősége marketingszempontból sokszor nagyobb, mint
magáé a tranzakcióé.
Ezek közül egyes téziseket könnyen lefordíthatunk a szolgáltatásmarketing fogalmi
keretein belül. Így tudunk kapcsolatot teremteni az SDL-koncepció és a szolgáltatáspiaci
szereplők feladatai között (1. táblázat).
1. táblázat
SDL-tézisek szolgáltatáspiaci értelmezése
SDL-tézis
Az üzleti tranzakciókban a csere alapegysége a felhasznált
kompetencia.
A nagy, bürokratikus vállalati szervezetek elfedik az eredeti
cserét.
A fizikai termék a tárgyiasult szolgáltatás elosztásának
közvetítője.
A versenyelőnyt a kompetenciák biztosítják.
A vevőaktivitás alapján a vevő egyben szállító (gyártó) is.
Az eladó „csak” értékajánlatot tesz, az értékteremtés a
fogyasztó tevékenysége.
A szolgáltatásközpontúság fogyasztó- és kapcsolatorientált.

Szolgáltatáspiaci sajátosság
értékteremtő problémamegoldás
totális minőségérzékenység +
belső szolgáltatások
termék = tárgyiasult szolgáltatás
kompetenciaalapú versenyelőny
aktív ügyfél
ügyfélreszabott problémamegoldás +
kapcsolatiság

Forrás: Veres 2009c

A szerzők 2008-ban publikált tanulmányukban 10-eleművé bővítik tézisrendszerüket.
Az SDL 10 alapfeltétele közül 3 közvetlenül foglalkozik az érték fogalmával; de közvetetten
az összes többi alapfeltevés is foglalkozik az érték valamilyen aspektusával; vagyis az érték,
mint koncepció központi jelentőségű az SDL-ben. Gondolatmenetünk középpontjában az a 3
alapfeltevés áll, amelyekben közvetlenül megjelenik az érték fogalma: az ügyfél mindig az
7

érték társ-alkotója (6. sz. premissza); a vállalat nem adhat értéket, hanem csupán
értékajánlatokat (7 sz. premissza); és kettő új tézis: az érték mindig a kedvezményezett által
egyedileg és esetspecifikus módon meghatározott (10 sz. premissza); ezen kívül még egy
további alappremissza, amely a szolgáltatásnyújtáson keresztül történő értékképzés alapjául
szolgáló forrásképzési folyamatot határozza meg: minden társadalmi és gazdasági szereplő
forrásintegrátor (9 sz. premissza).
Az ’érték’ ebben az aspektusban valamely szereplő(k)nek a haszna, és e premisszák
szerint az érték közös aktivitással jön létre új erőforrások létrehozása révén, azokból az
erőforrásokból, amelyeket a sokféle forrás biztosított (illetve a szolgáltatásnyújtásban
alkalmazott). A premisszák meghatározzák továbbá, hogy az érték kizárólag valamely
kedvezményezett szereplő szempontjából értékelhető. Ez azt is jelenti, hogy értéket egyik
szereplő a másiknak csak ajánlhat (és aztán potenciálisan „együttalkothat”), mintsem hogy
létrehozhatna vagy nyújthatna. Mindezt figyelembe véve az érték létrejöttének vagy
meghatározásának teljes megértése rendszerszemléletet feltételez. Az itt következő
bekezdésekben kiemeljük az SDL-szemlélet fontosságát, és szembeállítjuk a
hagyományosabb (termékközpontú) GDL értékszemléletével. A következő két alfejezet
nagymértékben támaszkodik Vargo and Lusch: Toward a Better Understanding of the Role of
Value in Markets and Marketing (2012) című tanulmánykötetére.
GDL, SDL és közös értékteremtés
Ahogyan azt már máshol leírták (pl. Vargo és Lusch, 2008), a GDL (goods-dominant
logic) a tárgyi és szellemi kimeneti egységek pénzre (mint csereeszközre) történő cseréjén
alapul. Ily módon, a GDL szemlélet kezdettől fogva problémákat vet fel, annak alapfeltevése
miatt, miszerint a csereérték (lényegében a piaci ár) központi jelentőségű. Adam Smith, a
nemzetek vagyonáról szóló klasszikus művével (1776) (mely később a modern gazdaságtan
alapművévé vált, bár ez eredetileg nem volt a szándéka) nem szándékosan, de hozzájárult
ahhoz, hogy a csereérték ekkora hangsúlyt kapjon. Smith valószínűleg sokkal sikeresebb volt,
mint azt ő valaha is elképzelte, hiszen úgy vált ismertté, mint a „közgazdaságtan atyja”, ami
számára, aki erkölcsfilozófus volt, valószínűleg egy olyan titulus, amelyre sosem gondolt
volna (Vargo és Morgan, 2005). Célja ennél sokkal szerényebb volt, és központi koncepciója
meglehetősen célirányos: a születő ipari forradalom kontextusában a nemzeti vagyont
egyenlőnek gondolta a termeléssel és a többlet materiális javak exportjával. Ily módon a
’termelékeny’ szót egyedül arra használta, hogy vele olyan tevékenységeket írjon le, amelyek
ehhez a termeléshez és exporthoz hozzájárultak. Bár elismerte a ’value-in-use’ (lényegében
valamelyik fél haszna) mint ’reálérték’ létezését, az ő korlátozott céljából fakadóan, a
’csereérték’ kifejezést használta, mint a reálérték (value-in-use) kifejezés helyettesítőjét, mert
úgy gondolta, hogy egy sztenderdizált mérője lehet a vagyonnak. A Smith-t követő
gazdaságfilozófusok számos kísérletet tettek arra, hogy a hangsúly visszakerüljön a value-inuse-ra, mint például Say szándéka a ’hasznosság’ kifejezés bevezetésével.
Az érték ’csereérték’ jelentése felerősödött és intézményessé vált, amikor a
közgazdasági gondolat filozófiából tudománnyá alakult, egy olyan időszakban, amikor a
tudomány a newtoni mechanikát jelentette (egy olyan modellt, amely az anyagot a
tulajdonságaival együttlétezőnek látja). Ez viszont kikövezte az utat a marginális
hasznosságelmélet létrejöttéhez (Marshall, 1890/1927; Walras, 1894/1954), amely aztán
alapul szolgált a közgazdaságtan neoklasszikus modelljéhez, és idővel ezt a modellt más
üzleti tudományágak is felhasználták (komplexebb elemzését a témának ld. Vargo & Morgan,
2005).
A közgazdaságtudomány és a marketing, mint annak melléktudománya, olyan
megkülönböztetett vagy gyakran ellentétes fogalmak körül született meg, mint cégek és
ügyfelek, gyártók és fogyasztók, eladók és vásárlók, munkaadók és munkavállalók és további
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más diadikus ellentétpárba rendeződő szereplők. A szereplőkhöz és szerepeikhez fűződő
terminológia szükségessége, adaptálása és elterjedése kétségtelenül következményekkel járt –
köztük néhány igen mélyreható következménnyel -, mint a közgazdasági, marketing és üzleti
tudományok kialakulása és fejlődése.
Példának okáért a közgondolkodásban a cég a ’gyártó’ címkével, az egyén vagy a
háztartás a ’fogyasztó’ címkével azonosítódik. Ez közvetve azt jelenti, hogy a cégek hozzák
létre az értéket, és a fogyasztók elpusztítják (elfogyasztják) ezt az értéket. Ha ezt a
következtetést adottnak vesszük, joggal gondolhatjuk, hogy az ügyfél tulajdonképpen útjába
áll és beleavatkozik a cégek értékteremtő tevékenységeibe. Vagyis, a cég látszik a domináns
értékteremtőnek, míg az ügyfeleket ez úgy láttatja, mint ideális esetben különállókat -, hogy
ezzel lehetővé váljon a maximális gyártási vagy termelési hatékonyság. Nem meglepő, hogy
miután ezek a GDL-gyakorlatok intézményesítődnek, szükségessé válik, hogy
megkíséreljenek helyreállítani valamilyen szintű ügyfélérzékenységet, mint például az
’ügyfél-orientációt’. Másképpen megfogalmazva, azok mellett az óriási előnyök mellett,
amelyet az ipari forradalom hozott a gazdasági hatékonyságban, sok időnek el kellett telnie,
amíg a cégek megtanulták, hogy a termelési hatékonyság, amelyet a gyártó és a fogyasztó
elválasztásával nyertek, gyakran a piac és a piaci hatékonyság kárára érhető el.
A szolgáltatásközpontú gondolkodás viszont afelé irányít, hogy ne csak a gyártástól a
fogyasztásig terjedő folyamatot vizsgáljuk (ami egyébként önmagában egy nagy lépés előre a
tipikusan diadikus neoklasszikus kerethez képest), hanem hogy kitekintsünk az érték együttes
létrehozásában szerepet játszó más szereplők és intézmények felé is. Ebből az időben
hosszabb és teljesebb képet adó szempontból láthatjuk, hogy a piaci (tárgyi vagy szellemi)
ajánlatok létrehozása és pénzre történő cseréje csak gazdasági értéket tükröz (csereérték). Az
értékteremtő folyamat azonban nem azzal kezdődik, hogy a gyártó szolgáltatáscserén
keresztül hozzájut az erőforrás–inputokhoz; ez már korábban elkezdődik, a szóban forgó
erőforrások megteremtésével, forrásintegráción és szolgáltatáscserén keresztül, amely
megelőzte ezeket a hangsúlyozott, diadikus cseréket, illetve azokkal az erőforrás-integráló és
szolgáltatáscsere-tevékenységekkel,
amelyek
az
érték létrejöttének kontextusát
megteremtették.
Az értékteremtő folyamat sem fejeződik be a szereplőnek, mint kedvezményezettnek
történő eladással és az ajánlatok disztribúciójával. Sokkal inkább fogalmazhatunk úgy, hogy a
kedvezményezett folytatja a ’gyártás’ folyamatát. Másképpen megfogalmazva, az
értékteremtés folyamata se nem kezdődik, se nem fejeződik be a cég tevékenységével vagy a
cég és vásárló közti interakcióval - beleértve a gyártást és disztribúciót, ha van -, ezek inkább
közvetítő folyamatok. Még ha tárgyakról is van szó, ezek közvetítőeszközök, berendezések,
amelyek potenciálisan szolgáltatást nyújtanak a kedvezményezettnek, hozzá kapcsolódóan,
adott kontextusban, amely más elérhető erőforrásokat is magában foglal. Vagyis, a nyújtandó
szolgáltatáshoz a kedvezményezettnek mindenképpen meg kell tanulnia használni,
karbantartani, megjavítani és adaptálni a berendezéseket és más, a cég által szolgáltatott
erőforrásokat a saját igényeinek, használati szituációinak és felhasználói magatartásának
megfelelően. A közös értékteremtés ily módon felismeri, hogy az érték létrehozása egy
folyamatosan zajló, ismétlődő és összefüggő folyamat, mely messze túlmutat az egyéni
tranzakciókon.
Az a téves koncepció miszerint a vállalatok állítják elő és szállítják az értéket, sehol
sem annyira nyilvánvaló, mint a ”hozzáadott érték” fogalmában. A hozzáadott érték, mint
szakkifejezés volt az, ami azt a folyamatot írta le, amelyben a cégek az anyagot átalakítják,
hogy formáját, idejét, helyét és tulajdonságát megváltoztassák. Ezek az átalakítások
erőfeszítést igényelnek, ily módon költségigényesek, és ezeket a költségeket címkézték
’value–added’-nek, és gyakran ezeket, mint a „hasznosság” forrását azonosították. A (tárgyi
vagy szellemi) ajánlatok azonban nem érték-beágyazottak vagy hasznosság-beágyazottak,
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hanem inkább, mint kifejtettük, az érték az ajánlat felhasználását jelenti más erőforrásokkal
együtt. A könyvelők azt gondolhatják, hogy egy eladatlan terméknek értéke van, de ez csak
közgazdasági érték, az értékteremtés aktor-központú és SDL szempontból csak akkor
lehetséges, amikor a piac és más ajánlatok integráltan, kontextusban találhatók, vagyis amikor
az értékteremtés hozzájárul valamely szereplő jólétéhez egy adott kontextusban.
A GDL rendszerében az érték beágyazottan jelenik meg a gyártás, a
disztribúció/marketing során annak a szereplőnek a bevonása nélkül, aki majd a
kedvezményezettje lesz a vállalat ajánlatának. A szolgáltatásmarketing területének korai
tudósai pontosan azonosították a problémát a GDL-lel. Például Gummesson (1998) úgy
érvelt, hogy „ha a fogyasztó a marketing fókuszpontja, akkor az értékteremtés csak akkor
lehetséges, amikor a termék vagy a szolgáltatás fogyasztásra kerül. Egy eladatlan terméknek
nincs értéke, és a szolgáltató fogyasztók nélkül nem tud előállítani semmit”.
Hozzá hasonlóan, Grönroos (2000) ezt mondja: „A vásárlók szerinti értéket a
vásárlókkal való viszony hozza létre, részben a vásárlók és a szállítók vagy a
szolgáltatásnyújtók közötti interakciók révén. A fókuszban nem a termékek állnak, hanem a
vásárlók értékteremtő folyamatai, ahol az érték jelentkezik a vásárlók számára, az ő
észlelésükben, a marketing fókuszában az értékteremtés áll, sokkal inkább, mint az érték
disztribúciója, és az értékteremtő folyamatok támogatása és lebonyolítása sokkal inkább, mint
egyszerűen a kész érték elosztása a vásárlók között”. Mivel a GDL-re alapozó cégek
elképzelése szerint az érték a gyártás és az elosztó/marketing tevékenységek során jött létre
vagy adódott hozzá, ki kellett fejleszteniük egy ügyfélorientációs rendszert.
Amit az itt következők hivatottak illusztrálni az az, hogy az érték, szereplőközpontú
perspektívából nézve nem valami, amit egy cég gyárt, és más szereplőknek szállít. Ahogyan
azt a 7. premissza sugallja, az üzleti vállalkozások, vagy még általánosabban bármely szereplő
nem nyújthat értéket egy másik szereplőnek, mindössze egy értékajánlatot tehetnek, és ha ez
elfogadott, akkor az együttes értékteremtés szereplőjévé válhat. Ily módon egy értékajánlatot
úgy tekinthetünk, mint egy, a vállalattal történő együttműködésre való felhívást az (általában
kölcsönös) haszon érdekében. A Service-Dominant logikában azonban azt is fel kell ismerni,
hogy ez az értékajánlat maga is együttesen létrehozott, nemcsak a vásárlóval, hanem a többi
szereplő közösségével, mint például a márkaközösséggel (Merz, He, & Vargo, 2009).
Az érték egyedisége és rendszerszerűsége
Az SDL 10. premisszájában azt állítjuk, hogy a kedvezményezett mindig egyedileg és
esetspecifikus módon meghatározza az értéket. Lényegében ez azt mondja, hogy minden
egyes szolgáltatáscsere különböző tapasztalatot hoz létre, és hogy a csere hasznának (érték)
értékelését egy meghatározott szereplővel, a kedvezményezettel való viszonylatban vagy
kifejezetten az által kell meghatározni. Ez az, ami miatt, ahogy már megvitattuk, minden eset
különböző kontextusban történik meg, amely magában foglalja a különböző kombinációjú
erőforrások elérhetőségét, integrálását és felhasználását. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy
szolgáltatásnyújtás egyszeri esetét különbözőképpen értékelhetik, és gyakran különbözően is
értékelik a részvényesek, mint például más ügyfelek, cégek, kormányok és társaságok.
Vagyis, egy egyszeri cserealkalom gyakran többszörös értéket hoz létre. Ez természetesen
azért történhet meg, mert minden egyes szereplőnek (a rendszernek) a kontextusai
különbözőek és ily módon az érték mindegyikük szempontjából másképpen értékelhető.
Gyakran használjuk azt a hasonlatot a fentiek szemléltetésére, amikor egy híres
szobrot nézünk meg egy múzeumban családunkkal és barátainkkal. Annak ellenére, hogy a
műtárgy a maga fizikai valójában ugyanaz, az aktuális nézők közötti megvitatása különböző
értékeléseket eredményez, gyakran beleértve a negatív értékeléseket is. Hasonlóképpen, a
múzeum vagy a múzeum tágabb értelemben vett közönsége számára a haszon (a jóléthez való
hozzájárulás) minden egyes szereplő számára más és más.
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Amennyiben az értékközpontúság előrelépés a csereérték-központúsághoz képest,
mostanában meghaladtuk a „value-in-use” koncepcióját, mert az a kedvezményezett aktor
használati viselkedésére összpontosít, nem ismeri el egyértelműen annak a hálózatnak a
kontextuális jellegét, amelyben a szereplő elhelyezkedik. A „value-in-context” fogalom
(Chandler & Vargo, 2011; Vargo & Lusch, 2008) azt jelenti, hogy az érték nemcsak hogy
mindig együttes értékteremtés útján jön létre, hanem nagyban függ attól is, hogy más
erőforrások hogyan állnak rendelkezésre és hogyan integrálhatók, tehát kontextuálisan
specifikus (Vargo, Lusch, Akaka, & He, 2010). Mivel ezek az erőforrás-kombinációk mindig
változnak, ez egyben azt is jelenti, hogy az értékteremtés természeténél fogva rendszerszerű.
A „value-in-context” koncepciója nyilvánvalóan egybehangzó a 9. premisszában szereplő
állítással: minden társadalmi és gazdasági szereplő erőforrás-integrátor.
Fontos megjegyeznünk, hogy az értékteremtés kontextuális természete magában
foglalja intézményeit és más társadalmilag létrehozott erőforrásokat. Ezek a szociális
hálószerkezetek sem nem véletlenszerűek, sem nem exogének. Ezek inkább nyilvánvalóan
céltudatos, szisztematikus, gyakorlatias viselkedésmódok, amelyeket nemcsak a (potenciális)
erőforrások közötti kapcsolatok irányítanak, hanem olyan szabályok is, amelyek az
erőforráscseréket, kombinációikat, és valamilyen szinten az érték (vagyis: értékek)
meghatározását is szabályozzák. Ezeket a szabályokat maguk a szereplők kollektíve hozzák
létre az együttes értékteremtés folyamatában. Giddens (1984) erre a szereplők és struktúrák,
magában foglalt szabályok és erőforrások közjátékában meglévő „dualitásra”, amely azt a
kontextust adja, amelyben hatnak, „structuration”-ként hivatkozik. Edwardson, Tronwoll és
Gruber (2011) még szisztematikusabban körüljárták ezt a társadalmi kontextust (ld.
Edwardson, Skålén & Tronwoll 2012).
Ahogyan azt látjuk, a structuration-elmélet egy kettősséget rögzít: az emberi szereplők
társadalmi szabályok (intézmények) és kollektív jelentések keretein belül működnek, amelyek
maguk is annak a struktúrának a részei, amelynek keretében léteznek; ezeket a struktúrákat
viszont ugyanazok a szereplők alkotják meg és alkotják újra, mivel elrendelnek olyan
eljárásokat, amelyek az értékteremtés folyamatában maguk és mások számára javítják és
módosítják ezeket a struktúrákat. Lényegében a szereplők és a szereplők közti interakciók
mikroakciói segítenek létrehozni a (mezo- és makro-) környezetet, vagyis jövőbeli
tevékenységeik színterét. Ily módon, a struktúrák egyrészt lehetőségeket adnak a
szereplőknek, másrészt korlátozzák őket; a szereplők pedig a struktúrákon belül működnek és
egyúttal maguk alkotják a struktúrákat.
Hogy megragadjuk az értékteremtésnek ezt a kettős, dinamikus, a szolgáltatáscsere
révén erőforrás-integráló, lehetőséget adó, de egyúttal korlátozó kölcsönös hatását a működés
és a struktúra között, a „szolgáltatási ökoszisztéma” kifejezést használjuk (Vargo & Lusch,
2011). A szolgáltatási ökoszisztémák viszonylag önfenntartó és önszabályozó rendszerei az
erőforrás-integráló aktoroknak, amelyeket a megosztott intézményi logika és a
szolgáltatáscserén keresztül történő kölcsönös értékteremtés köt össze. Ez a felfogás
kapcsolatot teremt az SDL és a structuration-elmélet között, amely a társadalmi rendszereken
belüli emberi tevékenységeket, mint a társadalmi struktúrák által lehetőségeket adókat és
korlátozókat írja le, vagyis ezek kontextuálisak és esetlegesek/véletlenszerűek.
Azt állítjuk, hogy a szolgáltatási ökoszisztémák és emberi tevékenységek
strukturálódása nézőpontokat az elemzésekbe be kell vonni. A marketingirodalomban talán a
leghasznosabb ezek közül a Kjelberg és munkatársai összegző tanulmánya (Kjelberg &
Helgesson, 2007), amely a gyakorlatokat a következőképpen osztályozza: „reprezentációs”
(szimbólumok, nyelv, stb.), ”normatív” (szabályok, törvények, intézmények) és
cseregyakorlatok, bár mi korábban azt állítottuk, hogy az együttes értékteremtés
kontextusában ez utóbbi eljárások leginkább, mint integráló eljárások szerepelhetnek.
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Ez az álláspont, miszerint a struktúrák egyaránt felfoghatók, mint az emberi eljárások
közvetítője és egyben kimenetele, eltávolodást jelentenek a GDL-alapú modellektől (pl. a
hagyományos marketing menedzsment modell), amelyben a jogi, erkölcsi, politikai, szociotechnológiai és versenystruktúrák általában, mint exogén, ellenőrizhetetlen környezeti
tényezők jelennek meg, s amelyek meghatározzák az üzlet korlátozó jellegű feltételeit. Abban
a világban a centrális premissza az, hogy egy szereplő (pl. cég) egy másik szereplőt célba vesz
(pl. ügyfél), és ajánlatát a kontrollálható marketing erőforrásait kombinálva pozicionálja (a
marketing mix 4P segítségével), figyelembe véve ennek a külső környezetnek - beleértve az
előre meghatározott piacot is - a korlátait. Ebben a paradigmában a vállalat az értéknövelés
tekintetében csak az „építs egy jobb egérfogót” módszerekre szorítkozhat.
Az SDL strukturált világában azonban a „környezet” színtere az innovációnak és
ennek módja gyakran a strukturális átalakítás. A változó szabályok és az erőforráskapcsolatok révén értékteremtés történik (Giddens, 1984). Úgy érvelünk tehát, hogy a
társadalmi struktúrák megértése fontos összetevője a kontextuális együttes értékteremtés és a
társadalmi rendszerekben történő erőforrás-integráció megértésének. Ezeknek a
szolgáltatásközpontú gondolatoknak a lehetséges előnyei óriásiak, mert azt implikálják, hogy
egy sikeres cég arról a logikáról, mely arra fókuszál, hogy jobb termékeket állítson elő a
meglévő piacokon jelentkező piaci részesedés növelése érdekében, átállhat az új piacokat
alkotni és újradefiniálni a meglévő piacokat szemléletre, és ily módon uralhatja azokat a
piacokat.
Fontos felismernünk, hogy a struktúrák és ökoszisztémák sokrétegűek és gyakran
rejtettek. Ez azt jelenti, hogy mikroszinten láthatóak, például egy kisszámú szereplő között
zajló cserére összpontosítva (pl. gépjármű-kereskedő és ügyfelei), vagy közép (mezo) szinten,
egy változatos szereplőcsoportot elképzelve, akik egy bizonyos probléma megoldását
valamilyen külön elképzelés szerint valósítják meg, egészen a makrostruktúrákig, mint a
különböző kultúrák vagy társadalmak. Mindezt még tovább bonyolítja az a tény, hogy a
gazdasági szereplők jellemzően többszörös, egymást átfedő struktúrák részei, amely
struktúrák munkacsoportokkal, társadalmi csoportokkal, családokkal, szubkultúrákkal állnak
kapcsolatban.
Mindez a dinamikus összetettség akár jelenthetne egy olyan színteret, amelyben a
gazdasági szereplők a szolgáltatáscserén keresztül megpróbálják a szükséges erőforrásokat
megszerezni és integrálni, ha nem lenne a társadalmilag létrehozott és megosztott
intézmények hasonlósága, a „játékszabályok”, mint például nyelvek, normák, eljárások, stb. A
strukturálódás miatt ezek az intézmények rejtett ökoszisztémák között oszlanak meg,
lecsökkentve ezzel a variabilitás lehetőségét. Így az intézmények teljesítménye, legalábbis
néhány eljárás kimenetele, kvázi megjósolhatóvá és ellenőrizhetővé válik.
„A hozzáértő ügyfél szerepe az üzleti hálózati tanulási folyamatban, értékteremtésben
és innovációban” című tanulmányban, ahogy azt a cím is jelzi, Peters (2012) megvizsgálja az
innovációt az erőforrás-integrálás és az üzleti hálózatok szemszögéből, különös tekintettel az
ilyen hálózatok és az ügyfelek képességei, kompetenciái között meglévő kölcsönös hatásra.
Mint az ezt megelőző tanulmányok és számos tanulmány mely Petersét követi, ő is a
strukturálódás elméleti álláspontjából vizsgálódik, de a legtöbb más tanulmánytól eltérően ő
az egyéni tevékenység, egy erősebben tudás alapú „ügynök” álláspontjára helyezkedik. Az
együttes értékteremtés kontextusában értelmezett erőforrás-integráció és a hozzá kapcsolható
kérdések magyarázatával komoly tudományos eredményt mutat fel.
Öncélú elméletgyártás vagy hasznos munkahipotézis?
Az SDL-koncepció részletes tanulmányozásához ajánljuk Lusch és Vargo (2006)
tanulmánykötetét. Mindazonáltal hiba lenne, ha túlhangsúlyoznánk az SDL-koncepciót.
Érdemes odafigyelni a cégek bölcsességére. Ők minden elméleti tételből azokat követik,
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amelyeket a piac visszaigazol. A gyakorlat tehát – ahogy Brodie és kutatótársai (2008)
feltárták – sokkal színesebb annál, mintsem hogy leragadna egyik vagy másik elméleti
iskolánál. Az SDL-koncepció azonban a marketing egyik súlyos fejlődési rendellenességére
utal, nevezetesen a termék–szolgáltatás dichotómia tarthatatlanságára. Paradigmaváltási
szándéka ebből a szempontból értékes hozzájárulás lehet a marketingelmélethez.
A modellvita szokatlanul hosszú élettartama arra utal, hogy azt – legalábbis egyelőre –
nem sikerült a marketing teljes rendszerébe beintegrálni. A kanonizálást a koncepció egyes
túlhangsúlyozott elemei akadályozzák. Érdemes azonban egy olyan nézőpontból megvizsgálni
a service-dominant logikát, hogy a premisszák, és azok kifejtése milyen tranzakciós
környezetben tűnnek a leginkább relevánsnak. Amennyiben a szervezetközi marketing egyik
speciális területével, a projekt marketinggel vetjük össze az SDL értékalapú megközelítését,
feltűnően sok hasonlóságot találunk. Itt jegyezzük meg, hogy a kompetenciaalapú
versenyelőny-fogalom az SDL-modellt összeköti a b2b marketingben mértékadó IMPiskolával, amely szintén az aktorok kompetenciáinak cseréjét tételezi. Nem véletlen tehát a
projektpiaci kapcsolat. Ebben az árucsoportban ugyanis nem olyan egyértelmű, hogy a vevő
terméket vásárol szolgáltatásokkal együtt, vagy mindenekelőtt szolgáltatást, amelynek egy
termékszállítás a fizikai háttere. Ez nyilvánvaló, amikor a szállító kizárólag tanácsadó,
szervező, koordináló szerepet vállal a projektügyletben. A vevőnek egy komplex
szolgáltatásra van szüksége, mert a jó megoldás megítélése túlmegy a felkészültségén. Ez
utóbbi a szállító kompetenciája, tehát a projekttípusú ügyletek kompetenciaalapú
szolgáltatások. Amennyiben ez így van, akkor feltehető a kérdés: Mennyiben erősíti meg az
SDL-koncepció, és mit tud hozzátenni ahhoz, amit eddig tudtunk a projektpiaci stratégiákról?
A projektpiac kiterjesztett értelmezése
A projektpiac aktorai stratégiai lehetőségeinek feltárásához kiterjesztjük a
projektügylet fogalmát. A projekttípusú üzleti tevékenység tárgya a klasszikus felfogás
3
szerint: a nagyberendezés-szállítás . Ekkor az árucsere tárgya egy bonyolult fizikai objektum
(hardver, létesítmény), amihez kiegészítő szolgáltatások (szoftver) tömege kapcsolódhat:
mérnöki-konzultációs, pénzügyi-kereskedelmi és különféle szellemi termékek (pl. termelési
eljárások) átadása. Ez az ügylettípus a hardver típusú beruházási projekt, ahol a
nagyberendezés megvalósítása projektformában történik. Általánosságban azokat a
programokat nevezzük projektnek, amelyekben egy
időben határolt (kezdettel és befejezéssel jellemezhető)
csoporttevékenység valamely célfeladat megvalósítására
irányul. Ebből a projektdefinícióból kiindulva olyan további üzleti tevékenységeket is ide kell
sorolni, ahol az ügylet tárgya egy hardvert nem, vagy alig tartalmazó szolgáltatás (pl.
consulting-engineering, tervezés, termelési eljárás átadása, megbízásos kutatás-fejlesztés, ad
hoc piackutatás, reklámkampányok menedzselése stb.). A projektjellegen túl ezen
ügylettípusok közös vonása, hogy minden esetben a technológiaátadás valamely formájáról
van szó.4

3

A nagyberendezés terminus a német nyelvű szakirodalomból került át (Großanlagen), és olyan beruházási javak leírására
használják, amelyek valamilyen zárt technológiai folyamatot önmagukban képesek megvalósítani. A hazai szaknyelv azonos
jelentéssel használja még a „komplett létesítmény” vagy „komplett berendezés” terminusokat is.
4
Lásd erről részletesebben Veres-Buzás 2006
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A projekttípusú ügyletek sajátosságai5
 A projektüzletágban a legsúlyosabb kockázatelem a szállító komplett eredményfelelőssége,
az a kötelezettség, hogy a sikeres teljesítés összes feltételének számbavétele a szállító
feladata. Ez a teljesítményigazolás befejezéséig fennálló kockázat.
 A technológia természeténél fogva egyedi termék, hiszen éppen abban rejlik különleges
értéke, hogy ritkán kerül ismételten árucsere-folyamatba. A feladat a vevő számára is új,
egyedi jellegű, mert ugyanabban a technológiai kapcsolatrendszerben, ugyanolyan
korszerűségi fokon csak kivételes esetben hajt végre tranzakciót.
 A problémák megoldását nehezíti a projektobjektum rendszerjellege. Az amerikai
szaknyelv ezért használja az ilyen ügyletekre a rendszereladás (system selling) terminust. A
rendszerjelleg nem csak a hardverre érvényes, hanem például a döntési mechanizmusra is.
 A partnerkapcsolatokban működő ellentétes érdekekből adódnak az ún. együttműködési
kockázatok. Ez a feleket arra csábítja, hogy kihasználják a másik fél ismereteinek
korlátozottságát (Veres, Sajtos & Hack-Handa 2012). Ugyanakkor például a vevő és a
konzultáns kapcsolata is függő partnerkapcsolat, hiszen a konzultáns hosszabb távú piaci
kapcsolatai szempontjából érdekelt a szállítóval való jó együttműködésben.6
 Az ügyleti folyamat különböző fázisokkal jellemezhető, elhúzódó interakciósorozat a
szereplők között.7 Ilyen fázisok például: megvalósíthatósági vizsgálatok, ajánlati felhívás
(briefing), szállító(k) kiválasztása, projekt-megvalósítás, debriefing stb.
 A beruházási javak piacán jól ismert jelenség, a kereslet lökésszerű jellege itt azzal
súlyosbodik, hogy a szállító-vevő kapcsolat természeténél fogva időszakos. A projekt
megvalósítása során nagyon szoros, a végleges átadást követően viszont véglegesen, vagy
legalábbis hosszabb időre elveszíti motiváltságát.
Jóllehet a projektügyletek fizikai terméktartalma tekintélyes lehet, ebben az
árucsoportban nem olyan egyértelmű, hogy a vevő terméket vásárol szolgáltatásokkal együtt,
vagy mindenekelőtt szolgáltatást vásárol, amelynek egy termékszállítás a fizikai háttere. Ez
nyilvánvaló, amikor a szállító nem azonos a berendezésegységek gyártóival, hanem kizárólag
tanácsadó, szervező, koordináló szerepet vállal a beruházásban. A vevő nézőpontjából
közömbös, hogy a kivitelezést lebonyolító partner gyártója-e egyes berendezéseknek vagy
sem. Ő egy komplex szolgáltatást vásárol, amelyre azért van szüksége, mert a jó megoldás
megítélése túlmegy a felkészültségén.8 A vevő nem terméket, hanem tudás/kompetenciaalapú várható előnyöket (knowledge/competence-based expectations of benefits) vásárol
(Page és Siemplenski, 1983:92; Veres 2012). Vargo és Lusch (2004:8) téziseivel szólva: „A
termék a szolgáltatás elosztására szolgál.” és „A versenyelőny alapforrása a tudás.”
Fentieket összegezve a projekttípusú üzleti tevékenység legfontosabb sajátosságainak
– a szolgáltatásdimenzió fontossága mellett – négy dolgot tekintünk:
1. A szállító és az igénybe vevő kapcsolata nem folytonos (discontinuity).
2. Az ügylet számos elemében egyedi (uniqueness).
3. Az ügylet és tárgya egy bonyolult, komplex rendszer (complexity).
4. Az ügylet és a kapcsolat lefutása időben elhúzódó, fázisos jellegű (phase-specific).
Az első három tényezőt összefoglaló néven – a kezdőbetűkből - DUC-modellnek
neveztük el, és ez a koncepció azóta elfogadottá vált a szakirodalomban.9 A DUC-modell
alapján három alapvető projekt-jellemzőt különböztetünk meg: a diszkontinuitást, az
egyediséget és a komplexitást. A szállító-vevő kapcsolat előtörténete fontos moderátortényező a kockázatérzetben, de példának okáért a projekt engineering üzletág menedzselését
5

Lásd erről még Cova-Salle 1999, 19-28. o., Cova-Ghauri-Salle 2002, 23-31. o.
Schmidt–Wagner 1985
7
Lásd erről Veres: A fázisspecifikus… (1990)
8
Schmidt–Wagner 1985., 422. o.
9
ld. pl. Cova – Salle 2007
6
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rendkívüli mértékben megnehezítik a kapcsolatra jellemző folytonossági hiányok
(diszkontinuitás), ahol a szakadási időszakok (a kapcsolat inaktív fázisai) sokszor évekig is
eltarthatnak (Mandják és Veres, 1998, Cova, Ghauri és Salle, 2002). A diszkontinuitás azt
jelenti, hogy a szállító és a vevő között nem lehet olyan kapcsolatot felépíteni, amelyet
folyamatos tranzakciók táplálnak, és a projekt befejezésekor a felek közötti közvetlen
kapcsolat alvó fázisba megy át (Hadjikhani, 1996). Az egyediség lényege, hogy – kivételes
eseteket leszámítva – egy projekt olyan egyedi paraméterek, szempontok figyelembe vételét
teszi szükségessé, hogy az még a szállító számára is új feladatnak minősül. A komplexitás
elemei a következők: rendszerszerű kínálati csomag; sokszervezetes beszerzési centrum; az
érintettek széles köre; nagyértékű ügyletek; hosszú ügyleti időtartam; az észlelt kockázat
interdependenciái stb.
Stratégiai megfontolások a projektpiacon
Mit tudunk eddig a projektpiaci stratégiákról? Először vegyük a Cova-Ghauri-Salleféle folyamatmodellt (Cova és Salle 2007). A modell a projektszállító nézőpontjából a
stratégiai tervezéstől a szerződéskötésig értelmezi a folyamatot. Eszerint a stratégiai
prioritások rögzítését követi egy olyan projektfüggetlen fázis, amely két síkon értelmezhető.
Egyrészt a szállító funkcionális fejlesztést hajt végre, azaz folyamatosan fejleszti piacképes
kompetenciáit, felkészülve a célcsoportok várható problémáinak megoldására. Ez olyan
diverzifikációt igényel, amelyben a szállító vezető projektterméke (core offer) mellett sok
egyéb problémamegoldásra is vállalkozik saját kompetenciája alapján vagy partnerszállítók
bevonásával (external offer). A funkcionális fejlesztéssel egyidejűleg a szállító kapcsolati
hálóját is folyamatosan fejleszti (relational development). A kapcsolati hálótérben (milieu) ott
vannak azok a felhasználók, akik később szerződéses partnerek lehetnek. A folyamat
következő fázisa a pre-tender fázis, amelyben a szállító már számba veszi a projektpiaci
keresletet, azaz a lehetséges vevők körét, és egy szűréses szelekciós eljárással (project
screening) kiválasztja azokat a (pl. versenytárgyalási kiírások formájában megjelenő) vásárlói
problémákat, amelyek elnyerésébe célszerű befektetnie. Az ajánlati fázis az ajánlatadás –
tárgyalás – szerződés láncot jelenti.
A projekt egyedisége és eredménykockázata olyan tényezők, amelyek már a pre-tender
fázistól kezdődően egészen a végleges átadásig (sőt, erősebb partnerkapcsolatokban sokszor
azon túl is) szükségessé teszik a felek interaktív, problémamegoldó kapcsolatát. A projektsajátosságokból származó problémák megoldásában vannak további stratégiai megfontolások.
Közülük a fontosabbak:10
 Az egyediség következtében sztenderd megoldások alig alkalmazhatók. Az egyedi
termékek esetén tipikus első vásárlási szituáció itt a szállító számára is új feladat, mivel az
objektum számos részletében nem specifikálható előre. Ezeket a szolgáltatástermékeket az
igénybe vevő aktív bevonásával, együtt hozzák létre.
 A minőségmenedzsmentben a minőségparaméterek között kiemelkedő szerepe van a
kompetencia ígéretének, a komplettségi felárat ugyanis a projektszervezésben való
jártasságért fizeti a vevő. Amennyiben a beruházó rendelkezne projektszervezési
ismeretekkel és megfelelő személyzettel, akkor a hardver részegységeiből maga is
összeállíthatná az ügylet fizikai tárgyát. A projektszállító kompetenciája azonban
tartalmazza a rendszerré való összeépítés tudását is.11
 A hosszú megvalósítási időtartamból származik a teljesítés kétoldalú kockázata. A szállító
a projekt átadásának időszakára eljut a közel 100 %-os teljesítésig, a nem-fizetés kockázata
tehát számára az idő előre haladtával egyre nő. A vevő viszont – jóllehet az átadás előtti
pillanatra látszólag mindenhez hozzájutott – csak az átvételt követően látja bizonyítottnak,
10
11

Cova–Salle 1996, Engelhardt 1993 és Veres 2007
Lásd erről még: Veres: Minőségi értékítélet-kutatás… (1995).
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hogy a projekt tárgya valóban teljesíti a szerződésben vállaltakat 12. Számára tehát a nemteljesítés kockázata a projekt folyamán alig csökken, esetleg még nőhet is. Ezt
szemléltettük a kockázatészlelési tölcsér-modellel az 1. ábrán. A hírnév védelme, mint
stratégiai
cél
emiatt
megköveteli
az
intenzív
kockázatérzet-csökkentő
kapcsolatmenedzsmentet (Veres 2010, Veres - Sajtos 2011, 2012).
 A szállító bonyolult kapcsolatrendszerének menedzsmentje kétirányú feladat. Szűkebb
értelemben az ügyletek partnerkapcsolati problémakezelését (fővállalkozó-alvállalkozókbeszállítók, nyílt vagy csendes konzorcium, szállító-beruházó-konzultáns stb.)13, stratégiai
szempontból pedig a hálózatépítést (networking) jelenti. Hangsúlyozni kell, hogy a
hálózatépítés a szervezeti piacon mindig személyek közötti interakciókkal valósul meg.
Bizonyított, hogy az aktorok közötti kritikus események lényeges szerepet játszanak a
hálózat fejlődésében (Haimala és Salminen 2006).
1. ábra.
A kockázatészlelési tölcsér szolgáltatások igénybevétele esetén

Forrás: Veres 2009a

 Az első vásárlási szituáció és a nagy érték következtében rendkívül fontos a kockázat
kommunikáció-stratégiája.14 A vevő kockázatérzete nagyrészt a megfogható információk
hiányából származik, így nagy jelentősége van a szállítói referenciabázisnak.
 A projektpiaci aktorok gyakorlatában a tranzakciós és a kapcsolati orientáció sosem
különül el egymástól. Hogy melyik dominál, az partner-, ügylet- sőt ügyleti fázisfüggő. A
szállító out-supplier (eseti beszállító) pozíciója például az ipari tranzakciós, az in-supplier
(tartós partner) pozíció pedig inkább a szolgáltatóvállalati versenymagatartást teszi
indokolttá.15 Ezt a pluralitást erősítette meg egy a projektpiacon végzett interjúsorozatunk
(Veres 2007), amely a piaci szereplők attitűdjében a tranzakciós és a kapcsolati orientáció
keverékét tárta fel.
 További együttműködési kockázatok származhatnak valamely harmadik fél részvételéből. A
konzultánsok igénybevétele (tkp. a saját kompetencia „meghosszabbítása”) például
csökkenti a vevőnek a szállítóval szembeni kockázatait, ugyanakkor a vevő és a konzultáns
kapcsolata is "függő partnerkapcsolat", hiszen a konzultáns - hosszabb távú piaci
12

Egyes projektügyletekben – mint például az ad hoc piackutatás – a teljesítés jóságát közvetlenül nem is lehet
ellenőrizni.
13

Lásd erről részletesen: Günter 1979, Veres: Integrált minőség… (1990).
Veres 2009a
15
Cova 1990 és Mandják et al. 1995
14
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kapcsolatai szempontjából - érdekelt lehet a szállítóval való jó együttműködésben is
(Branscomb-Auerswald, 2001:120-122). Megjegyzendő, hogy az ügyfélelégedettségből
származtatható lojalitás - mint a hosszú távú elkötelezettség megnyílvánulása - sem mentes
az ügyfél-specifikumoktól. Business-to-business piaci kutatások olyan partnerszegmenseket azonosítottak, amelyek különböző lojalitási attitűdökkel voltak jellemezhetők
(Hart et al, 1999; Barnes, Naudé és Michell, 2005; Hetesi és Veres, 2004).
A diszkontinuitás teszi olyan nehezen kiszámíthatóvá a kapcsolat jövedelmezőségét,
mivel az alvó fázisban eszközölt befektetések megtérülése teljesen bizonytalan. Az egyediség
okozza azt az észlelt bizonytalanságot, ami felértékeli a vélt kompetencia szerepét a
kapcsolatban. A komplexitás menedzselhetősége érdekében a vállalatok közvetett és
közvetlen kapcsolatrendszereket működtetnek (Hakansson és Snehota, 1995) vagy a
kapcsolathálóba (network) invesztálnak (Cova és Hoskins, 1997). A hálózatban az egyes
kapcsolatok értéke a kapcsolati teljesítményben nyilvánul meg, sőt a network is forrása egy
értéknövelő tanulási folyamatnak (Menon, Homburg és Beutin, 2005; Eng, 2005).
A vizsgált piac szereplői domináns módon valóban tranzakció-orientáltak, és a
kapcsolati megközelítés többnyire spontán formájában (pl. korábbi személyes hálózati
kapcsolatok gondozása) nyilvánul meg. A szereplők tudatában vannak a stabil kapcsolat
előnyeinek, de a rövid távú érdekek sokszor vezetnek csalárd magatartáshoz. Ezen a piacon
ugyanis a teljesítmény- és pénzügyi kockázatok olyan nagyok, hogy azok kezelése megterheli
a kooperációs kapcsolatokat is.
A kapcsolati jövedelmezőség szempontjából a tranzakciós és a kapcsolati szemlélet
csak egy dologban különbözik: a nézőpont időtávjában. A projektpiaci tranzakciós kontra
kapcsolati dilemma lényege tehát, hogy miközben a rendszertermék egyedisége és
komplexitása rendkívül fontossá tenné a kapcsolat intenzifikálását és stabilizálását, a
diszkontinuitás és részben az egyediség is ennek ellentmond. A folytonossági hiányos
kapcsolat és a projektcél egyedisége rendkívül bizonytalanná teszi a hosszú távú
jövedelmezőséget.
SDL versus projektpiaci stratégiák
A stratégiai menedzsment olyan döntések megfogalmazásával és végrehajtásával
foglalkozik, melyek célja a fenntartható versenyelőny megteremtése. Alapproblémája a
változó környezethez való sikeres és hosszú távú alkalmazkodás a szervezet rendelkezésére
álló erõforrások segítségével. A stratégiai célok belső erőforrásai a kompetenciák (tárgyi +
immateriális + humán). A projektpiacon ezek:
tárgyi = pénzügyi, hardver
immateriális = technológia, hírnév, szövetség
humán = készség, know-how
Az eddigi fejtegetések alapján feltehető a kérdés: Mennyiben erősíti meg az SDLkoncepció, és mit tud hozzátenni ahhoz, amit eddig tudtunk a projektpiaci stratégiákról?
Fogalmazzuk meg a stratégiai menedzsment lehetőségeit a kibővített SDL-modell egyes
téziseiből kiindulva:
1. tézis: Az üzleti tranzakciókban a csere alapegysége a felhasznált kompetencia.
Ez az értékteremtő problémamegoldás a projektügyletek lényege, és láttuk, hogy ezt a
projektkutatók már a 80-as években megfogalmazták. Stratégiai következménye az, hogy
a versenyelőny fenntarthatósága az immateriális és a humán erőforrások fejlesztésében
rejlik.
2. tézis: A nagy, bürokratikus vállalati szervezetek elfedik az eredeti cserét.
A rendszerszerűen működő projektek és projektszolgáltatók fejlődése, a rendkívül mély
specializáció azt eredményezte, hogy a funkciók és folyamatok átláthatósága egyre
csökkent. Ez a folyamat a szállító és a vevő közötti kommunikációs távolságot is
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megnövelte. Stratégiai szintre emelkedett a bizalom és az aktorok harmonizációja. Ez
hívta életre a vevőt is figyelembe vevő totális minőségérzékenységet, majd a TQM-et a
minőség totális kezelésére illetve a cégen belüli tevékenységcserék fejlesztésére az emberi
erőforrás menedzsmentet, a belső PR-t és a marketinget integráló belső
marketingtevékenysége. Funkcióközi jellege és hosszú távú eredményessége folytán
mindkét terület a stratégiai menedzsment látókörében is benne van.
3. tézis: A fizikai termék a tárgyiasult szolgáltatás elosztásának közvetítője.
A tárgyiasult végtermék tudást és aktivitásokat testesít meg. Amennyiben ezekkel a
kompetenciákkal a felhasználó nem rendelkezik, akkor valójában ezt veszi meg, és a
fizikai termék „csak” hordozza a kompetenciát. Láttuk, hogy vizsgálatunk tárgya, a
projekttípusú ügylet egy szolgáltatás-dominanciájú áru eladásaként fogható fel,
függetlenül az ügylet fizikai tartalmától, azaz ez a tézis a hardverjellegű projektekre
könnyen értelmezhető. A stratégiai versenyelőny súlypontjában annál inkább a
problémamegoldó képesség áll, minél nagyobb az aktorok közötti kompetenciaaszimmetria.
4. tézis: A versenyelőnyt a kompetenciák biztosítják.
A kompetenciák termékhez, technológiához vagy menedzsmenthez köthetők, és a
versenykényszer hatására fejlődnek. Ilyen értelemben a kompetencia a szervezet
tanulóképességét is jelenti. A projektpiaci versenyelőnyt legfőképpen három területen
stabilizálhatja a kompetencia: a projektfejlesztésben, a kapcsolati háló (network)
menedzsmentben és az ügyfélkapcsolat-menedzsmentben.
5. Minden gazdaság szolgáltatásalapú.
Ez a tézis nem tranzakcióspecifikus.
6. tézis: A vevőaktivitás alapján a vevő egyben szállító is.
A felhasználó bevonódik az áru értékteremtési folyamatába. Miután az egyedi
projektügylet végterméke csak korlátozottan specifikálható, egyik félnek sem érdeke a
szerződéses feltételek merev szabályozottsága, mivel a jobb megoldás megítélése a
megvalósítás során sokkal könnyebb. A felhasználó így egyre inkább aktív erőforrássá,
következésképpen stratégiaalakító tényezővé válik. A projekt megvalósítási fázisában
zajlik az a kölcsönös tanulási folyamat („kompetenciacsere”), amely a későbbi projektek
elnyerését megalapozhatja.
7. tézis: Az eladó „csak” értékajánlatot tesz, az értékteremtés a fogyasztó tevékenysége.
Az aktív ügyfél menedzsmentje „csak” segíti (facilitálja) ezt az értékteremtő folyamatot.
A stratégiai menedzsment szintjén ez azt jelenti, hogy a környezetelemzés egyik
kulcstényezője a potenciális vevők értékpreferenciáinak feltárása.
8. tézis: A szolgáltatásközpontúság felhasználó- és kapcsolatorientált.
Az ügyfélreszabott legjobb megoldás megértése a feladat. A tailor-made megoldásokra
való képesség a legbiztosabb projektpiaci versenyelőny. A kapcsolatorientációból
következően a tranzakciót megelőző és az azt követő (pre- és poszttranzakciós) fázisok
stratégiai jelentősége sokszor nagyobb, mint magáé a tranzakcióé.
9. tézis: Minden társadalmi és gazdasági szereplő forrásintegrátor.
Lusch és Vargo ezzel a sok érintettből felépülő kapcsolati háló rendszerjellegét
hangsúlyozza, amit a B2B és B2G marketingkutatók már évtizedekkel ezelőtt feltártak.
Ebből fejlődött ki a 70-es években a hálózati (network) marketing.
10. tézis: Az érték mindig a kedvezményezett által egyedileg és esetspecifikus módon
meghatározott.
Ez a premissza az értékteremtés egyediségére utal, ami a projektügyletekban az egyik
kitüntetett differentia specifica.
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Összegzés
Megállapítottuk, hogy a legtöbb SDL-tézis valamilyen formában a projektelmélettel
foglalkozó forrásokban már korábban is megjelent. Ezeket – mint például a kompetenciaalapú
versenyelőny, a szolgáltatásdominancia, a kapcsolati háló stratégiai szerepe vagy az
értékteremtő interaktív problémamegoldás - a modell mintegy megerősíti. Új stratégiai
szempontként vetettük fel a projektszállítók totális minőségérzékenységét, a belső marketing
integrált felfogását, a tailor-made projektmegoldásokat vagy például a szállító és a vevők
közötti kompetenciacserét. Az SDL-koncepció legnagyobb erénye - vitatható elemei mellett tehát az, hogy újfent ráirányította a figyelmet a stratégiai döntések funkcióközi, teljeskörű,
értékalapú és hosszú távú hatásaira. Paradigmatikus értéke kétféle logika mentén ítélhető meg,
egymással ellentétes eredménnyel. Amennyiben a marketingkoncepció teljes lefedését várjuk
tőle, akkor az eredmény – úgy tűnik - negatív. Dinamikus felfogásban azonban egyet lehet
érteni a modellalkotókkal, miszerint a jószágok megfoghatatlan, absztrakt értéktartalma egyre
növekszik, egyre több, korábban banális termék birtokba vétele és fogyasztása igényli az
aktorok közös problémamegoldását. Fontos felismerés az SDL-koncepcióban az egyediség
következménye a problémamegoldásra, és az érintettek egymástól eltérő termékképe és
értékpreferenciái. Mindez előbb-utóbb a marketing alapelveinek újragondolását teszi
szükségessé.
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Simon Judit16: Új tendenciák a marketingkutatásban
Összefoglalás
A tanulmányban arra történik kísérlet, hogy a marketingkutatásban megfigyelhető változásokat, új igényeket,
lehetőségeket és az erre adott válaszokat felvázolásra kerüljön. Az üzleti élet globalizálódása, a technológiai
fejlődés által nyújtott új eszközök részben új lehetőségeket, részben új feladatokat, elvárásokat jelentenek mind a
tudományos, mind a gyakorlati kutatás számára. Nem csak az adatfelvétel módszerei változnak, de a fogyasztók
attuitüdjének változásával a primer kutatás módszerei között is hangsúly eltolódás következik be, megnő a
megfigyeléses, kísérleti vizsgálatok szerepe. A kvalitatív és a kvantitatív kutatások közötti határvonal is eltűnik,
egyre több a vegyes típusú kutatás, a kvalitatív kutatásban új módszerek, és új elemzési lehetőségek jelennek
meg. Módosul a marketingkutató és a döntéshozó közötti kommunikáció, módosul a fogyasztókkal való
kommunikáció is. A nagy adatbázisok, a big data lehetőségeit is integrálnia kell a marketingkutatásnak és
adatelemzésnek mindazzal a módosulással együtt, amelyet ez a jelenség magában hordoz.
Kulcsszavak: marketingkutatás, piackutatás, kvalitatív és kvantitatív módszertan, új technológia

A vállalati környezet és a marketingkutatás alakulásának általános tendenciái
Az elmúlt évtizedekben a marketingkutatással kapcsolatban gyors és nagyon lényegi
változások történtek, amelyek hatását mind a tudományos, mind a gyakorlati kutatás még nem
dolgozta fel teljes mértékben. A feldolgozás annál is inkább nehéz, mivel a változások
folyamatosan történnek, és így a kutatóknak mozgó célponttal van dolguk. A
marketingkutatásnak részben alkalmazkodnia kell a változásokhoz, részben pedig előnyükre
kell fordítani a kedvező hatásokat és meg kell próbálni csökkenteni az esetleges negatív
következményeket.
A marketingkutatást, piackutatást jellemző tendenciák mind a tudományos, mind a
gyakorlatban használt kutatás esetében olyan szerteágazóak és bőségesek, hogy jelen
tanulmányban kísérletet sem lehet tenni az összes szemponttal való részletes foglalkozásra.
Célom az, hogy áttekintsem a legfontosabb tényezőket és néhányat kiemelve, azokat
részletesebben mutathassam be.
A változások jelenleg is folytatódnak és a jövőre nézve is újabb változásokra lehet
számítani.
Az új tendenciák a következő tényezőkkel függnek össze:
 A nemzetközi, egyre inkább globalizálódó piacon, az üzleti életben megnőtt a verseny
szerepe, az egyes területeken egyre intenzívebb verseny alakul ki.
 A nemzetközi versenytársak a piaci szereplők számára implicit módon előírják a
globális versenyben a technikai fejlődés által lehetővé tett új módszerek alkalmazását
a vállalati tevékenység egyes területein, így a marketingben és marketingkutatásban is
(Malhotra, 2001).
 Általánosságban növekszik a vállalatok piac-orientációja, amely növeli a marketing
információk hasznosításának lehetőségét (Kohli, Jaworski (1999).
 A technológiai fejlődés egyik következménye a piaci szereplők magatartásának,
attitüdjének megváltozása, valamint a forgalmazó, gyártó és a fogyasztó viszonyának
megváltozása, amely a paternalisztikus viszony partneri viszonnyá való átalakulását
jelenti, a fogyasztó egyre intenzívebb bevonását az interaktív kapcsolattartásba, amely
egyben a fogyasztóval való partneri viszony kialakítását is jelenti (empowerment).
 A vállalati szerkezet átalakulása a laposabb szervezetek irányába, amelyben a
döntéshozók közelebb kerülnek az elemzőkhöz, és jellemzően a marketing elemzőket
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és a marketingkutatókat nagyobb mértékben vonják be a döntéshozatalba, kialakul a
partneri viszony.
 A marketingkutatás kilép a korábbi, passzív jellegéből és nem csak lehetséges döntési
alternatívákat fogalmaz meg, hanem ajánlás-jellegűeket is, amely magában foglalja a
lehetséges következtetést is, a marketingkutató insight-ot fogalmaz meg a stratégiai
marketing vagy a márkamenedzser felé, valamint a vállalati döntéshozatali szintek
számára.
A gyakorlati marketingkutatást leginkább jellemző tendenciák:
 Bár a marketingkutatás, piackutatás vállalati felhasználási lehetőségei növekedtek, a
kutatások magas költsége elriasztó hatással lehet a vállalatok gyakorlatában (Elliott és
Jobber, 1995). Nem csak a költségigényesség lehet elriasztó, de az az igényelt tudás is,
amely a kutatási eredmények megfelelő szintű megértéséhez, hasznosításához
szükséges, mivel az eredmények gyakran igen komplex jellegűek (Menon és
Varadarajan, 1992).
 A piaci folyamatok gyors változásával, a bizonytalanság növekedésével az eszközök is
változnak: a hangsúly a hosszabb távú előrejelzésekről a szcenário-tervezésre tevődik
át, amelyet proaktív jelleggel is alkalmaznak.
 Részben a magas költségigény miatt megnő a belső, a saját vállalati forrás
felhasználása iránti igény (Adams, 1999).
 A fogyasztók szerepe átalakul a kutatási folyamatban: megjelenik a partneri
viszonyban levő fogyasztó, aki co-creation-jelleggel vesz részt egyes vállalati
folyamatokban (Dell, Bradley and Nolan, 1998).
 A vásárlási folyamatban megjelenik a „choiceboard” (Slywotzky, 2000), amely azt
jelenti, hogy a vásárolt terméket, az alapvető alkatrészek mellett a fogyasztó
elképzeléseinek megfelelően válogatja össze a felkínált lehetőségek kombinációjával.
Az USA-ban 2000-ben a kereskedelmi tevékenység 30%-ában megjelenik a
choiceboard. Igy a vállalaton belül műszaki és a marketing területek közötti merev
különbség elkezd csökkenni.
 A marketingkutatás a vállalati értékláncban egyre inkább elsődleges funkcióvá (line
funkció) válik a segítő, másodlagos funkció helyett. A marketingkutatás, amely
korábban döntően egy adott üzleti vagy marketing probléma megoldására megrendelt
tevékenység volt, egyre inkább a folyamatos vállalati tevékenység részévé válik
(Struse, 2000).
 Ez a folyamatos üzleti tevékenységgé válás mind a szekunder, mind a primer adatokra
igaz. Egy olyan globális vállalat, mint Procter and Gamble, rendszeresen kap heti
szkennelt adatokat, amelyeket a döntéstámogató rendszereiben felhasznál. Egyre több
az olyan marketing probléma, amelyhez elegendő lehet csak szekunder adatokra
alapuló megoldást adni. Ez azért is lehetséges, mert a szekunder adatok mennyisége és
minősége változik. Egyre több az olyan „single-source data”, amelyek egyszerre
tartalmazzák egy személy médiafogyasztási, olvasási és vásárlási szokásait (Aslo és
Nafria, 1997).
 A folyamatos adatgyűjtésen alapuló szekunder adatforrások esetében, mint a Nielsen
Kiskereskedelmi Index, a hagyományos felmérési módszert (terepmunkások
kéthavonta begyűjtik a bolti adatokat a bolti panelben) nagyrészt felváltotta az
elektronikus úton szolgáltatott adat. Magyarországon a kisboltok kivételével szinte
teljes mértékben elektronikus úton gyűjtik az adatokat, az adatgyűjtés gyakorisága is
jelentősen átalakult, szinte minden kategóriában rendelkezésre állnak a heti mérések,
ami a valós bolti adatokon alapuló modellezés lehetőségeit teremti meg.
 Megjelennek a nagy adatbázisok, amelyek lehetővé teszik a database marketing
kialakulását, amelyekben a fogyasztók egyes tranzakcióinak adatait a szekunder
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információkkal összekapcsolják. Az adatbázis marketing egyéni szinten teszi lehetővé
a hatékony célzást (Palmquist és Ketola, 1999), valamint sok esetben lehetővé teszi,
hogy az adat6bázisban rendelkezésre álló, elsősorban vásárlási szokást mutató adatot a
primer kutatásban nem szükséges megkérdezni.
 A technológiai fejlődés olyan új eszközök használatát teszi lehetővé a
marketingkutatásban, mint az elektronikus eszközök, az internet, a mobiltelefon és az
összes, a digitális kort már jellemző eszköz, amelyek megjelenése gyors ütemben
folytatódik és ezek fokozott hozzáférhetőségére és alkalmazására a jövőben is
számítani kell. Ezek az eszközök jelentős változásokat jelentenek a kutatási
módszertanban is, valamint az eredmények felhasználásában, értékelésében is.
A marketingkutatás tudományos és gyakorlati jellege
A marketingkutatás fejlődésében, tendenciáiban vizsgálhatjuk a tudományos
kutatásban és a gyakorlati kutatásban érvényesülő, illetve várható tendenciákat.
A tudományos kutatást és a gyakorlati kutatást gyakran a szerint különböztetik meg,
hogy mi a kutatás célja, vagy ki végzi a kutatást, vagy milyen módszertani eszköztárat
használnak a kutatás során. Hivatkoznánk Brinberg, Hirschman, 1986-ban meghatározására,
miszerint „az akadémiai, tudományos orientációjú kutatás koncepciókra összpontosít és a
koncepciók közötti összefüggésekre (gyakran alapkutatásnak hívják, és az
általánosíthatóságot és a konceptualizálást társítják hozzá). A gyakorlati kutatás pedig
elsősorban jelenségekre összpontosít, amely lehet egy rendszer, egy szervezet, vagy a valódi
világból származó események halmaza (többféle elnevezés használatos, mint alkalmazott,
tanácsadói vagy problémaorientált kutatás és döntően pragmatikus jelentőséget tulajdonítanak
neki). A tudományos kutatási orientációnak nagyon fontos szándéka a tudományos szigorúság
maximális érvényesítése (a mérőszámok és eljárások precíz és ellenőrzött használata) a
koncepciók halmazának vizsgálatakor.”
A tudományos igényű kutatásban is megfigyelhetőek, más súllyal mindazok a
változások, amelyek a gyakorlati kutatást jellemzik, ugyanakkor olyan tendenciákat is
megfigyelhetünk, amelyek a gyakorlatban talán kevésbé hangsúlyosak.
A szekunder források felértékelődése itt is bekövetkezett, döntően a nagymennyiségű
adat rendelkezésre állása, hozzáférhetősége következtében. Az adattárházak lehetővé teszik a
nagy adatbázisok létrejöttét és elemzését (Jackson és Wang, 1984). Az adatbázis marketing
alkalmazása mind a B2B, mind a B2C marketingben növekszik (Bacon, 1999). Ma is jellemző
és a továbbiakban is folytatódó tendenciaként növekedni fog az adatbázisok alkalmazása:
 a szegmentációban, a célcsoport-képzésben,
 az új termék fejlesztésében,
 a kereszt-értékesítési lehetőségek feltárásában,
 a fogyasztói lemorzsolódás elemzésében és előrejelzésében,
 a fogyasztói magatartás változásinak előrejelzésében,
 az elégedettségi és a tracking kutatások alapján leszűrhető minták feltárásában.
Az adatbányászat használata az adatbázis elemzésben lehetővé tesz olyan automatikus
elemzéseket, olyan rejtett minták feltárását nyújtja a vállalatok számára, amelyek növelhetik a
profitot. A marketingkutatásban olyan módszertani fejlesztések történnek, amelyek részben a
műszaki tudományokban alkalmazott módszerek átvételét jelentik, mint a neurális hálók
alkalmazása, amely nagyon jól használható gyorsan változó helyzetekben, mint a vevők
számára való vonzás kritériumának, vagy a direkt mail válaszoknak az előrejelzése.
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A kvalitatív kutatás
A tudományos kutatásban megnőtt, átalakult a kvalitatív kutatás szerepe, új módszerek
jelennek meg, illetve már használt módszerek intenzívebb alkalmazására kerül sor.
Több olyan módszer alkalmazására kerül sor, amely a keletkező új fogyasztói
magatartási kérdéseket vizsgálja, mint a netnográfia. A netnográfia olyan kvalitatív kutatási
módszer, amely adaptálja az etnográfiai kutatási technikákat az on-line közösségek
kultúrájának vizsgálatához (Kozinets, 2002). A módszer alkalmazására példa a
bioélelmiszerek piacán végzett kutatás, amelyben a netnográfiát feltáró jellegű, kvalitatív
kutatásjént haszmálták, amelyben a bio-élelmiszerekkel kapcsolatos fórumok elemzése
alapján tárták fel a fogyasztók attitüdjét (Dörnyei, Mitev (2010)).
A kvalitatív kutatás gyakran alkalmazott eszközeként jelenik meg a „megalapozott
elmélet”, a grounded theory, valamint az esettanulmányok, a case-study-módszer. Mindkét
módszertan alkalmazása a nemzetközi szakirodalomban is vitatott, legalább is, ami az
alkalmazási körülményeket, illetve leginkább a belőlük levonható következtetéseket illeti. A
legnagyobb vitát az eredmények általánosítása okozza, mivel általában a kutatási módszertan
és annak alkalmazása jelentős változásban van ahhoz az egyszerűnek látszó felfogáshoz
képest, hogy ugyanis a kvalitatív kutatásból nem lehet általánosító következtetéseket levonni,
a kvantitatívból meg lehet (szándékos egyszerűsítéssel és sarkítással megfogalmazva). A viták
egyik sarkpontja az ún. elméletalkotás, a theory construction. A klasszikus paradigmák a
kvalitatív és a kvantitatív paradigma, amelyben a kvalitatív módszerrel elsősorban feltáró
jellegű, elméletalkotó kutatás végezhető, míg a kvantitatív módszertan leíró jellegű, a feltárt
konstrukciót teszteli, verifikálja és megerősíti (Deshpande, 1983). Az elméletalkotás és
tesztelés elfogadott, kevésbé vitatott módja a mérési és strukturális modellezés, amelyben a
modell alapja az elméleti konstrukció, a mérhető és a látens, nem mérhető változók közötti
kapcsolatokat leíró hipotézis, amelyet kvantitatív módon, statisztikai mintában gyűjtött
empírikus adatokkal lehet tesztelni. Az elméleti konstrukcióknak ilyen módon való tesztelése
és bizonyítása általánosan elfogadott és bár vannak vitatott kérdések, az nem tartozik közéjük,
hogy alkalmas-e ez a módszer hipotézistesztelésre.
Az elmúlt évtizedekben azonban a módszerek alkalmazási paradigmáinak
elfogadottsága változott, elsősorban a módszerek, mindenekelőtt a kvalitatív kutatási
módszertan nagyon jelentős fejlődésével. Ezt a fejlődést talán leginkább az az igény hívta
életre, amely a fogyasztói magatartásban a magatartás megismerését a korábbinál sokkal
inkább a miért-re, az attitüdre, a viselkedési mintákon belül is a különösre, az egyedire
helyezte, amit gyakran insight-nak neveznek, ami azt is jelenti, főleg a gyakorlati
kutatásokban, hogy minél több jellemzőt, minél teljesebb képet lehessen nyerni az egyéni
fogyasztó viselkedéséről és annak mozgatórugóiról. A tudományos kutatásra is hatott a
gyakorlatnak ez a megnövekedett igénye és az, hogy a gyakorlati piackutatás is nagyon sok
egyéni és csoportos interjút végez, amiből a gyártók és forgalmazók egyre több információt
kapnak akár kisebb fogyasztói csoportok, egyének magatartásáról is. A tudományos
kutatásban is megjelennek azok a módszerek, amelyek a megfigyelési egység, az egyéni vagy
szervezeti fogyasztó, vásárló magatartásának megfigyelésére összpontosítva, minőségi jellegű
adatgyűjtést végez, amelyet elemez és következtetéseket von le. Ezek a módszerek induktív
jellegűek, amelyben epizódok, események, egyéni jellemzők összegyűjtésével, elemzésével
keletkeznek feltevések, konstrukciók, szemben azzal a deduktív jellegű konstrukcióalkotással,
amikor valamilyen általánosítható összefüggésrendszerből nyeri a konkrét esetre
vonatkoztatható hipotéziseket és konstrukciókat. Az elméletalkotó, elméletet generáló
kvalitatív módszertanban megkülönböztetett szerepet kapott a grounded theory (Glaser,
Strauss, 1967) és az esettanulmány módszer (Yin, (1984), Miles, Huberman (1984),
Eisenhardt, (1989, 1991)). Az esettanulmány módszer alkalmazására az IMP Group
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kutatóinak munkáiban számtalan példát találhatunk, klasszikus példákat találhatunk például
Hakansson munkásságában.
Az esettanulmány módszernél alkalmazott adatgyűjtési technikái: a dokumentumok
elemzése (szekunder kutatás), interjúk készítése, amelyet résztvevő megfigyeléssel is
kiegészít. A kvalitatív kutatások mintavételi módszereként gyakran alkalmazzák az ún.
elméleti mintavételi módszert, amely nem statisztikai jellegű és a vizsgált jelenség feltárását
minél inkább alátámasztó módon történik a mintaelemek kiválasztása.
Az esettanulmány módszernél gyakran felmerül az érvényességi probléma kérdése. Az
elméletalkotásnál mind az érvényességet, mind a megbízhatóságot, valamint az
általánosíthatóságot vizsgálni kell. Fontos lerögzíteni, hogy nem az a probléma, ha olyan
kutatási módszert használunk, amelynek eredménye kevésbé megbízható vagy általánosítható,
hanem ha ezt nem megfelelően ismeri fel a kutató. Az alkalmazott kvalitatív módszereknek a
szerzők a helyes alkalmazással éppen kihasználják az előnyeit, viszont arra is szükség van,
hogy a hátrányait is megfelelő módon kezeljék. Ebben a témakörben az egyik legtöbbet
idézett szerző Eisenhardt, aki cikkeiben (Eisenhardt, 1989 és 1991) okfejtéseket vonultat fel
arról, hogy az esettanulmány módszernél például milyen típusú és számú esettanulmány
ajánlható ahhoz, hogy az eredményeknél induktív elmélet-alkotásról beszélni lehessen (4 és
10 közötti olyan esettanulmány, amelyben az interjú és a szekunder kutatás mellett rendszerint
kvantitatív típusú kutatást is végeznek). A szakirodalomban folyó éles vitát mutatja az is,
hogy erről az ajánlásról is vita folyik, amelyben érvként hangzik el, hogy az egyes
esettanulmányok is rendszerint több kis al-esetből állnak, és hogy az egyes esetekből is
természetesen levonhatók következtetések, még ha a konstrukció-alkotási lehetőség
korlátozott is.
A kvalitatív kutatási eredmények feldolgozásában az új szoftverek megjelenése
lehetővé tette a szöveges eredmények, a tartalmak olyan elemzését, amely részben a
szövegben rejlő strukturákat képes feltárni, részben bizonyos szintű kvantifikációval való
jellemzést és elemzést tesznek lehetővé. A CATPAC, az Atlas /ti., valamint az NVivo
szofisztikált kódolást tesznek lehetővé szövegek, hangfelvételek és videok esetében. Ezek az
eszközök elősegítik az elméletalkotást azáltal, hogy konceptuális modelleket segítenek
kidolgozni. Az alkalmazásuk növekvő tendenciája várható a jövőben is.
Mind a kvalitatív. mind a kvantitatív kutatásban új tendencia, hogy a primer
kutatásban a megkérdezés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a megfigyelés és a kísérlet,
mint a fogyasztóról gyűjthető valós információk egyik eszköze. Ez egybecseng azzal a
változással, ami a technikai lehetőségek következtében a szekunder tipusú információk
körének kibővülésével jár együtt, amely lehetővé tesz olyan információk valós adatokon
alapuló gyűjtését, amelyről korábban a megkérdezés keretében informálódtunk.
A kvantitatív kutatás
A változások legfontosabb oka és mozgatórugója a technikai fejlődés és az ebből
adódó lehetőségek. Egy korábbi tanulmányban Bellenger et al.(1990) összegyűjtötte és
megvizsgálta az abban az időben bekövetkezett technikai változásokat és következményüket.
Tanulmányukban mind az elemzési technológiában, mind az adatgyűjtési technológiában
bekövetkezett változásokat összegyűjtötték és elemezték.
Az 1990 óta bekövetkezett technológiai változások mind a tudományos, mind a
gyakorlati kutatásokra nagy hatást gyakoroltak, döntően befolyásolták mind az adatok
gyűjtésének technikáját és gyorsaságát, valamint az elemzési lehetőségeket is.
A technológiai változások nem csak a marketingkutatási feltételekre vannak hatással,
hanem az üzleti élet többi elemére is. Az üzleti környezet is felgyorsult, ezáltal a
döntéshozatalnak nem csak az eszközei, hanem a mechanizmusa és gyorsasága is jelentősen
megnőtt.
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A technológiai változások következtében az adatgyűjtés nem csak felgyorsult és új
csatornákon valósulhat meg, hanem a kommunikáció módja is megváltozott, a hagyományos
mód helyett egyre több interaktív kommunikációra van lehetőség.
A kvantitatív primer kutatásokon belül a megkérdezések jelentősége megmarad, de a
tárgya jobban tud fókuszálni a fogyasztói, vásárlói attitüdre és magatartásra, az elégedettségre
és lojalitásra. Az ad hoc-jellegű kutatási eredmények és az adatbányászati eredmények
összekapcsolása az eddiginél nagyobb lehetőséget biztosít a magatartási minták megbízható
azonosítására és nyomonkövetésére is. Ez az elméleti kutatásoknak is nagyobb segítséget és
alapot jelent, a kutatási eredmények megbízhatóbb bázist szolgáltatnak a fogyasztói
magatartás és a marketing stratégiai kutatások számára.
A tudományos kutatás módszertanának fejlődése is lépést tart az átalakuló
lehetőségekkel. Amennyiben a Journal of Marketing Research cikkeinek módszertanát az
elmúlt időszakban áttekintjük, szembetűnő, hogy az ökonometriai modellezés, a
regressziószámítási módszerek és előrejelzések száma jelentősen nőtt. Jelen tanulmányban
nem térünk ki a módszertani változások számszerűsítésére, csupán jelezni szeretnénk a
tendenciákat.
A marketing kutatási irányairól, ezen belül a módszertani témákról is tájékozódhatunk
a Marketing Science Institute által rendszeresen kibocsátott fő kutatási alapján. Amíg a 20082010es kutatási fő irányok elsősorban stratégiai és fogyasztói magatartás témákat tartalmaztak
és kevésbé tartalmaztak direkt módszertani témákat, addig a 2012-2014 közötti időszak
prioritásai között közvetlen módszertani témakörök is találhatók: az adatbázisok, a Big Data
témaköre, a mobil platformok és ezek hatása a fogyasztókra és a piacokra. A fogyasztói
insight témakör is igen szorosan kapcsolódik a marketingkutatáshoz, továbbra is megtalálható
a prioritások között, de nem új témaként, szerepelt a korábbi prioritások között is (2012-2014
Research Priorities, Marketing Science Institute).
Várható tendenciák a tudományos és a gyakorlati marketingkutatásban
A globalizáció egyre intenzívebb elterjedése is egyértelmű hatást gyakorol a
marketingkutatásra is, a nemzetközi kiterjedtségű és relevanciájú kutatások száma és
jelentősége is megnő. Kotler (2012) szerint a harmadik évezred új paradigmája a
marketingben a hálózati paradigma, amely azt jelenti, hogy a vizsgált jelenségek valamennyi
területén a hálózatok megjelenésének és elterjedésének körülményei között kell a
marketingkutatásokat is végezni. Ez a fogyasztói kutatásokban többek közt azt is jelenti, hogy
a fogyasztó tapasztalatának megnő a jelentősége, vagyis a digitális információtechnológiai, a
tudásalapú és a szolgáltatások által dominált korszakban a fogyasztó tapasztalati lehetőségei
kiszélesednek és a kutatásnak is nagymértékben a fogyasztó tapasztalatára kell vonatkoznia.
A tapasztalatok észlelésében megnő az érzékelés szerepe, így a kutatásban is megnő a
vélemények mellett a tapasztalat, a valós cselekvés és az érzékelés rögzítésének és
megfigyelésének, kutatásának a szerepe. Ez óhatatlanul hangsúly-eltolódást eredményez a
marketingkutatás módszereiben a megkérdezés és a megfigyelés között, amelyben nagyon
megnő a megfigyelés és a kísérlet, ezen belül is a műszerek alkalmazásának a szerepe.
A fogyasztói tapasztalat és az ehhez kapcsolódó elégedettség a fogyasztói magatartás
kutatásának egyik leghangsúlyosabb területévé válik. Ez azt is jelenti, hogy hangsúly
eltolódás fog bekövetkezni a kognitív pszichológiáról, amelybe az attitüdök, az érzelmek és
az információfeldolgozás is beletartozik, a neurológiai pszichológiára. A választóvonal a
tudati megnyilvánulási elemek, a gondolkodás és az agy, az aggyal kapcsolatos pszichikai
jelenségek kutatása között eltűnőben van. A marketingkutatásban a neuromarketing
megjelenése már nem csak a tudományos kutatásban, de a gyakorlati piackutatásban is
megtörtént. Az EEG, a PET és az MRI technológiák kifejlődése lehetővé teszi az agyi
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reakciók műszerese megfigyelését és rögzítését a a márkákkal, a reklámokkal, a színekkel, a
hangokkal, az illatokkal és más tapasztalati tényekkel kapcsolatban.
Az interaktív kapcsolatok, a hálózatok szerepe olyan területeken is megnőtt, ahol
korábban nem vagy csak kevéssé volt jelen. Ilyen a termékek előállítása és az innovációs
hálózatok, amelyekbe a fogyasztók is beletartoznak. A fogyasztók bevonása a fejlesztési,
innovációs folyamatba olyan újkeletű jelenség, amelyet a technológiai fejlődés és az újtípusú
magatartás, mind a gyártók, mind a fogyasztó réséről, tett lehetővé. A nyitott innovációs
modell (Chesbrough, 2003) amely a fogyasztókat tartalmazó hálózatban mind az új tudás
megteremtődését, együtt-alkotását (co-creation), valamint használatát lehetővé teszi. Ezek a
folyamatok azokat a vállalatokat is a termelési típusú vállalatokból teljesen marketing
szemléletű vállalattá alakítja, amelyekre ez korábban nem volt jellemző és az esély is
csekélynek látszott Kotler, 2012). Kotler idézi az Economic Intelligence Unit és az Anderson
Consulting tanulmányát: Vision 2010: Designing Tomorrow’s Organization, amelyben a
következő megállapítás szerepel a jövő vállalatáról:
„A jövő vállalata egy kis csapatból fog állni, amely a folyamatokat egy irodából
irányítja. A csoport felépíti és használja a piaci keresletre és a fogyasztók igényeire, valamint
a potenciális beszállítókra és partnerekre vonatkozó tudásanyagot, valamint összekapcsolja
ezek elemeit fejlett elektronikus módszerekkel és technológiával annak érdekében, hogy
minél gyorsabban és kevesebb veszteséggel tudjon reagálni a szokásokban és a gazdasági
körülményekben bekövetkező változásokra. Az értékalkotás folyamata minden nem szükséges
tevékenységtől meg lesz tisztítva, aminek következtében sokkal hatékonyabbá válik. „
A fejlődés folyamatos, a termelési folyamatok megújítása, hálózatosodása óhatatlanul
maga után vonja a hasonló folyamatokat az elosztásban. Az elektronikus technológiák
megjelenésekor az elektronikus kereskedelem és elosztás sokkal nagyobb és kizárólagosabb
térnyerését prognosztizálták, ami nem következett be, sokkal inkább a többcsatornás
értékesítés vált jellemzővé.
A termelési, disztribuciós hálózatokkal kapcsolatban, amelyekben megtörténik a
fogyasztó bevonása, a fogyasztó hangjának az egyenrangú megjelenése (voice of consumer)
mint a termelésbe és a fejlesztésbe való fogyasztói bekapcsolódás (co-production és cocreation) szerepel (Jaworski és Kohli, 2006, Vargo és Lusch, 2004).
A fogyasztó alkotóként való megjelenése a fogyasztói, fogyasztási közösségekben is
tény a fejlődés jelenlegi szakaszában és a jövőre is kivetíthető ennek intenzívebbé és
kiterjedtebbé válása. A fogyasztói közösségi hálózatokon az információk horizontálisan
terjdnek, a szájreklám, a word-of-mouth virtuális eszközökön való terjedése a gyorsaságot
eddig nem látott mértékben növeli, hasonlóan a hálózati személyek számának kiterjedéséhez.
A közössségi hálózatok, a blogok, a chat-ek olyan lehetőségek, amelyeken az információ
villámgyorsan terjed, bármilyen is legyen az, ami nagy veszélyeket is magában hordozhat a
fogyasztói tapasztalattal és a márkával kapcsolatban. Az információ terjedésének és a generált
információs felhőnek (buzz) a mérése olyan online márka-monitorozási eszközöket hívott
létre, mint a Nielsen BuzzMetrics és a Cymfony (Kotler, 2012). Ezek az eszközök az
automatikus keresőkkel keresik a címszavakat és adatokat a blogokban, a chatközösségekben, az üzenőfalakon, a kisebb közösségekben, valamint a közösségi hálózatokban
(Facebook, Twitter stb.).
A fogyasztói közösségek mérésével Magyarországon is több cég foglalkozik, a
Replise-t említjük, amely a virtuális térben, a közösségekben, a fórumokon, a blogokban
megjelenő fogyasztói hozzászólások, értékelések alapján méri a fogyasztók tapasztalatát a
márkákkal kapcsolatban. A valós adatok alapján mérhetőek egyes kulcs-szavak, vélemények,
tapasztalatok, amely a fogyasztó véleményéről, szokásairól., használatáról szolgáltat valós
adatokat. A valós adatokon való mérést érdemes összekapcsolni a megkérdezéses magatartási
eredményekkel, amely komplex módon világítja át a márkákat. Amíg a fogyasztói kutatás, a
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megkérdezés a márkákkal kapcsolatos minden kérdésre képes válaszolni, az ismertségtől a
vásárlásig, az ajánlásig, addig a valós adatokon alapuló mérés az ismertségre, a fogyasztók
közötti elterjedtségre, valamint az ajánlásra sem tud választ adni, a használatra is csak arra
vonatkozóan, amit a fogyasztó közöl a mért virtuális eszközön. A megkérdezéses vizsgálat
eredményei egy olyan, új tipusú szekunder adattal, információval kapcsolható össze, amely a
megfigyelési, a regisztrált adatoknak olyan új fajtája, amely a közösségi hálózatok
monitorozásával nyerhető (Sági, F, Pálinkás J. 2012).
Az internet által nyújtott kutatási lehetőségek a marketingkutatást széles körben
érintik. Az internet a megkérdezéses vizsgálatokban forradalmasította a megkérdezettel való
kommunikációt. A személyes és a telefonon történő megkérdezés mellett lehetővé válik mind
az e-mailben küldött, mind különböző portálokon megjelenített kérdőívvel a fogyasztók
elérése. Az elektronikus megkérdezések költségkímélőek, valamint gyorsabb elérést tesznek
lehetővé (Bachmann et al.1996). Bár az e-mailben küldött kérdőívek visszaérkezési aránya
nem sokkal különbözik a hagyományosan, postai úton elküldött kérdőívek visszaérkezési
arányától, de a portálokon elhelyezett kérdőívek esetében a szakirodalom jelentős
visszaérkezési arány-javulást is regisztrál (Sheenan és MacMillan 1999). Az elektronikus,
internetes megkérdezéses kutatások egyik legnagyobb problémájának a minta torzulását, a
reprezentativitás hiányát szokták említeni. A torzítás nagysága függ a internet-penetrációtól a
célcsoport körében, valamint az internetezési szokásoktól, az internetezés intenzitásától. Az
internet-penetráció általában jelentősen nő, Magyarországon is viszonylag magas és jelentős
növekedést mutatható ki az elmúlt években, jelenleg a penetráció 63%-os (NRC-adat, 2012.
december). A minta torzulásai miatt a vegyes tipusú megkérdezéseket javasolják mind a
tudományos, mind a gyakorlati kutatásra, amely hibrid megkérdezési mód a gyakorlati
kutatásokban már elterjedt.
A hibrid kutatásoknak két fő fajtája van:
 egy válaszadó kizárólag egyféle adatfelvételi technikával válaszolhat a kérdőívre. A
minta hibrid (multimodális hibrid kutatás),
 a válaszadó akár menet közben is dönthet úgy, hogy a kérdőívet más adatfelvételi
technikával válaszolja meg. A kérdőív hibrid (szeriális hibrid kutatás).
Egyértelműen és jól körülhatárolhatóan kell meghatároznunk, hogy az alapsokaságnak mely
részét vizsgáljuk online és mely részét offline. Előre el kell dönteni, hogy az offline csatornán
felvett mintában csak internetet nem használók szerepeljenek, esetleg offline is kérdezzünk-e
internethasználókat. Ezzel összefüggésben tudnunk kell, hogy az online alminta plusz (ún.
boost) minta legyen-e.
Bizonyos témák vizsgálatakor a kérdezőbiztos jelenléte feszélyezheti a válaszadót, aki
emiatt kozmetikázhatja a válaszait, míg az online kutatásokban ez a hatás nem jellemző.
Emiatt ugyanarra a kérdésre esetleg eltérő válaszokat kaphatunk (online őszintébbek a
válaszadók), amire fel kell készülni a kutatás tervezésekor.
A költségcsökkentő hatás csak akkor tud jelentkezni, ha a kétféle adatfelvétel nem
eredményez felesleges párhuzamosságokat. (Pintér, 2011).
A megkérdezettekkel való kommunikáció módját és a fő kutatási módszerek
megoszlását mutatja az 1. táblázat, amelyben a gyakorlati piackutatást jellemző globális
adatok és a hasonló időszakra vonatkozó magyar adat látható.
A big data időszakában, amikor a gyakorlati döntéshozókat egyre inkább elárasztják az
adatok, az egyik legfontosabb kérdés a kutatók és az adatelemzők számára, hogy hogyan lehet
az adatfolyamból adatelemzés segítségével egyre több insight-ot nyerni, majd ezt értékké
transzformálni?
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1. táblázat
A kutatási módszer és a megkérdezettel való kommunikáció módja
Globális arány: 80%
22%
17%
17%
13%
11%
Globális arány: 13%
9%
2%
1%
1%
Globális arány: 7%

Kvantitatív kutatás
online
telefonos
automatizált digitális
személyes megkérdezés
egyéb
Kvalitatív kutatás
csoportos interjú
egyéni interjú
online
egyéb
Egyéb kutatási módszer

Magyarország: 83%
24%
16%
0%
33%
10%
Magyarország: 10%
7%
3%
0%
0%
Magyarország: 7%

Forrás: ESOMAR (2011)

A MIT: New Intelligent Enterprise Global Executive Study ( Lavalle,S., Lesser,R.,
Shockley,R., Hopkins, M.S., Kruschwitz, A. (2011)) 3000 vezető, 30 iparágban, 108
országban történt megkérdezésével készítette azt a tanulmányt, amelyben azzal a kérdéssel
foglalkoznak, hogy milyen módszerekre, milyen kutatási forrásokra támaszkodik jelenleg a
döntéshozatal és milyen tendenciákat várnak a jövőben.
A 2. táblázatban két időszak, a megkérdezés időpontja és a közeli jövő, a két év műlva
levő időszak jellemző tényezői szerepelnek. A tanulmányban vizsgálták a vállalatok
teljesítményét is, amely szerint a jól teljesítő vállalatok kétszer olyan gyakran alkalmaznak
adatelemzést, mint a gyengébben teljesítők. A megkérdezett vezetők szerint az adatelemzés
alkalmazása elsősorban vezetési és kulturális kihívást jelent. Várakozásaik szerint az adatok
és az eredmények vizualizálása, ábrázolása egyre fontosabb lesz, mivel komplex, nagy
adatbázisok elemzése történik a data mining eszközeivel, amelynél az átláthatóság biztosítása
nagyon fontos.
1. táblázat
Az adatelemzési módszerek fontosságának összehasonlítása
Ma
Múltbeli adatok, trendek
elemzése
Standard piaci jelentés
Az adatok vizualizálása
Az adatelemzés az üzleti
folyamat része
Szimuláció és szcenárióelemzés
Klaszterezés és szegmentálás
Regressziós elemzés, diszkrét
változós modellezés és
matematikai optimalizálás

2 év múlva
Az adatok vizualizálása
Szimuláció és szcenárióelemzés
Az adatelemzés az üzleti
folyamat része
Regressziós elemzés, diszkrét
változós modellezés és
matematikai optimalizálás
Múltbeli adatok, trendek
elemzése
Klaszterezés és szegmentálás
Standard piaci jelentés

Forrás: Lavalle,S., Lesser,R., Shockley,R., Hopkins, M.S., Kruschwitz,A. (2011)
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A marketingkutatás tendenciáinak rövid áttekintésével látható az az új paradigma,
amely kirajzolódni látszik, és amellyel mind a kutatási módszertannak, mind az adatok
felhasználásának lépést kell tartania. A változások legfontosabb mozgatórugója a technológia
fejlődése, amely lehetővé tesz új tipusú megoldásokat, „elárasztja” adatokkal az adatelemzőt
és a felhasználót, ugyanakkor számos oly an új lehetőséget teremt, amelynek a
következményeit ma még csak sejteni lehet. A marketingkutatás helyének és szerepének
átértékelődése egyáltalán nem azt jelenti, hogy csökkenne a kutatás jelentősége, amennyiben
meg tud felelni az új feladatoknak, akkor a marketingkutatás szerepe növekedhet is a
marketing tudományban és a gyakorlatban is.
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Rekettye Gábor17: Kisvállalati marketing
Összefoglalás:
Minden gazdaság motorját a kis és közepes méretű vállalkozások adják. Magyarországon is ez a helyzet. A
jelenlegi gazdasági környezet rendkívüli módon meggyengítette a magyar kisvállalati szférát. Ebben a
helyzetben még nagyobb jelentőséget kap a kisvállalatok marketingtevékenységének színvonala. A szerző a
közelmúltban megjelent „Marketing a magyar kisvállalatoknak” című (Rekettye, 2012) könyvéből emel ki
néhány részletet. Ezek főleg a jelenlegi gazdasági környezettel, a kisvállalati marketingtervezéssel és a
kisvállalatok csoportba sorolásával foglalkozik. A csoportba sorolásnál megkülönbözteti a fogyasztási cikkek és
szolgáltatások, illetve a termelőeszközök és szolgáltatások területén működő vállalkozások közül azokat,
amelyek önálló piaci résekben dolgoznak, és azokat, amelyek egy-egy nagyvállalathoz kötődnek. Ezen két
csoportba sorolható cégek marketingaktivitása ugyanis rendkívüli módon eltérő.
Kulcsszavak: Gazdasági környezet, kisvállalatok, kisvállalati marketing, kisvállalati tervezés, kisvállalkozások
csoportba sorolása
Summary:
Small and medium sized companies constitute the drivers of all economies. This is the case also in Hungary. The
deteriorating economic environment of these years has weakened the position of the small businesses in this
country. In this situation the marketing activity of the SME sector is gaining in importance. The author cites
some parts of his recently published book under the title “Marketing for the Hungarian Small Businesses”
(Rekettye, 2012). These parts deal with the recent economic environment, with the marketing planning of small
businesses, and with the categorization of the small business sector. Distinction should be made clearly among
small businesses working in the field of consumer goods and services and industrial goods and services, and
among those, which are connected to one large enterprise and those, which want to penetrate into market niche
not explored by the big companies. The marketing activity of the two small business categories is rather different
from each other.
Key words: Economic environment, small business marketing, marketing, marketing planning, categorization
of small companies

A gazdasági környezet
A gazdasági közeg, amelyben a kisvállalatok dolgoznak, világszerte komoly átalakuláson
ment keresztül az ezredfordulót követő években.
1. ábra
Az üzleti környezet megítélése

Megjegyzés: „Ma – 2012-ben – a gazdasági környezet a sokkal rosszabb, mint a korábbi
években” megállapítással való egyetértés mértékei.
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A kis- és közepes méretű vállalkozásokat napjainkban leginkább a 2008-ban kezdődött
– és 2011–2012-ben Európában, valamint Magyarországon még komolyan érződő – globális
pénzügyi és gazdasági válság érinti hátrányosan (Szabó-Morvai, 2010). Ez természetesen
hatással van a mindenkori marketingtevékenységük színvonalára is. Tekintsük át, hogy
milyennek értékelik maguk a kisvállalatok a jelenlegi gazdasági környezetet (1. ábra)!18
Az 1. ábra szerint a megkérdezett kisvállalatok 83% érzi úgy, hogy a gazdasági
környezet ma sokkal rosszabb, mint a korábbi években. Ennek legjellemzőbb – a marketinget
érintő – megnyilvánulásai a kereslettel és a vevők megváltozott magatartásával van
összefüggésben (2. ábra).
2. ábra
Mely összetevőket tartják a kisvállalatok a legfontosabbnak

Megjegyzés: 5-ös skálán értékelve

Növekvő árérzékenység mellett rohamosan csökkenő belföldi kereslet, növekvő igény
a jobb vevőszolgálatra, és mindez a technológiai változások felgyorsult üteme mellett. Ha
mindehhez hozzávesszük a tőkehiányt és a gyorsan változó szabályozási környezetet, akkor
joggal tehetjük fel a kérdést: Vajon ilyen helyzetben egyáltalán szükség van-e, és ha igen
megvalósítható-e bármiféle marketing a kisvállalatok részéről?
Nos, 2012-ben az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent könyvemben azt
kísérelem meg bizonyítani, hogy hogy most sokkal nagyobb szükség van a jól meggondolt,
költséghatékony marketingre, mint a normális ügyletmenet körülményei között. A jól
alkalmazott marketing segíthet abban, hogy a vállalat megtartsa vevőit, esetleg újakat
szerezzen, és felkészüljön arra az időszakra, amikor – és higgyük azt, hogy ez is eljön, nem is
olyan sokára – a kereslet ismét növekedni fog, és a gazdaság kilábal a jelenlegi válságból.
A marketing értelmezése
A marketing két dolgot jelöl: szemléletmódot és eszközrendszert. A marketingszemléletmód a figyelem középpontjába a fogyasztót, a felhasználót, összefoglaló néven: a
vevőt állítja. Az ilyen szemléletmód alapján dolgozó vállalat arra törekszik, hogy kínálata
minél jobban megfeleljen a vevők igényeinek. A marketing-szemléletmód sokat fejlődött az
elmúlt évtizedek során és mára már előtérbe került az értékorientáció, amely azt jelenti, hogy
nem elég csak kielégíteni a vevői igényeket, a versenytársakhoz viszonyítva jobban és
másképp kell mindezt tenni. Vagyis az értékteremtés során nem csak a vevők, hanem a
versenytársak is a vállalat figyelmének középpontjába kerülnek. Ha a kisvállalat a hosszú távú
értéket kívánja maximalizálni tulajdonosa(i) számára, akkor a vevőorientáltság és az
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értékképzés kell, hogy figyelmének középpontjában álljon, fél szemét azonban a lehetséges
versenytársakon kell tartania.
Az értékteremtés, a vevő jó kiszolgálása megfelelő eszközrendszert igényel. Ez a
marketing alkalmazásának másik fontos aspektusa. A szemléletmód és az eszközrendszer
kölcsönös összefüggésben van: az eszközrendszer működtetésének irányát a szemléletmód
határozza meg, a vevő-centrikus szemléletmód érvényre jutása ugyanakkor feltételezi az
eszközrendszer meglétét. Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy a kettő közül a kisvállalat
egészére – a tulajdonos menedzsertől az alkalmazottakig – kiterjedő vevőorientált
szemléletmód a meghatározó. Nem biztos ugyanis, hogy jó a marketingszemlélet annál a
vállalatnál, amelyiknél a tulajdonos menedzser drágán készült prospektusban nyilatkozik a
cég fogyasztó-centrikusságáról, de a vevőkkel foglalkozó alkalmazottai udvariatlanok, s a
termékek minősége sem állja a versenyt. Vevőorientált lehet ugyanakkor az a kisvállalattal,
amelyiknél még nem alkalmaztak ugyan marketingszakembert, nem hoztak létre
marketingosztályt, de a tulajdonos menedzser minden idegszálával azon van, hogy vevői
igényeit minél jobban kielégítse.
A marketingtervezés szükségessége és menete
Általános tapasztalat az, hogy a vállalkozók, a kisvállalatok tulajdonosai tevékeny,
inkább létrehozó, végrehajtó, semmint tervező típusú emberek. Ez érthető, hiszen valaminek a
jó elkészítése minősíti az embert. Nem álmodoznak, hanem megjelennek a piacon, és
létrehoznak valamit. Ugyanakkor gyakran marketingjellegű tevékenységet is végeznek. A
probléma legtöbbször az, hogy vagy az adott tevékenységhez nem illeszkedő marketinget
hajtják végre jól, vagy a jól elgondolt marketinget végzik rosszul. Ahhoz, hogy a kisvállalatok
ezeket a hibákat elkerüljék, marketingtervet kell készíteniük. Ez lehet nagyon egyszerű, akár
egyoldalas terv is, de elkészítése bizonyos ismeretek meglétét feltételezi.
A kezdő vállalkozás esetében lehet, hogy csak néhány oldal a marketingterv, az is
lehet, hogy csak a tulajdonos fejében van meg, de léteznie kell. Ahhoz, hogy a
marketingtervezés lényegét megértsük, célszerűnek tartjuk ezt a vállalkozás megszületésének
és megvalósításának folyamatába ágyazni. Megfigyelések szerint a vállalkozók inkább
kitaláló, alkotó, létrehozó, mintsem tervező típusú emberek. Pedig tervezni már az ötlet
megszületésének pillanatától kell. Tervezés nélkül a kisvállalat tevékenysége esetlegessé
válik, a környezet váratlan változásai felkészületlenül érhetik a vállalkozást.
Tekintsük át, hogy mit kell tartalmaznia egy kisvállalati marketingtervnek! David Frey
(2004) hat lépésben foglalja össze az ún. „egy nap alatt elkészíthető” marketingterv
kialakításának folyamatát, az alábbiak szerint.
1. Meg kell ismerni és meg kell érteni a tervbe vett termék, vagy szolgáltatás piacát és az
ezen a piacon működő versenyhelyzetet.
2. Meg kell ismerni és meg kell érteni a kisvállalat vevőit.
3. Ki kell választani egy piaci rést (niche).
4. Meg kell határozni azokat a marketingeszközöket és médiumokat, amelyekkel a
kiválasztott piaci rés elérhető.
5. Értékesítési és piaci célokat kell kitűzni.
6. Ki kell alakítani a marketing-költségvetést.
Frey és Szerb (2000, 95. old) gondolatmenetére is támaszkodva könyvünkben a következő
tervezési menetet javasoljuk (3. ábra).
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3. ábra
A marketingtervezés folyamata a kisvállalatoknál

A kisvállalati tervezés és a vállalati életciklus összefüggése
A kisvállalkozás létrejöttekor az alapítókat nagyon sokszor a termék iránti
megszállottság jellemzi. Kevesebb figyelmet fordítanak a marketingre (kis lesznek a vevőink,
hogy fogjuk őket elérni, meggyőzni termékünkről stb.) és a vállalkozás beindításának és
kezdeti működtetésének tőkeszükségletére. E két tényező vezet pedig oda, hogy az induló
vállalkozások jelentős része a kezdeti időszakban (az első néhány évben) tönkremegy. A
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vállalati életciklussal foglalkozó szakirodalom az ilyen korai tönkremenést „csecsemőhalál”nak nevezi.
A szakirodalomban az egyik leggyakrabban fellelhető vállalati életciklus-modell Adizes
nevéhez kötődik (idézi: Rabi, 2009). A KKV szektort ennek az életgörbének nyilvánvalóan
csak az eleje érinti, mert ha sikeresek, akkor a kicsikből közepesek, a közepesekből nagyok
lesznek. A felnőttkor eléréséig sokan azonban elvérzenek (4. ábra).
4. ábra
A kisvállalati életciklus

Ha kisvállalkozás átélte a csecsemőkort, akkor sokszor a „gyerünk-gyerünk” fázisba
kerül. Ezt a szakaszt a gyors növekedés, a több irányba való diverzifikáció (kiterjesztés)
jellemzi. Ilyenkor vagy a termék többirányú diverzifikációja, vagy/és a vevőkör kiszélesítése
a cél. Még komolyabb irányításra és marketingmunkára van szükség. Ebben a szakaszban is
minden döntések zöme a tulajdonos(ok) kezében koncentrálódik, aki olykor már nem tud
megfelelni a növekvő feladatoknak. Ezt a helyzetet nevezi a szakirodalom alapítói csapdának,
vagy más néven irányítói krízisnek. Ha ezt a szakasz – amelyet egyesek „az irányítatlan
növekedés szakaszának” neveznek – túléli a cég, akkor a serdülőkorba kerül. Itt már a
tulajdonos(ok) rákényszerül arra, hogy az egyes funkciók – közöttük a marketingfunkció –
irányítását delegálja a beosztottakra. A funkciók kontrollálása válik fő feladatává. Ez is
gondok forrása lehet. A tulajdonos például úgy gondolhatja, hogy a marketinges nem jól végzi
a feladatát, túl sokat költ, nem jól költ. Ugyanez igaz a leadott többi döntési körre. Beállhat a
kontroll krízis (az idő előtti öregedés) állapota (Salamonné Huszty Anna 2008, Rabi 2009,
Adizes 2004).
A kisvállalatok csoportokba sorolása
A csoportba sorolás elsődleges ismérve lehet az, hogy az adott vállalkozás a
fogyasztási cikkek, vagy a termelőeszközök piacán kíván jelen lenni. Nézzük a KKV szektort
ebből a szemszögből!
Kisvállalatok a fogyasztási cikkek és szolgáltatások piacá
A fogyasztási cikkek és a szolgáltatások piacának jelentős részét nagy multinacionális
cégek uralják. Gondoljunk csak a napi fogyasztási cikkek közül a tisztítószerekre,
kozmetikumokra, az élelmiszerek jelentős részére, az italokra (főleg az üdítőitalokra); a
szakcikkek közül az elektromos és elektronikai cikkekre; a luxuscikkek közül a gépkocsikra;
a szolgáltatások közül az éttermi láncokra, a nagybankokra, a nemzetközi tanácsadó cégekre.
A Coca-Colával, a Nestlével, a Krafttal, a Henkellel, a Sonyval, a HP-vel, a Toyotával, az
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OMV - benzinkutakkal, az IBIS szállodalánccal, a McDonald’s-szal, a
PriceWaterhouseCoopers-szel egy-egy kisvállalkozó nagyon nehezen veheti fel a versenyt.
Ezek a cégek képesek arra, hogy a termékminőséggel, a tömegtermelésből fakadó
alacsonyabb áraikkal, a marketing-költségvetésük nagyságával egyértelműen dominálják a
piacot, kevés teret engedve a piacra belépni szándékozó kisvállalatnak. Mit tehet az a
kisvállalat, amelyik mégis ezeken a piacokon kíván megjelenni? Nos, alapvetően két
megoldás kínálkozik:
1. A kisvállalkozás a piacon már jelen lévő nagyvállalatok értékesítő- vagy
termelőhálózatának részesévé válva jó piaci és üzleti lehetőségekhez juthat. Például
márkakereskedő vagy éttermi franchise tag lesz.
2. Olyan piaci réseket keres, amelyeket a piacon jelen lévők eddig figyelmen kívül
hagytak. E piacrésekben azután a kisvállalat saját fejlesztéssel domináns szerepre tehet
szert. Például ahelyett, hogy gyorséttermi lánc tagjává válik, inkább egy bioéttermet
vagy más speciális étkezdét nyit.
Az is elképzelhető persze, hogy a kisvállalat termékeivel a már más vállalatok által többékevésbé lefedett piacra akar betörni, abban a reményben, hogy állni fogja a versenyt a piacon
már jelenlévő konkurensekkel szemben.
Ad 1. Az első csoportba tartozók közös marketingjellemzője, hogy a kisvállalat számára a
nagyvállalat határozza meg a terméket és sokszor annak menedzselését is; következésképpen
a kisvállalat legfontosabb marketingfeladata az, hogy figyelmét közvetlen vevőire
koncentrálja, azok minél jobb kiszolgálására, elégedettségük megnyerésére törekedjék.
Emellett az általuk kifejtett marketingtevékenység a termék vagy a szolgáltatás helyi (a
cég, illetve az üzlet környezetét érintő) népszerűsítésében merül ki. A termékfejlesztést, az
árat és az országos reklámtevékenységet legtöbbször a nagyvállalat határozza meg. Olyan
formák is előfordulnak persze, amelyekben a kisvállalatnak alkalma van a terméket, annak
egyes jellemzőit a helyi igényeknek megfelelően kismértékben változtatni.
Ebbe körbe tartozó ügyletformák a következők:
 A franchise-üzlet
 Egy-egy nagyvállalat disztribúciós hálózatában való részvétel
 A nagyvállalat vevőszolgálatában való részvétel
 Ügynöki tevékenység
 Multilevel marketing
 Licencszerződés
 Szerződéses termelés és bérmunka
Ad 2. A piaci igények változásából adódó piaci rések kihasználása. Ha a nyitott szemmel
járó vállalkozó végiggondolja az emberek, a családok és a vállalatok mindennapi
tevékenységét, akkor sokszor bukkanhat olyan területre, amelyet üzleti szempontból ez ideig
kevéssé használtak ki. Itt a piaci rések (niche) kihasználásáról van szó. Bizonyos szerzők még
ennél is továbbmennek, azt ajánlják, hogy olyan területet kell választani, ahol még senki sem
próbálkozott (lásd. Chan Kim és Renée Mauborgne, az Insead üzleti főiskola professzorai
által írt Kék óceán stratégia című művet (Kim and Mauborge, 2005!).
Tekintettel arra, hogy a piaci rések kihasználása területén a lehetőségek végtelenek, jelen
tanulmányban csak arra vállalkozhatunk, hogy kiemeljük a marketing azon területeit, amelyek
hozzájárulhatnak az ilyen vállalkozások piaci sikeréhez:
a. A termék-piac döntés fontossága. A gyakorlat azt mutatja, hogy a sikeres
vállalkozások a tulajdonos/menedzser bizonyos termékkörben meglévő szakértelmére
épülnek. A marketingfeladat itt az, hogy megállapítsa, az adott termék megfelelő
nagyságú piaccal rendelkezik-e, és ha igen, mik ennek a piacnak a jellemzői, milyen
versenytársakra kell számítani. A piaci rések kiválasztása azért fontos, mert azokban
jellemzően nincsenek jelen a nagyvállalatok, ezért a piaci résbe tartozó fogyasztók
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igényei a vállalkozónál meglévő szakértelem kihasználásával testre szabottan
kielégíthetők.
b. A versenytársaktól való megkülönböztetés fontossága. Ha a kisvállalat igyekszik is
elkerülni a nagyvállalatok versenyét, versenytársai mindenképpen lesznek, ezért meg
kell találni azt a képességet, hogy céget, termékeit megkülönböztesse (differenciálja) a
piacon jelen lévő versenytársakétól. Megkülönböztető ismérv nagyon sok minden
lehet: a szakértelem, a minőség, a gyorsaság, a pontosság, a termék, vagy szolgáltatás
egyes tulajdonságai (összetétele, formája, csomagolása, stb.), az ár, a földrajzi fekvés,
a vevőhöz való eljuttatás formája, a vevőkkel való kapcsolattartás módja stb. Nagyon
lényeges, hogy versenytársaktól megkülönböztető dolog olyan legyen, amely a
fogyasztók számára fontos, a fogyasztók által jól látható, érzékelhető, valamint
számukra jól kommunikálható.
c. A pozícionálás jelentősége. A pozícionálás azt jelenti, hogy a kisvállalat megkísérli
elhelyezni magát vagy kínálatát a potenciális vevők tudatában. „Nem az a fontos, hogy
a dolog milyen, hanem az, hogy milyennek észlelik” – mondta egy ismert gondolkodó.
Nos, a pozícionálás ebben segít a kisvállalatnak. Célszerű a megkülönböztető ismérvre
pozícionálni. Ez azt jelenti, hogy ezt a cég mindennemű kommunikációjában
szerepeltesse. Ezzel elérheti, hogy a fogyasztók a cégről már e tulajdonság alapján
beszéljenek, és ez a tulajdonság válik a kisvállalat legfontosabb reklámhordozójának, a
szájreklámnak is központi elemévé.
Kisvállalatok a termelési eszközök és ipari szolgáltatások piacán
Ezen a piacon is termelők, kereskedők és szolgáltatók tevékenykednek.
Marketingszempontból itt is a kisvállalatoknak két típusa különíthető el:
1. Azok a kisvállalatok, amelyek egy-egy nagyobb vállalathoz valamilyen formában
szorosan kötődnek — beszállítók, értékesítők, tanácsadók stb. Ezek a kötődő
vállalkozások termékeiket vevőik előírásai szerint, kizárólag számukra készítik, vagy
vesznek rész a kiegészítő tevékenységekben, következésképpen önálló
marketingtevékenységet az adott termékkel kapcsolatban nem folytatnak.
2. Azon kisvállalatok, amelyek – legtöbbször saját fejlesztés, esetleg licencvásárlás
eredményeképpen – olyan terméket (legtöbbször késztermék) állítnak elő, amelyet
márkanévvel ellátva hoznak forgalomba Magyarországon vagy külföldön.
Ad 1. Egyes becslések szerint jelenleg a hazai kisvállalkozásoknak több mint a fele, a
közepes cégeknek közel a fele valamely nagyvállalat beszállítójaként funkcionál. Úgy is lehet
fogalmazni, hogy egy-egy nagyvállat köré szerveződött kisvállalatok sokkal több embernek
adnak munkát, mint maga az érintett nagyvállalat. Erre lehet például következtetni a magyar
Suzuki cég tapasztalataiból. A magyar Suzuki beszállítóinak 32%-a hazai, ami 74 magyar
vállalatot takar. Hiszasi Takeucsi szerint pedig a vállalat összesen 40 ezer munkahelyet
teremtett hazánkban, amelyből a saját gyárban dolgozók száma „csupán” 4200 fő körüli. A
többit beszállítói és egyéb partnerei teszik ki.(www.itd.hu/resource.aspx?ResourceID=suzuki,
HVG 2011. július 14., www.suzuki.hu). Ha egy kisvállalat vagy vállalkozó egy nagyvállalat
beszállítója, alvállalkozója lesz, akkor egyben egy hálózat részévé válik. Ez a tény
biztonságot, stabil piacot, fejlődési lehetőségeket jelenthet a kisvállalatnak. A beszállítói
hálózat egyfajta vertikális hálózat, amelynél az integrátor szerepét jellemzően a nagyvállalat,
esetenként egy ún. alintegrátor látja el (Buzás – Lengyel, 2002). Marketingszempontból
egyértelmű, hogy ezen beszállítók – valamilyen PR tevékenység kivételével – kevés
marketingtevékenységet végeznek.
Ad 2. A saját fejlesztésű termékek gyártására és értékesítésére szakosodott kis- és közepes
méretű vállalatoknak komoly marketingfeladatokat kell ellátniuk. Hasonlóan a fogyasztási
cikkek piacán működő innovatív vállalkozásokhoz, itt is a termék-piac döntés meghatározó
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szerepére, a megkülönböztetésre, a pozicionálásra és annak kommunikálására kell felhívni a
figyelmet.
Jóllehet a korábbiakban a megkülönböztetést, mint az egyik legfontosabb
marketingeszközt említettük, vannak olyan területei is a kisvállalati marketingnek, amelyeket
célszerű együttműködésben végezni. Szemben a nagyvállalat által koordinált vertikális
hálózatokkal ezek – az egyek funkciókra létrejött együttműködési formák – inkább
horizontális jellegűek.
Horizontális marketing-együttműködési formák a kisvállalatok között
A kisvállalatok számára komoly marketingelőnyök származhatnak abból, hogy bizonyos
tevékenységek végzésére eseti vagy tartós együttműködési megállapodásokat kötnek
egymással, korszerűbb néven: horizontális hálózatokat hoznak létre. A horizontális hálózat
alapvetően különbözik a fentiekben bemutatott – egy-egy nagyvállalat által koordinált –
vertikális hálózattól:
- a horizontális hálózatban nagyjából azonos piaci erővel rendelkező vállalkozások
vesznek részt, tehát a hálózat nem rendelkezik egy „diktáló” erejű koordinátorral.
- a közös tevékenységek harmonizált végrehajtása mégis feltételezi a koordinációt, ezért
ezt a funkciót vagy a hálózatban résztvevő egyik fél látja el, vagy a részvevők egy
külső felet kérnek fel a koordinálási feladatok ellátására.
Ezek a horizontális hálózatok lehetnek:
- Innovációs hálózatok. A gazdaság fejlődésének és a dinamikus változásoknak egyenes
következménye az innovatív tevékenységek előtérbe kerülése a kisvállalatok területén
is. E területen még inkább igaz, hogy az együttműködés nagyobb lehetőséget kínál a
benne résztvevő kkv-k számára, mint az elszigetelt, önálló fejlesztési tevékenység. Az
innovációs hálózatok lényege, hogy az együttműködésben részt vesznek olyan
egyetemek, kutatóintézetek, minősítő-intézmények (laboratóriumok) is, amelyek
alapkutatásokat és fejlesztéseket is végeznek, és az innovációk kidolgozásában is
szerepet vállalhatnak. Egy iparágon belül a technológia általában hasonló, így
ugyanazon innovációt a hálózat tagjainak széles köre képes hasznosítani. Ezek az
innovációs hálózatok az életciklus elején, a kockázattal járó kifejlesztés és bevezetés
fázisában is tevékenykednek. Az a felismerés is döntő, hogy a nagyobb horderejű
innovációk kifejlesztése nem zérusösszegű játék, azaz másokkal együttműködve
minden résztvevő előnyösebb helyzetbe kerülhet, gyorsabban és olcsóbban juthat
innovációhoz, mintha egyedül próbálkozna (Buzás-Lengyel, 2002, 162.).
- Beszerzési hálózatok (társulások). A beszerzési hálózat lényege, hogy az azonos
terméket vásárló kisvállalatok közös beszerzést hajtanak végre annak érdekében, hogy
részesüljenek a nagyobb tételekben való vásárlás nyújtotta előnyökből. A gyakorlat
például azt mutatja, hogy a kis magánboltok is a beszerzési integráció irányába
fejlődnek; a közös beszerzés egyre több árucsoportra kiterjed, sőt a hálózatok sokszor
a készletezési funkciókat is átveszik. Németországban például a beszerzési társaságok
integrációs foka a tisztán beszerzési kooperációtól (mint például a bútoripar) egészen a
teljes rendszerintegrációig (élelmiszer) terjed. A beszerzési társaságok olyan irányba is
fejlődtek, hogy a közös beszerzésen túl egy sor más funkciót is átvesznek (fizetések
lebonyolítása, tanácsadás, finanszírozási lehetőségek feltárása, termékfejlesztés és
dizájn, egységes árak, logisztika központ, egységes megjelenés stb. - Lásd: Juhász et
al. 2004).
- Közös marketingtevékenység folytatására létrejött hálózatok. A kisvállalatok közötti
együttműködés (hálózat) rendkívül fontos lehet az azonos (vagy hasonló, esetleg
kiegészítő) termékek országos vagy nemzetközi reklámozásához. Egyénileg a
vállalkozások kis méreteik miatt erre nem képesek, összefogásukkal azonban
41

eredményesek lehetnek. Példa erre – többek között – az Egri Borút, amely Az egri
történelmi borvidék mintegy 5000 hektárnyi szőlőültetvényein, Eger városban és a
körülötte működő 17 községben működő pincék kínálatát propagálja.
(www.egriborut.hu). Ebben az esetben egy külső koordinátor, az Egri Borút Egyesület
harmonizálja a közös marketinget. Hasonlóan működik a 15 települést magában
foglaló Déli-Balatoni Borút is, amelyet a Déli-Balatoni Borút Egyesület koordinál.
- Marketingtanácsadás, oktatás, továbbképzés. Lazább formája az együttműködésnek a
kisvállalatok tagsága szakmai szervezetekben (kézműveskamara, iparkamara, szakmai
szövetségek stb.).
A horizontális együttműködések egyik formája az ipari klaszter. Az egy-egy régióban
működő kisvállalatok sokat profitálhatnak abból, ha marketingtevékenységüket egymással
összehangolva, közösen végzik. A regionális ipari klaszterek fogalmát Michael Porter, a
Harvard Business School tanára alkotta meg. Meghatározása szerint a klaszter „kölcsönösen
együttműködő cégek, szakosodott beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó iparágak cégeinek és
velük kapcsolatban álló intézmények (egyetemek, állami szervezetek, ügynökségek, szakmai
egyesületek, kereskedelmi szövetségek) földrajzi koncentrációja, melyeket egy adott
témában/területen hasonlóságaik és egymást kiegészítő jellemzőik kapcsolnak össze” (idézi a
Dél-dunántúli Épületgépészeti Energiahatékonysági Klaszter honlapja – http://www.
epuletgepeszklaszter.hu). Az épületgépészeti klaszter fő célja, hogy az épületgépész
kisvállalkozásokat segítse bekapcsolódni a legújabb szakmai tendenciákba.
Vannak azonban olyan klaszterek is, amelyek kifejezetten a marketingtevékenység
előmozdítására jöttek lére. Ilyen például a 2011-ben megalakult Pécsi Kesztyű Klaszter,
amelynek egyik kiemelt célja a pécsi kesztyű világhírnevének visszaállítása.
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Vezekényi Nóra Laura19: Szemkamerás vizsgálatok a piackutatásban
Összefoglalás:
A szemkamerás vizsgálatok a piackutatásban. A Tobii Technology cég bemutatkozása.
Kulcsszavak:
Tobii, szemkamerás kutatás, szemkamera
Summary:
Eye tracking in market research. Introduction to Tobii Technology.
Keywords:
Eye tracking, Eye tracker

Az eye tracking, a szemkamerás vizsgálat, lehetővé teszi a valós figyelem mérését a piackutatásban.
Az eye tracking olyan egyedi kutatási módszer, amely lehetővé teszi a fogyasztók kommunikációs
üzenetekhez és különböző marketing anyagokhoz való hozzáállását azáltal, hogy méri, mit és hogyan
látnak, illetve néznek meg ezeken.
Az eye tracking adta azon lehetőség, hogy csekély beavatkozás mellett mérje a fogyasztók figyelmét
és tudatalatti viselkedését az, amely erős kiegészítő módszertanává teszi más kutatási módszereknek.
Mára világszinten a legtöbb vezető piackutató, illetve márkatulajdonos használja.
A Tobii Technology piacvezető szerepet tölt be az eye tracker készülékek és a hozzá használandó
szoftver, illetve kiegészítő termékek gyártásában és értékesítésében. Ezen kívül Tobii Insight
szolgáltatásán keresztül segíti a piackutató cégeket az eye trackinges kutatások minél magasabb szintű
kivitelezésében.
További információért látogasson el www.tobii.com honlapunkra, illetve forduljon hozzánk
bizalommal, illetve a kötet melléklete nyújt tájékoztatást.

19

A Tobii Technology Közép és Kelet Európért felelős regionális képviselője.
Email: nora.vezekenyi@tobii.com; Telefon: +36 20 261 0021
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Totth Gedeon20: A védjegyek dzsungelében
Összefoglalás:
Tanulmányunkban releváns szekunder adatokat elemzünk, valamint hazai vizsgálatok eredményeit összegezzük,
annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a tanúsító védjegyek mennyire segítik a mögöttes termékek, márkák piaci
helyzetét, erősítik azok versenyképességét. Fő célkitűzésünk, hogy elkövetkezendő évek védjegyezési
gyakorlatára vonatkozóan helytálló és a jelenlegi stratégiát segítő következtetéseket vonjunk le. Az elemzés a
tanúsító védjegyek körére fókuszál. Releváns külföldi példák rövid bemutatásán túl elsősorban arra keressük a
választ, hogy a hazai fogyasztói és gyártói preferenciák és a védjegyekkel kapcsolatos attitűdök ismeretében
szükség van-e újabb tanúsító védjegyre és, ha igen, milyen hozzáadott értéket kellene annak közvetítenie a
fogyasztó számára annak érdekében, hogy márkavédelmi és marketingstratégiai szempontból egyaránt hatékony
legyen. Véleményt formálunk a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy lehetséges jövőjéről, a Magyar Termék
jelölések piaci bevezetésének várható hatásai kapcsán.
Kulcsszavak: Védjegy, tanúsító védjegyek, hitelesség, bizalom Kiváló Magyar Élelmiszer, Magyar Termék
védjegyek
Summary
In our paper we summarize relevant secunder data and result of national primery surveys in order to
analyse different trademark strategies and answer how can help a trademark stratefy for strengthen several
products’ market presence and enhance their competitive edge. Our main objectiv is to give relevant coclusions
to helo current strategy. Web ring into focuscertificatiob trademarks. We would like to know, is a new
certfication trademark necessary in hungarian market and what kind of benefit should it give for costumers,
know consumers’ and attitudes towards trademarks. The future of the Quality Food from Hungary trademark in
connection with the launch of Hungarian Product trademark
Keywords: Trademark, credibility, confidence, Quality Food from Hungary, Hungarian Product trademarks

A védjegyek céljai és feladatai
A kínálat bővülésével a fogyasztói döntéshozatal megnehezedik. A fogyasztók
vásárlási döntéseik során számos kockázattal szembesülnek, és különböző stratégiákat
alkalmaznak annak érdekében, hogy a vásárlás során felmerülő funkcionális, pszichológiai
stb. kockázatokat csökkentsék. A védjegyek nyújtotta információk segítik a döntéshozatalt és
csökkenthetik a vásárlás során felmerülő kockázatokat.
A védjegynek számos funkciója ismert. Fő feladata, hogy lehetővé tegye a fogyasztók
számára egy adott vállalkozás termékének azonosítását azért, hogy meglehessen
különböztetni a versenytársak által előállított más azonos, vagy hasonló terméktől. Azoknak a
termékeknek, melyek nem rendelkeznek markáns, a konkurens termékektől jól
megkülönböztethető jegyekkel eleve hátrányban vannak a piacon a fogyasztókért folytatott
versenyben. A védjegyek fő funkcióján, az előbb említett azonosításon és
megkülönböztetésen túl jelentős szerepet tölt be a vállalkozás márkavédelmi és
marketingstratégiájában, hozzájárul az arculat és a termék hírnevének a fogyasztók által
történő behatárolhatóságához. Ez utóbbiak bizalmat indukálnak, megteremtve a lehetőségét az
érzelmi kötődés és ennek következtében a vállalathoz hűséges ügyfélkör kialakulásának.
Az élelmiszerek területén a védjegyek szerepe különösen fontos. Egyrészről azért,
mert sok a tömegtermék, ahol igen nagy a megkülönböztetés igénye. Az alapanyag
termelésben, valamint az előállítás módjában ugyanakkor jelentősen különbözhetnek és
ezekre a különbségekre fel kell hívni a figyelmet. A különböző termékek, különböző értékek
hordozói lehetnek, melyeket a potenciális vásárlókkal, fogyasztókkal meg illetve el kell
ismertetni. Ugyancsak fontos, hogy a védjegyek pozícionálják is a terméket, segíthetik, hogy
a fogyasztó fejében a megfelelő helyre kerüljön.
20

Főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Főiskola Főiskola, Külkereskedelmi Kar, Kereskedelem és Marketing
Intézet H-1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. E-mail: totth.gedeon@kkfk.bgf.hu
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A jelenlegi helyzet lehetőséget kínál arra, hogy áttekintsük az élelmiszerpiac
védjegyezési gyakorlatát, vizsgáljuk, hogy a védjegyek mennyire segítik a mögöttes
termékek, márkák piaci helyzetét, erősítik versenyképességét, és következtetéseket vonjunk le
az elkövetkezendő évek védjegyezési gyakorlatára vonatkozóan. A védjegyeknek és tanúsító
jelzéseknek számos fajtája létezik.
1. táblázat.
A védjegyek fajtái
Áruvédjegyek
Szolgáltatási védjegyek
Együttes védjegyek

Tanúsító védjegyek

Közismert védjegyek

Meghatározott vállalkozások által előállított
termékek megkülönböztetésére szolgálnak.
Meghatározott vállalkozások által nyújtott
szolgáltatások megkülönböztetésére szolgálnak.
Olyan védjegyek, melyek valamilyen csoport
áruit vagy szolgáltatásait különböztetik meg
minőség, származás vagy egyéb tulajdonság
alapján. Hasonlít a tanúsító védjegyre, de csak az
adott szervezet tagjai használhatják.
Olyan védjegyek, melyek meghatározott
minőségű vagy egyéb jellemzővel bíró árukat
vagy szolgáltatásokat különböztetnek meg, más
termékektől vagy szolgáltatásoktól oly módon,
hogy az adott minőséget vagy jellemzőt
tanúsítják.
Olyan védjegyek, melyek a piacon közismertnek
tekinthetők és ennek eredményeként az erősebb
oltalom előnyével rendelkeznek. Adott országban
nem lajstromozott „világmárkák” védelmét
szolgálja.

Forrás: Hogyan szerezzünk védjegyet?, Magyar Szabványügyi Hivatal (2006) lapján, saját szerkesztés

EU védjegyek
Az Európai Unió a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségének javítása, a
fogyasztók jobb tájékoztatása és a versenyképességük javítása érdekében hozták létre 1992ben az EU-ban az eredetvédelem valamint a hagyományos és különleges tulajdonságok
tanúsításának rendszerét (1. ábra).
1. ábra.
EU-s tanúsító védjegyek

A két rendszer három különböző megnevezés alkalmazásával biztosítja a
fogyasztóknak a jobb megkülönböztethetőséget, a mezőgazdasági termelők, élelmiszert
előállítók számára pedig lehetővé teszi, hogy a fent említett kategóriákba tartozó termékek
előállításával növelhesse versenyképességét, biztosítsa megélhetését. Az oltalom alatt álló
eredet-megjelölés (OEM) esetében a termék előállításának valamennyi fázisa az adott
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területen történik, vagyis meghatározott földrajzi régióban kell történnie. A földrajzi jelzés
(OFJ) esetében elegendő, ha az előállításnak csupán egyetlen lépése történik az adott helyen.
A hagyományos, különleges termékek (HK) esetében a feltételek némileg eltérőek. A
különbséget az adja, hogy ezek a termékek összetételükben vagy előállítási módjukban
hagyományosak, nem kötődnek kizárólagosan egy földrajzi területhez, vagyis ezek a
termékek gyakorlatilag bárhol előállíthatok, de csak az elfogadott termékleírásban
meghatározott módon és az ugyancsak itt meghatározott hagyományos alapanyagokból. A
magyar termékek közül egyre több rendelkezik ezekkel a védjegyekkel.
A már említett védjegyek közül a legnagyobb jelentősége az úgy nevezett tanúsító
védjegyeknek van. Ezeket, mint már az előzőekben említettük bárki használhatja, aki az
említett minőségi vagy egyéb feltételeknek megfelel.
Úgy az Európai Unióban, mint Magyarországon a tanúsító védjegyeknek számos
fajtájával találkozhatunk. Ennek kapcsán joggal merül fel a kérdés, hogy ez a védjegydzsungel orientálja-e a fogyasztót, segíti-e a döntésében vagy éppen ellenkezőleg,
megnehezíti azt. Ugyancsak kérdés, hogy a sok védjegy ellenére megmarad-e ezeknek
presztízse, pozícionáló hatása vagy pedig devalválódik. Magyarországon a Magyar Termék
védjegy létrehozása tette aktuálissá annak vizsgálatát, hogy a védjegyeknek a szerepét
átgondoljuk. Kérdés, hogy egy termelőnek érdemes-e védjegystratégiában gondolkoznia, akár
saját védjegyet létrehoznia, akár kapcsolódnia valamilyen tanúsító védjegyhez, vagyis
tevékenységét úgy alakítania, hogy elnyerje adott védjegyhasználat jogosultságát.
Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, tekintsük át először fejlett
mezőgazdasággal és élelmiszeriparral rendelkező Európai Uniós országok gyakorlatát, és
ebből próbáljunk meg következtetéseket megfogalmazni a hazai helyzetre.
Tanúsító védjegyek jelölése Franciaországban
Franciaország hagyományosan jelentős mezőgazdasági és élelmiszeripari
nagyhatalom. A francia állam mezőgazdaságát stratégiai ágazatként kezeli. A nagy
konkurencia közepette a versenyképesség megőrzése szempontjából a követendő útnak
minőségi termékek előállítását tekintik. Ma Franciaországban közel minden második
gazdálkodó alkalmaz valamilyen minőségjelzőt, melynek minél szélesebb megismertetése a
fogyasztóval nem csak a termelők, hanem az állam feladata is. A francia jogszabályok
lehetőséget biztosítanak arra például, hogy a közétkeztetésben a beszállított alapanyagok
tekintetében 20%-ig ne a legolcsóbbat, hanem a helyben előállított terméket válasszák, ami
hatalmas esélyt jelent a helyi termelőnek. A francia gyakorlatból 2 védjegy bemutatása
prezentálja jól hasznosságukat.
Le Label rouge
A védjegyet 1960-ban alapították a francia agrár és élelmiszeripari termékek
védelmében. Létrehozásában nagy szerepet játszott a tradíciók védelme, megbecsülése
valamint a minőségi garancia nyújtása. A védjegy igazolja, hogy a termék a hasonló
termékeknél magasabb minőséget képvisel, és kiváló termékjellemzőkkel rendelkezik.
Használatára pályázhatnak az élelmiszeripari termékek (beleértve a tengeri eredetű
termékeket is) valamint a mezőgazdaság feldogozott és feldolgozatlan termékek. A
védjegyhasználattal bíró termékeknek a termelés valamennyi szakaszában meg kell felelniük
a vállalt követelményeknek. Az ellenőrzésük rendszeres és dokumentált, beleértve az
érzékszervi vizsgálatot, amely azt bizonyítja, hogy a termék minősége íz alapján is megfelel a
címkén jelölt minőségnek. Ezt a védjegyet megkaphatják azok a termékek is, amelyek
valamilyen EU-s oltalom alatt állnak, de maga a védjegy nem szolgál eredet-megjelölésre.
Napjainkban 45 ezer termelő és mintegy 6 ezer vállalkozás rendelkezik védjegyjogosultsággal
és a védjegyes termékek forgalma az elmúlt években megközelítette a 1,5 milliárd Eurót.
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2. ábra.
Label Rouge

AOC
A védjegy földrajzi eredethez kötött, azt tanúsítja, hogy Franciaország valamely
régiójából származik a megvásárolt termék. A logó földrajzi helyhez kötődő termelési
hagyományt és szaktudást igazol. Eredetileg a borok származásának igazolását szolgálta,
később azonban bővült a termékek köre és valamennyi mezőgazdasági, tengeri, élelmiszeripar
termék stb. viselheti. A védjegy gyakorlatilag megegyezik az Unió oltalom alatt álló eredetmegjelölés védjeggyel. A védjegyet viselő termékek esetében az ellenőrzés nem csak magára
a termékre, hanem a teljes gyártási eljárásra is vonatkozik.
Tanúsító védjegyek Németországban
Németországban nem utolsó sorban a nemrég tevékenységét felfüggesztő CMA
(Közösségi Agrármarketing Szervezet) jóvoltából a védjegyeknek nagyon széles körével
találkozhatunk. Ezek a védjegyek két nagy csoportba sorolhatók, lehetnek ágazat
specifikusak, illetve ágazatspecifikáció nélküliek. Mindkét esetben beszélhetünk helyi,
regionális és országos védjegyekről. A QS – Ihr Prüfsystem für Lebensmittel jelölést 1991ben először a sertéshúsra alkalmazták (3. ábra). Ma több mint 18 ezer vállalkozás használja,
elterjesztését és megismertetését erős kommunikációs kampánnyal segítették. A védjegy
használata segíti a termelőket a belistázásban és a kereskedelemmel való elfogadtatásban. A
védjegy a német fogyasztók több mint harmadának egyet jelent a frissességgel és
megbízhatósággal.
3. ábra.
QS - Ihr Prüfsystem für Lebensmittel

Tanúsító védjegyek Olaszországban
Olaszországban igen magas az EU eredet-megjelölések alkalmazásának a száma. A
tagállamok közül a legtöbb védjegyezett termékkel Olaszország rendelkezik. Míg 1996-ban
88, 2011-ben már több mint 200 Uniós, ezen belül 138 OEM, 83 OFJ és 2 HK védjeggyel
rendelkeztek. Emellett létezik egyedi oltalom a termékek számára hasonlóan a most induló
magyar gyakorlathoz. Legkiemelkedőbb közülük a „100 % made in Italy” védjegy, amely
megszerzéséhez az ITPI szervezet által felállított követelményeknek kell megfelelni. Feltétel,
hogy a termék teljes mértékben Olaszországban készüljön, Olaszországban állítsák elő
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valamennyi komponensét. A felhasznált alapanyagok magas minőségűek, tartalmazza a
vállalat külső, egyedi jeleit és követi az olasz tradíciókat. A védjegy elnyeréséhez szükséges
továbbá a gyártás során történő ellenőrzés. Létezik továbbá olyan védjegy, amely „részleges”
megkülönböztetést élvez. Ennek megszerzéséhez elég, ha a terméket a határon belül állították
elő. Az említett védjegyeknek igen magas presztízse van az olasz termelők között.
Élelmiszervédjegyek Ausztriában
Az osztrákok szervezete, a mezőgazdaság és élelmiszeripar marketingjéért felelős
AMA-Marketing GesmbH a 2. táblázatban látható védjegyeket használja. Az osztrák
jelzésrendszer fogyasztóbarát, ugyanis könnyen megjegyezhető, beazonosítható és
megkülönböztethető. A termelők számára is előnyös, mert ha a fogyasztók kedvelik és
megbíznak egy védjegyben, ők is szívesen használják azt termékeiken.
2. táblázat.
Ausztriában használatos AMA-védjegyek

Logók

Jelentés/
jelentőség

Származási-, és
minőségjel

A
tanúsítvány
lényege:

Meghatározott
eredetű előállítás,
magasabb
minőség és
független kontroll

Az ökológiai
gazdálkodásban termelt
élelmiszerek ismertetőjele

Az ökológiai jogi előírások
szerint termelt, az
ellenőrzési rendszert is
beleértve

„BOS” rendszer szerinti
marhahús ismertetőjele

A szarvasmarha adatainak
nyomon követhetősége a
származási helyig, a termelési
eljárás és minőség nyomon
követhetőségét független
szerv ellenőrzi

Forrás: www.ama-marketing.at/fleisch-und-fleischwaren/rind/qualitaetssicherung/

Magyar védjegyek
Magyarországon 1967-ben elkezdték a termékeket minőségtanúsító megjelölésekkel
ellátni. Az első ilyen jelölés a Kiváló Áruk Fóruma volt. Az ehhez hasonló megjelölések nem
feleltek meg maradéktalanul a mai gyakorlatban elterjedt tanúsító védjegyeknek, mivel még
nem jött létre egy egységes, független követelményrendszerük, és a reklámozásuk sem volt
sem igazán koncepciózus, sem hatásos. A nagyobb és ismertebb élelmiszeripari termékeknél
főleg a húsiparban maga a márka volt az, ami a minőséget jelentette (pl.: Pick), ennek
azonban a legfőbb hátrányát az jelentette, hogy a termék népszerűsége önmagában nem elég
garancia a termék minőségére. Idő közben kezdtek kialakulni a követelményrendszerek és
létrejöttek újabb és újabb minőségtanúsító jelzések (3. táblázat), amelyek már jobban
hasonlítottak a mai gyakorlatra. Végül a rendszerváltás után az Európai Unióban egy új
irányelv, a 89/104/EGK rendelet kötelezte a tagországokat, hogy bevezessék a tanúsító
védjegy oltalmát. Ezt a rendeletet 1997-ben Magyarországon is beiktatták, ezáltal létrejöhetett
a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy 1998-ban. Hazánkban ez volt az első hivatalos tanúsító
védjegy, ami mögött egy független egységes, szakmailag megkérdőjelezhetetlen
követelményrendszer alakult ki. 18 élelmiszeripari szakágazatra dolgozták ki azt, mely
megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, valamint az EU szabványoknak. A védjegy
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3 értéket közvetít a fogyasztók felé, a magas minőséget, amely azt jelenti, hogy az előbb
említett Élelmiszer könyv előírásainak nem csak, hogy megfelel, hanem 2 paraméter
tekintetében meg is haladja azt. A másik érték a biztonság, a védjegyhasználók vállalják, hogy
terméküket évente kétszer az ő költségükre független laboratórium megvizsgálja, hogy
megfelel-e a már említett minőségi követelményeknek. És végül a magyarországi forgalmazás
megléte, amely az EU igényeinek megfelelően „finomodott” az eredetileg elképzelt
magyarországi előállításból. A KMÉ védjegy sokban hozzájárult az országimázs építéshez,
hiszen a magyar termelők termékeit támogatja, biztosítja a fogyasztókat azok minőségéről,
ezáltal egy pozitív képet kialakítva a hazai termékekről.
3. táblázat.
Élelmiszereken alkalmazott hazai minőségtanúsító jelzések
Jel megnevezése
Kiváló Áruk Fóruma (KÁF)
KERMI Tanúsító Címke (KTC)
Rendszeresen Ellenőrzött Kiváló
Magyar Termék (REKMAT)
Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ)

Tulajdonos
Országos Piackutató Intézet
KERMI
NGKM és FM

Bevezetés
1967
1976
1992

FVM AMC Kht.

1998

Forrás: Vörös G., Védjegypolitika és fogyasztói etnocentrizmus a magyar élelmiszeriparban.
Szakdolgozat BGF-KKK, Budapest, 2010

A védjegy az Agrármarketing Centrum tulajdonában áll, a szervezet felelőssége
eldönteni egy szakmai zsűri közreműködésével, hogy a pályázó termelők termékei közül mely
termékek érdemesek a védjegy viselésére, melyek felelnek meg a KMÉ
követelményrendszerének. Magyarországon az a termék számít megfelelő magyar terméknek
a 2008. évi XLVI. törvény alapján, amely megfelel az Európai Uniós és magyarországi
jogszabályoknak, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyvben és a Működési Szabályzatban
foglalt előírásoknak. Fontos követelmény az említettek mellett az is, hogy rendelkezzen
valamilyen különleges tulajdonsággal vagy értékkel, ami megkülönbözteti a piacon
megtalálható többi hasonló terméktől. A termelők a pályázat elnyerésével csupán három évre
szereznek jogot arra, hogy a védjegyet használják, ugyanakkor ennek nagy előnye, hogy így
biztosítva van a termékek minőségének folyamatos ellenőrzése is.
„A védjegy létrehozása az alábbi célokat kívánta szolgálni:
a magyar élelmiszerek megkülönböztetése a piaci termékkínálatban,
a tanúsítottan kiváló minőségű élelmiszerek kiemelése,
az élelmiszer-előállítók védelme,
a fogyasztók tájékoztatásán keresztül a fogyasztói döntések
befolyásolása,
az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlesztése,
az élelmiszergyártók ösztönzése a minőségfejlesztésre,
az országimázs erősítése.”21
A KMÉ védjegy bevezetésénél az elsődleges szempont az EU csatlakozásra való
felkészülés volt, a magyar termékek védelmének a biztosítása a csatlakozás után várható EU-s
élelmiszerek dömpingjével szemben. A védjegy létrehozása azt a célt szolgálta, hogy egyfajta
márkahűséget alakítson ki a magyar termékek iránt, ezzel a magyar termelők bevételét
növelve és a magyar gazdaságot támogatva. Ez a márkahűség pedig csak akkor érhető el, ha a
termék valóban jó minőségű és ez jelezve is van a terméken, hogy a fogyasztó megfelelően
2121

Vörös Gabriella (2011): Védjegypolitika és fogyasztói etnocentrizmus a magyar élelmiszeriparban,
Budapest,

49

informálva legyen arról, mit is vásárol meg. Cél volt továbbá, hogy javítsa a hazánkról
általánosan kialakult képet a külföldiek szemében, hiszen ha a magyar termékekhez a jó
minőséget kapcsolják, az a gazdaságunkról is pozitív megítélést eredményez. Emellett a
védjegy tudathatja a fogyasztóval, hogy magyar származású és előállítású terméket vásárol,
ezzel előnybe helyezve azt az importtermékekkel szemben. A fogyasztóvédelemben is
szerepet szántak neki, hiszen a védjegy alkalmazása fogyasztókra általánosságban jellemző
információhiányt pótolja, segíti őket a vásárlási döntések meghozatalában. A Kiváló Magyar
Élelmiszer védjegy bevezetése előnyöket kínált mind a gyártók, mind pedig a kereskedők
számára.
A KMÉ védjegy előnyei gyártói nézőpontból:
növeli a gyártó ismertségét a piacon,
a védjeggyel ellátott termék jobban felkelti a figyelmet a vásárlóknál,
valamennyi médiumon jól reklámozható,
A KMÉ védjegy előnyei a kereskedők számára:
a KMÉ lista alapján könnyebben tudnak termékeket választani,
biztosan magas minőségű terméket fognak forgalmazni„22
A kiváló magyar élelmiszer védjegyes termékek száma az 1998 évi bevezetéstől
kezdődően folyamatosan növekedett és 2010-re közel 80 termelő mintegy 400 terméke
viselhette a védjegyet. A védjegyek minél szélesebb körű megismertetését a tulajdonos Agrár
Marketing Centrum jelentős összegekkel támogatta, egy év kivételével (4. ábra). Viszonylag
jelentős reklámkampány szolgálta az ismertség erősítését.
4. ábra.
Az AMC éves költségvetése és a KMÉ-re fordított összeg aránya

Forrás: AMC, 2010

2012-ben felmérést végeztünk a KMÉ védjegyhasználók körében. A 85 gyártó közül
31 válaszolta meg a kérdőívet, akik összesen 161 védjegyes termékkel rendelkeznek. A közel
40%-os visszaérkezési arány a hasonló vizsgálatok tükrében megfelelőnek tekinthető. A
22

Dr. Szakály Zoltán - Pallóné Dr. Kisérdi Imola - Dr. Nábrádi András (2010): Marketing a hagyományos és
tájjellegű élelmiszerek piacán, Kaposvár, Kaposvári Egyetem, 144-145. oldal
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kapott válaszok alapján megállapítható, hogy a védjegyviselés jogosultságára történő
pályázást elsősorban az adott terméknek a felfelé történő pozícionálása, a konkurens termékek
közül való kiemelése motiválta. A védjegy viselésének megszerzése a válaszolók több mint
2/3-át további minőségjavításra és közel 60%-ukat a jogosultság további termékeire történő
megszerzésére ösztönözte. Ezzel a védjegy elérte a gyártókkal kapcsolatos célok
legfontosabbikát, a további minőségfejlesztésre való törekvést.
A KMÉ-vel kapcsolatos marketingaktivitások tekintetében a válaszolók értékelése a
vártnál jobb eredményt hozott. Az 5 fokozatú Likert-skálán az ismertségre és a bevésődésre
vonatkozó kérdések esetében a 2 pozitív értéknek (4-5) az együttes aránya megközelítette az
50%-ot, ami figyelembe véve a középső érték (bizonytalan válaszolók) magas arányát, azt
mutatja, hogy a KMÉ-vel kapcsolatos AMC marketing tevékenységet a válaszolók nagy
arányban inkább pozitív hozadékúnak tekintették. Ennek kicsit ellent mond, hogy ugyanakkor
a kampányok hatékonysága és színvonala tekintetében a többség bizonytalan volt, jól lehet a
pozitív válaszok aránya itt is meghaladta a negatívokét. Amiben a legnagyobb egyetértés volt
a KMÉ védjegyes termékekkel rendelkező gyártók körében, hogy több pénzt kellett volna a
kampányokra fordítani illetve többet kellett volna ezeket a védjegyes termékeket reklámozni.
5. ábra.
Az AMC KMÉ-val kapcsolatos marketingtevékenységének megítélése. A KMÉ kampányok jól
szolgálták a KMÉ védjegyes termékek ismertségének növekedését
(1= nem ért egyet, 5= teljesen egyetért)

Forrás: Saját szerkesztés, AMC, 2012.

6. ábra.
Az AMC KMÉ-val kapcsolatos marketingtevékenységének megítélése. A KMÉ kampányok
hatékonyan segítették a KMÉ védjegy fő üzenetének (minőségi, megbízható, hazai) tudatosítását a
fogyasztóban. (1= nem ért egyet, 5= teljesen egyetért)

Forrás: Saját szerkesztés, AMC, 2012.

A válaszolók több mint fele egyetértett azzal a megállapítással, hogy a védjegy
betöltötte célját. A kért szélső véleménnyel nem volt egyetértés, vagyis senki nem vélekedett
úgy, hogy egyáltalán nem illetve teljes mértékben töltötte be a célját. A védjegy üzenetének
az elfogadása közvetetten megerősítette az ismertségre adott pozitívnak tekinthető válaszokat.
Mindhárom komponens, vagyis a kiváló minőség, a megbízhatóság valamint a magyar eredet
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esetében a top 2 válaszok (jelen esetben a pozitív egyetértések) aránya a 90% körül mozgott,
illetve valamivel meghaladta azt.
7. ábra.
A kiváló minőség fogyasztói elfogadásával való egyetértés a gyártók körében. (1= nem ért egyet, 5=
teljesen egyetért)

Forrás: Saját szerkesztés, AMC, 2012.

A minőségi jelek zűrzavara Magyarországon
A magyar fogyasztó is mind több tanúsító védjeggyel találkozhat vásárlásai során.
Ugyanakkor a különböző felmérések azt bizonyítják, hogy a védjegyeknek a szerepe a
fogyasztói döntésekben, napjainkban még nem éri el az előbbiekben említett országok
gyakorlatát. A vásárlás során viszonylag alacsony még azoknak az aránya, akik tudatosan
keresik a tanúsító védjeggyel ellátott termékeket, inkább csak utólag fedezik fel azokon a
termékeken, amelyeket vásárolni szoktak. A védjegyes termékek preferenciája kapcsolódik a
termék fogyasztásával kapcsolatos kockázathoz. Azoknál a termékeknél nagyobb a védjegyek
figyelembevétele a vásárlási döntés során, ahol a rossz termékválasztás nem csak bosszúságot
okoz, de az egészségre is veszélyes lehet.
A Kaposvári Egyetem munkatársai az Agrármarketing Centrum megbízásából
felmérést készítettek 2008-ban, melynek során vizsgálták a védjegyekkel kapcsolatos
fogyasztói attitűdöket.
4. táblázat.
A hazai és a védjegyes termékek iránti fogyasztói preferencia

Azonos termék
tulajdonság

Magyart
választom

Termékfüggő

Nem a magyart
választom

Nem tudja

Azonos ár

76,8

21,1

1,2

0,9

Magyar drágább

25,9

59,1

13,9

1,7

Drágább,
védjegyes

31,2

49,0

19,3

0,5

Forrás: Élelmiszerjelölések fogyasztói megítélése Magyarországon, Kutatói részjelentés, Kaposvári
Egyetem KE-GK, Marketing és Kereskedelem tanszék, 2010.
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A fenti eredményekből is látszik, hogy a magyar fogyasztók elsősorban árérzékenyek,
a védjegy nyújtotta biztonság másodlagos, illetőleg terméktől függő. A GFK Hungária
ugyancsak az AMC megbízásából a Kiváló Magyar Élelmiszer reklámkampányának
hatékonyságát vizsgáló tanulmányában foglalkozott a hazai élelmiszervédjegyek fogyasztói
megítélésével. A megbízhatóság az egy, ha úgy tetszik belső tényező, amely azt jelenti, hogy
a fogyasztó többször találkozott az adott termékkel, és mindig ugyanazt kapta. A hitelesség a
tanúsító szerv presztízsét közvetíti.
8. ábra.
A védjegyek fogyasztói rangsora megbízhatóság szerint:

9. ábra.
A védjegyek fogyasztói rangsora hitelesség szerint:

A kapott eredményekből két fontos tanulság szűrhető le. Egyrészről az, hogy a
védjegy egy időtálló biztosíték, hiszen a Kiváló Áruk Fóruma védjegy a vizsgálat idejében
már nem létezett, a fogyasztók nagy része még mindig pozitívan emlékezett rá. A másik a
hitelesség fontossága, vagyis egy tanúsító védjegy akkor töltheti be maradéktalanul a szerepét,
ha a tanúsított tulajdonságok meglétén túl a tanúsító szerv iránt is él a bizalom. A magyar
helyzetet ismerve a bizalomvesztés korában különösen oda kell figyelni arra, hogy a tanúsító
szerv imázsában a bizalom fontos alkotóelem legyen. A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy
általános ismertsége az elmúlt évek felmérései alapján 30 % körül mozog és jelentős hatást a
fogyasztói döntésre nem gyakorol, ami jórészt a tanúsító szerv hiányos ismeretére és nem túl
magas presztízsére enged következtetni. Azokban az országokban, ahol erős a fogyasztói
etnocentrizmus, lásd ez előzőekben példaként hozott országok, az általános bizalom a tanúsító
szervek iránt erősebb és a két tényező nevezetesen, a hazai termékek preferálása és ezen
szervezetek társadalmi tőkéje kölcsönösen erősítik egymást, és ez erősíti a védjegyek
szerepét.
A közeljövő védjegystratégiája az élelmiszeriparban
A vidékfejlesztési miniszter 74/2012 VM rendeletével szabályozta az egyes önkéntes
megjelölések élelmiszereken történő használatát. Ez a gyakorlatban magyar termék
rendeletnek nevezett határozat foglalkozik az élelmiszerek magyar származására történő
utalással, illetve azok feltételeivel.
A Magyar Termék védjegy létrehoztával a védjegypiac megváltozott. Az új rendszer a
részben vagy egészben magyar termékek vásárlásában kívánja segíteni a fogyasztót. Három
kategóriát különböztet meg. (1) A magyar termék magyar alapanyagból, Magyarországon
készült. (2) A hazai termék összetevőinek legalább 50 %-a magyar és a feldolgozás minden
egyes lépése itthon történik. (3) Hazai feldolgozású termék hazánkban feldogozott, de
többségében importált összetevőket tartalmaz (10. ábra).
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10. ábra.
Magyar Termék védjegyek

Kérdés, hogy elbír-e a hazai piac újabb védjegyeket? Jelen gazdasági helyzetben
kétféle védjegystratégia képzelhető el. Az egyik egy defenzív stratégia, amelyik a jelenlegi
pozíciók védelmét állítja a stratégia fókuszába, a másik egy offenzív stratégia, mely új
védjegyek létrehozására törekszik. A defenzív stratégia esetében felmerülhet, az
újrapozícionálás kérdése, a védjegyjogosultak körének szélesítése vagy szűkítése a
jogosultság feltételeinek megváltoztatásával. Az új védjegy kialakításánál a bevezetés
költségei és a védjegy fogyasztói elfogadása jelent kockázatot. A defenzív stratégia
alkalmazása során a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy megtartása vagy újrapozícionálása
jelentheti a stratégiai irányokat. A KMÉ védjegyes termékekkel rendelkező gyártókat az
előbbiekben említett felmérés alapján megosztotta a Magyar Termék rendelet. Többségük úgy
ítélte meg, hogy az új védjegyek bevezetése csökkenti a KMÉ jelentőségét. Közel 40 %-uk
úgy vélekedett, hogy érdemben nem befolyásolja azt. A kapott eredményeket befolyásolhatta,
hogy az említett védjegyhasználók több mint 2/3-a vélte úgy a rendelet ismeretében, hogy
továbbra is használhatná a védjegyet. Ha a kérdést úgy fogalmazzuk meg, hogy Magyar
Termék védjegyek bevezetése feleslegessé teszi a KMÉ védjegy létét, akkor már árnyaltabb a
kép. A védjegy használattal rendelkezők jelentős része féltette a KMÉ védjegyre fordított
eddigi befektetéseit és megszüntetését vagy marginalizálását aggályosnak ítélte.
A Magyar Termék védjegy részben egy létező igényt, részben egy az Európában
tapasztalható etnocentrizmus erősödéséből fakadó trendet hivatott kielégíteni. Ez a védjegy
alapvetően eredetet jelöl és a minőséggel kapcsolatosan lényegi információt nem közöl. Ezzel
nem a Magyar Termék védjeggyel rendelkezők minőségét kívánjuk megkérdőjelezni pusztán
azt a tényt leszögezni, hogy ez a védjegy a termék eredetével kapcsolatosan informálja a
fogyasztókat. Ennek a gondolatmenetnek a mentén megállapítható, hogy szükség van egy
olyan védjegyre, amely a magas minőséget közvetíti a fogyasztó felé, tehát szükség van egy
„elit klub” létrehozására. Ez igazából a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy átpozícionálásával,
a feltételek szigorításával, a védjegyjogosultak körének szűkítésével esetleg a név
módosításával képzelhető el. Például szolgálhat a cseh „Kiváló Cseh Élelmiszer” védjegy,
ami az utóbbi időben rendkívül nagy marketingtámogatást élvezve vált ismertté a fogyasztók
körében és a cseh élelmiszerexportban is jelentős szerepe van. Az elmúlt évek nemzetközi
élelmiszer-kiállításain a cseh megjelenés egyértelműen erre a védjegyre épül, és ez szerepel a
kiállítás üzenetének középpontjában.
Új védjegyet akkor érdemes létrehozni, ha van egy jól definiálható és világosan
kommunikálható érték, amely releváns valamilyen jól meghatározható célcsoport számára és
a célcsoport preferenciái nem változnak gyorsan. Fontos továbbá, hogy az új védjegy ne
eredményezzen kannibalizmust vagy az értékek erodálását. A fentiek tükrében figyelembe
véve a jelenlegi hazai élelmiszervédjegy struktúrát, valamint a marketing szerepét és súlyát a
különböző területeken a legnagyobb realitása és esélye a regionális élelmiszervédjegyeknek
van. A marketing szakirodalom egyre többet foglalkozik a régió és településmarketing
területével, az egyes régiók márkázásával és versenyképességük növelésével. A régiós
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védjegyek létrehozása jól segítheti a régiómarketing hatékonyságát, erősítheti a helybéliek
lojalitását és orientálhatja az ott élők vagy az oda látogatók vásárlási döntéseit.
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Piskóti István23: Társadalmi marketing jelene és jövője - a
marketingtudományban és gyakorlatban24
Összefoglalás:
Az előadás az intézményi megközelítésből továbblépve a társadalmi marketinget egy integrált modellként,
gyakorlatként kezeli, annak érdekében, hogy a társadalmi problémák komplexebb megoldását, a társadalmi célok
elérését segítse. A második éve folyó kutatási program a társadalmi marketinget, mint értékközösségek mentén
cselekvő magatartásokat kialakító stake-holder managementet értelmezi. A bemutatásra kerülő empirikus,
reprezentatív kérdőíves megkérdezés a magyar lakosság társadalmi problémák iránti érzékenységét, érintettségét,
a saját felelősség és aktivitások vállalását elemzi. Vizsgálja az értékek fontossága, a probléma-érintettség, az
egyéni felelősség, a tájékozódási szokások, a civil szervezeti aktivitás és az akadályozó tényezők megítélése
közötti összefüggéseket, azaz az integrált társadalmi marketing alkalmazásának magyarországi magatartási
elemeit.
Kulcsszavak: Értékközösség, stakeholder management, integrált társadalmi marketing, tervezett cselekvés
elmélete, Health Belief Model, Social Cognitive Theory,
Summary:
This study moves beyond the institutional approach to social marketing and interprets this marketing as an
integrated model and practice with the objective of providing more complex solutions to social problems and
promoting achieving social objectives. The research program, which has been in progress for two years,
interprets social marketing as being a stakeholder management shaping behaviours acting along value
communities. The presented empirical representative questionnaire inquiry assesses sensitivity, undertaking
activities and feeling of responsibility of Hungarian citizens towards social problems. This study also analyses
the connections between values importance, problem-relatedness, individual responsibility, information
gathering habits and hindering-factor approaches, that is, Hungarian behavioural elements of integrated social
marketing applications.
Keywords: Social problem identification, value community, stakeholder management, integrated social
marketing, theory of reasoned-action, theory of planned-behaviour,

A klasszikus, tradicionális marketing – az értékesítés vállalati funkciójából - az elmúlt
évtizedekben jelentős változáson ment keresztül, vezetési filozófiává, a vállalkozás átfogó
koncepciójává, komplex eszközrendszerévé vált (1. ábra).
1. ábra
A marketing változási irányai

Tradicionális marketing
A marketing humán koncepciója

Közintézmények marketingje

A marketing társadalmi felelőssége

Társadalmi marketing
Generikus marketing

Öko-tudatos marketing
Marketing-deepening
(elmélyítés)

Marketing- broadening
(kiszélesítés)

Forrás: Wehrli 1981: 51.
A marketing gondolkodás és gyakorlat tapasztalt kétirányú fejlődése (Wehrli 1981) a
marketing-deepening, illetve a marketing-broadening jól mutatja, hogy egyrészt tartalmában
mélyült, a vállalkozáson belüli orientáltsága változásával, a humán kérdések, a környezeti,
társadalmi problémák iránti figyelem és érzékenység megjelenésével, másrészt egyre inkább
szélesedett is a marketing – a klasszikus profitorientált vállalkozások piacán túli - új
23
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területeken való alkalmazással. (pl. közszolgáltatók, szegénység, szociális kérdések kezelése
révén.) Már Kotler (1972) generikus marketing koncepciója - az egy évvel korábbi
Zaltmannal közösen írt klasszikus cikkéhez képest is - a tranzakciós megközelítésre épülően a
funkcionális irányba bővíti a marketing társadalmi koncepcióját, s elvben minden szervezeten
belüli és külső, anyagi és immateriális értékfolyamatot figyelembe véve, beépíti azt a
marketing értelmezésébe. A nemzetközi marketing szakirodalomban – különösen a
nyolcvanas években – számos tanulmányt találunk, melyek szociális, társadalmi kérdésekhez
nyúltak. Ezek megoldásában az ismert marketing elveket, eszközöket igyekezték átvinni a
nem üzleti területekre is. Ugyanakkor erősödtek a „social” és a „generic” koncepcióra
vonatkozó kritikák is (pl. Meffert-Bruhn 1978.), melyek számos fogalmi, definíciós
problémákat vetettek fel a kiszélesítés kapcsán, mint például:
- a termékek, szolgáltatások új területeken történő jellemzése kapcsán nehézségek
adódtak, nem könnyen, s nem mindig egyértelműen meghatározható termékkategóriák
jöttek létre, gondoljunk csak a településekre, egyházi szolgáltatásokra stb.,
- hasonló nehézségek adódtak a kereslet, a fogyasztók meghatározásában, ahol a vevő,
átvevő nem mindig egzakt módon rögzíthető, ha a termék-meghatározás sem
egyértelmű,
- nehézségek adódtak az ár, az ellenszolgáltatás interpretálásában is, különösen ott, ahol
termékeket gyakran költségmentesen bocsátanak mások rendelkezésre, vagy ahol csak
gondolatok cserélnek gazdát, azaz a 4P automatikus alkalmazása is megingott,
- mindezek alapján a releváns piacok meghatározása, értelmezése sem volt egyszerű,
- nem voltak eredendő megoldások az e területeken jelentkező hatalmi struktúrák, a
különböző személyek, csoportok, társadalmi, politikai folyamatok hatásainak,
korlátainak kezelésére sem,
- a tranzakciós és cserefolyamatok nem kereskedelmi/nem üzleti területekre történő
kivetítése, a kvázi univerzális marketingelmélet alkalmazására törekvés gyakran
okozott nem precízen megfogalmazott kutatási eredményeket, marketing válaszokat,
- s számos módszertani, marketing-mérési probléma is adódik a társadalmi jelenségek,
folyamatok, értékek kapcsán.
A marketing-broadeninghez kötődő viták, kifogások az utóbbi egy-két évtizedben
csökkentek, részben el is tűntek, párhuzamosan azzal, hogy egyre differenciáltabb, plurálisabb
szemléletmód alakult ki a marketingelméletben e kérdések vonatkozásában. A marketing nem
üzleti területek irányába történő kiszélesedését, vizsgálati terepét és módszerét, számos
megközelítés igyekezett rendszerezni, összeilleszteni.
2. ábra
Munkamegosztás a társadalmi igények kielégítésében
egyéni
Fogyasztói
igény jellege
kollektív

Civil szervezetek
(nonprofit szektor)

Vállalkozás
(üzleti szektor)

Közintézmény
(költségvetési
szektor)

Közüzemek
(közüzemi szektor)

Szolgáltatás célja
közhasznú

profitszerzés

Forrás: Dinya et.al. 2004: 31.
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= privát szféra
= közszolgáltatási szféra

Társadalmi igények kielégítése oldaláról építkezve gyakran találkozunk a szektorális
megközelítéssel, (Dinya et.al. 2004: 26) ahol az első szektor: az üzleti szféra, ahová
tevékenységüket profitorientált céllal végző vállalkozásokat (üzleti szervezeteket) sorolják, a
második: a közszektor, amely a közigazgatásban ténykedő szervezeteket (költségvetési
intézményeket) tartalmazza, míg a harmadik a civil szféra, amely a civil társadalom
önszerveződése révén létrejött, alapvetően nem költségvetésből finanszírozott szervezeteket
tömöríti (2. ábra). A non-business szolgáltatók (Hilke 1989.40. o.) nem nyereséget akarnak
termelni, hanem egyéb célokat próbálnak elérni, pl. kultúra terjesztése, állatok védelme,
éhezés megszüntetése stb., de mindezek érdekében gyakorta bevételt kell termelniük. Hilke a
non-business tevékenységet és a nonprofit célt, mint fogalmakat szinonimaként használja,
annak ellenére, hogy valójában több nonprofit célú szervezet is folytat üzleti, vállalkozási
tevékenységet. Nála non-business szolgáltatóként jelennek meg:
- államigazgatási intézmények (pl. minisztérium…)
- állami irányítású intézmények (pl. közkórházak, egyetemek)
- politikai szervezetek, (pl. párok)
- kulturális intézmények (pl. múzeumok)
- egyházi intézmények (pl. templomok)
- közhasznú alapítványok (pl. Vöröskereszt…).
A különböző, gyakorta keveredő fogalomhasználat számos pontatlanságot okoz,
hiszen a különböző csoportosítások más-más jellemző megragadásával jöttek létre.
1. táblázat
A “non-business” szektorhoz tartozó szervezetek fontosabb kvalitatív jellemzőinek
összefoglalása
Non-business szektor
közszolgálati szféra
nonprofit szektor üzleti szektor
jellemzők
költségvetési
közüzemi szektor
szektor
szervezetei
közintézmények közüzemek
civil szervezetek vállalatok
előállított javak közjavak
megfizethető javak
közös javak
magánjavak
kielégített
kollektív
kollektív
egyéni
egyéni
igények
fogyasztás
költségvetés
költségvetés+fogyasztó adományozó,
fogyasztó
finanszírozója
szponzor
tevékenység
közhasznú
profitszerzés
közhasznú
profitszerzés
célja
szférához
közszolgáltatási
közszolgáltatási szféra privát szféra
privát szféra
sorolás
tulajdonforma
állami
állami/vegyes
magán
magán
működési forma költségvetési
vállalat
alapítvány,
egyéni, társas
intézmény
egyesület,
vállalkozás
közhasznú
társaság
Forrás: Dinya et.al. 2004: 36.

Ezen összeállításból is látható (1. táblázat), hogy a fogalomhasználat, besorolás nem
egyértelmű, hiszen pl. a közszolgálati szféra is nonprofit alapú, mégis egymást kiegészítőként
jelennek meg. A nonprofit szektorban sem csak egyéni igények kerülnek kielégítésre, hanem
közösségiek, kollektívek is, gondoljunk csak a környezetvédelemre. Az sem egyértelmű a
táblázatban, hogy a közüzemi szektor, sőt a költségvetési szektor is csak non-business
tevékenységet folytat, hiszen a közüzemi szektor, jelentős részben üzleti tevékenységként
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jelenik meg, s számos állami és önkormányzati, azaz a költségvetési szektorhoz tartozó
szervezetek, cégek folytatnak üzleti tevékenységet, s sorolhatnánk a rendszerezésre vállalkozó
táblázat további belső ellentmondásait. Az alapvető gondnak az tűnik, hogy a szervezetek
tevékenységének célja és jellege nem kerül egyértelműen elválasztásra. Azaz, először a cél
alapú kategorizálás kellene, hogy megjelenjen (for v. nonprofit) s ezen belül lehet a további
jellemzők alapján tovább bontani, építeni a szervezeti struktúrát, a folytatott tevékenység
üzleti (business) illetve nem üzleti (non-business) jellegének megkülönböztetésével. Egyre
inkább érezhető, hogy a szervezeti alapú megközelítéssel nehéz egyértelmű, egymástól jól
elkülönülő kategóriákat, marketing aktivitási terepeket kijelölni, hiszen egyre inkább látható,
hogy a szervezeteket mozgató alapvető célokon túl (for vagy nonprofit) nagyon sok közös
nevező, egymást átfedő magatartások, jellemzők írják le a valóság sokszínűségét. Nem
könnyű tehát egyértelműen használni a non-business marketing, a nonprofit marketing, a
közszolgáltatások marketingje, a public marketing, társadalmi marketing stb. kategóriákat és
tevékenységeket.
Különösen fontos e kategorizálási probléma kezelése, ha a társadalmi marketinghez
hozzá akarjuk rendelni a megvalósítóit, s el akarjuk kerülni azt a gyakori hibát, hogy a
társadalmi marketing feladatát alapvetően a civil szféra, a nonprofit szervezetek, az
egyesületek, társadalmi, közhasznú szervezetek feladata.
„A társadalmi marketing nem kereskedelmi szervezetek olyan marketingstratégiájának
és aktivitásainak tervezése, szervezése, megvalósítása és ellenőrzése, melyek direkt vagy
indirekt módon társadalmi feladatok megoldására irányulnak.” (Bruhn-Tilmes 1994. 23.o.)
Már e definíció elemeiben is a szerzők megjelenítették a stratégiai tudatos tervezést,
döntéseket, a társadalmi problémamegoldásra irányultságot, de megmaradtak a nemkereskedelmi/nem-üzleti szervezetek aktivitásánál, bár azok sok megjelenési formájával
számoltak, s kiemelték a marketing eszközök integrált, összehangolt alkalmazását is. A
definíció a társadalmi marketinget ugyanakkor még mindig egy szervezet aktivitásának
tekinti, hasonlóan Gromberghez:
„A társadalmi marketing átfog minden tervezést és akciót, melyek arról
gondoskodnak, hogy egy társadalmi szervezet, egy társadalmi kínálat, termék vagy társadalmi
akció az egyes emberek vagy a közvélemény számára ismert és ez által sikeres legyen. Így a
társadalmi marketing átfogja, mint a klasszikus marketing a termékfejlesztést, az
árkialakítást, a kommunikációt és az elosztást. A sikeres társadalmi marketing gondoskodik
az egyes érintett csoportok közötti optimális cseréről.”(Gromberg 2006. 19.o.)
„A társadalmi marketing a marketing alkalmazása egy célcsoport befolyásolása
annak érdekében, hogy önszántukból fogadjanak el, utasítsanak el, vagy változtassanak meg
vagy hagyjanak abba egyes problematikus viselkedéseket, ezáltal szolgálva az egyének,
csoportok vagy a társadalom egészének javát.” (Dinya etc. 2004.85.o.)
„A társadalmi marketing egy folyamat, marketing elvek és technikák alkalmazása,
hogy értékeket hozzon létre, kommunikáljon és közvetítsen, melyekkel egy célcsoport
magatartását meg tudja változtatni úgy, hogy az által a társadalom (közegészség, biztonság,
környezet, közösségek) és maga a célcsoport is hasznot realizál.”(Kotler-Lee 2009. 65.o.)
Ezen definíciók szintén a klasszikus marketing speciális alkalmazásaként határozzák
meg a társadalmi marketinget, azaz termékértékesítés, illetve magatartásváltozás eléréseként,
igaz, hogy az utóbbi két definíció már nem szervezet-, intézmény-orientált, hanem inkább a
társadalmi hasznot, elérendő célt emeli ki (implicite megengedve több szereplő
közreműködését). Mint a beidézett definíciók is jelzik a társadalmi marketing
megközelítéseknél két alapvető iránnyal találkozhatunk, úgymint az intézmény/szervezetorientált illetve a problémaorientált perspektívával, melyek lényegét az alábbiakban
foglalhatjuk össze:
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Intézményorientált perspektíva, amikor a szervezeti sajátosságokból indulunk ki a
marketing kérdések tárgyalásában. (Így pl. közszolgáltató intézmények (vasút, posta,
közüzemek, közösségi közlekedés) állami, illetve államilag ellenőrzött (egészségügy,
szociális szervezetek), politikai szervezetek, kulturális és vallási intézmények, alapítványok
marketingjeként értelmezzük a társadalmi marketinget.)
A problémaorientált perspektíva esetén a megoldandó feladatokhoz rendelt
tevékenység (sok szereplő, különböző tevékenységek stb.) marketingjéről van szó, azaz
városok, térségek fejlesztése, lakóinak jóléte, területi marketing, környezetvédelem
problémái, egészségmegóvás, rehabilitáció kérdései, munka világának humanizálása,
segélyezés problémái, szabadidő kérdései, bűnözés csökkentése, megelőzése, oktatás és
képzés fejlesztése, kisebbségvédelem, kultúra és értékeinek védelme, fejlesztése.
Kutatási eredményünk, hogy a társadalmi marketing tevékenység sikere, azaz a
kitűzött társadalmi cél elérése csak egy sokszereplős, szervezetileg és eszközeiben is integrált
marketing tevékenység révén valósítható meg, azaz a problémaorientált szemléletből kell
kiindulnunk, mert az intézményorientáltságra (egy-egy szervezet aktivitására koncentrálva)
építve csak részeredmények, szervezeti sikerek érhetőek el, melyek jó esetben közelítik a
kívánatos társadalmi cél tényleges elérését, beteljesítését.
Ennek következtében a társadalmi marketingben az állam, a civil szektor és a
vállalkozások szervezetei egyaránt, tudatosan részt vehetnek, illetve részt kell, hogy vegyenek
amennyiben érintettek, érdekeltek az adott probléma megoldásában.
Az általunk használt és osztott definíció a következő: A társadalmi marketing
szervezetek, intézmények és azok együttműködését realizáló közös marketingstratégia és
marketingaktivitások tervezése, szervezése, megvalósítása és kontrollingja, melyek
közvetlenül vagy közvetetten társadalmi feladatok, problémák megoldására irányulnak.
Azaz a társadalmi marketing egyrészt több szereplő közös, kooperatív marketingje,
illetve az egyes szervezetek azonos, kapcsolódó célra irányuló marketingjének
összehangolásából épülhet fel, s mint sajátos stake-holder menedzsment jelenik meg.
Mit is kell tennie a társadalmi marketingnek? Magatartási, viselkedési módokat,
formákat a „jó” érdekében megváltoztatni. (pl. terhes anyák hagyják abba a dohányzást,
törődjenek az emberek és szervezetek a katasztrófák megelőzésével, használjanak kondomot
bizonyos szexuális helyzetekben, javítsák a vízminőséget stb., ezáltal társadalmi érdekeket,
értékeket realizáljanak. A magatartásváltozás itt is – miként a fogyasztói, vásárlói magatartás
befolyásolásánál - eszköze a marketingnek a kívánatos cél érdekében, mely jelen közös
szituációkban, problématerületeken nem a vállalkozói profit, hanem a társadalmi jólét
valamely eleme.25 A társadalmi marketingnek tehát az a célja, hogy társadalmi problémák,
kérdések megoldására, annak irányába terelje az abban érintetteket, konstruktív
megoldásokat fejlesszen ki a kívánt magatartásváltozás érdekében, tegye világossá a
célcsoportoknak, hogy az új magatartás haszna nagyobb a magatartásváltozás fáradságánál.
Az új magatartásmódoknak nagyobb értékkel kell bírnia, mint a korábbinak. Például a
dohányzás abbahagyása érdekében vagy a kívánt cselekvés hasznát kell beláttatni, hogy a
tüdőfunkció javul, sportosabb élet stb., vagy pedig a nemkívánatos magatartás költségeit
növelni pl. adóval. A társadalmi marketing is a célcsoportok szükségleteinek, igényeinek,
észleléseinek, előítéleteinek, értékeinek és korlátainak a megértésén nyugszik, s mindezek
megértését egy hatékony tervbe formálja, annak érdekében, hogy elérje a kívánt magatartási
eredményeket. A marketing lényegét képező csere tehát itt is értelmezhető, hiszen a
magatartásváltozás és értékek, költségek, előnyök és hátrányok sajátos cseréje valósul meg. A
25

Már itt célszerű megjegyeznünk, hogy a profitcél nem szükségszerű ellentéte a társadalmi probléma, kérdések
megoldására irányuló céloknak, nem csak időlegesen felhasználható eszköze (szponzorálás, támogatás stb.),
hanem szervesen integrálható része lehet a társadalmi marketingnek, miként ezt kutatási eredményeinkkel
igazolni kívánjuk.
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társadalmi marketing egy olyan folyamat, mely marketing elveket és technikákat alkalmaz
annak érdekében, hogy olyan értékeket hozzon létre, kommunikáljon és közvetítsen,
melyekkel egy-egy célcsoport magatartását megváltoztathassa, úgy hogy ez a célcsoportnak
magának és a társadalomnak (egészség, biztonság, környezet, közösségi élet stb.) is javára,
hasznára váljon. Persze a társadalmi marketing értelmezése kapcsán is számos félreértés él,
élhet, miként arra számos szakirodalom is utal (Kotler-Lee 2009)
- A társadalmi marketing nem egyenlő a társadalmi célú reklámmal! Ez utóbbi annak csak
egy eszköze, de a társadalmi marketing jóval tovább megy az egyszerű reklámnál, hiszen
egy teljes problémakezelő kampány, program kifejlesztését jelenti.
- A társadalmi marketing nem a manipuláció és értékesítés-ösztönzés sajátos eszköze, annak
ellenére, hogy számos termék értékesítése is kísérheti, támogathatja!
- A társadalmi marketing nem egyenlő a társadalmi hálózattal, a közösségi/társadalmi
médiával.
- A társadalmi marketing nem egyenlő a támogatásokkal, bizonyos javak, termékek
kedvezményes, vagy ingyenes biztosításával.
Miben is különbözik a vállalkozói és társadalmi marketing?
- míg a vállalkozói marketingnél a marketing folyamat konkrét termék, szolgáltatás
értékesítését segítő tevékenység, addig a társadalmi marketing inkább olyan folyamat,
mely a kívánt magatartási, viselkedési mód „értékesítése” érdekében hat,
- míg a vállalkozói marketinget alapvetően a piaci, pénzügyi, profit célok, addig a társadalmi
marketing egyéni és társadalmi haszon, nyereség elérése mozgatja, bár jól integrálhatja az
üzleti, profit célú aktivitásokat is,
- míg a vállalkozói marketingnél a célcsoportok kiválasztása keresleti képesség alapján
történik, addig a társadalmi marketingnél a célcsoportokat a kívánatos cselekvésre
gyakorolt hatásuk, érintettségük alapján jelöljük ki,
- míg a vállalati marketingnél a konkurens egy másik ugyanazt kínáló vállalkozás, addig a
társadalmi marketingnél a konkurens a jelenlegi nemkívánatos tevékenység, az azzal
kapcsolatos előnyök, költségek, esetleg konkurens értékek, s abban ellenérdekelt
szervezetek, akik így sajátos konkurensnek tekinthetőek.
A társadalmi marketing az esetek többségében nehezebb feladat, mint egy
kereskedelmi szituáció megoldása, hiszen összetett, sokszereplős, soktényezős
problémakezelést igényel, ahol a marketing több szintjét (állam, mint kormányzat és
önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek, vállalkozások) kell összhangba hozni,
integrálni.
A különbségek mellett ugyanakkor számos azonosság is jellemzi a két marketingterületet:
- elengedhetetlen az ügyfél/célcsoport-orientáció,
- a csere-elmélet továbbra is működik,
- szükség van tudatos elemzésekre, sajátos piackutatásra,
- a célcsoportokat itt is sokeleműen szegmentálni kell,
- az adott probléma érintettjeinek kooperációjára, együttműködésére van szükség,
- a marketing eszközrendszer ismert elemei értelmezhetőek,
- az eredmények mérhetőek kell, hogy legyenek.
Alan Andreasen (2006.25.o.) a „Social Marketing in the 21st Century” könyvében írja:
„A társadalmi marketingnél arról van szó, hogy a világot mindenki számára jobbá tegyük,
nem csak a beruházók vagy az alapítványi elnökök számára”.
A társadalmi marketing kiemelkedően fontos sajátossága, hogy továbbfejleszti a
„hagyományos” vállalati marketing gyakorlatát is, hiszen a társadalmi értékek, kérdések, a
társadalmi felelősség kezelése nem külső vállalásként, áldozatként jelenik meg egy cégnél,
hanem az üzleti érdekek szolgálatának szerves részévé, hatékonyságnövelő gyakorlattá

61

válik, építve az egyébként is szükséges hálózati együttműködés kiszélesítésére, s ez által
kifejlettségében jogosan illeszthető a marketing „mefferti” fejlődési vonulatába.
Az elmúlt évtizedek vállalkozói gyakorlatának marketing-orientáció változásait a piac
verseny meghatározó dimenzióinak súlypont-áthelyeződései mozgatták (3. ábra). Először a
90-es évek érték-változásai, a társadalmi és ökológiai keretfeltételek által mozgatott, új
elemeket felvonultató verseny határozta meg, s késztette a marketinget egy integrált, átfogó
piac-orientációt jelentő megközelítés érvényesítésére. A környezeti értékek védelmének, az
önpusztító növekedés-orientáltság korlátai tudatosulásának, a társadalmi feszültségeknek,
úgymint a munkanélküliség, szegénység problémája megoldásának hatására - melyek a vevői,
vásárlói figyelem, s magatartás során is előtérbe kerültek - a marketing először tett kísérletet
ezen, elsősorban öko-szempontok versenytényezővé formálására, azaz a profit- és társadalmi
értékek integrálására. Az üzleti élet előtti kihívások ereje, sokoldalúsága, változékonysága
napjainkban sem csökkent, sőt a technológiai fejlődés révén különösen intenzív mozgásokra,
felgyorsult piaci folyamatokra kell megtalálni a sikeres válaszokat. Az információs- és
kommunikációs technológiák révén jelentősen átalakulnak a tranzakciós-, disztribúciós- és
kommunikációs folyamatok.
A versenyintenzitás növekedése a piacok növekvő
átjárhatóságával, megváltozott játékszabályokkal jár együtt. A növekvő koncentráció, az
egyre szükségesebb kooperációk feloldják a klasszikus ágazati kereteket, paradox
versenyhelyzeteket teremtenek. Jól jellemzi ezt az ellentmondásos elemekkel tűzdelt
folyamatot a Coopetition kifejező „öszvérszava”. A vállalatok egyre szorosabb ágazati- és
országhatárokon átnyúló globális hálózatai erősödnek. A versenypozíció biztosítása stratégiai
szövetségek, vertikális és horizontális partnerségek, fúziók révén válik lehetővé. A
vállalkozások között tehát a „sajátos munkamegosztásra” épülő együttműködések,
kooperációk és az agresszív verseny egyaránt jellemző. A legradikálisabb változás, hogy a
marketinges az eladó ügynökéből a vásárló ügynökévé változik, az áruk és szolgáltatások
szakemberéből pedig a fogyasztó tanácsadójává, s annak fogyasztásra fordított vagyonának
„kezelőjévé” lép, léphet elő. Mindezek alapján nem véletlen, hogy egyre gyakrabban
találkozunk az interaktív-, hálózati-, kompetencia-, adatbázis-, virtuális marketing
fogalmakkal, módszerekkel. Az interaktivitás az üzleti tárgyalásokhoz kötődő személyes
formája mellett az információs és kommunikációs technológiák fejlődésével
médiaközvetítéssel is lehetővé válik. (interaktív televízió, Internet, one to one web marketing,
avagy a „McKenna-féle” real-time marketing stb.) Jelentős változás következik be az elmúlt
évtizedben a marketing szervezeti megjelenésében, a vásárlókkal való kapcsolatában. A
dinamikus környezet hatására a hierarchikus szervezeti formák különböző hálózati formákká
alakulnak, úgymint belső hálózatokká, vertikális, piacközi és ideiglenes hálózatokká. (AchrolKotler 1999. 146.o.)
3. ábra
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A marketing szerepe természetesen hálózat-típusokként más és más, de egyre inkább
felelős lesz az új tudás megszerzéséért, a képzésért, a naprakész piaci információs rendszerek,
vállalaton belüli integrációk, konfliktus-kezelés, technológiai előrejelzés, kockázatelemzés,
transzferárak kialakításáért és kezeléséért, a hálózati gazdaság és a társadalmi tevékenységek
összehangolásáért. Felfedezésre kerülnek a multilaterális marketing új határai, átalakulnak a
piacok a technológiai összetartozás, az elektronikus kereskedelem révén. A marketing
fogyasztói közösségeket szervez, a fogyasztói információkat értékesíthető vállalati
vagyonként gyűjti össze. A vállalaton belül a marketing-orientáció a piaci információk
(vevők, versenytárs, kereskedő, technológia stb.) összegyűjtését a vállalaton belüli
áramoltatását, valamint a piaci információkra való reagálást (célpiacok kiválasztása,
termékek, szolgáltatások előállítása, elosztása és eladás ösztönzése) foglalja magában. A
cégek piaci reagálása a tartalmi fókuszra, mint a versenyelőnyt meghatározó tényezőre
határozza meg sikerét. Tapasztalataim, kutatásaim szerint, bár az egyes marketing típusok
kialakulásban ténylegesen megtalálható az európai országoknál az időbeni egymásra épültség,
ma mégis az eltérő marketingorientációk együttesen jelen vannak, együttélésükre van
szükség, s hogy mikor melyikre azt a vállalkozás piacának versenysajátosságai, versenyelőny
kialakításának elvárásai határozzák meg.
A marketing - elmúlt évtizedekben - a piacok nemzetközi fejlődésére épülően kialakult
korszakai egyszerre vannak/lehetnek jelen egy gazdaságban, hiszen az egyes ágazatok,
termékek különböző sajátosságú, fejlettségű piacként, piactípusként működnek. A mindenkori
piaci elemzések alapján határozható meg, hogy az adott vállalkozás marketingje mely
piactípusnak megfelelő konkrét marketing szemléletet, koncepciót, stratégiát és taktikát kíván.
A társadalmi marketing egyik legfontosabb feladata a különböző profit és non-profit
szervezetek között értékek, értékközösségek kialakítása. A társadalmi marketing lényege a
bizonyos (társadalmi) értékek mentén való cselekvésben van, hiszen valamilyen cselekvés
elérése érdekében azokat az egyéneket, szervezeteket keressük, akik azonos értékekkel bírnak,
illetve nyitottak ezen értékek iránt, akiknek ezen értékek mentén is megfogalmazható az
érdeke.
Az értékek vizsgálata tehát a társadalmi marketing alapja, hiszen egyre nehezebb
annak megítélése, megértése, hogy kinek milyen értékek vannak a fejében. Nem véletlen
tehát, hogy a különböző, szociológiai típusú kutatások jelentősen összefonódnak,
összekapcsolhatóak a társadalmi marketingelemzésekkel, hiszen a társadalmi marketing
programok sikeréhez meg kell találnunk azokat, akik osztják az általunk vallott, fontosnak
tartott értékeket, az értékközösségek definiálása és kialakítása a sikeres marketing
alapfeltétele lesz.
A társadalmi marketing a belső értékek piacán tevékenykedik, ahol ugyanaz a cél még
messze nem jelenti azt, hogy ugyanazt is akarják. Például a szabadság kapcsán mást gondol,
mást akar egy konzervatív vagy éppen egy liberális egyén. Egyáltalán nem könnyű tehát a
közös nevezőket megtalálni, éppen ezért annak érdekében, hogy a kompetens embereket,
szervezeteket egy asztalhoz lehessen ültetni, precíznek kell lenni az értékek kezelésében, a
magatartási sztenderdek meghatározásában. Az értékek irányítják a gyakorlati munkát, a
tevékenységet, bizonyos dolgok elfogadását. Minél egyértelműbb álláspontot foglalunk el az
érték kapcsán, annál inkább elveszíthetjük azokat, akik másként gondolkodnak. Mély
kapcsolatok ez által csak egyező értékek mentén jönnek létre.
A társadalmi marketing terén – a különböző problémák kezelésében – a felelős,
koordináló szervezetek esetében is két értékstratégia alternatíva képzelhető el (Gromberg
2006):
- olyan értékek keresése, mely a lehető legnagyobb nyilvánosság számára képviselhető,
vagy
- specializálódás egy értékcsoportra.
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Mindezek keretében a tevékenységünk előkészítése, folytatása során az alábbiakat kell
mérlegelni:
- Milyen szigorúan tekintünk az értékeinkre?
- Nyitunk-e más szellemiségű, meggyőződésű emberek irányába?
- A kooperáció mely formája zavarja már a szervezet, egyén érték-identitását?
- Munkánk mely aspektusai képezik a tulajdonképpeni mag-tevékenységeket,
törekvéseket?
- Kizárjuk azokat a személyeket, akik nem osztják értékeinket?
- Ki határozza meg a szervezeten belül a képviselendő értékeket?
- Ki határozza meg a hivatalosan képviselendő, kommunikálandó kijelentéseket?
Számos társadalmi problématerületen - pl. árva gyerekek, vagy katasztrófa-súlytotta,
elmaradt országokból érkező gyerekek iskoláztatása, élelmezése, egészségügyi kezelése
témában - csak akkor keletkeznének az addig közreműködők, érintettek közötti konfliktusok,
ha nagyon részleteznénk pl. a neveltetés stílusát. Sok területen tehát a polarizált téma-kezelés
kontra-produktív lehet. Aki tehát a széles közvélemény megnyerésére törekszik, kerülnie kell
a politikai, vallási és egyéb polarizáló, megosztó témákat, problématerületeket.
A társadalmi marketing modellje, tervezése
A társadalmi problémák megoldására törekvő marketing tevékenység sikeréhez is
elengedhetetlen a tervezés, a stratégiai átgondoltság. A tudatos tevékenység az érintett
szervezet, kooperálók számára történő küldetés (Mission, misszió), jövőkép meghatározásával
(Vision, vízió) kell, hogy kezdődjön. A misszió rövid, hatékony, erős megfogalmazása,
esszenciája annak, hogy milyen célok, értékek vezérlik az adott szervezetet, közösséget.
Persze a küldetés nem egy koncepció, hanem csak egy elvi, szemléleti kiindulás, mely számos
kérdés, elemzés után kerül gyakorlati kibontásra, tevékenységet irányító, célokat kijelölő
dokumentummá. E folyamatban kiemelt szerepe van a vízió, mint jövőkép
megfogalmazásának, mely nem más, mint egy jövőbeni kívánatos állapot „jelenidejű”
megfogalmazása.
A stratégiai és taktikai döntések sorozatával jutunk, juthatunk el ezen állapothoz, a
mögötte megjelenő célok eléréséhez. A társadalmi problémák esetében is igaz, hogy a
marketing a lehetőségek művészete, s ez által itt is megoszlanak a vélemények, a gyakorlati
megoldások a tervezés, a koncepcionális cselekvés szükségességét illetően. Gyakori az
alultervezés, amikor mindig csak reagálás történik, igazi tervezés nélkül, amikor a
mindennapokat a praktikus történések határozzák meg, amikor a részletek kialakítása stratégia
és taktika nélkül történik. A túltervezés esetén állandóan formális dokumentumok születnek, a
tervek nem kerülnek következetes megvalósításra, a szervezetnek nincsenek előremutató
kezdeményezései, projektjei.
A társadalmi marketing esetében is számos tervezési modell, módszer áll
rendelkezésre, melyek többségében a vállalati gyakorlatból, tanácsadói forrásokból
származnak. Ez esetben is fontos, hogy sikerüljön megtalálni a hidat a számok világa és a
stratégiai kreativitás között, de túlzottan komplikált tervezés uralja, adott esetben blokkolja a
cselekvéseket, eseményeket.
A társadalmi marketing akciók, tevékenységek tervezésében a nemzetközi
gyakorlatban az ún. módosított hat-fázis modellt tekintik kiinduló megoldásnak (Gromberg
2006 109.o.).
1. fázis Előkésztés, a program, a társadalmi marketing program, akció kezdeményezése
Teendő: feladat definiálása, mit-meddig kell elérni, milyen problémát kell megoldani, milyen
esélyekkel?
2. fázis Feladatok meghatározása, helyzetelemzés
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Teendő: Szervezeti identitás, misszió, akció pozicionálása, csoportok, meglévő
kommunikációs utak azonosítása, Megvalósíthatósági elemzés: külső-belső elképzelések,
vélemények, kooperációk, ellenfelek, gyengeségek, lehetőségek-kérdések összegyűjtése,
hipotézisek, strukturált kérdések (Mind Mapping) SWOT, végső feladat-meghatározás.
3. fázis Célok és stratégia kijelölése
Teendő: marketing-célok meghatározása, alapvető stratégia meghatározása, büdzsé, időterv,
felelősségek.
4. fázis Taktika, operatív tervezés
Teendő: taktikai történések tervezése, ötletek, kreációk, kommunikációs intézkedések
tervezése, ellenőrzés kritériumai, intézkedési terv, Briefek elkészítése, tesztek, részletes
költségtervek, médiatervezés, stb.
5. fázis Realizálás előkészítése
Teendő: szerződések megkötése, termelés és elosztás, média és szolgáltatok lekötése,
eszközök kivitelezési tervezés, minőségbiztosítás.
6. fázis Program, akció lebonyolítása
Teendő: akció lebonyolítása, ellenőrzés, visszacsatolás, változtatások reagálása.
4. ábra
Integrált társadalmi marketing – mint elemzési, döntési és végrehajtási folyamat
Értékek
rendszere

Társadalmi probléma
észlelése az
érintetteknél

Érintettség az
adott probléma
kapcsán az adott
szereplőnél

Társadalmi probléma
észlelt hatásai,
következményei

Saját cselekvés
érzékelt felelőssége,
lehetősége az adott
szereplőnél

1. Elemzési,
kutatási szakasz

Adott érintett
cselekvési, magatartási
formái

Kooperációkészség a
problémamegoldásban

Társadalmi marketing stratégia és program kialakítása
az érintettek részvételével – tudatos koordináció mentén

Társadalmi marketing stratégia és program realizálása
az érintettek részvételével – tudatos koordináció mentén

Adott érintett új
cselekvési, magatartási
formái

Értékek
rendszerének
változása

Forrás: saját szerkesztés

Társadalmi probléma
észlelése az
érintetteknél

Eredmények értékelése,
TM-program lezárása
vagy újrafogalmazása 65

2. Stratégia-alkotás
és realizálás

Társadalmi probléma
változása, új helyzete

3. Ellenőrzés – lezárás
- újratervezés

Mindezen megközelítések alapján megfogalmaztunk egy olyan elvi folyamatot (4.
ábra), mely egy társadalmi probléma – tudatos, koordinált - kezelésének lépéseit, a társadalmi
marketing lehetséges működését modellezi az előzőekben vázolt tervezési törekvések alapján.
Az első szakasz egy felmérés, hogy a potenciálisan érintett szervezetek, egyének
milyen értékek mentén, milyen problémákat érzékelnek, miként értékelik az adott
problémákat, s azok kapcsán milyen az „érintettségük, érdekeltségük”, milyen a cselekvési
szándékuk, lehetőségük. Ezek ismeretére tervezhető – a második szakaszban - egy integrált lehetőleg az adott probléma kapcsán minden érintettet átfogó - társadalmi marketing stratégia
és program kialakítása, mely megváltoztatja a cselekvéseket, magatartásokat a „jó”,
társadalmilag kívánatos célok irányába.
A 3. szakaszban, a program befejezésekor újra felmérendő az adott társadalmi
probléma helyzete, hatásai, annak változása, melynek eredményeként a program sikeresen
lezárható, vagy újratervezéssel tovább folytatandó.
A vázolt folyamat alkalmazható kis, helyi kérdések, de átfogó, országos problémák
kezelésére is, természetesen ez utóbbiaknál sokkal, több szereplővel kell számolnunk,
jelentősen differenciáltabb magatartásokkal, érdekkülönbségekkel, melynek eredményeként
többszöri „újratervezésre” lesz szükség.
A modell alapvető sajátossága, hogy az indokolt cselekvés, és a tervezett magatartás
elméletekre épülően, mint az érintettek-koordinációja, mint ún. stakeholder-menedzsment
közelíti meg a társadalmi marketinget.
A társadalmi marketing status quo-ja az elmúlt évtizedben folyamatosan alakul,
fejlődik, pontosabbá, kiterjesztettebbé válik. Már az előző oldalak felvetései között, s a
modellünkben is megtaláljuk azt a gondolatot, hogy a társadalmi marketing
problémamegoldásai, aktivitásai sok szereplőt, sok, különböző kapcsolatot érintve, egyre
komplexebb, integráltabb kezelést igényelnek.
Nem véletlen, hogy egyre inkább sajátos „hálózati”, stakeholder-menedzsmentként
jelennek meg folyamatai. Mint tudjuk, stakeholder szélesebb értelemben minden olyan
beazonosítható csoport illetve egyén, akik a szervezeti célok elérését képesek befolyásolni,
vagy az által befolyásoltak. Stakeholder, szűkebb értelemben minden olyan beazonosítható
csoport és egyén, akitől a szervezet hosszú távú fennmaradása függ. (Freeman-Reed 1983.
91.o.) A társadalmi marketing gyakorlatában az alábbi jellemző stakeholderekkel
találkozhatunk:
- civil, belső – adott pl. non-profit szervezeten belüli - stakeholderek, egyének
- a társadalmi cél, teljesítmény célzottja, ügyfelek,
- privát támogatók,
- kooperációs partnerek,
- szabályozó szervezetek,
- állam, (kormányzati, önkormányzati szervezetek)
- szolgáltatók
- tanácsadók,
- koordinátor,
- széles nyilvánosság,
- kommunikációs csatorna, média
- ellenfelek, ellenérdekeltek
A stakeholderek között természetesen különböző szerepekkel találkozunk, pl. többen a
társadalmi marketing címzettjei, „ügyfélként”, s többen együttes megvalósítói, közreműködői
a kitűzött társadalmi cél, érdek elérésének, ahol valamely érintett sajátos koordináló, integráló
szerepet vállal fel, legyen az egy non-profit szervezet, vagy akár az állam egy intézménye.
A társadalmi marketing tehát modellünkben nem csupán a non-profit szervezetek
marketingje, de azok jelentős mértékű felelősséggel, vállalással bírnak a társadalmi kérdések,
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problémák megoldásában, hiszen sokan vallják, képviselik, hogy nem baj, ha egy-egy
problémának civil szervezeti gazdája, koordinátora van.
A társadalmi marketing stakeholder menedzsmentként kezelése – mint láttuk - fontos
elemzési feladattal kezdődik, mely elemzés lépései
- beazonosítás, kik és milyen vonatkozásban, tartalommal, formális és informális
kapcsolatokkal bírnak az adott társadalmi kérdés, probléma vonatkozásában, s
milyen szerepben,
- prioritások meghatározása, hiszen a korlátozott erőforrások következtében a
társadalmi kérdések hatékony kezelése érdekében szükséges leginkább befolyásoló
kritériumok meghatározása, s azok alapján pedig a kiemelt érintettek
hozzárendelése, szerepének kijelölése,
- érintettek szegmentálása – melynek célja, hogy a rendszerezéssel megkönnyítse az
egyes célcsoportok kezelését, (státusz, politikai alapállás, ellene vagy mellette van
a szervezet, mennyire aktív, passzív, milyen a kapcsolat szorossága,
- stakeholder megértése, a motivációinak, elvárásainak, magatartásának az adott
kérdéshez, szervezetekhez való viszonyának beazonosítása.
A társadalmi marketing stratégiájának, programjának kialakítása érdekében tehát azt
kell vizsgálnunk, hogy az egyes érintettek miként érzékelik a társadalmi problémákat, milyen
érintettséggel bírnak, milyen értékek mentén cselekednek, kik, milyen tényezők az
akadályozók, azaz kik, milyen motivációk alapján, milyen szerepet játszanak, milyen
cselekvésben érdekeltek az adott kérdés kapcsán.
Megfogalmazható az elemzésre épülően a kiinduló hipotézis: Integrált társadalmi
marketing stratégia kidolgozott modellje egy olyan elemzési, tervezési, döntési, végrehajtási
folyamat, mely az adott társadalmi problémák megoldása érdekében minden érintett
részvételével létrejövő értékközösség létrehozására törekszik, feltárva a problématudatosság,
érintettség, felelősség és cselekvési motiváció, érdek viszonyokat, kooperáció-készséget, s
összehangolt stratégia és programok mentén tudatos stake-holder-menedzsmentet valósít
meg.
Modelltesztelő empirikus kutatás eredményei
A lakosság, az egyének társadalmi problémák észlelésében és kezelésében való
részvételének magyarázatát, a várható aktivitás, a tevékenységek meghatározóinak feltárását
tűztük ki célul, annak érdekében, hogy az integrált társadalmi marketing megközelítés
lehetőségeit megalapozhassuk. A konkrét, kérdőíves, kérdezőbiztosokkal lefolytatott
megkérdezés a magyar, 18 éven felüli lakosságot, a nem, az életkor, régió és településtípus
szempontjából reprezentáló 1603 fős mintán, 2011. július-augusztus hónapokban történt.
A társadalmi problémák számos területén, különösen a környezeti, egészségproblémák, azok kezelése, tompítása, a környezet- és egészségtudatos magatartás, cselekvés
vizsgálatára születtek kutatások, melyek vizsgálati modelljei megoldásai inspirálók voltak
számunkra. Ilyen például a Health Belief Model (HBM). (Janz-Becker 1984). A főbb elemei a
kockázatok szubjektív érzékelése, az ez iránti érzékenység (susceptibility), a problémák
súlyosságának érzékelése, (perceived severity), a különböző akcióktól várt előnyök (benefits),
azok akadályozó tényezői (barriers), s mindazok a jelek, jelzések, események (cues to action),
melyek kiválthatják az akciókat. A Social Cognitive Theory (SCT) három tényezővel
magyarázza a „társadalmi” magatartást, kognitív és más interperszonális tényezők, s a
környezeti események. Ellentétben a korábbi modellekkel egyértelműen kiemeli, hogy a
magatartást nem csupán a belső tényezők determinálják. Az SCT kulcseleme a sajátos
környezeti változó, a megfigyeléses tanulás. A megfigyeléses tanulás elemei a figyelem,
megtartás, magatartás átvétele, motiváltság létrejötte. (attention, retention, production,
motivation) A modell további kategóriái a hatékonyság, eredmény-várakozás, az emocionális
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válaszok, az önszabályzó képességek, a belső értékek, sztenderdek általi magatartások,
akciók. (Baranowski, Perry, Parcel 1997) Miként mi is, számos tanulmány épített Fishbein és
Ajzen-féle indokolt cselekvés elméletre, illetve Ajzen tervezett magatartás modelljére, hiszen
a két modell a tudatos viselkedés kialakulására vonatkozik. Az indokolt cselekvés elméletében
(TORA: theory of reasoned action) Ajzen és Fishbein (1980) kihangsúlyozza, hogy az
attitűdök nincsenek közvetlen hatással a magatartásra, csupán a cselekvési szándékot
befolyásolják. A cselekvési szándék azonban több tényező függvényében mozog, így az
attitűdök és a szubjektív norma, továbbá az ezeknek tulajdonított relatív fontosság mentén. A
TORA modell továbbfejlesztett változata tervezett magatartás modellje (TPB: theory of
planned behavior) (Ajzen, 1985, 1991) szintén megjelent a modellünk előkészítésében.
Kutatási kérdéseink az alábbiak voltak:
- milyen társadalmi problémákat és milyen fontosként értékel a lakosság,
- milyen az egyéni érintettségük az egyes problémák kapcsán,
- milyen egyéni és más szervezeti felelősséget, lehetőséget éreznek azok kezelésében,
- mi jellemzi e kérdésekben tájékozódási szokásaikat,
- milyen tudatos magatartás, civil szervezeti aktivitás jelenik meg a lakosság részéről a
problémák kezelésében,
- s a társadalmi problémák megoldásának milyen akadályait érzékelik a megkérdezettek?
- a vallott értékek befolyásolják-e az érzékelt társadalmi problémák körét, azok fontosságát,
- milyen mértékben függ össze a problémák súlyosságának értékelése és az azokban való
egyéni érintettség,
- hogyan függ össze a problémák fontossága, illetve az egyéni érintettség és az egyéni
felelősség, feladat értékelése,
- milyen kapcsolat van az adott problémában való érintettség, a felelősség és az cselekvés, a
civil szervezeti szerepvállalás között.
A magyar lakosság társadalmi érzékenységét jól jelzi, hogy az első tíz,
Magyarországon legfontosabb probléma között az alábbi sorrendet alakították ki: 1.
szegénység és egyenlőtlenségek növekedése, 2. bűnözés növekedésének hatásai, 3.
Munkafeltételek romlása, 4. Alkohol, cigaretta, kábítószer-fogyasztás hatásai 5.
Környezetszennyezés és hatásai, 6. Kisebbségi ügyek, kisebbségvédelem 7. Egészségtelen
életmód, elkényelmesedés 8. Területek, térségek egyenlőtlensége, elmaradottsága, 9. Oktatás.
képzés nehezedő elérhetősége, romló feltételei 10. alacsony születésszám. Az összesen 19
nevesített problémakör hat, kimutatható faktorba rendeződik (Kaiser-Meyer-Olkin’s Measure
of Sampling Adeyuacy: 0,775; significance level of the Bartlett’s Test of Sphericity: 0,000,
Total Variance Explained: 60,9%), ahol megtalálható
- egy külső, távolinak értékelt probléma-csoport (éhezés-ivóvíz, háború, járványok,
etnika-vallási konfliktusok),
- egy életmóddal kapcsolatos negatív jelenségkör (egészségtelen életmód, alkoholcigaretta-kábítószer problémák, környezet, bűnözés, kisebbségi ügyek)
- a területi, térségi problémák faktora,
- majd a kulturális értékekkel kapcsolatos tényezők, illetve
- az egyéni törekvéseket akadályozó tényezők (oktatási-képzési feltételek, szabadidőeltöltés problémai).
A társadalmi problémák súlyosságának értékelésében két markáns szegmens mérhető,
- egy probléma-érzékeny, pesszimista csoport (53,4%), ahol elsősorban az idősebbek (4660), s nyugdíjasok, a kevésbé képzettek, Magyarország szegényebb régióiban élők
tartoznak, míg
- a problémákat kevésbé súlyosnak értékelő (46,6%), optimistább szegmensben a
fiatalok, a képzettebbek, a vállalkozók, inkább a fejlettebb régiókban élők jelennek meg
markánsabban.
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A megkérdezettek adott problémák kapcsán való érintettségének elemzése érdekes
összefüggéseket mutat. Az 50%-ot meghaladó érintettségű 9 problémakör sorrendje az alábbi.
1. szegénység és egyenlőtlenségek növekedése, 2. bűnözés növekedésének hatásai, 3.
Környezetszennyezés és hatásai,4. Munkafeltételek romlása, 5. Egészségtelen életmód,
elkényelmesedés, 6. Alkohol, cigaretta, kábítószer-fogyasztás hatásai 7. Kisebbségi ügyek,
kisebbségvédelem 8. Területek, térségek egyenlőtlensége, elmaradottsága, 9. Szabadidő, és
értelmes eltöltésének feltételei.
A magyar lakosság értékrendjének, prioritásainak, az egyes értékek szerepének
vizsgálatára a Kahle (1983) nevéhez kötődő skálát használtuk (List of Values (LOV)), mely az
alábbi fontossági sorrendet eredményezte (6. ábra): biztonság, eredményesség érzete,
valahová tartozás érzete, önbecsülés, meleg emberi kapcsolatok, önmegvalósítás, az élet
élvezete, elismerés, izgalom. Érdekes összefüggés, hogy a fiatalabb generációk, a középfokú
végzettségűek, szellemi foglalkozásúak, a tanulók, s a nagycsaládosakkal markánsabban
jellemezhető szegmens, akik összességében is fontosabbnak ítélik az értékek jelentőségét.
6. ábra. Értékek fontossága a megkérdezettek körében

A társadalmi problémák kezelésben eltérő feladatokat fogalmaztak meg a válaszadók
arra a kérdésre, hogy kitől várják a megoldást az adott problémákra, gondokra. A válaszokban
- jellemző módon – megjelenik az „áthárító” az állam, s intézményei feladata, felelőssége
szemlélet, de kellő differenciáltsággal az egyéni felelősség kérdése is. Az állam és
szervezeteihez „címzett” feladatokkal nem arányos a válaszadók bizalma, azaz a
közigazgatás, kormány és politika szereplői, szervezeteihez képest jelentősen nagyobb
bizalom nyilvánul meg a tudománnyal és a civil szférával szemben. Ez az üzenet is megerősíti
a társadalmi marketing integrált, a civil szféra szerepének, koordinációjának
felértékelődésével kapcsolatos szándékokat, lehetőségeket. Az egyének társadalmi problémák
kezelésében való tudatos szerepvállalását az ilyen kérdésekkel foglalkozó, különböző civil és
szakmai szervezeti (karitatív, zöld, kulturális, sport stb.) aktivitásban is mértük. Aktív
tevékenységet csupán a megkérdezettek néhány százalékánál mértünk. (kivéve az egyházi
szervezeteket, ahol ez 20% volt). Beazonosítható a magyar lakosság körében egy olyan –
mintegy 20%-ot kitevő - szegmens, melynél megfogalmazódott a társadalmi problémák
megoldásában való tudatos aktivitás növelésének szándéka, leginkább a sport, a
humanitárius, a zöld, a fogyasztói, a művészeti és egyéb szakmai szervezetek
vonatkozásában.A társadalmi problémák megoldását akadályozó tényezők szinte mindegyikét
nagy jelentőségűnek értékelték, közöttük az anyagi források hiányát, az üzleti érdekek erejét,
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a hiányzó politikai szándékokat, az érintettek együttműködésének hiányát, valamint a
felelősök, feladatok meghatározásának hiányát sorolták a legfontosabbak közé, míg például az
egyéni felelőtlenség a sor végén található.
7. ábra. A társadalmi problémák megoldását akadályozzák tényezők

Érdekes eredmény, hogy a tényezők mindegyike egy faktoron van, ugyanakkor
kimutatható egy olyan optimista, önbizalommal, aktivitási szándékkal bíró szegmens, mely
alacsonyabbnak értékeli az akadályok jelentőségét, kevésbé felelősségáthárító magatartással
jellemezhető. A fenti válaszok elemzésére épülően fogalmaztuk meg magyarázó modellünket,
melyben a statisztikai módszerekkel vizsgáltuk az egyes tényezők közötti kapcsolatokat,
magatartást magyarázó összefüggéseket. A modellben szereplő, különböző tényezők, kivétel
nélkül változóhalmazok formájában kerültek operacionalizálásra. Ugyanakkor az
elemezhetőségük megkövetelte e változóhalmazok redukcióját egy-egy változóra. Az
adatredukció során többféle módszert használtunk, annak függvényében, hogy a
változóhalmazok milyen mérési skálán mérhető változókat tartalmaztak. Ilyen módszerek
voltak a főkomponens elemzés (principal component analysis), az átlagszámítás és a bizonyos
típusú válaszok előfordulási gyakoriságának számítása. A módszerek közös jellemzője, hogy
az eredményül kapott változók kivétel nélkül arány skálán mérhetőek, ezáltal lehetővé vált a
közöttük fennálló sztochasztikus kapcsolat páronkénti jellemzése Pearson-féle egyszerű
lineáris korrelációs együttható segítségével. Az ábra ezeket a korrelációs együtthatókat
tartalmazza, azzal a kiegészítéssel, hogy a korrelációs kapcsolat szignifikáns voltának
tesztelésére lefuttatott ún. t-próbák minden esetben szignifikáns kapcsolatot jeleztek a
vizsgálatba vont változópárok között. Az eredményekben látható, relatíve gyenge pozitív
kapcsolat megerősíti azon feltételezésünket, hogy a vallott értékrend, értékek fontossága
és az érzékelt problémák, s azok súlyosságának megítélése összefüggnek. A közvetlen
érintettség és az érzékelt problémák súlyossága közötti, legerősebb kapcsolat jelzi, hogy
leginkább a saját, a közvetlenül tapasztalt problémákra figyelnek, azok kezelésével
foglalkoznak a megkérdezettek. Minél nagyobb a társadalmi probléma súlyossága,
annál inkább érezhető az egyéni felelősség, s aktivitási szándék erősödése is, melyhez
ugyanakkor nem kötődik erősebb civil szervezeti aktivitás. Ebben jelentős szerepet
játszik az is, hogy Magyarországon számos ok miatt, mind szervezettségében és
eszközeiben is relatíve gyenge, fejletlen a civil szféra, erősen kötődik az állami
intézményekhez. A közvetlen érintettség az akadályozó tényezők közötti kapcsolat
mögött elsősorban saját felelősség és aktivitás alacsony szintjének a külső tényezőkre
hárítása jelenik meg.
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8. ábra
A lakosság társadalmi problémaérzékenységének és kezelési aktivitásának modellje
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Igen alacsony kapcsolati szorosságot tudtunk mérni az egyéni aktivitás nagysága,
az egyéni felelősség mértéke és az akadályozó tényezők szerepének megítélése között. A
társadalmi marketing modellünkben szereplő tényezők közötti, igaz relatíve alacsony
szorosságú kapcsolatot sikerült igazolni az értékek fontossága és a társadalmi problémák
érzékelt súlyossága, a tájékozódási szokások és a társadalmi problémák érzékelt súlyossága, a
közvetlen probléma-érintettség és a társadalmi problémák érzékelt súlyossága, a társadalmi
problémák érzékelt súlyossága és az egyéni felelősség, valamint a közvetlen érintettség és az
akadályozó tényezők között.
A bemutatott empirikus kutatás eredményei az integrált társadalmi marketing
megközelítési modellünk egy szeletét, a lakosság, mint érintett döntési, aktivitási
magatartását vizsgálta. Első megközelítésben sikerült igazolnunk, hogy az értékek, az
egyéni érintettség, a tájékozódási szokások egyaránt hatnak, összefüggnek a társadalmi
kérdések fontosságának megítélésével, mely az egyéni felelősség, feladatvállalási
készséget is befolyásolhatja. A méréseink jelzik a magyar társadalom jelenlegi
helyzetének hatásait, illetve például a civil szféra fejletlenségéből is adódó korlátait.
Ugyanakkor jól kitapinthatóvá váltak az integrált társadalmi marketing értékstratégiai
és stakeholder-management orientáltságának hatásai, összefüggései, melyek szükségesek
az integrált megközelítés, s annak tervezési, realizálási folyamatainak kialakításához.
Az elméleti és a modelltesztelő kutatásaink mellett számos társadalmi marketing
program megvalósításának tervezésében, kivitelezésében vettünk részt, a turisztikai
desztináció-menedzsment szervezet alakítását, a belvárosok újraélesztését, élénkítését, a
fiatalok szülőföldről történő elvándorlásának csökkentését, illetve a fenntartható életmód
célját kitűző kezdeményezésekhez kötődően. E gyakorlati feladatok lehetővé tették, hogy
megjelenítsük az előzőekben felvázolt integrált modellünk lényegét, nevezetesen:
- a társadalmi marketing stratégiák, programok kialakításához szükséges feltáró, – a
probléma tárgyszerű jellemzését, az érintettek beazonosítását, az értékek és érdekek
rendszerének bemutatását, a résztvevők jellemzését elvégző - elemzések fontosságát,
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a közös értékekre, értékközösségekre épülő stratégiai megoldások, stratégiai
programok meghatározását,
- a társadalmi marketing programok, mint stakeholder-menedzsment együttműködéshez
létrehozandó ún. kompetencia-központok működését,
- s az egyes problémák megoldásához, a szükséges magatartásváltozások eléréséhez
alkalmazandó marketing eszközrendszer kialakításának technikáit.
A 9. ábra egy belváros-fejlesztés érintettjeinek együttműködési menedzsmentjét foglalja
keretbe.
9. ábra “City-Partner” kompetencia-központ (stakeholder-management) kialakítási példája
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az együttműködés fő irányait, s létrehozta a megvalósítást koordináló szervezetet (CityPartner – Belváros-fejlesztési Klaszter), mint non-profit kezdeményezést. A fő programelemek:
- City-Partner szervezeti, együttműködési program
- City-identitás, városkép-fejlesztési, lakóhely-fejlesztési program
- City-(kereskedelem és szolgáltatás) kínálat fejlesztése program
- City-turizmus-, rendezvény-fejlesztési program
- City-marketing program
Az adott program is jelzi, hogy a mindig szükséges koordinátori feladat ellátója lehet
állami, önkormányzati, non-profit, civil szervezet, vagy akár egy vállalkozás egyaránt, mely
képes a szükséges értek, érdek és cselekvési közösségek kialakítására.
A program megvalósítás bizonyítja azon előzetes következtetésünket is, hogy a
társadalmi marketing általunk bemutatott, összefoglalt megközelítése, mely szerint a
társadalmi marketing szemlélete és gyakorlata új fókuszt erősít a for-profit cégek
marketingjében is. Ennek lényege, hogy az üzleti, profit célok elérése csak a társadalmi
célokkal, a társadalmi problémák megoldásával integrált üzleti stratégiákkal, gyakorlattal
lehetséges.
A kutatás nemzetközi, s hazai eredmények kapcsán megfogalmazható, hogy gyakran
az empirikus, megalapozó kutatások csak parciális kiterjedésűek, részterületekre,
részösszefüggésekre épülnek, s a megfogalmazott válaszok sem adnak komplex keretet a
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sokszereplős, környezeti, piaci, társadalmi mechanizmusok marketingkezelésére, amely
részben arra is visszavezethető, hogy nincs széleskörűen elfogadott, didaktikusan felépített
értelmezése és modellezése a társadalmi marketing kereteinek, s így szűkebb és tágabb
megközelítésekkel egyaránt találkozunk. Az eddigi eredményeink, az elemzési terepek és a
tudományelméleti leképezések, módszertani sokszínűsége mellett ugyanakkor látszik a
lehetőséget arra, hogy az általunk is képviselt irányban összefoglalásra kerüljön a társadalmi
marketing szakmai modellje, s hazai empirikus kutatások hozzájáruljanak a marketingelméleti
és módszertani keretei erősítéséhez, s így csökkenjen, az e téren érzékelhető kutatási deficit.
Korábbi és az újonnan szerzett szakmai, gyakorlati tapasztalataink (a városmarketing,
kulturális- és sportmarketing, oktatásmarketing stb. terén) azt mutatták, hogy a különböző
társadalmi kérdések, problémák kezelésében közös és területenként sajátos elemek egyaránt
jelen vannak, ugyanakkor a marketing-megközelítés stratégiai modelljei összekapcsolhatóak a
tudományelméleti és módszertani megközelítések, a stratégiai programok, az értékközösségek
és a stakeholder-menedzsment létrehozása alapján. A kutatásunk, s jelen tanulmány célja a
közös magatartási, cselekvési „alapok” elemzése, feltárása volt, abból kiindulva, hogy a
társadalmi marketing egyik lényegi eleme a különböző célcsoport befolyásolása annak
érdekében, hogy „önszántukból” fogadjanak el jó, vagy utasítsanak el, változtassanak meg,
vagy éppen hagyjanak fel problematikus viselkedéseket - ezáltal az egyének, csoportok,
szervezetek és a társadalom egészének javát szolgálva.
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Sós Péter János26: Ufókák, Nessie, SisSi – avagy Drakula foga usp-be
mélyed
Összefoglalás: a világ turista célpontjainak többsége valamilyen létező nevezetességen alapul. Azonban nagyon
sok turista célpont központi eleme valamilyen nem létező, vagy vitatott dolog: pl. a roswelli állítólagos UFOkatasztrófa, a Loch Ness-i szörny, Drakula vára Törzsváron. Ezek példát mutatnak arra, hogyan lehet a
településeknek jó marketinggel „nevezetességet” építeni. Ennek a kulcsa a marketingből ismeretes Unique
Selling Point (USP). A jó USP kiépítéséhez azonban nem csak kreativitás szükséges. A helyi lakosság és
vállalkozók aktív egyetértése és munkája, valamint idő és kitartás kell ahhoz, hogy egy települési USP valóban
sikeres legyen.
Kulcsszavak: turizmus-marketing, Unique Selling Point (USP), helyi kommunikáció, önkormányzat.
Summary: Most of the world’s tourist destinations have a real and tangible tourist attraction. Many other
destinations, however, are centred on a non-existing or disputed attraction: e.g. the alleged Roswell UFO
incident, the Loch Ness monster or Dracula’s castle in Bran, Romania. This latter group demonstrates how good
marketing can help a site create an attraction for itself. The key is having a Unique Selling Point (USP). To
develop a strong USP, you need more than creativity. To make the USP of a site a success, you need time,
persistence as well as common understanding and active contribution from local residents and entrepreneurs.
Keywords: tourism, marketing, Unique Selling Point (USP), local communication, municipality

A világ legtöbb turisztikai célpontja valamilyen létező nevezetességre, vagy
tulajdonságra épül. A természeti és épített „landmark”-okon kívül sokféle ok lehetséges,
amely egy helyet megbecsült turisztikai desztinációvá emel. Például (a teljesség igénye
nélkül):
 vannak vallási központok (Lourdes, Vatikán, Jeruzsálem, Mekka, Csíksomlyó, stb.);
 vannak "híres ember" központok (Hemingway kocsmája, a Beverly Hills-i sztárok házai, a
Pere Lachaise temető, stb.);
 vannak turisztikai mű-nevezetességek (Abbey Road, Alcatraz, Height/Ashbury, krétai
Jupiter-barlang, Route66, stb.);
 vannak kulturális fesztiválhelyek (Montreaux, Big Sur, Szeged, stb.);
 vannak muzeális/történeti helyek (piramisok, (vár)romok, stb.);
 vannak természeti csodák (Grand Canyon, Yellowstone, Békás-szoros, Iguazu-vízesés,
stb.);
 és vannak „hülyeség-helyek” (bikafuttatás Pamplonában, paradicsomdobálás Bunolban,
stb.).
De nagyon sok olyan népszerű turisztikai célpont is, amely semmi ilyet nem tud
felmutatni. Ezek egy része már sokkal több, mint egyszerű desztináció – az idők folyamán
mémmé vált.
Nézzünk néhányat ezek közül:
Roswell
1947 júniusában az álmos New Mexico-i városka, Roswell határában lezuhant egy
azonosítatlan repülő tárgy (UFO27). Két "idegen" testét is megtalálták a romok között. A
hadsereg azonnal zárlatot rendelt el, majd különféle magyarázatokkal szolgált: pl.
ballonkísérletek maradványai, stb. Ezek a magyarázatok azonban nem elégítették ki a
közvéleményt, a feszült hidegháborús helyzetben azonnal megszülettek a különféle
összeesküvés-elméletek28. Ezek az elméletek azóta sem haltak el, sőt, újra és újra felmerülnek
26

B. SWAN Partners Kft ügyvezető igazgatója, (krízis)kommunikációs szakértő
Unidentified Flying Object
28
Egy pártatlan összefoglalás erről itt található: http://konteo.blogrepublik.eu/2011/02/09/roswell-es-az-m-12/
27
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– még film is készült az esetről29. Azonban még élnek öreg emberek, akik – állítólag –
szemtanúi voltak a katasztrófának, vagy legalábbis „első kézből” szerezték az információkat.
Roswell városkája mindenesetre kihasználta a lehetőséget: még egy múzeumot is berendeztek
a titokzatos eset és az „idegenek” bemutatására.
1. ábra
International UFO Museum and Research Center, Roswell

Az idegenforgalom fellendült, noha a környéken egyébként semmi érdemleges
látnivaló sincsen.
Loch Ness
A skóciai Inverness városka melletti tóban, Loch Nessben állítólag egy titokzatos
szörnyet láttak 1933-ban. Ez a szörny időnként feltűnt.
2. ábra
Az első fotó Nessie-ről30

29

A film teljes egészében megnézhető a YouTube-on: http://www.youtube.com/watch?v=zzLptiNfqoY
Alex Campbell, szabadfoglalkozású fotós és újságíró felvétele. Elsőként az Inverness Courier c. helyi lapban
jelent meg, 1933. május 3-ikán
30
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A világsajtót bejárta egy felvétel, amely – készítője szerint – a rejtélyes állatról
készült. Később újabb és újabb fotók készültek, amelyek szintén ezt a lényt ábrázolták volna.
A szörny természetesen szintén mémmé változott, még becenevet is kapott: Nessie31.
Számos kutatást is szerveztek a tóban, hogy a szörny, vagy szörnyek nyomára bukkanjanak –
természetesen sikertelenül. Ugyanakkor időről-időre felkerülnek a világ bulvárlapjainak
címoldalára hírek arról, hogy mégiscsak látták előtűnni Nessie-t, vagy ivadékát. Így Nessie
legendáriuma nem záródik le – mint a roswelli idegeneké –, hanem újabb és újabb
impulzusokat kap.
Természetesen Inverness és környéke turizmusa hatalmas módon fellendült. Teljes
iparág épült erre a speciális kalandturizmusra, a szükséges háttériparral, merchandisingtárgyakkal együtt.
3. ábra
Szállodák a Ness tó környékén

Drakula – Törcsvár
Bram Stoker32 ír szerző 1897-ben jelentette meg Dracula című regényét, amelyben egy
vámpírfigurát teremtett meg. Egyes elképzelések szerint Vámbéry Ármin orientalistával
folytatott beszélgetései adták az alapötletet. A mintát egy havasalföldi vajda, II. Vlad Tepes
(1431-ben kapta a birtokot) szolgáltatta, aki a kegyetlenségei miatt a környéken a Dracul
(ördög) melléknevet kapta.
A könyvből 1931-ben horrorfilm is készült, amelynek a főszerepét a magyar
származású Lugosi Béla alakította (ő a film előtt már színpadon is játszotta a figurát). A
filmből világsiker – és mém – lett.
A közhit az erdélyi Törcsvár (Bran) várát tartja Drakula otthonának, bár Vlad vajda
valószínűleg egyetlen percet sem töltött a várban.
Jóllehet nem olyan mértékben, mint Roswell, vagy Loch Ness, Törcsvár is jelentős
kaland-turizmust épített fel a legendából. Ezt a népszerűséget jelentősen erősítette, hogy
Károly herceg Dél-Erdélyt kiemelten kedves helyei közé sorolta33, sok időt töltött ott, és
birtokot is vásárolt Zalánpatakon (Kovászna megye). Lényegébe Károly herceg Erdély
promotere lett, s ez jelentősen segítette – az általa is többször meglátogatott – Törcsvár
idegenforgalmát.

31

Nessie-nek saját weblapja is van, az összes fontos tudnivalóval: http://www.nessie.co.uk/
Bővebben: http://bramstoker.org/info.html
33
„Románia legjobb exportterméke Erdély”, lásd: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51235
32
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4. ábra
Törcsvár – Castelul din Bran

Sissi – Nyirád
A legenda szerint egy alkalommal Erzsébet királyné – Sissi – Budapestről indulva
Keszthelyre utazott a Festetics-kastélyba. Útközben nagyon megszomjazott, ezért megállította
a hintót. A mai Veszprém megye területén lévő Nyirád határában jártak, éppen az ottani Öregkút mellett. Sissi felbukkanásának hírére azonnal összesereglettek a nyirádiak, a királyné
pedig, miután szomját oltotta a kútvízzel, pénzt osztott az őt megsüvegelő helyiek között.
Természetesen ebből sem igaz egy szó sem. A legendából azonban nem sikerült valódi
idegenforgalmat, vagy helyiségi hírnevet csinálni. Volt ugyan egy kísérlet arra, hogy
Nyirádon emlékhelyet építsenek, de csupán egy szoborra futotta, 1899-ben – valamint a
község címerében szerepel a királynő. Így ez elvetélt kísérlet maradt.
5. ábra
Sissi szobra Nyirádon (Victor Tilgner alkotása)
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Roswell példája
Vajon mennyire tudatos Roswell idegenforgalmának a megalapozása? Ehhez a
legilletékesebbhez, Reneé Roach-hoz, Roswell önkormányzati marketing menedzseréhez
fordultam. Ő elküldte nekem a rövid marketing stratégiájukat, ebből idézek néhány sort34.
6. ábra
Roswell marketing stratégia

To: Reneé Roach
From: Jamie Fisher and Alexis Kerschner, Rick Johnson & Co. Public
Relations
Subject: City of Roswell Branding Strategy
Date: 12-19-2005
Reneé,
We were delighted to visit the City of Roswell and present to the
advertising committee our marketing and public relations campaign plan
for the fiscal years of 2006 and 2007. Thank you for considering our
recommendations and ideas.
We would like to move forward with the creative design of the branding
campaign per the groups’ positive feedback of our strategy. I’ve outlined
the strategy details below that will guide our creative concepts.
The Roswell Brand
What is true of your business?
The median age of the domestic US traveler is 50+ years of age and the
New Mexico visitor skews somewhat older. The audience views travel as
an opportunity to escape from the routine of their everyday lives.
What is meaningful to your audience?
Travelers are coming to terms with the concept of “quality time.” They
feel the need to satisfy a hunger for a new experience when they travel.
What makes the City of Roswell distinctive within the
Travel/Destination Category?
The curiosity surrounding the “Incident” of July 1947.
Brand Promise: Discovery
Positioning:
Leverage the sense of mystery which surrounds the “Roswell Incident” (to
create a higher level of curiosity) in order to stimulate discovery of
Roswell’s full complement of attractions.
Amint látható, ez a rövid stratégiai megfogalmazás a helyzetfelmérés és márkaépítés
lényegére tapint rá. Érdemes ezért kissé részletesebben körüljárni.
34

A rövid stratégiai leírást a Rick Johnson & Co. Public Relations cég készítette 2005-ben. Roswell városa ezt
fogadta el, és alkalmazta.
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Nézzük meg a kulcsgondolatokat:
 kilépés a mindennapi életből
 a "felfedezés" öröme, mint márkaígéret
 pozícionálás: emeljük a "baleset" titokzatosságát
Nem tehetné semmi jobban tönkre Roswell turisztikai iparát, mint a bizonyosság: ha
kiderülne, hogy az UFO baleset egészen biztosan kacsa (tehát bebizonyosodna egy ésszerű és
hiteles magyarázat). De az sem tenne igazán jót, ha az derülne ki, hogy a történet igaz –
megmaradna érdekességként, de elveszítené titokzatos vonzerejét. S ugyanez vonatkozik a
Loch Ness-i szörnyre is.
Tehát ezeknek a helyeknek a lényege a „saját felfedezés” márkaígérete.
USP
Most nem beszélünk azokról a helyekről, amelyek valamilyen természeti vagy emberi
különlegesség miatt a világ „természetes” turisztikai desztinációi. Viszont nem beszéltünk
azokról sem, amelyekbe nem szálltak ufók, nincsen házi szörnyük, nem utaztak át rajtuk
császárnék és még egy árva főúri vámpírjuk sincsen. Ők mit tehetnek?
A marketing régóta ismeri azt a fogalmat, hogy Unique Selling Point (vagy Position).
Röviden: USP. Sas István ezt „megkülönböztető érvényű egyedi eladási pozíció”-nak
fordítja35. Ő azonnal hozzáteszi ennek mai megfelelőjét, az UEP-t is („Unique Emotional
Position”).
Magyarán: a marketingkommunikáció meghatároz és a teljes mixben végigvisz egy
olyan tulajdonságot, amely az adott terméket / szolgáltatást meg tudja különböztetni a
konkurensektől. Nem okvetlenül feltétel, hogy a megkülönböztető jegy igaz legyen:
lehetséges, hogy csak részben az (pl. „görög” joghurtok), vagy a konkurenciára is érvényes
(pl. „Bifidus Essensis”). De az is lehetséges, hogy az USP-nek semmi köze nincsen a
termékhez, ám az intenzív és integrált kommunikáció menthetetlenül hozzá kapcsolja, és
érzelmi töltéssel látja el. Kiváló példája ennek a MERCI csokoládé, amely egy átlagos
tömegtermékhez az elnevezéstől kezdve a teljes marketingkommunikáción keresztül hozzá
tudta a kapcsolni az ember hála és szeretet érzéseit.
7. ábra
A Merci az elnevezéstől a kommunikációig mindent egy USP (és UEP) köré szervez

Hasonlóan az USP-re és UEP-re alapoz a Coca Cola kommunikációja, méghozzá
évente két változatban: nyáron vidámság, buli, hűsítés; télen Karácsony, családi melegség,
szeretet.

35

Sas I.: 285. old.
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Feltevésünk szerint az a település lehet sikeres, amely képes saját USP-t – és esetleg
hozzá kapcsolódó UEP-t – kiépíteni. Ez az USP akkor működik igazán, ha kapcsolódik
tényleges valóságalaphoz (bár ez nem feltétlenül szükséges).
Magyarországon is vannak erre példák:
 Sopron, a „hűség városa” (csak zárójelben, ezt még az ottani, Heineken-tulajdonú sörgyár
is kihasználta egy hirdetési akciójában36);
 Ibafa, a Pipamúzeumával37
 Pusztavacs: Magyarország földrajzi középpontja
8. ábra
A pusztavacsi „ország központja”

Ehhez még hozzá lehet tenni azokat a speciális helyeket, amelyek bizonyos célrétegek
számára jelentenek USP-t (pl. Pilis – Dobogókő, ahol egyes hitek szerint „a Föld
szívcsakrája” található).
USP kitalálásához lényegében „csak” kreativitás kell. Érvényesítéséhez és
megvalósításához azonban sokkal több.
Magánvállalkozások / önkormányzat / lakosság
Azt leszögezhetjük kiindulásnak, hogy magántőke és magánvállalkozások nélkül nem
lehet hatékony USP-t érvényesíteni. Csak állami-önkormányzati erőből ekkora projektek
megvalósíthatatlanok, és nincs is igazán tartós hajtóerő ennek a végigviteléhez.
A könnyebb ellenállás arrafelé hajtja a településeket, hogy igyekezzenek alkalmi,
USP-szerű eseményeket kreálni: ilyenek pl. az egész országban fellelhető kolbász-, halászlé-,
főző-, pálinka-, stb. fesztiválok (jellemzően ételhez-italhoz kötődően). Az alkalmi
fesztiválokkal a fő baj az, hogy meglehetősen unalmasak és fantáziátlanok már. Az első
néhánynak sikerült mémmé válnia (pl. a bajai halászléfőzés, vagy távolabbról a mohácsi
36

Az első klip itt megtalálható: http://www.youtube.com/watch?v=c4EozhcfrHw
A hagyomány szerint Hangai (Schreier) Nándor, aki 1864-től 1905-ig volt a falu plébánosa, nagyon szeretett
pipázni. Ez adta az ötletet barátjának, Roboz István újságírónak a mondóka megírásához, amely már az 1900-as
évek elején szerepelt iskolás könyvekben, mint nyelvtörő. 1931-ben megszületett az ismert szöveg zenei
feldolgozása is, Komjáthy Károly - Emőd Tamás - Török Rezső: Ibafai lakodalom című operettjében. Ettől
kezdve
az
ibafai
pap
és
pipája
az
érdeklődés
középpontjába
került
–
http://www.museum.hu/m/Pipamuzeum/aktualis?f. Maga az eredeti szöveg a következő volt: „Az ibafai papnak
fapipája van, / Tehát az ibafai papi pipa papi fapipa. / Az ibafai papnak mindene a fapipája, / Doktora és
patikája az a fapipa. / Tél, vagy nyár, meg nem unja már, / Mindig ott lóg szájában a papi pipaszár! / Mert az
ibafai papnak fapipája van, / Tehát az ibafai papi pipa papi fapipa.”
37
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busójárás), esetleg azért váltott ki médiaérdeklődést, mert egy híres politikus felkarolta
(csabai kolbászfesztivál Orbán Viktor részvételével). De újabbaknak már nem nagyon van
hely.
Az alkalmi fesztiválok azonban gazdaságtalanok is. Az év néhány napjára
koncentrálódnak, de erre a csúcsidőszakra – amely a bevételt jelenti – fenn kell tartani komoly
infrastruktúrát: szállásokat, parkolókat, stb.; ezen kívül alkalmi munkaerőt kell koncentrálni.
Sokkal jobb tehát, ha olyan lehetőségeket talál a település, amely az én minden napján, vagy
legalábbis egy-egy szezonban folyamatos látogatást biztosít. Ez állandó – vagy legalábbis
szezonális – munkaalkalmat, kapacitás-kihasználását és természetesen bevételt jelent. Nem
mellékesen ez jobban segíti a település hírnevének elterjedését is.
Mi lehet az önkormányzatok szerepe?
A kezdeményezés legtöbbször a magánszférából, a vállalkozóktól jön. Többnyire a
magánvállalkozások látnak profitábilis lehetőséget valamely, az adott településre jellemzőnek
ítélt, vagy kihasználható tulajdonságból. Az önkormányzatok feladata nem a kezdeményezés,
sokkal inkább:
 az ötlet támogatása (pl. területtel, adókedvezményekkel)
 pályázati pénzekhez támogatás
 szövetségesek keresése (pl. szállások, közlekedés, stb. támogatása)
 marketing-támogatás, kommunikációs segítség (pl. web-site, kiadványok)
A legnagyobb segítség azonban az, ami önkormányzati szempontból belső
kommunikációnak számít: a lakosság támogatásának megszerzése. Ez a "mi érzés”
kialakítása: "a mi rendezvényünk", a "mi nevezetességünk" támogatása.
A belső kommunikáció eredetileg cégekre, intézményekre korlátozódott. „Itt
elsősorban a lojalitást, a cég, intézmény érdekeinek előtérbe helyezését és a
változásmenedzsment segítését kell elérni a kommunikáció eszközeivel. Tulajdonképpen azt
kell elérni, hogy az alkalmazottak büszkék legyenek arra, hogy az adott cégnél, intézménynél
dolgoznak, s felismerjék, hogy ami jó a cégnek, az jó nekik is38”. De önkormányzati
szempontból belső kommunikáció, ha sikerül a település lakóinak alkotó erejét, forrásait egy
célra fókuszálni, és az adott USP-t szervező erőnek felhasználni.
Kissé egyszerűbben – a kommunikációs cél az, hogy a település lakosai nagyjából
ugyanarra gondoljanak, ha a következő mondatot kell megformálni: „A mi városunk a …
városa” (itt a három pont helyére természetesen az adott USP megfogalmazását kell
beilleszteni). Természetesen ez hosszú időbe, és meglehetős közmegegyezésbe kerül. Sokat
segít, ha egy relatíve tőkeerős vállalkozás „húzza magával” a közgondolkodást, de ezt a
szerepet is átveheti az önkormányzat. Ezt az erőt nevezhetjük helyi „normatív pillérnek” is:
„a normatív pillérek erősségét jelzi, hogy a megkérdezettek közel 66 %-a a szervezeti célokat
leginkább az üzleti folyamatok elősegítésével támogatja (például a fogyasztói preferenciák
befolyásolása, a közvélemény figyelmének felkeltése a szervezet tevékenysége iránt vagy
motiválni az alkalmazottakat) (nincs szignifikáns különbség az európai és a magyar
véleményben) (Konczosné 2012: 8).
Vagyis a település saját megkülönböztetését egyértelműen belülről kell kezdeni. Ez
sajátos belső kommunikációnak minősül: a helyi vállalkozói szektor, az önkormányzat és a
lakosság háromszögének interaktív kommunikációja. Ha ez a kommunikáció kialakul és
sikerül egyetértést teremteni, akkor lehet esély a külső kommunikációban is megteremteni a
megkülönböztetést (csak esély! –a sikert számos más tényező is befolyásolja).

38

Sós P.J.: 113. old.
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Mindenesetre egy település USP-jének – és még inkább az UEP-jének – sikeres
kommunikációját, a külső hatások elérését hosszú időben, esetleg évtizedekben kell mérni. Ez
még a mai, felgyorsult kommunikációs korra is igaz.
Felhasznált irodalom
Sas István: Reklám és pszichológia a webkorszakban (Kommunikációs Akadémia,
Budapest, 2012 – lektorálta: Dr. Sós Péter János)
Sós Péter János: Mindennapi PR-ünk – Gyakorlati Public Relations (B. SWAN Partners,
Budapest, 2009, második kiadás: 2011.)
Konczosné Szombathelyi Márta: A Public Relations tevékenység intézményes és reflektív
megközelítése (In: Verseny és együttműködés a marketingben, Piskóti István szerk.,
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Papp-Váry Árpád Ferenc39: Közösségi közönség – városok és országok az
online térben, különös tekintettel a vírusvideokra
Összefoglalás:
Ausztráliában a világ legjobb állását kínálják, Izlandon a vulkánkitörés után táncra perdülnek, Svájcban
madárürüléket takarítanak, Izraelben nőket bámulnak és „szent szar”-oznak, Dániában ismeretlenektől esnek
teherbe. Egyre gyakrabban használnak országok és városok is vírusreklámokat, hogy magukra irányítsák a
nemzetközi figyelmet és ezen keresztül turistákat csábítsanak.
Jelen tanulmány először áttekinti a vírusmarketing, vírusreklám elméleti kereteit, majd rengeteg hazai és
nemzetközi eset segítségével mutatja be annak alkalmazását a turizmusban.
Kulcsszavak: vírusmarketing, vírusreklám, turizmus, országmárkázás, városmárkázás

Summary
The social audience - cities and countries online, especially through virus videos
The best job is offered in Australia, dancing in Iceland after a volcano erupts, cleaning up bird droppings in
Switzerland, staring women and saying "holy-shit" in Israel, getting pregnant from strangers in Denmark.
Countries and cities turn to viral advertising more and more often in order to gain international attention and thus
attract more tourists.
This study first looks at the theoretical framework of viral marketing, virus advertisements, then aims to
introduce its domestic and international application in tourism.
Keywords: viral marketing, virus advertising, tourism, country branding, city branding

Vírusmarketing, vírusreklám – elméleti keretek
A vírus napjaink egyik „Szent Grálja” a marketingben és kommunikációban. Ha
sikerül jó vírusreklámot készíteni, az azt jelenti, hogy üzenetünk sok emberhez jut el, ráadásul
nem veszik tolakodó reklámként, hiszen ismerősük továbbítja.
Természetesen ez csak elsőre tűnik egyszerűnek; valójában nagyon sok tényezőn
múlik. Ahogy Ágoston fogalmaz: „a vírusmarketing hasonlatos az alaszkai aranylázhoz.
Sokan kezdenek aranymosásba a felfedezetlen tájakon, de csak keveseknek sikerül
számottevő eredményt elérniük.” (ÁGOSTON 2012, 8. old.)
Maga a vírusmarketing kifejezés Jeffrey F. Rayporttól származik, aki 1996-os „The
Virus of Marketing” című cikkében alkotta meg a terminus technicust. Az elnevezés persze
nem a legbizalomgerjesztőbb. Vagy ahogy Ralph F. Wilson a „The Six Simple Principles of
Viral Marketing” tanulmányának elején megállapítja: „Beismerem. A vírusmarketing
elnevezés taszító. Hívd magad vírus-marketingesnek és az emberek hátrébb fognak lépni
kettőt. Én így tennék.” (WILSON 2005)
Az egyik legismertebb definíció szintén tőle származik: „A vírusmarketing egy olyan
stratégiát jelöl, amely arra bátorítja az egyéneket, hogy marketing-üzeneteket továbbítsanak
egymáshoz, ezzel lehetőséget teremtve, hogy az üzenet ismertsége és befolyása exponenciális
növekedésbe kezdhessen.” (WILSON 2005)
Hogy miért vírusmarketing, vírusreklám? Mert az üzenet pontosan ugyanúgy terjed,
miként egy vírus a szervezetben. Jellemzői:
 exponenciális (önmagát sokszorozó) terjedési ütem
 a gazdaszervet (user) elérve azt önkéntes sokszorosításra bírja
 a „fertőzés” nyoma a gazdaszervezetben is megmarad (a reklám eléri hatását)
„Ezekből is látszik, hogy a vírusmarketing az eszközrendszeren túl stratégia, sőt némi
barokkos túlzással filozófia.” – fogalmaz ÁGOSTON (2012, 11. old.).
39
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Mitől vírus a vírus? – A víruskampányok jellemzői
A víruskampányok hat jellemzője Ralph F. WILSON (2000, 2005, majd 2012): The Six
Simple Principles of Viral Marketing című tanulmánya alapján a következő:
[1] „Szemre értékes terméket, szolgáltatást vagy tartalmat nyújt.
[2] Könnyedén továbbítható
[3] Könnyűszerrel eszkalálódik egészen kicsiből óriásivá
[4] Jól ismert motivációkat és viselkedésmintákat vesz alapul
[5] Már létező kommunikációs csatornákat használ
[6] Más forrásaiból táplálkozik”
SAS István reklámpszichológus, reklámfilmrendező szerint a továbbadás motivációja
alapvetően 6 pontra vezethető vissza (Sas 2012):
[1] Megosztás – azaz az élményközösség megélése, a közös öröm és közös bánat kifejezése
[2] Jelzés – amikor fontosnak vélt információt továbbítunk
[3] Közösség – amikor fontos, hogy ugyanazt a véleményt tartjuk, ugyanoda tartozunk
[4] Bennfentesség – a megkapott információ birtoklása érték, amelyet meg szeretnék mutatni
másoknak is, a saját értékességemet bizonyítandó
[5] Ajándék – szeretetkifejezés (főleg az erre épülő, pl. ünnepi tartalmak esetén)
[6] Önkifejezés – valami olyasmit mutat, amivel azonosulni tudok és a saját egyéniségemet is
hirdetem a megosztással
Ezek bármelyike képes arra, hogy motivációul szolgáljon a továbbküldéshez, így
akármelyiket használja a vírus, jó eséllyel számíthat a hasonló érdeklődésű netezők (és ma
már ez nemcsak a számítógépen netezők, hanem a mobiltelefonon netezők) továbbítására is.
Az alkotás szempontjából pedig SAS ÉS PAPP-VÁRY (2007) arra is rámutatnak, hogy terjedése
akkor várható, ha az szokatlan, pimasz, provokatív, intelligens, interaktív, kreatív. Vagyis
egyszerűen csak jó.
Fontos kiegészíteni mindezt azzal, amit a HASZON Magazin témában megjelent cikke is
kiemel (2011): „Gyakran magyarázzák, hogy a vírusreklám magától terjed exponenciálisan.
Az internet kezdetekor ez még így lehetett. Napjainkra ez megváltozott, hiszen egy jól
felépített figyelemfelkeltő üzenet mellett szükség van idő- és pénzráfordításra is a reklám
elterjesztéséhez. Az olyan szpotok és játékok, amelyek maguktól futótűzszerűen terjednek,
rendkívül ritkák, és sok esetben csak véletlenül érnek célba.”
A legismertebb online turizmus kampány eset: a világ legjobb állása
Minden idők egyik legsikeresebb kampánya (nemcsak víruskampánya, hanem
kommunikációs kampánya) volt a 2009-es „a világ legjobb állása”: hivatalos adatok szerint
1,2 millió dolláros befektetéssel több, mint 100 millió dolláros médiamegjelenést tudott az
Ausztrál Nagy-Korallzátony és azon belül is a Hamilton-sziget szerezni.
A kampány ötlete egyszerű volt: az Ausztrál Idegenforgalmi Bizottság a „világ
legjobb állására” keresett jelentkezőt: olyat, aki 6 hónapon át 150 ezer ausztrál dollárért (kb.
23 millió forintért) „hajlandó” vigyázni a szigetre, ahol a fő feladatai közé a teknősök etetése,
a medence tisztítása, a búvárkodás, az érkező postai levelek kezelése stb. tartozik.
A hagyományos, offline sajtóban, illetve az interneten elhelyezett álláshirdetéseket
vírusvideo egészítette ki, ahol a gyönyörű szigetet mutatták be, ezen kívül „The best job in the
world” bannerek irányítottak az oldalra. A legfontosabb azonban a fogyasztók bevonása volt:
minden pályázónak egy egyperces videot kellett feltöltenie arról a kampány Youtubecsatornájára, hogy miért ő lenne a legjobb választás. Végül 201 országból 34.684 pályázati
videot küldtek be, és a győztesre 450 ezer feletti szavazat érkezett. Mindezt támogatta a
kampány Facebook oldala és Twitter csatornája is.
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1. illusztráció: „A világ legjobb állása” hirdetése a nyomtatott sajtóban

Forrás: http://www.thenewspaperworks.com.au/images/StandardImage/091105_015640716_Best_Job_in
_the_world-artic.jpg

Az 56 nap alatt több mint 6.8 millió egyéni látogatás és 47,5 millió oldalletöltés történt
a http://www.islandreefjob.com/ oldalon, ennél is fontosabb azonban, hogy átlagosan 8,62
percet töltöttek az oldalon, ami kimagaslóan magas szám.
Ráadásul a figyelemnek az állás elnyerésével sem lett vége, hiszen a nyertes egyik
feladata épp az volt, hogy fél évig blogoljon a helyszínről, hogy mi történik vele.
Az Ausztrál Nagy-Korallzátonyról azonban nemcsak az online, hanem az offline média, az
abc, a Telemadrid, a FOX, a BBC, a SKY NEWS, a CNN és még sok más ismert és kevésbé
ismert orgánum számolt be.
A kampány pedig három reklámnagydíjat nyert a 2009-es cannes-i Reklámfesztiválon: PR,
Cyber és Direkt kategóriában.
2. illusztráció: „A világ legjobb állása” kampány mechanizmusa

Forrás: http://www.casestudiesonline.com/images/best_job_campaign.jpg
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Az esettanulmány azóta több egyetemen és főiskolán is bekerült a marketingoktatásba,
sikerét többen próbálták megfejteni külföldön és itthon is. A NEO Interactive ügynökség
NEOSZKÓP kiadványa szerint (2011) a kulcs a következő volt: „Miközben egy pillanatig sem
vettük le a szemünket a vonzó termékről, a kampány valójában nem a szigetet helyezte a
fogyasztó látókörébe, hanem a fogyasztót helyezte el a termék világában.”
3. illusztráció: „A világ legjobb állása” kampány és eredményei

Forrás: http://files.coloribus.com/files/adsarchive/part_1283/12833755/file/great-barrier-reef-the-bestjob-in-the-world-small-23086.jpg

A kampány sikerét nemcsak a fenti eredmények mutatják, hanem az is, hogy hányan
igyekeztek azt másolni. Az Ausztrál Nagy-Korallzátony példáján felbuzdulva például a Durex
Australia „álommunkaként” hirdette meg az óvszertesztelő pozícióját.
4. illusztráció: A Durex Australia által kínált világ legjobb állása

Forrás: http://guysword.com/wp-content/uploads/2009/05/durexnn0.jpg
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Magyarországon pedig egyenesen „A világ második legjobb állása” pályázatot
hirdettek, a Tensi Tours szervezésében. A győztes itt féléven át havonta egy különleges utat
és hat hónapra egymillió forintot nyert. Kalandjairól pedig az eredeti kampányhoz hasonlóan
szövegben, fotókkal és videókkal kellett tudósítania.
5. illusztráció: A világ második legjobb állása a Tensi Tours szervezésében

Forrás: http://www.azutazo.hu/gallery/thumbs/862_5309793_400
4b3a1a661394ec0fc826c4765bcee3e8.jpeg

E tanulmány szerzőjének személyes öröm, hogy a győztes az a Gyémánt Balázs lett,
akit a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola alap- és mesterképzésén is volt
szerencséje tanítani.
6. illusztráció: A világ második legjobb állása pályázat győztese: Gyémánt Balázs

Forrás: http://m.cdn.blog.hu/ba/bala/image/facebook.jpg

A közösség bevonása
Ahogy már az előző elméleti áttekintésből és gyakorlati példákból látható volt, a
közösség bevonása mindennél fontosabb lehet. A Fülöp-szigetek turisztikai hivatala ezért az
ott élőket, illetve a turistákat kérte 2011-ben „tudósítónak”.
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A BBDO reklámügynökség eredetileg összesen 3 képeslapot készített, amire az volt
ráírva, „bulisabb a Fülöp-szigeteken” („more fun in the Philippines”), majd azután bárki
beküldhette az országban készített fotóját, amire a morefunmaker.com oldal segítségével
rákerült a szlogen.
7-8. illusztráció: 3 képből több ezer született a közösség bevonásával: „It’s more fun in the
Philippines”

Forrás: http://bdb3b8.medialib.glogster.com/thumbnails/559ea03d3eb975ef61a3b940be8f24
ca7983c71f945865ad340bcec8f7862a5b/more-fun-in-the-philippines-source.jpg

Forrás:
http://img.scoop.it/3IDO8MdCKNoVU7iDeMpz1zl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtce
BJ

Így ma már több mint 12.000 képeslap kereng a neten és a legjobbakból több
montázsvideó készült. Az „#itsmorefuninthePhilippines” tag pedig trend lett twitteren. A
kampányról és persze így az országról pedig örömmel számolt be a nemzetközi média, ami
azért is fontos, mert a Fülöp-szigetekről korábban a negatív hírek voltak túlsúlyban.
Némileg hasonló volt a Kanadai Turisztikai Hivatal (CTC) „Locals know” kampánya
még 2009-ben.
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Ennek alapkoncepciója azon nyugodott, hogy az ott élők tudják legjobban, mit
érdemes megnézni Kanadában. A kampány így hozzájárult, hogy kevésbé ismert kanadai
látnivalókra is ráirányuljon a figyelem: a helyiek összesen 4000 helyszínt osztottak meg,
bemutatva, mennyi szépség van az országban. A szaknyelv az ilyen jellegű bevonást „user
generated content”-nek, „user generated marketing”-nek, azaz fogyasztó/használó által
generált tartalomnak, marketingnek nevezi.
9. illusztráció: Kanada „A helyiek tudják” kampánya

Forrás: http://iamusergenerated.com/wp-content/uploads/2010/03/Locals-Know-grab.jpg

Az elsőszámú cél az volt, hogy a kanadaiak otthon költsék el az utazásra, kirándulásra
szánt dollárjaikat, ami sikeresnek bizonyult: a 2,7 millió belföldi foglalásból több mint 400
ezerre teszik azokat, akik eredetileg külföldre, például az Egyesült Államokba vagy a Karibtérségbe tervezték útjukat. A kampány a Forbes üzleti magazin tetszését is elnyerte és a világ
tíz legjobb turisztikai marketing kampánya közé sorolta. (FORBES 2009)
Válságkezelés vírusreklámmal
Olykor egy krízis miatt van szükség (vírus)kampányra.
10. illusztráció: Izland vírusvideoval irányította a figyelmet az országra

Forrás: http://i280.photobucket.com/albums/kk187/visualtone/myheartisiceland.jpg
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Izland a 2010-es vulkánkitörés után forgatta az „Inspired by Iceland” videót, amelyben
az ország különböző tájain táncoló embereket látunk, Emiliana Torrini “Jungle Drum”
zenéjére.
A profi videót aztán sok amatőr video is követte, ahol turisták vagy épp a helyiek
mutatták be, ahogy az ország egyes pontjain „ropják”. Az „Izlandtól inspirálva” pedig
rövidesen állóképeken is megjelent.
De vannak akik „csak” követik Izlandot: 70.395 facebook rajongóval és 5,766 twitter
followerrel büszkélkedhet az „Inspired by Iceland” oldal.
11-12. illusztráció: „A Izlandtól inspirálva” szlogen sok egyéb videot és fotót inspirált

Forrás: http://www.inzimo.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/inspired-by-iceland.jpg

Forrás: http://www.jonar.is/media/vefbordar/enskir/Inspired_by_iceland.jpg

Néha a vicces ötlet valóság lesz
Svájcban nem a hamu esett az égből, hanem a madarak „pottyantottak”. Vagy
legalábbis ezt emelték ki a „Svájci Hegytisztítók” („Swiss Mountain Cleaners”) videóban.
Ebből az derül ki, hogy egy külön takarítóbrigádot tartanak az apró balesetek, azaz a
madárürülék eltüntetésére, hogy az Alpok hegyvonulatai mindig tökéletesek legyenek és ez
által a turisták üdülése is. A szlogen is erről árulkodik: „We do everything to make your
holidays perfect.”
13. illusztráció: Sajátos probléma Svájcban: madárürülék az Alpok lankáin

Forrás: http://b.vimeocdn.com/ts/685/650/6856506_640.jpg
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Sőt, a videó önkéntes takarítókat toborzott a hegyek tisztán tartására, amire aztán
harmincezren jelentkeztek. Ahogy kiemelik: „az április 1-jei tréfa valóság lett”.
14-15. illusztráció: Az április 1-jei téma valóság lett: rengetegen jelentkeztek a svájci hegyek
megtisztítására

Forrás: http://newlyswissed.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/Mountain_Cleaner1.jpg

Forrás: http://files.coloribus.com/files/adsarchive/part_1543/15430055/file/switzerland-tourismmountain-cleaners-600-93354.jpg

Egy másik svájci víruskampány még nagyobb sikert ért el, pedig egy mindössze 78
lelkes faluról, Obermüttenről van szó, amelynek egy temploma, egy hotelje és néhány tehene
van csupán.
Egy napon a falu polgármestere és a helyi étterem tulajdonosa úgy döntöttek, hogy
mindenkinek, aki Obermütten facebook oldalát lájkolja, kiteszik a saját facebook profiljának
nyomtatott verzióját a helyi hirdetőtáblára.
Nem kellett hozzá sok és a tábla teljesen megtelt. De a helyiek tovább folytatták, és a
kinyomtatott profilok a házak vagy épp az étterem külső falára kerültek. A kis falu pedig
eközben globális megjelenést kapott, vagy, ahogy a kampányösszefoglaló film fogalmaz:
„Obermutten. A little village goes global”.
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16. illusztráció: Az Obermütten facebook oldalát lájkolók felkerültek a település
hirdetőtáblájára, majd annak házaira is

Forrás: http://2.bp.blogspot.com/mDMqGYzTc6c/TsH257yckUI/AAAAAAAABqE/Y7y991bgt_0/s1600/MPiRe+-+Obermutten1.jpg

Mindössze négy hét után, Obermütten-nek az összes kontinensről, összesen 32
országból lettek rajongói. Mára több mint 60 millióan olvastak, láttak vagy hallottak a
településről, és a befektetett 10.000 svájci frank 2.400.000 frank médiamegjelenést hozott. A
turisztikai weboldalának látogatottsága 250%-kal nőtt és jónéhány turista valóban megjelent a
78 lelkes faluban, hogy megnézze, az ő Facebook profilja melyik falon van. (JUNG VON
MATT/LIMMAT 2011).
Egy dél-spanyolországi falu, Júzcar esetében sem pusztán egy vírusfilmről volt szó,
hanem átalakult a település. Egész konkrétan a korábban fehér faluból hupikék lett. Hogy
miért pont hupikék? Hát persze, hogy a Hupikék törpikék című film, ezen belül is a 2012-ben
bemutatott 3D mozi miatt. Annak a kampányának fontos eleme volt, hogy nemcsak klasszikus
reklámokkal, hanem egyéb elemekkel is felhívja a figyelmet a filmre. A hupikék törpfalu
pedig erre tökéletesen alkalmas volt.
Mikor a kampány véget ért és a település szerződése lejárt, természetes volt, hogy a
falu eredeti állapotát, az épületek fehér színét visszaállítják. Igen ám, de közben ráébredtek,
hogy éppen a hupikékség az, ami megkülönbözteti őket, ami miatt a turisták meglátogatják a
falut, vagy éppen megállnak egy ebédre, kávéra, amikor a környéken járnak. Ezért aztán
népszavazás döntött: a 211 lakosú falu marad hupikék. (THE INDEPENDENT 2011)
17-18. illusztráció: Júczar eredeti, fehér állapotában és hupikékként

Forrás: http://www.hotelbandolero.com/imagesjuzcar/juzcar_052009.jpg ill.
http://4.bp.blogspot.com/-4yXnrGRfwhM/Tu-GRz7J_lI/AAAAAAAAPls/AgBbafdbgsM/
s640/juzcar+spanish+village+painted+blue+smurfs+1.jpg
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19-20. illusztráció: Júczar főtere eredeti, fehér állapotában és hupikékként

Forrás: http://yabbedoo.wordpress.com/tag/bo-kaap/

21. illusztráció: Júczar, az első hupikék törp település

Forrás: http://m5.paperblog.com/i/11/117440/juzcar-the-first-smurf-village-in-the-world-L-OfGiAJ.jpeg

Egy másik település, a szicíliai Agira sem pusztán egy film miatt vált híressé. Hanem a
miatt, mert közelbe települő divat outlet felöltöztette a helyieket. Utána pedig az interneten az
egyes szereplők és stílusuk híressé váltak.
22. illusztráció: Agira, a szicíliai divat falu

Forrás: http://1.bp.blogspot.com/_Y2_WLZ83A5I/TNwBTAw4XRI/AAAAAAAAEQw/
5B4pwWkEyhs/s1600/1.jpg
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Az ebben a fejezetben bemutatott példák mindenesetre azt mutatják, hogy a vírusfilm
sikeréhez jelentősen hozzájárulhat, ha a településen valós változás történik. Ez nemcsak
beszédtémát ad, de indokot is, hogy turistaként érdemes meglátogatni.
Vitatott vírusok
Érdekesség, hogy ha a legelső országimázs vírusvideót keressük, Izrael minden
bizonnyal jó eséllyel pályázik. Ez a videó akkor lett népszerű, amikor még Youtube se igazán
volt, Facebookról nem is beszélve, így leginkább e-mail csatolt fájlként terjedt.
A reklámban két amerikai srác pihen a tel-avivi tengerparton és elámulva nézik a
szebbnél szebb lányokat. A „nyálcsorgatáshoz” kommentárt is fűznek: „Holy shit man! Holy
fuck! Holy Jesus! Holy mother of God!” azaz „Szent szar! Szent Jézus! Szent Isten!”. Az
egyik lány aztán véletlenül a fiúk lába elé üti a labdát és lassított mozgásban megy érte. A
fiúk arcára kiül a boldogság, amikor a bikinis bombázó lehajol a labdáért, miközben rájuk
mosolyog. A csúcspontnál, amikor a kamera a lány hátsójára fókuszál, megjelenik a szlogen:
„Israel. No wonder they call it the Holy Land.” azaz „Nem véletlenül hívják Szentföldnek”.
Egy másik filmben a tengerparton focizó srácokat mutatnak. Azok azonban időnként
elbambulnak, mert olyan „bombázó” hölgyek strandolnak a környéken. Egyetlen fiú van csak,
aki méltatlankodik, hogy a játékra koncentráljanak, ne a nőkre. Aztán egyszer csak ő is
elbambul: a tenger hullámaiból ugyanis kifelé sétál egy neki tetsző strandoló. Mégpedig egy
férfi! A szlogen pedig: „Izrael – Nem csoda, hogy nem jutottunk ki a 2006-os focivébére.”
23. illusztráció: Az Izraelről készült vírusvideók sokakat megbotránkoztattak, ám pozitívum, hogy új
asszociácókkal árnyalták az országról meglévő képet

Forrás: http://img534.imageshack.us/img534/4571/funnycommercialvideos.jpg

Egy harmadik filmben négy fiú a medence partján pihen, mikor megjelenik egy vonzó
hölgy és beugrik a medencébe. Úszás közben azonban elhagyja a bikini felsőjét, így amikor
kiszállna, azt várnánk, hogy meglátjuk a melleit. A nyakában megcsillan egy Dávid kereszt
medalion, mire a parton sóvárgó egyik férfi észreveszi, hogy neki is pont ugyanilyen van. A
következő képen már az látszik, hogy a nő felsőtestét két kéz takarja el. Az előbb említett
férfinak a kezei. Az üzenet pedig: „Support your people” azaz támogasd (védd) társaid, a
zsidó közösséget. Érdekesség, hogy bár ezek a filmek 2006-ban jelentek meg a neten, időrőlidőre van egy kisebb felfutásuk, amikor rengetegen osztják meg egymással.
A megbotránkoztató filmek miatt többen tiltakoztak a videók ellen mind Izraelben,
mind másutt, hogy a turisztikai hivatal miért ilyen kampányokra költi a pénzt. Ugyanakkor
tény, hogy míg Izraelről a szabad asszociációk addig a következők voltak: zsidók, zsidóság,
konfliktus, terrorizmus, robbantások, öngyilkos merénylők, sivatag, high-tech, holokauszt, a
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Biblia földje, Jeruzsálem és Jézus, addig ezek egészen új – ám szintén valós – oldalát
mutatták meg az országnak. (Ld. erről részletesen PAPP-VÁRY ÉS GYÉMÁNT, 2010)
A dánok, ha lehet, még Izraelnél is továbbmentek. Pedig elsőre nem úgy tűnt: nem
lenge ruhájú hölgyeket mutattak, hanem egy Karen nevű szőke szépség jelent meg, karjában
egy kisbabával. Aztán viszont a hölgy elmesélte, hogy egy évvel ezelőtt egy bizonyos
éjszakán hazafelé tartott egy bárból, amikor találkozott egy férfival, aki nem találta a
haverjait, és végül valahogy Karen lakásán kötöttek ki. Karen nem tudja a férfi nevét és a
származását sem, és nem is hibáztatja semmiért, csak annyit szeretne elérni, hogy a férfi tudja,
hogy van egy gyereke Dániában. Sőt, még azt is hozzátette, hogy nem szélhámos, és biztos
benne, hogy a gyerek ezé a férfié, mivel azóta nem volt kapcsolata mással.
A kisbabát tartó Karen videoja aztán hamar bejárta az online közösségeket és a
közösségi médiát is. A wikipedia szerint minimum 700 ezren látták online és akkor még nem
beszéltünk arról, hogy a klasszikus média hírként vette át. (WIKIPEDIA VISIT DENMARK 2012)
Válaszvideó is született, amiben egy kapafogú úr elmondja, hogy igen, emlékszik Karenre, de
még egy csomó más lánnyal volt hasonló esete, és mindegyik azt mondta, hogy „ő nem
olyan”. Aztán kiderült, hogy a válaszvideót ugyanaz az ügynökség készítette, mint az eredetit,
vagyis a Mind Jumpers Social Media Group.
24. illusztráció: A Visit Denmark vírusvideojában egy dán hölgy keresi gyermeke apját

Forrás: http://anonymousradioshow.files.wordpress.com/2009/09/danish_tourism_ video.jpg?w=270&h=209

A Karent alakító hölgy egy dán tv show-ba is meghívást kapott, ahol elmondta, hogy
mindez természetesen vicc, az egész csak egy vírusvideó, aminek az a célja, hogy minél
többen látogassanak a visitdenmark.com oldalra és Dániába.
A vírusvideó kitalálói persze kaptak hideget-meleget a kommentekben. Sokan írták,
hogy milyen jó ötlet, és jót nevettek rajta, de voltak, akik felháborodottan jegyezték meg,
hogy nem szerencsés Dániát az egyéjszakás kaland országának beállítani.
A VisitDenmark képviselőjének állásfoglalása szerint a filmben egy olyan nőt látunk,
aki a felelősséget vállal a tetteiért és annak következményeiért egy szabad társadalomban, és
mindezt a modern média/közösségi média eszközeinek felhasználásával teszi meg. Így a
történet azt mutatja be, hogy Dánia egy szabad ország, ahol azt tehetünk, amit szeretnénk.
Magyar próbálkozások
Érdekesség, hogy a médiamegjelenést hozó magyar víruskampányban is szerepe van a
szexualitásnak. 2006-ban a Magyar Turizmus Zrt. az Insomnia reklámügynökséget kérte fel,
hogy készítsen egy, a balatoni üdülést promótáló kampányt. A végeredmény egy animációs
film lett, a KFT zenekar „Balatoni nyár” slágerére alapozva.
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Ez nosztalgikus érzéseket elevenít(het)ett fel sokakban, a dalnak viszont van egy
szakasza, ami meglehetősen izgalmas: „Csónakban ültünk egy lánnyal és lehullott rólunk
minden erkölcsi lánc. Senki sem láthatott minket, mert sűrű a nádas. Szerelmes voltam és fájt
volna annak a lánynak az igazság. Szemébe néztem és azt mondtam, nem vagyok házas.”
A dalszöveg kiemelt része felett át is lehetett volna siklani, ám az animációs filmben
egy megcsillanó jegygyűrűvel még külön ki is lett emelve, hogy itt bizony házasságtörés
történt. A kampány következtében a média néhány hétig rendszeresen említést tett a „pikáns
kommunikációról”, majd hónapokon keresztül fel-felhozta a filmet, illetve a Balatont. Olyan
műsorok foglalkoztak vele, mint a Fókusz, az Aktív, a Mokka, vagy a nyomtatott sajtó olyan
képviselői, mint a Blikk, a Színes Bulvár Lap, a Népszabadság, valamint az online világ is
„szájra” kapta, hírportálokon, turisztikai oldalakon, vitafórumokban. Sőt, a külföldi sajtót is
bejárta: e sorok íróját például litván ismerősei hívták fel, hogy épp most látták, hogy egy
magyar vírusvideo házasságtörésre csábít. A Reuters is hírként közölte, a BBC pedig
külpolitikai műsorában fél órát szánt a magyar vírusfilmnek és összességében azt a
következtetést vonta le belőle: "Milyen furcsa hirdetés: gyere a Balatonhoz, és kövess el
házasságtörést!" (ORIGO 2006)
25. illusztráció: A legnagyobb port felvert magyar turisztikai vírusreklám: a Balatoni Nyár

Forrás: http://www.rtlhirek.hu/cache/leadimages/103183_1204802859_411x310.jpg

Mindezek ellenére a megbízó pozitívan értékelte a kampányt. Kelecsényi Ágnes, a
Magyar Turizmus Zrt. akkori marketing-vezérigazgató helyettese 2006 őszén a Magyar
Reklámszövetség éves konferenciáján kiemelte reklámkonferencián kiemelte, hogy a
Londonból közvetlenül a balatoni Sármellékre érkező Ryanair repülőjáratokon
megháromszorozódott a foglalások száma (KREATÍV 2006).
De egyéb számok is ezt támasztják alá. A vírusmarketingfilm több mint félmillió
emberhez jutott el és hetekig vezette a tárhelyet biztosító freeweb.hu toplistáját (511 866
egyedi látogató, ebből 378 571 július, augusztus hónapokban) (CQCounter.com látogatottsági
statisztika, valamint freeweb.hu saját látogatottsági statisztika).
A turisztikai lehetőségeket bemutató weboldal (www.balaton-tourism.hu)
látogatottsága az átlagos 25 000-ről 96 000-re nőtt a kampányt követő júliusi hónapban, így a
célként kitűzött 50%-os növekedés helyett 285%-kal nőtt meg az egyedi látogatók száma.
(Magyar Turizmus Zrt.)
A távlati cél, azaz a Balaton látogatottságának csökkenő tendenciájának megfordulása,
már a 2006. évben bekövetkezett. Az előző évi 131 610-hez képest, július hónapban 18,5% kal, 155 958-ra emelkedett a Balaton környéki szállásfoglalások száma (KSH). A vírusfilm
hatékonyságát mutatja az is, hogy az ügynökség 2007-ben EFFIE platina díjat nyert.
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Míg a „Balatoni Nyár” esetében is sokan felvetették, hogy az árt Magyarország
külföldi imázsának, addig a „Cheap hotel in Hungary: easyHotel Budapest” esetében még
inkább erősebbek voltak ezek a hangok. A vírusfilmben egy, a pályaudvarra érkező külföldi
fiatalembernek kell megküzdenie az „ellenségekkel”: egyikük olcsó hotelt ajánl drágán, a
másik taxis hiénaként leselkedik pénzére, a harmadik pedig krisnásként kér adományt. Miután
mindegyikkel megküzd, végül az EasyJet csoporthoz tartozó EasyHotelben köt ki, ahol a
recepciós lány úgy üdvözli: „Easy boy!”
Bár a filmet a Youtube-on 2008-as feltöltése óta is alig 30 ezren látták, a média és a
szakma előszeretettel beszélt róla, legtöbbször negatívan.
26. illusztráció: A Magyarországra érkező turistának meg kell küzdenie a nepperekkel, a
taxishiénákkal és a kéregetőkkel az EasyHotel vírusfilmje szerint

Forrás: http://www.buzzgrig.com/wp-content/uploads/2012/05/easyhotel3.jpg

Külföldieknek készült, ám belföldön ható vírusfilmek
Amennyiben azt a hazai készítésű turisztikai videót keressük, amelyet a legtöbben
láttak, az egyértelműen a „Budapest Business Region – Get engaged” közel négy perces
filmje. Ebben híres magyar találmányokat látunk, a Neumann-féle kompjútertől, a Ford Tmodellen és a Rubik-kockán át egészen a Dobos-tortáig.
27. illusztráció: A hazai turisztikai vírusvideo, amit a legtöbben láttak: Budapest Business Region –
Get engaged

Forrás: http://www.technet.hu/data/cikk/38/81/31/cikk_388131/1_fill_320x240.jpg
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A filmet 2009. októberi feltöltésétől 2012 novemberéig összesen 1 millió 750 ezren
látták. Ez kimagaslóan magas szám, még akkor is, ha 2012-ben a legnézettebb Youtube-ra
feltöltött magyar videot, a Majka-Curtis-BLR hip-hop hármas „Belehalok” klipjét pár hónap
alatt 16 és fél millióan látták.
Nem csoda, hogy később folytatása is készült a filmnek, mely már nemcsak
Budapestet, hanem egész Magyarországot bemutatta, mindeközben a magyar feltalálók és
találmányaik kiemelésével. A „Hungary – World of Potentials” alkotást egyben a EUelnökség során is többször vetítették a külföldi diplomatáknak.
Jelen tanulmány azonban a filmek közösségi életére kíváncsi: a 7 és fél perces filmet
2010. októberi feltöltése óta 2012 novemberéig közel 1 millióan látták, ami magas szám.
Ugyanakkor feltételezhető, hogy mind ez, mind az előző video esetében a nézők magyarok
voltak, nem külföldiek, hiszen ahhoz túl hosszúak a filmek, hogy utóbbiak számára is
érdekesek legyenek.
Vélhetően e filmek sikerén is felbuzdulva készült el 2011 nyarán a belföldi turizmust
is népszerűsítő vírusvideo, az „Itthon a legjobb”. Az animációs klip offline médiába kerülését
elősegítette, hogy annak dalát a népszerű Csézy énekli, akit több műsorba is meghívtak.
28. illusztráció: „Itthon a legjobb” vírusvideo Csézy dalával

Forrás: http://4.bp.blogspot.com/-W-NcXF2Mt6E/TeiZm5E2UUI/AAAAAAAABWM/5sy0EDwwJI/s1600/itthon-a-legjobb-belfoldi-utazas-kisfilm.jpg

A vicces videók ereje
Az előzőnél is többen látták azt a videoklipet online, ami voltaképp nem is klip volt,
hiszen csak egy város címere látható. Mégpedig Albertirsáé, ugyanis az ottani focicsapat
himnusza hallható alatta, ami nem más, mint a Queen „The show must go on” dalának
újraértelmezése: „Albertirsa”.
29. illusztráció: Albertirsa focicsapatának himnusza képek nélkül is nagy siker lett

Forrás: http://topliga.hu/sites/default/files/styles/hirkepnagy/public/hirkep/alberirsa.jpg
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Az időnként elcsukló hangú énekes olyan népszerű lett, hogy 2011 márciusától 2012
novemberéig 260 ezren hallgatták meg és az offline média is felkapta: többek között a Fábryshowban is szerepelt.
E rövid példa, ahogy az előzőek nagy része is jól mutatja, hogy a humor igen fontos
tényező abban, hogy a vírusvideot hányan tekintik meg, illetve hányan továbbítják.
Összefoglalás, konklúzió
Mind a magyar, mind a külföldi esetek azt mutatják, hogy a turizmushoz kapcsolódó
vírusvideok továbbításában is hasonlóak a szempontok, mint más esetekben. Az az alkotás
terjed, ami szokatlan, pimasz, provokatív, intelligens, interaktív, kreatív. Vagyis egyszerűen
jó. Ugyanakkor van még egy érdekesség: a legsikeresebb esetek éppen azok, ahol valamilyen
valós változás, országmárkázási, városmárkázási program van. Jó példa erre az Ausztrálkorallzátony „A világ legjobb állása”, de a spanyol Júczar, a szicíliai Agira vagy a svájci
Obermutten esete is.
A mini esettanulmányok egyben jól mutatják azt is, hogy Magyarország, illetve a
magyar városok esetében miként érdemes vírusvideókkal élni.
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Grotte Judit40: Az információs-és kommunikációs technológia
következtében létrejött változások az idegenforgalomban
Összefoglalás
Az internet megjelenése nem csak műszaki, de komoly kereskedelmi változásokat hozott az idegenforgalmi
szektorban. Felgyorsult gazdaságunk világa életre hívta az információ-áramlás egy speciális technológiáját,
melynek következtében a hagyományos értékesítési metódusok megváltoztak.
Új irányvonalat jelölt ki a turisztikai szolgáltatók: kereskedelmi szálláshelyek, vendéglátó-ipari egységek,
közlekedési vállalatok számára.
Az információs és kommunikációs technológia azonban nem csak új szolgáltatókat hívott életre (pl.: online
utazási iroda), de az off-line szolgáltatókat is üzleti stratégiájuk átgondolására kényszerítette.
A turisztikai marketing eszköztárában feltűnik a ”személytelen” értékesítés, az online információszolgáltatás és
vásárlás.
Az idegenforgalom ”szótárában” pedig új fogalmak jelennek meg; úgy, mint “diszkont” légitársaságok, E-ticket,
szállodai foglalási rendszerek, online utazási irodák. Ezzel kezdetét veszi a turisztikai szolgáltatások egy teljesen
új világa: az “E- turizmus”; mely a modern társadalom virtuális keresletét hivatott kielégíteni.
Kulcsszavak: e-turizmus, online marketing eszköztár, új stratégia
Summary
How does the information and communication technology affect the operation of the tourism industry?
The fast development of information and communication technologies has changed the tourism industry. New
trends, new suppliers (on-line travel agencies, low-cost carriers, etc.), ’new’ well-informed customers appeared
on the market. The expansion of the Internet has showed a new direction for stakeholders in tourism, e.g.: for
the suppliers of commercial accommodations, catering units, additional products (e.g. insurance, rent-a-car
services, money exchange, etc.) as well as transportation companies. A new tool appeared in tourism marketing:
the ’impersonal’ on-line sale; on-line shopping. New notions emerged in the ”dictionary of tourism” such as online travel agencies, low-cost airlines, E-tickets.
As pointed out above, we have to realize that a new type of tourism, E-tourism, will replace traditional tourism;
because it can satisfy the new virtual demand of our modern society.
Key words: e-tourism, online marketing tools, new strategy

Bevezetés
Amióta világ a világ, az emberek mindig utaztak, hogy különféle eseményeken,
rendezvényeken (pl.: az ókorban az Olimpián) vegyenek részt, új kultúrákat ismerjenek meg,
egészségükkel törődjenek (pl.: a római fürdőutak), tanuljanak (pl.: céhlegények) és új
tapasztalatokat szerezzenek, új élményekkel gazdagodjanak. A közlekedési eszközök
(szárazföldi, vízi, légi) fejlődésének köszönhetően pedig minden úti cél egyre könnyebben
elérhetővé vált és az utazási idő is lerövidült.
A turizmus gazdasági jelentősége
Napjainkban a turizmus mind több aspektusból kerül a figyelem középpontjába: a
nemzetközi kapcsolatok pozitív fejlődésének eredményeként bizonyos országokban a
vízumkényszer megszűntetése miatt, az Európai Unió légterének liberalizálása következtében
a diszkont légitársaságok európai megjelenése miatt, vagy éppen a tragédiák (természeti
katasztrófák, terrortámadások) következtében.
A fent leírtak mutatják, hogy a turizmus vitathatatlanul az egyik legdinamikusabban és
leglátványosabban fejlődő gazdasági ágazat.

40

Főiskolai docens; Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Turizmus és Vendéglátó Intézet
Bp.1148 Nagy Lajos király útja 1-9; jgrotte@bkf.hu

102

A turizmus sikerességének egy meghatározó mérőszáma a turistaérkezések
mennyisége. A World Tourism Organization 2020-as előrejelzései azt mutatják, hogy a
turisztikai érkezések száma közelíteni fog az egymilliárdhoz41 (1. ábra).
1. ábra: A nemzetközi turistaérkezésekkel kapcsolatos előrejelzések (2020-ra)

Forrás: http://unwto.org/facts/eng/vision.htm

A turizmus gazdaságra gyakorolt hatása is kiemelkedő jelentőséggel bír, jelenleg Európában
átlagosan a GDP 5%-át teszi ki.
Magyarországon nem csak a turistaforgalom, de az idegenforgalomból származó
bevételek is megnövekedtek az elmúlt évhez képest. Hazánkban - a Központi Statisztikai
Hivatal jelentése szerint – az előző év azonos időszakához képest a bevételek 3,5%-kal (850
milliárd forint) nőttek.42.
Bár a turizmust a gazdaság többi szektorához hasonlítják, különleges jellemzői miatt,
azonban egyik ágazathoz sem lehet viszonyítani. Ennek alapvető magyarázata a keresleti és
kínálati oldalon felvonultatott specifikus elemek összességében rejlik.
Ha az utas egy adott idegenforgalmi szolgáltatásról információt kíván gyűjteni, azt
megteheti személyesen a turisztikai szolgáltatók irodáiban, vagy az utazási- szakmai
kiállításokon. Másfelől pedig tájékozódhat az utazásszervezők által évente kétszer kiadott
brosúrákból, illetve akciós ajánlatokról az újságok, magazinok hasábjain megjelentetett
hirdetésekből.
Az utazási irodák a vásárlók igényeinek széleskörű kielégítésére a nemzetközi
számítógépes helyfoglalási rendszert (CRS), más néven globális elosztási rendszert (GDS)
használják (pl.: Amadeus, Worldspan, Galileo, stb.). Ezen rendszerek célja, hogy az utazási
irodák értékesítési tevékenységük minden munkafázisát számítógépen végezhessék, valamint,
hogy ügyintézéskor nélkülözhetetlen információkhoz jussanak. Azon utazási irodák, melyek a
fent említett rendszerek valamelyikével rendelkeznek, piaci versenytársaikhoz képest komoly
előnyre tehetnek szert. Ennél az értékesítési módnál a vásárló - bár gyors és szakszerű választ
kap, s foglalását azonnal intézik - csak, mint ”passzív” nézelődő vehet részt, hisz betekintést a
rendszerbe nem nyer.

41
42

www. world-tourism. org
www.ksh.hu/jeltur

103

Felgyorsult gazdaságunk világa azonban életre hívta az információ-áramlás egy speciális
technológiáját, melynek következtében a hagyományos értékesítési metódusok megváltoztak.
A technológiai környezet turizmusra gyakorolt hatása
A technológiai környezet elemeinek meghatározó szerepük van a turizmus
fejlődésében, különösen az alapinfrastruktúra, közlekedés, távközlés, kommunikáció
területén. A közlekedési eszközök kialakulásával (mint például a repülőgép vagy az autó)
egyre nagyobb tömegben egyre nagyobb távolságok elérésére indultak el az utazni vágyók, s
alakult ki a tömegturizmus, melynek egyik alapfeltétele a jól kiépített, desztinációkat
egymással összekötő pályarendszer, legyen az légifolyosó vagy autópálya.
Jelenleg a számítástechnika fejlődésének, az internethasználat és a különféle foglalási
rendszerek elterjedésének következtében már az utazás megszervezésének ideje is lerövidült.
Az interaktív web oldalak megkönnyítik mind az eladó, mind a vásárló tájékozódását.
Az információs és kommunikációs technológia (internet, a harmadik- és negyedik
generációs mobiltelefonok, a digitális televízió) gyors fejlődésének köszönhetően a turizmus
szektor átrendeződött.
A turisztikai vállalatok számára az internet lehetőséget kínál arra, hogy információt
nyújtson, és turisztikai szolgáltatások megrendelését, lefoglalását biztosítsa a turisták
számára, relatíve alacsony áron; ugyanakkor az internet kommunikációs csatornaként is
szolgál a turisztikai szolgáltatók, közvetítők és a fogyasztók között, véli Chulwon (2004)43.
Török (2002)44 szerint az internet és a turizmus "ideális" párosításnak tűnik, hiszen az
utazási döntés meghozatala és az utazás megszervezése során rengeteg információt kell
összegyűjtenie ahhoz, hogy egy olyan termék (csomag) vásárlásáról döntsön a turista,
amelyről a leggyakoribb esetben a vásárlás előtt nincsenek korábbi tapasztalatai.
2. ábra: Az internet felhasználók száma a világon 2011

Forrás: Internet World Stats
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Chulwon Kim (2004): E-tourism: an innovative approach for the small and medium-sized tourism enterprises
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Az internet nyújtotta multimédiás lehetőségekkel látványosan be lehet mutatni a
szálláshelyet, a desztináció látnivalóit, amely csökkenti a turisztikai szolgáltató és a turista
között fennálló aszimmetriát.
Új trendek, új szokások, ”új”, tájékozottabb vevők jelentek meg; s éppen ennek
köszönhetően alakult ki az igény a teljes körű tájékoztatás, a könnyen elérhető és megbízható
információk iránt. Az új technológiák közül az internet terjedt el a legszélesebb körben (2.
ábra).
Az internet másik nagy előnye a globális elérhetőségből adódik, hiszen így a turisztikai
szolgáltatók számára lehetőség nyílik, hogy a róluk szóló információt olcsón és hatékonyan
eljuttassák a világ bármely pontjára és szolgáltatásaikat közvetlenül értékesítsék.
Poon (1993)45 szerint a turizmus egy rendkívül információérzékeny iparág. Jó néhány
iparágban az információk gyűjtése, feldolgozása, alkalmazása és kommunikálása a napi
működéshez ugyanolyan elengedhetetlen, mint a turizmusban, az utazásban.
Az internet megjelenése egy új irányvonalat jelölt ki a turisztikai szolgáltatók:
kereskedelmi szálláshelyek, vendéglátó-ipari egységek, illetve a kiegészítő vagy járulékos
termékeket és szolgáltatásokat kínálók számára.
A turisztikai marketing eszköztárában feltűnik a ”személytelen” értékesítés, az on-line
vásárlás. Az idegenforgalom ”szótárában” pedig egy új fogalom: az on-line utazási iroda.
Online utazási irodák
A WTO (2008)46 kimutatása szerint az internetes technológia felhasználásával a GDS
rendszerek az online utazási irodák működését is elősegítik, mint például:

Amadeus – Expedia travel: www.expedia.com

Sabre – Travelocity: www.travelocity.com

Worldsplan- Orbitz; Viator: www.orbitz.com, www.viator.com,

Galileo & Yton –Triplanet: www.triplanet.hu
A turisztikai szolgáltatók, mint a szállodák, közlekedési vállalatok és élményt,
szórakozást, programot kínálók rájöttek arra, hogy forgalmuk növelése végett megjelenésük
az utazási irodák és utazásközvetítők számítógépes foglalási rendszerén elengedhetetlen.
Az on-line utazási irodák először Amerikában (www.expedia.com, www. travelocity.
com, www.orbitz.com, stb.) jelentek meg, majd fokozatosan törtek be az európai
(www.opodo.co.uk, a www.octopustravel.com, stb.) piacra.
Miután egy utazási termék vagy szolgáltatás ára viszonylag magas árkategóriába
tartozik, így egy út megtervezésénél fontos szempontként jelenik meg a minél kedvezőbb ár
kiválasztása. Az on-line utazási irodák versenyképes áraikkal és különleges utazási ”csomag”
ajánlataikkal lassan maguk mögé utasítják a ”hagyományos” utazási irodákat. De mi a
különbség egy off-line vagy ”hagyományos”, illetve egy on-line utazási iroda között?
Az internetes utazási irodák, szemben a hagyományos vagy off-line irodákkal,
kényelmes és gyors ügyintézést biztosítanak a vásárlók részére; ami azt jelenti, hogy a
szolgáltatások megtekintéséhez és megrendeléséhez még a ”karosszékből” sem kell felállni,
hisz a keresett információk hamar megtalálhatók, a képek segítségével pedig a távoli kínálat
helyszíni megtekintése is biztosítva van. Ezek után az utas a kiválasztott szolgáltatásokat
bankkártyája segítségével a ”fotelből” rendezni is tudja.
Az on-line utazási irodák működéséhez nincs szükség:
• úgynevezett ”földi” központ kialakítására, ahhoz, hogy elérjék potenciális vásárlóikat,
• az árualap értékesítéshez nyomtatott prospektusokra,
45
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• sok alkalmazottra,
melynek köszönhetően üzemeltetési költségeik is jóval alacsonyabbak az off-line irodákénál.
Az információs technológia nem csak új szolgáltatókat hívott életre, de az off-line
utazási irodákat is üzleti stratégiájuk átgondolására kényszerítette. Ennek legfőbb bizonyítéka,
hogy az utazási irodák nagy része már rendelkezik saját honlappal.
Bár ezek az internetes portálok nem minden esetben teszik lehetővé a ”vásárlást”, az
előrejelzések azt mutatják, hogy a ”csak” információt nyújtó honlapok száma csökkenni, az
on-line értékesítőké pedig növekedni fog (1. táblázat).
1. táblázat: Online utazási piaci trendek Nyugat-Európában 1998-2009 között

Európa
Év
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Internetes
eladás
piaci részesedés
(milliárd Euro) (milliárd Euro)
%
200
0.2
0.1%
212
0.8
0.4%
227
2.5
1.1%
223
5.0
2.3%
221
8.9
4.0%
215
14.0
6.5%
220
21.2
9.6%
235
30.4
12.9%
247
40.3
16.3%
254
49.8
19.6%
260
58.4
22.5%
254
65.2
25.7%
Piac

Internetes
eladás

Internetes
eladás
növekedés %
N.A.
257%
216%
99%
77%
57%
51%
43%
32%
24%
17%
12%

Forrás: Carl H. Marcussen, Centre for Regionaland Tourism Research,www.crt.dk/trends,23 March 2009

Az idegenforgalmi szektorban a honlap ellátottság átlagosan 90% körüli, mely
magában foglalja a kereskedelmi-szálláshely szolgáltatókat, utazási irodákat és közlekedési
társaságokat.
Diszkont légitársaságok
Az internet és az elektronikus kereskedelem a légi közlekedés piacát is
újraszabályozta. Megjelentek a ”diszkont” vagy alacsony költségvetésű légitársaságok,
melyek határozott változásokat hoztak nem csak az utazni vágyók, de a ”hagyományos”
légitársaságok körében is (2. táblázat).
A diszkont légitársaságok nem a belvároshoz közelebb eső, drágább, elsődleges;
hanem a másodlagos, olcsóbb, de távolabbi repülőtereket veszik igénybe. Miután a
definícióból is megállapítottuk, hogy viszonylag rövid távolságokat (átlag kb. 900 km)
repülnek, továbbá az adott útvonalat napjában többször is megteszik, így nincs szükségük
extra személyzeti képzésre, valamint személyzeti szállásra sem.
A diszkont légitársaságok csak úgynevezett "point-to-point" járatok, ami azt jelenti,
hogy csak A pontból B pontba visznek utasokat, átszállással nem foglalkoznak, ezért az
átszállás során felmerülő csomagtovábbítási adminisztrációs költséget is meg tudják spórolni.
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2. táblázat:
A hagyományos- és diszkont légitársaságok közötti alapvető különbségek
Összehasonlítási szempontok
Fedélzeti kiszolgálás (catering)
Légikikötők használata
Komfortfokozat
Jegyértékesítés
Jegykiállítás
Helyjegy
Pénzvisszatérítés
Útvonal típus
Forrás: Grotte Judit

Diszkont légitársaságok
Extra díjfizetés ellenében
Másodlagos, vagy kis forgalmú
repülőterek
Csak turista osztály (magas
üléskihasználtság)
Internet, call center, utazási irodák
Nincs (E-ticketing)
Nagyrészt nincs
Nincs
Rövidtávú (tervezik hosszabb távra is)

Hagyományos légitársaságok
A jegyárban van
Elsődleges, központi repülőterek
Turista-, üzleti-, első osztály
Utazási irodák (CRS/GDS)
Nincs már, csak néhány helyen
(papíralapú)
Van
Jegytípustól függően van
Rövid-, közép-, hosszú távú

A rutinnak köszönhetően a landolás (a gép földre érkezése) és a következő indulás
között eltelt idő nagyon minimális. A szolgáltatásokat a minimumra csökkentették, a
jegyárban sem az étel, sem az ital, sem pedig az újság nem foglaltatik benne.
Jelenleg a diszkont légitársaságokról elmondható, hogy a repüléshez a legújabb
generációs repülőgépeket használják, melyek jobb üzemanyag fogyasztással bírnak, s
kevesebb karbantartási költséget igényelnek. Gyakran csak egyfajta repülőgép típussal
dolgoznak, hogy a karbantartás ne legyen olyan költséges. A magas kereslet megengedi, hogy
magas kapacitás kihasználtsággal működjenek.
Mégis az egyik legfontosabb eltérés, hogy a tradicionális papíralapú jegyértékesítést
felváltja az elektronikus jegy: az E-ticketing. A papírmentes jegy olyan elektronikus kód,
melyet a diszkont légitársaság egy elektronikus értesítés formájában küld el az utasnak.
Évente 300 millió papírjegyet állítanak ki, melynek darabja 10 dollárba kerül; míg
elektronikus társa ennek csak az egytizedébe. A papírmentes jegy évente csaknem 3 milliárd
dollár megtakarítást jelent a nemzetközi légi közlekedésnek. Ez a jegykiállítási mód nemcsak
jóval gazdaságosabb és gyorsabb, mint a hagyományos, de környezetkímélő hatása is van.
Az IATA (International Air Transport Association, Légitársaságok Nemzetközi
Szövetsége) céljául tűzte ki, hogy 2007. december végéig megszűnteti a papírjegyek
előállítását és felhasználja a raktáron lévő készleteket is.
Bár a 261 tagot számláló IATA a váltást egy korábbi időpontra tervezte, a kivitelezés
azonban komoly akadályokba ütközött. Ennek okai egyfelől a bevezetéshez szükséges magas
költségekben, másfelől az átálláshoz nélkülözhetetlen technológia hiányában keresendők!
A jelenlegi helyzet szerint 178 légi fuvarozó az előkészületek korai szakaszában van, 21 tag
pedig elhatározta, hogy egyáltalán nem vezeti be az E-jegyet. 47
Annak ellenére, hogy a diszkont légitársaságok működése többségében sikeresnek
mondható, az utazási irodák közül többen is kifogásolják azok panaszkezelési eljárását.
Ebből kifolyólag kiemelkedő konfliktus jött létre Európa egyik legismertebb diszkont
légitársasága, a Ryanair és több magyar utazási iroda között. Egyes utazási irodák az ír
"diszkont" légitársaság panaszkezelési gyakorlata miatt megtagadták a Ryanair járataira
történő repülőjegy-foglalást. Ennek az esetnek a hátterében az utasok bizalmatlansága áll, hisz
a Ryanair teljes mértékben megvalósította a csak interneten keresztül történő repülőjegy
értékesítést, kizárván ezzel a disztribúciós csatornából az utazási irodákat.
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A magyar fogyasztók azonban nagyobb biztonságban érzik magukat, ha foglalásukat
szakemberek intézik el, így az utazási irodák közvetítőként visszatértek a "fapados"
repülőjegyek értékesítésébe. A közvetítői szerep azonban nem jelenti azt, hogy a felmerülő
problémákért, bekövetkezett károkért a felelősség is az utazási irodákat terheli.
Az utasok azonban mégis a közvetítőt hibáztatják a különböző kellemetlenségekért, és
szintén tőlük várják a megoldást, a segítséget is. A Ryanair-rel kapcsolatban a legfőbb kifogás
az volt, hogy nincs ügyfélszolgálatuk, és honlapjukon csak egy a telefonos foglalásokat
kezelő call center (telefonos ügyfélszolgálat) telefonszám található, más elérhetőség nem; így
a járatváltozásokkal kapcsolatban az utas senkihez sem nem tud fordulni. Sőt a repülőtereken
lévő check-in pultokban sem a légitársaság által alkalmazott személyzet áll, vagyis az utasnak
Magyarországon senki nem tud segíteni. Sajnos az is megtörtént már, hogy a Ryanair kétszer
terhelte meg az utas dombornyomott bankkártyáját a repülőjegy viteldíjával, de nem találtak
senkit, aki visszafizetné a pénzt.48
Az elmúlt évek tapasztalatai rámutattak azon veszélyekre is, melyekről nem sok szó
esik a diszkont légitársaságok színes ajánlataiban. Ha az utas „diszkont” (alacsony
költségvetésű légitársaság) járattal kíván utazni, tisztában kell lennie azzal, hogy a fuvarozók
„nem vállalnak felelősséget a késésből adódó károkért, a csatlakozás lekéséséért, nem
érvényesek a nemzetközi, úgynevezett interline egyezmények és nem transzferálják például a
poggyászt sem”.49
Éppen ezért az utasnak repülőútja megszervezése során alaposan tájékozódnia kell a
diszkont járat indulási időpontjáról, illetve érkezési helyéről, a légikikötő és a szálláshelye
közötti távolságról, hiszen a két hely közötti közlekedés költsége nagymértékben növelheti az
'olcsónak' hitt utazás kiadásait.
Diszkont szállodák
A szállodák foglalásai egyre nagyobb számban érkeznek a szálloda által üzemeltetett
weblapon, vagy online szállásfoglalási rendszereken (például a www.booking.com,
www.szallodacentrum.hu, www.justbookit.hu) keresztül.
A helyfoglalási rendszerek szolgáltatásaikat éves díj vagy jutalék fejében kínálják a
turisztikai szolgáltatóknak. E portálok folyamatosan bővítik kínálatukat, például a szálláshely
lefoglalásánál a térképen kívül útvonaltervezőt is biztosítanak.
Az elmúlt időszakban a hagyományos jellegű kereskedelmi szálláshelyek mellett, egy
új típusú szálloda, a ”diszkont” hotel is feltűnik a kínálatban. A ”diszkont” repülőjegy
értékesítési elvét követve - korai időpontban történő foglaláskor komoly árkedvezmény – új,
úgynevezett budget (alacsony költségvetésű) szállodák is megjelentek a piacon, mint például
az EasyHotel. A szobákat csak interneten keresztül (on-line) lehet lefoglalni és kifizetni is. Az
ötlet az EasyJet légitársaság alapítójától származott (Stelios Haji-Ionnaou), aki kihasználta az
EasyJet sikerét, s újabb ”diszkont” vállalkozásba: egy franchise rendszerben működő
”diszkont” szálloda létrehozásába vágta fejszéjét. A szállodában nincs étkezési lehetőség,
szobaszerviz, vagy bár, csak egy recepciós pult áll a vendégek rendelkezésére. Bár a szobák
mindegyike légkondicionált, felszereltségük rendkívül egyszerű: ágy, éjjeli szekrény,
zuhanykabin; szekrény nincs, csak két kabátakasztó. A berendezések nagyrészt műanyagból
készültek. A szálláson kívül minden egyes ”extra” szolgáltatásért fizetni kell (például a 16
csatornás TV használati díja 1 napra: 10 Euro; plusztörülköző: 1 Euro; egy csomag
megőrzése: 5 Euro, a Houskeeping szolgáltatás: 10 Euro alkalmanként; az internet hozzáférés:
10 Euro.) A szobákban az EasyGroup csoport jellegzetes narancssárga-fehér
színkombinációja fogadja a vendéget. A szálloda egész területén tilos a dohányzás.
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Érdekességként kell még itt megemlíteni, hogy a ”diszkont” szálloda esetében a
minimum ott tartózkodási idő 1 éjszaka, a maximum 10 éjszakára van szabályozva. A
szállodát működtető cég és az EasyGroup között nincs közvetlen kapcsolat, az EasyGroup
csak a franchise jogokat biztosítja.
Az interaktivitás fontossága
Az e-marketing turizmusban betöltött szerepe rendkívül fontos, hisz eszköztárával
komoly befolyást gyakorol az utazói döntés meghozatalában, továbbá az interaktív
partnerkapcsolat kialakításában, mind a turisztikai szolgáltató célközönségével (B2C:
Business to Consumer), mind pedig az üzletfeleivel (B2B: Business to Business).
Költséghatékonyságával az információáramlás területén (idegenforgalmi termékekről,
szolgáltatásokról) nagyban hozzájárul a közvetlen értékesítés növeléséhez.
Mind az utazás, mind a közlekedés és étkezés interneten keresztül történő
kiválasztásában az interaktivitás játssza a főszerepet. A potenciális turisták nagy hányada
kíváncsi az utazók véleményére, tapasztalataira, mielőtt megvásárolná az általa elképzelt
turisztikai terméket, szolgáltatást.
A web 2.0-ás verziójának megjelenése óta bárki számára lehetőség nyílik arra, hogy
véleményét - legyen az pozitív vagy akár negatív - kinyilvánítsa a világhálón keresztül. Ennek
keretében adott turisztikai (desztináció, légitársaság, szálloda, utazási iroda, stb.) honlap
látogatói tapasztalataikon kívül saját képeiket, elkészített videofilmjüket is közzé tehetik.
Ehhez az újdonsághoz a turisztikai szolgáltatóknak is hozzá kell szokniuk, sőt a velük
szemben felmerülő kritikák kezelését is el kell sajátítaniuk. Peter Varlow, a TEAM Tourism
Consulting munkatársa szerint az Egyesült Királyságban az utazók körében legmegbízhatóbb
online turisztikai információt a többi utas által közzé tett leírások, értékelések szolgáltatják;
sőt az Egyesült Államokban szálláshelyfoglalás előtt az utasok több mint 56%-a keres rá a
szálloda korábbi vendégeinek véleményére.50
A rugalmas, naprakész információkkal rendelkező idegenforgalmi szakemberek, a
tapasztalatokat leszűrve, képesek előnyt is kovácsolni az általuk értékesített turisztikai
szolgáltatásaikról "elhangzott" véleményekből, versenytársaikkal szemben.
Magyarországon ez a fajta "utas kritikusság" még nem igazán elfogadott. Pedig ha egy
szállodás vagy utazásszervező alapvetően végiggondolná, hogy az ő általuk tökéletesnek
titulált szállodaműködés vagy összeállított csomagtúra az utas szemszögéből talán mégsem
annyira hibátlan - hisz az utas az, aki a gyakorlatban is igénybe veszi ezen szolgáltatásokat -,
és ennek következtében olyan hiányosságokra derülne fény, aminek korrigálása révén a
vevőelégedettség, illetve a szolgáltatás színvonala minél magasabb szinteket érne el, akkor
valóban pozitív változásokat okozna a web 2.0.51
Összefoglalás
Ismeretes tény, hogy az internet megjelenése alapjaiban változtatta meg a turisztikai
szektort. Az idegenforgalmi piacon új trendek, új szolgáltatók (diszkont légitársaságok, online utazási irodák) léptek a porondra, s ezzel egy időben a szükségleteiket és az internetet
már jól ismerő, tájékozottabb vevők, vagy más néven e-utazók jelentek meg. Az Európai Unió
légterének liberalizálása, Magyarország EU tagsága; illetve az internet használók számának
folyamatos növekedése lehetőséget biztosított új vállalkozások megjelenésére a magyar
turisztikai piacon is.

50

Fincziczki Béla - Horváth Ágnes (2008) E-marketing 1.0. – Korszakváltás a desztinációmenedzsmentben;
Turizmus Panoráma, VII-VIII. évf. 7-8.szám, 2008. júl. - aug, pp. 25-27.
51
Horváth Ágnes: Tolerálni és moderálni - gyermekcipőben a hazai web2, 2008.10.06 - http://
turizmuspanorama.turizmus.com/article.php?id=843&page=0

109

Az internet elterjedése és a hálózati kapcsolatok ily módon történő kiterjesztése
forradalmasította a turizmus iparát és sok vállalat üzletmenetét megváltoztatta. Az innovatív
fejlesztők hamar rájöttek arra, hogy milyen nagyszerű lehetőségeket rejt magában az
információs – kommunikációs technológia, miután képes arra, hogy globálisan összekösse a
turizmus szereplőit: a fogyasztókat, az utazásszervezőket, utazásközvetítőket, közlekedési
vállalatokat és a turista desztinációk (az a hely: város, ország ahova a turista érkezik)
szolgáltatóit (pl.: szállodák).
Azok, akik hajlandóak megismerni az információs kommunikációs technológia
eszközeit és azon keresztül a fejlődés lehetőségeit, képesek arra is, hogy olyan termékeket,
szolgáltatásokat fejlesszenek ki, melyek alkalmasak a cég fennmaradásához.
A fent leírtakból is jól látható, hogy az információs és kommunikációs technológia
nem csak új vállalkozásokat hívott életre, de az off-line szolgáltatókat is üzleti stratégiájuk
átgondolására kényszerítette. Ennek működési alapjául az új marketingstratégia szolgál, mely
már nem csak a hagyományos, de az E-marketing teljes eszköztárát állítja a mai tudásalapú
társadalom által támasztott igények kielégítésének szolgálatába.
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Élő Gábor52: 3D marketing, azaz a Direct-Database-Digital Marketing
összefonódása a gyakorlatban
Összefoglalás:
Interdiszciplináris kutatás eredményeként definiált 3D marketing már a mai gyakorlatban integrálja a három „D”
betűs marketing, a direkt (direct) marketing, az adatbázis (database) marketing és a digitális (digital) marketing
területeit, és egységes szerkezetben segítheti az új folyamatok megértését, és a szakterületek tárgyalását is
egyszerűbbé és hatékonyabbá teheti.
Kulcsszavak:
direkt, digitális, adatbázis, marketing, marketingkommunikáció
Summary:
3D marketing, resulted by interdisciplinary research works, integrates the three marketing area of direct, digital,
database marketing based on common practice. This new scope supports not only the understanding of new
processes, but unifies and enhances the practice of integrated marketing areas.
Keywords:
direct, digital, database, marketing, marketing communications

Bevezetés
A korszerű marketingkurzusokban és az angolszász nyelvterületen a közelmúltban
megjelent szakirodalomban egy érdekesnek látszó tendencia figyelhető meg. A direkt (direct)
marketing, az adatbázis (database) marketing és a digitális (digital) marketing területek a
legkülönbözőbb formában kapcsolódnak össze, hol szervesen kiegészítve egymást (például
BIRD 2010) vagy „csak” egymás mellé téve, mintegy kiegészítve vagy folytatva a téma
tárgyalását (például TAPP 1999). Ennek hátterét megvizsgálva több értékes állítást tehetünk a
területek viszonyáról. A kutatás elején rögtön egy másik szakterületen történő szignifikáns
változás tűnt szembe, az emberek közötti kommunikációs modellek használati aránya nagyon
eltolódott a „peer-to-peer” kommunikáció javára. Mivel a marketingkommunikáció szorosan
követi az általános kommunikációs trendeket, megvizsgáltuk az infokommunikációs
változásokat és ezeknek a marketing szakterületekre gyakorolt hatását.
Jelen esetben azt vizsgáljuk, hogy beszélhetünk-e már szorosabb összefonódásról, és
esetleg az integráció valamely szintjéről, vagyis létrejött-e már- az angol elnevezésekből
származtatva - a „3D marketing”.
1. ábra
A javasolt elnevezés származtatása

D irect
D atabase
D igital

3D

marketing

Forrás: saját szerkesztés
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Elsőre talán erőltetettnek is tűnhet, hogy miért kellene egy új elnevezés a megannyi ’valami’marketing halmazába, de állítjuk, hogy mind az új folyamatok megértése, mind a szakterület
tárgyalása egyszerűbbé, így hatékonyabbá válhat.
A kommunikációs modellek használatának új arányai
Az emberek közötti kommunikációs modellek használati aránya nagyon eltolódott a
„peer-to-peer” elektronikus kommunikációs technológiák javára, mert a hagyományos
telefonálás „mellé” nagyon rövid idő alatt elterjedt két „legújabb kori” forma, az elektronikus
levél (e-mail) és a rövid szöveges üzenet (SMS). A marketingkommunikáció csaknem
azonnal megjelent az e-mail használatban, míg az SMS használatban az üzleti-jogi-technikai
korlátok miatt nem következett be a várt áttörés53.
Ezen felül megfigyelhető a mobiltelefonnal felnőtt generációknál a hagyományos
tömegkommunikációs eszközök informálódási célú használatának erőteljes csökkenése, a
rádiót kizárólag zenehallgatásra használják, a TV-t már keveset, sőt egyáltalán nem nézik. A
mindennapok tipikus utcaképében a fülhallgatós, a mobiltelefont folyamatos használó fiatal
általánossá vált.
A kommunikációs technológiák az internet felől is tovább fejlődtek, megjelentek az
ún. webkettes szolgáltatások54, amelyek alapvetően az információ megosztásának lehetőségén
alapulnak.
Kialakult tehát az az üzletileg is kiaknázható kommunikációs technológiahalmaz, amelyben a
közvetlen elérés szervesen kapcsolódik a multiplikatív hatású információ-megosztással. A
marketing releváns szakterületeinek tehát adott egy robosztus háttér, amin keresztül sokkal
hatékonyabban működnek az eddig a gyakorlatban is bizonyított módszerek és eljárások.
A direkt marketing kapcsolódási pontjai
A direkt marketing fejlődése nyomán hagyományos értelemben elsősorban a
piacelemzés és a vevőkapcsolatok ápolásának népszerű és rendkívül hatékony módszerévé
vált. Rohamos elterjedéséhez nagyban hozzájárult a reklámpiac átalakulása, a cégek között
erősödő verseny és a fogyasztói magatartás mérhető változása is. A közvetlen marketing
legfontosabb jellemzője a személyesség, így a személyközi kommunikáció formája döntő. A
kiváltott hatás közvetlenül és pontosan mérhető, illetve a válaszadók pontosan és jogilag is
kezelhetően azonosíthatóak. Alaptétel, hogy a direkt marketing legfontosabb eszköze a
minőségi adatbázis, benne a releváns információk mennyisége és minősége határozza meg a
sikeres direkt marketing kampányok alapjait. Ebből a megállapításból is látható, hogy az
adatbázis marketing könnyen integrálható lesz egy felsőbb absztrakciós szinten.
A digitális marketing felől nézve több meghatározás is releváns lehet. A direkt
marketing lehet azoknak a megkeresés módszerrel végzett tájékoztató tevékenységeknek és
egyéb szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek üzleti célja a megkeresettek számára
termékek és szolgáltatások bemutatása, értékesítése, hirdetések, kedvezmények továbbítása.
Ezt a digitális szolgáltatások nagy részben lefedik.
A direkt marketing lehet olyan interaktív marketingrendszer, melynek célja, hogy
reklámeszközök felhasználásával válaszokat és vásárlásokat generáljon, úgy, hogy alapvetően
fontos a mérhető reakció, ami lehet maga a megrendelés, vagy a vásárlás. Itt a
kommunikációs szolgáltatásokon alapuló „direct-order” tevékenység érhető tetten.
A direkt marketing lehet olyan interaktív marketingrendszer, amelynek célja, hogy a
reklámeszközök révén azonnali üzletkötésre ösztönözze a fogyasztót. Ez az azonnaliság jól
elérhető a gyors elektronikus kommunikációval.
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A direkt marketinget lehet úgy jellemezni, hogy esszenciális lényege, hogy a hirdető a
hagyományos médiumok kihagyásával közvetlenül juttatja el üzenetét a fogyasztóhoz, és
igazi célja a közvetlen válasz kiváltása. Ezt legkönnyebben a peer-to-peer kommunikációt
biztosító technológiákkal lehetséges.
A direkt marketing a gyakorlati oldalról egyszerűen lehet olyan levél, e-mail vagy sms
révén küldött üzenet, amely közvetlenül a fogyasztónak szól, nem pedig a nagy- és
kiskereskedőnek. Ez a praktikus megközelítés már integratív vonásokat mutat.
A direkt marketing lehet célkitűzés szinten megragadható úgy, hogy valamilyen
reklámeszköz felhasználásával, a célközönséggel történő közvetlen kapcsolatfelvételre és
folyamatos kommunikációra törekszik. A folyamatos kapcsolat fenntartása például a mobil
kommunikációs eszközök alkalmazásának alapvető üzleti fogása.
A direkt marketing lehet egyszerűen és röviden a közvetlen, címzett megkeresésre
épülő marketing tevékenység. A technológiai változások ilyen tekintetben erősen a digitális
szolgáltatások alkalmazására mutatnak.
Egy kis adatbázis szemléletet belecseppentve, a direkt marketing az egyedi fogyasztók
adatbázisban található adataira épül, ezek az adatok szolgáltatják az elemzések, a tervezés, a
megvalósítás és az ellenőrzés alapját. Ez ma már mind-mind számítógéppel (digitálisan)
végzett tevékenység.
Egy kis kommunikációs adalékkal dúsítva a direkt marketing lehet a vevőket
személyesen megszólító reklámeszközök alkalmazása, melynek során a válaszok mérhetők.
Ha a kommunikáció digitális alapokon történik, a mérés is pontos és releváns.
Egy szűkítőbb gyakorlati szemszögből a direkt marketing maga egyszerűen lehet
olyan kapcsolatfelvétel, amelyet egy cég kezdeményez a meglévő vagy potenciális ügyfelek
irányába azért, hogy eladásokat hajtson végre vagy, hogy növelje a cég vagy termékeinek
ismertségét. A kapcsolat felépítése egy adatbázis és egy digitális kommunikációs szolgáltatás
akár automatikus összekapcsolása is lehet, és költségszempontból biztosan vonzó lesz.
Kissé általánosabban fogalmazva a direkt marketing lehet olyan tevékenység, mely
létrehoz egy kapcsolatot, majd kihasználja ennek a kapcsolatnak minden marketing
lehetőségét az ügyfelek körében. A potenciál ma vitán felül a digitális technológiák
alkalmazásában rejlik a gyakorlatban.
Végül kicsit elméletibb megfogalmazásban: a direkt marketing lehet a vevők és
válaszadási viselkedésük gyűjtése, elemzése a mostani és a jövőbeni marketingstratégia
megalkotása érdekében. Természetesen itt is az infokommunikációs háttér jelenti a
megvalósíthatóságot.
A fentiekben minden megközelítés mellé odatehettük a digitális és az adatbázis
technológiák természetes és hatékony alkalmazását, sőt legtöbb helyen ezek döntően jelentik
a direkt marketing alkalmazhatóságát. Így elmondhatjuk, hogy a direkt marketing valóban
integrálhatóan kapcsolódhat a másik két területtel.
Az adatbázis marketing kapcsolódási pontjai
A marketing adatbázis tulajdonképpen a vevők adatainak specifikus listája. Ezek az
adatbázisok főként a személyes adatokat tartalmazzák (kezelni kell külön az érzékeny
adatokat is), illetve a fontosabb szűrési szempontokat, melyeket az új technológiájú adatbázis
kezelők már sokféleképpen valósítanak meg.
Az adatbázis alapvetően tehát nem más, mint adatok sokasága listákba rendszerezve,
számítógépes eszközökkel kezelhető formában. Egy ilyen adatbázisban lehetőség van a
vevőkkel folytatott kommunikáció adatainak folyamatos tárolására. Az adatkezelő rendszer
lehetőséget biztosít arra, hogy a vevőket közös tulajdonságaik, vásárlási szokásaik stb. alapján
rendszerezni, illetve önálló listaként tudjuk kezelni. Viszont a releváns adatok kiszűréséhez
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egy kiváló adatbázissal kell rendelkeznünk, vagyis nem tartalmazhat ismétléseket, pontosnak
és frissnek kell lennie.
Az üzleti gondolkodásban a piac működésének megértése és alapos ismerete
nélkülözhetetlen a sikeres üzlethez. Az adatbázis marketing ehhez főként a következőket
foglalja magában: információgyűjtés; lehetséges ügyfelek adatainak rendszerezése; vásárlási
szokások és trendek felmérése.
Az adatbázis marketing lényege, hogy az adatbázisban található információk alapján
kialakítható a sikeres és célratörő marketing stratégia, azaz az adatbázis marketing lehetőséget
kínál arra, hogy az adott cég által marketing feladatokra elkülönített forrásokat a
leghatékonyabban használják ki, illetve olyan ügyfeleket célozzanak meg, akik nagyobb
vásárlási hajlandóságot mutatnak a meghatározott termék irányába.
Az adatbázis marketing irányából nézve a tevékenység néhány alapvető folyamaton
alapul. Az adatforrások kezelésére jellemző, hogy egy cég különböző részlegei számára másmás adatok az értékesek. A marketingesek a vevőkre összpontosítanak, az értékesítési csoport
inkább a vevő által vásárolt termékek által kategorizál, ugyanígy például a számvitel és a
raktár számára is más-más adatok a fontosak. Nagyon fontos azonban a részlegek közötti
összhang és folyamatos karbantartás. Az adatforrások kezelésének szempontjából
meghatározó, hogy az adatokat milyen formában és gyakran ellenőrzik, az adatokat rögzítők
milyen képzési formában vesznek részt, az adattovábbítás milyen úton történik, illetve az
adatok frissítése mennyire gördülékenyen történik.
Másik alapvető folyamata az adatbázis marketingnek, hogy az összegyűjtött adatokat
fel kell vinni az adatbázisba úgy, hogy az egységesség legyen a fő szempont. A főbb lépések a
következők: ellenőrzés, hitelesítés, ismétlődések kiszűrése, ismételt ellenőrzés. Első lépésben
az adatok helyes rögzítését végezzük el. Ezt követően a megadott adatok hitelességét
vizsgáljuk. Például pontossági próbát kell végezni annak érdekében, hogy érvénytelen mezők
ne kerülhessenek be az adatbázisba. Vizsgálni kell azt is, hogy minden adat értelmes-e.
Az adatbázis karbantartása azt jelenti, hogy az adatokat folyamatosan karban kell
tartani, hogy felhasználáskor megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre. Az adatok
tárolása megvalósulhat a cégen belül, illetve külső megbízással is. Praktikussági
szempontokból az a célszerű, ha kezdetben ezt a feladatot egy külső cégre bízzuk, majd a
gyakorlat elsajátítását követően helyezzük csak vissza házon belülre. Mindezen közben a
marketingeseknek szorosan együtt kell működniük az informatikusokkal, hogy pontosan
lehessen használni az adatbázist.
A gyakorlat legismertebb fázisa a felhasználás koordinálása, azaz a vevők kiválasztása
az adatbázisba rögzített adatok, tulajdonságok alapján történik. Itt leginkább kiemelendő,
hogy minden adatbázismarketing-anyagot kóddal, vagy egyéb egyedi azonosítóval lássunk el,
hisz válaszreakció esetén fontos tudni, hogy melyik kampány eredménye volt ez
tulajdonképpen.
Az adatbázis marketing valójában egy digitális folyamathalmaz, melyet leginkább a
direkt marketing folyamatokhoz illeszkedik.
A digitális marketing kapcsolódási pontjai
A digitális marketing területen identifikálható trendeket két jól megválasztott
csoportra bonthatjuk. Az egyik csoportba tartozók az új digitális infokommunikációs
lehetőségek marketing célú kiaknázásán alapulnak, míg a másikba tartozók az üzleti
problémamegoldás szempontjából ideális válaszadással foglalkoznak.
Vegyük először az első csoportot. A marketingstratégiákban alapvetőnek mondjuk a
marketingtevékenységek tartalma, illetve a célzott közönség elkötelezettsége növelésének
összhangját. Az alaposan átgondolt és megfelelően kialakított digitális tartalom, párosítva az
azonnali interakciós lehetőséggel a teljes marketingstratégia sikerének alapja lehet.
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A digitális marketing optimalizálására a következő optimalizálási formák terjedtek el:
keresőmotor-optimalizálás, közösségimédia-optimalizálás, konverziós-ráta optimalizálás. A
teljes tevékenység minél hatékonyabb optimalizálása érdekében célszerű kiindulni a direkt és
az adatbázis marketingben már jól bevált módszerek adaptálásából.
A fogyasztói preferenciák oldaláról azt is könnyebb eldönteni, hogy a hagyományos
vagy a digitális kommunikációs formákat válasszuk. A ciklikusság (tkp. az újravásárlások)
generálása érdekében célszerű az üzeneteket folyamatosan ismételni. Ezáltal növelni lehet a
márka iránti elkötelezettséget, amit az innovatív digitális szolgáltatások révén is növelhetünk.
A közösségi oldalakon való marketing megjelenés sikeressége elsősorban abban rejlik, hogy
az adott csatorna révén elérhető célokat pontosan felvázoljuk, és egyidejűleg ezek hatását
folyamatosan ellenőrizzük.
A gyakorlatban gyorsan terjed a remarketing és a retargeting eszközrendszere,
innovatív digitális eszközökre alapozva. Nyitottnak kell lenni addig még nem alkalmazott, de
létrehozható új technológiai megoldásokra, és elsősorban a már jól bevált direkt marketing
ötleteket lehet érdeklődést kiváltva „új ruhába” öltöztetni. Erre jó példa, hogy már lehet
találkozni marketing kampányoknál önálló mobilstratégiákkal is, mert hihetetlen mértékben
nő az ilyen eszközökre fejlesztett alkalmazások terjedése55.
Áttérve az üzleti problémamegoldás szempontjából ideális interakciós megoldásokra, a
gyakorlatban új szó képződött, a guglizáció56. A nagy internetes kereső cégek egyre nagyobb
jelentőséggel bírnak a cégek weboldalának látogatottságát illetően. A megfelelően kialakított
keresőstratégia a piaci térhódítás egyik eszközévé vált.
Az online csatorna integráció azt jelenti, hogy a közösségi média csatornák a direkt
marketinggel kiegészülve alkotják a legjobb stratégiát.
A célcsoport érintkezési pontjainak adatgyűjtése elsősorban a többszöri internetes
oldallátogatás esetén fontos, hogy az eladáshoz vezető csatorna tulajdonságait értékelhessük.
Az digitális marketing és a személyes adatok önrendelkezési jogának ütközése adatvédelmi
„háborús állapotokat” hoznak lére permanensen, ebben a digitális marketing legfőbb fegyvere
a precízen alkalmazott cookie-technológia, ahol a célcsoport „örömmel és önkéntesen” ad
adattárolási lehetőséget saját eszközén.
A trendek permanens fejlődést mutatnak a digitális eszközök marketing célú
használatának kérdésében. Ugyanakkor jobb lenne ezt integrált szemléletben kezelni, mielőtt
minden új digitális ötlet új tárgyalást indukálna.
A marketingkommunikáció integráló gyakorlata
A marketingkommunikáció permanens kutatása alapvető olyankor, amikor a
kommunikáció maga forradalmi változásokon esik át. Olyan konvergencia folyamat zajlik,
amelyben az internet hálózatok és a mobil kommunikációs hálózatok a szolgáltatások szintjén
összeolvadni látszanak. Mind a két kommunikációs technológia magában is mélyreható
változásokat okoz, de a kettő összekapcsolódása további új minőségeket hoz létre. Már most
elmondhatjuk, hogy a földrajzi és időbeli kötöttségek nélkül tömegesen elérhető közösségi
terek válnak a kommunikáció súlypontjává. Természetesen nem tűnnek el nyomtalanul a
hagyományos kommunikációs formák sem, biztosan olvasunk még újságot, lapozunk
magazinokat, a háttérben szól a rádió és a szobákban lévő nagy képernyőn tévé műsorok
futnak. Az integrált marketingkommunikáció számára viszont a közvetlen kommunikációt
lehetővé tevő formák lesznek az elsődlegesek.
Állítjuk, hogy az integrált marketingkommunikációs szemlélet mindennapi gyakorlattá
vált, de ezen felül új marketing területek is kialakulni látszanak. Megjelenik az internet
55
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Például: http://mobilkonferencia.hu/wp-content/themes/whirl/docs/csaki_roland_www_mobilkonferencia.pdf
Például ebben az előadásban: www.ektf.hu/~botal/tanegys/e_business/2_konzultacio.pptx

115

marketing (például Chaffey 2009), a kapcsolati marketing (például Little - Marandi 2008) és
ehhez hasonló friss irányzatok (például Strauss – Frost 2012).
Az integrált marketingkommunikáció fősodrában az internet alapú szolgáltatások
állnak és ezeket egészíti ki a többi csatorna kisebb-nagyobb speciális megoldása (lásd még
RYAN – JONES 2010).
Összegzés
A fentiekből következtetve állítjuk, hogy a 3D marketing már a mai gyakorlatban
integrálja a három „D” betűs marketing, a direkt (direct) marketing, az adatbázis (database)
marketing és a digitális (digital) marketing területeit. Egységes szerkezetben segítheti az új
folyamatok megértését, és a szakterületek tárgyalását is egyszerűbbé és hatékonyabbá teheti.
A közeljövőben tervezzük egy ennek megfelelő szakkönyv összeállítását és
megjelentetését, nemcsak a gazdálkodási egyetemi hallgatók, hanem egy szélesebb szakmai
közönség számára is.
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Süle Edit57: Időigények és a marketing
Összefoglalás: Az idő, mint a tevékenységek kerete mind a társadalomban, mind a gazdaságban növekvő
jelentőségű, mivel korlátos kapacitásként viselkedik az egyre gyarapodó teendők között. A társadalom tagjai
fogyasztói minőségükben különbözőképpen értékelik a vásárlás időáldozatát, de a mindennapos beszerzésekben
és az ügyintézésben a gyorsaságra törekvés a legfőbb szempont. Növekszik az időkímélő értékesítési csatornák
használata, a gyorsaságot ígérő szolgáltatások pedig magasabb minőségi szintet képviselve magasabb áron
értékesíthetők. A gyorsaság tehát hívó szóvá vált a fogyasztók számára, és ez a marketingnek is új irányokat
jelenthet a kommunikációban. További lehetőséget teremt a kiszolgálás menedzsmentben az objektív idő mellett
a szubjektív időtudat léte. A válság éveiben fölértékelődnek a szubjektív időérzet befolyásolására törekvő
megoldások, amiknek a célja nem a tényleges várakozási vagy kiszolgálási idő csökkentése, hanem ezek
szubjektív időtartamának lerövidítése, ami viszont lényegesen egyszerűbb eszközökkel oldható meg, ha ismerjük
a szubjektív időérzet hátterét, jellemzőit és összefüggéseit a várakozás körülményeivel.
Kulcsszavak: objektív idő, szubjektív idő, időérzékenység, marketinglehetőségek
Summary: Time, as a framework of activities is more and more important also in society and economy, due to
its limited capacity to act for growing number of tasks. The different members of societies as customers evaluate
the time inputs for purchase in different way, but in the daily procurement and processing, speed is the most
important aspect. Increasing time-effective marketing channels are used, speed of services that promise a higher
quality level represented sold at a higher price. So the speed, the pace of service has become a call for
consumers, and this is how marketing can represent new directions in communication. Another opportunity for
service marketing is existence of objective and subjective experience of time. In the years of crisis increasing the
value of solutions to seek shorten the duration of subjective time, instead of reduction of actual service time.
Shortening the subjective time can be solved by much simpler methods if we know the background of subjective
time perception, characteristics, and context of the waiting conditions.
Keywords: objective time, subjective time, time sensitivity, marketing possibilities

Bevezetés
Napjaink társadalmi, gazdasági jelenségei növekvő arányban fejlődnek exponenciális
trend szerint (Gleick, 2003). Ez azt jelenti, hogy egyre rövidebb idők alatt egyre nagyobb
változások zajlanak, a népesség egyre rövidebb idők alatt kétszereződik, az adathordozók
kapacitása gyorsuló ütemben duplázódik, a bennünket elérő információ mennyisége fokozott
ütemben nő, és egyre nagyobb távolságokat érünk el egyre rövidebb idő alatt. . A globalizáció
megfogalmazható az idő értelmezése mentén. „Eszerint a világgazdaság egységesedési és
integrációs folyamatainak már hosszú ideje tartó, korábban soha nem látott mértékű
felgyorsulása rejlik a globalizáció kifejezéssel jelölt összetett jelenségcsokor mögött”
(Konczosné, 2003). Mindez azt a szubjektív érzetünket növeli, hogy gyorsul a világ, amiben
élünk, az idő szűkös erőforrássá válik, amiből egységnyi mennyiséget egyre több dologra
kellene hasznosítanunk. Kialakult, és növekszik egy olyan időérzékeny réteg a társadalomban,
amely számára az idő - mint pótolhatatlan erőforrás - egyre értékesebbé válik, fogyasztóként
pedig az a legfőbb érdeke, hogy minél kevesebb időáldozat árán jusson hozzá a szükségesnek
ítélt dolgokhoz.
A közgazdaságtan is erőforrásként kezeli az időt, mint olyan jószágot, amiből
rendszerint kevesebb használható föl a szükségesnél, és átváltható egyéb erőforrásokra. Az
idő a közgazdaságtan szerint az olyan javak közé sorolható, ami
 korlátos
 nem tárolható
 nem pótolható
 nem befolyásolható a fogyása és
 rendszerint szűkösen rendelkezésre álló speciális erőforrás (Jakoby et al. ).
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Ezek a tulajdonságok megnövelik az értékét, hiszen a helyettesíthető javak (idő, pénz,
vitalitás) közül egyedül az idő nem termelhető újra. Konczosné (2009a) az egyetemi
hallgatók, mint fogyasztói csoport igényeit vizsgálva megállapítja: „Sokak számára
érthetetlen módon gyorsul az idő, örök harc alakul ki az elvégzendő tevékenységek és a
rendelkezésre álló idő miatt. Hogyan éli meg mindezt egy egyetemi/főiskolai hallgató?
Karriercélként öt, legfeljebb tíz év alatt megteremtett egzisztenciát tervez.”
A szubjektív (belső) idő megjelenése marketing szempontból a vevői oldalon okoz
leginkább következményeket. Annak, hogy milyen igények fogalmazódnak meg az
időparaméter mentén, azaz mennyire gyors vagy pontos kiszolgáltatást szeretnénk, hogy mik
a preferenciáink és ezeket mi módon próbáljuk érvényesíteni, szubjektív okai is vannak.
Ugyanígy a kiszolgálás megítélése is szubjektív alapokon nyugszik, függ attól, mennyire
tekintjük értéknek az időt, függ az idő iránti beállítottságunktól, az időérzékenységünktől, a
várakozási hajlandóságunktól, stb., ezért is jelent nehéz feladatot a másik oldalon – a
kiszolgáló cégek oldalán – a vevői elégedettség modellezése és mérése.
A szubjektumok időhöz való hozzáállásának ismerete szerepet kaphat annak
eldöntésekor, hogy van-e egyáltalán igény idő alapú szolgáltatásokra, termékekre, érdemes-e
gyorsabb kiszolgálásra, rövidebb reakcióidejű válasznyújtásra berendezkedni a kínálati
oldalon. A marketingnek észre kell vennie azokat a lehetőségeket is, amiket az elkerülhetetlen
várakozások szubjektíven érzékelt időtartamának csökkentése jelenthet.
A tanulmány összefoglalja az objektív és szubjektív időre vonatkozó legfontosabb
elméleti különbségeket, majd a szubjektív időérzet működésébe enged bepillantást olyan
lehetőségek bemutatásával, amik lerövidítik az érzékelt időt. Végül egy saját kutatást ismertet,
ami a marketingben nem megszokott módszerek alkalmazásával vizsgálta a szubjektív
időtudat létezését és a beszerzési viselkedésre gyakorolt hatásait.
Az objektív és szubjektív idő különbségei
A tanulmányban az idő kétféle megnyilvánulási formája, illetve ezek különbségei
alapján veszem szemügyre a vásárlók viselkedését és az őket kiszolgálók, a kínálatot alakítók
szempontjait. Az idő sokféle megnyilvánulási formájából – Bruneau nyolc féle időt említ
(Bruneau, 1977) – az objektív (mennyiségi) és szubjektív (minőségi) időt különböztetem meg.
Az objektív idő jelentőségét az adja, hogy az órák által mért idő az alapja az életünknek. Ez
alapján tervezzük és működtetjük reálfolyamatainkat, ez adja meg a keretét és a koordináció
egyértelmű lehetőségét társadalmi és gazdasági eseményeinknek és viselkedésünknek. A
tudományos vizsgálódások is objektív eszközökre, módszerekre és a megismételhetőség
feltételére épülnek. A szubjektív idő megjelenése viszont – ami mindenki számára más
jelentést hordoz – azért szükséges, hogy a tényleges történések – amiknek szubjektumok a
részesei – folyamata és kimenetelei magyarázhatóvá, esetleg előre jelezhetővé váljanak.
Az objektív (külső) idő kategóriája szükséges a marketing stratégiák tervezése és
értékelése kapcsán is. Az idő nem csak, mint tervezési keret, de mint stratégiai cél is meg kell
jelenjen az időre érzékeny piacokon és időérzékeny termékek esetében. Az időnek az objektív
szemlélete az alapja a kiszolgálás idő alapú mérésének és összehasonlításának is. A
logisztikában az időteljesítmények számbavétele során szintén az objektív idő nyújt keretet a
kiszolgálás értékeléséhez.
Az objektív idő (óra-idő) folyamatos, lineáris idő, ami végtelenül osztható58, objektív
mennyiségi egységekből áll, amik homogének, egységesek, szabályosak, pontosan
meghatározottak és mérhetők (McGrath, 1988). Az időt a földi léptékeinknek megfelelő
newtoni abszolút kategóriaként, nem pedig az einsteini relatívként értelmezem.
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A végtelen oszthatóság határa az idő „vége”, a kvantumfizika által meghatározott ún. Planck-idő, ami a
másodperc 1043 része, az az időtartam, ami egy fénysebességgel haladó fotonnak egy Planck-hossz (10-41 cm)
megtételéhez szükséges.
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Az idő társadalmi szemlélete alapot adhat a szubjektív időtudat vizsgálatához
(Durkheim, 1978). Ezen keresztül jelenhetnek meg az egyéni időtudatok és az
időorientációk59 hatásai (Hall, 1994, Hofstede, 2008, Trompenaars, 1977) – amik vásárlói
igényekben, konfliktusokban, döntésekben, viselkedésben jutnak kifejezésre, ugyanakkor meg
is különböztetik a vásárlókat. Az 1. táblázat bemutatja, hogy a kulturális különbségeket
meghatározó időorientációknak vagy időperspektíváknak milyen sajátosságaik vannak.
1. táblázat
A hosszú- és rövidtávú időorientáció sajátosságai
HOSSZÚ TÁVÚ ORIENTÁCIÓ

RÖVIDTÁVÚ ORIENTÁCIÓ

Kitartás
Stabilitás igénye
Többféle igazság elfogadása
egymás mellett
Pragmatikus megközelítés
Tartalékolás a jövőre

Gyors eredményekre koncentrálás
Változások elfogadása
Abszolút igazságban gondolkodás
Normatív megközelítés
Költeni ma

Forrás: Hofstede, Bond, 1998.

Az időkezelés nem csak a hosszú-, vagy rövidtávú időperspektívától függ, de
megjelenik a válságkezelési módokban is. Konczosné (2009b) megállapítása szerint „a
hosszútávon gondolkodó társadalmakban jellemző az olyan erények ápolása, amelyek a
jövőben, lassan hozzák meg a gyümölcsüket (kitartás, takarékosság, a források gazdaságos
felhasználása). Céljuk nem a rövid távú haszon, hanem az, hogy tíz év múlva a vállalkozás
nyereséges legyen. Jellemző a munkahelyhez való élethosszig tartó hűség. Jelentékeny
megtakarításaikat ingatlanba fektetik. Hosszú távú gondolkodás a jellemző Kína, Hongkong,
Tajvan, Japán, Dél-Korea, Brazília, India kultúráira.”
A kulturális különbségeket vizsgáló modellekben a szekvenciális vagy szinkronizációs
(Trompenaars, 1977), illetve a monokronikus vagy polikronikus (Hall, 1994)
viselkedéskategóriák is megjelennek. A 2. táblázat a teendőket egymás után végzőket, és a
párhuzamos cselekvéseket előtérbe helyezőket különbözteti meg.
2. táblázat
Eltérések a monokronikus és polikronikus időkezelésben
MONOKRONIKUS EMBER

POLIKRONIKUS EMBER

Egyszerre egy dologra koncentrál
Időpontokat, határidőket szigorúan betartja
Alacsony kontextusú, sok információra van
szüksége
Munkája iránt elkötelezett

Egyszerre több dologra figyel
Időpontokat, határidőket akkor tartja be, ha lehet
Magas kontextusú, sok információval rendelkezik

A tervekhez szigorúan ragaszkodik
A magánszférát tiszteletben tartja,
nem szeret másokat zavarni
Az azonnali, gyors cselekvés híve
Rövid távú kapcsolatokhoz szokott

Inkább az emberek, emberi kapcsolatok iránt
elkötelezett
A terveket könnyen és gyakran változtatja
Inkább az üzleti szférát részesíti előnyben
a magánszférához képest
A cselekvés gyorsaságát az emberi kapcsolattól
teszi függővé
Hajlamos egész életére szóló kapcsolatok kiépítésére

Forrás: Falkné, 2008.
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Az időorientáció vagy időperspektíva meghatározza, hogy egy egyén vagy társadalom viselkedése és döntései
a rövidtávú sikerekre koncentráltak, vagy a hosszútávon elérhető előnyöket hangsúlyozzák.
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Ezek a hatások nemcsak a végső fogyasztásban jelennek meg, hanem az üzleti
viselkedést is befolyásolják, mivel – hiába a cég törekvéseinek, érdekeinek, prioritásainak
képviselete a „mit” során – a „hogyan” megválaszolása itt is a szubjektumok szintjén zajlik,
ahol helyet kapnak az egyéni időjellemzők mind a céghatárokon belüli döntésekben, mind a
külső kapcsolatokban.
A szubjektív idő az egyéni időt jelenti, ami elszakad az órák által mutatottól, és amit
számos – a társadalomtudományok, a viselkedéstudományok, a pszichológia, stb. által
vizsgált – tényező alakít. A
3. táblázat az objektív és szubjektív időjellemzőket foglalja össze.
3. táblázat
Az objektív és szubjektív időfogalmak összehasonlítása
JELLEMZŐK

OBJEKTÍV IDŐ

SZUBJEKTÍV IDŐ

Rövid leírás

„óra-idő”
Az idő, mint kronologikus
kontinuum
Jellemző tulajdonságok
Tárgytól független
Valós
Kvantitatív
Folyamatjelleg
Folyamatos
Lineárisan homogén
Tetszés szerint osztható
Események meghatározása az Racionális rend
időben
˗ Korábbi

„átélt idő”
Az idő, mint egyéni észlelés és
fölfogás
Tárgyhoz kötött
Szubjektíven alkotott
Kvalitatív
Nem folyamatos
Ciklikusan szakaszos
Nem osztható föl tetszés szerint
Modális rend
˗ Múltbeli

˗

Egyidejű

˗

Jelenbeli

˗

Későbbi

˗

Jövőbeli

Forrás: Aleff, 2002

A szubjektív időtudatot tehát meghatározzák egyéni jellemzők, de külső tényezők is.
A legfontosabb exogén hatások az adott társadalom, az adott kor, a regionális elhelyezkedés, a
technikai színvonal. Az egyéni hatások – mint korábban láttuk – több dolog eredőjeként
értelmezhetők. Függnek a demográfiai jellemzőktől (életkor, életszakasz, családi- és
egészségi állapot, munkavégzés, jövedelmi helyzet, lakóhely), de a személyiségtulajdonságok,
egyéni motívumok, pszichográfiai tényezők is jelentősen befolyásolják (az idő észlelésének
módja, szemlélete, időtudat, időorientáció, időstílus).
Utóbbit Block (1990) időszemélyiségként azonosítja, ami olyan egyéni jellemző,
amiben szubjektív módon szintetizálódik az összes időhöz köthető benyomás, érzet, látásmód
és következmény. Megjelenik benne az időfölfogás, időkezelés, a pszichológiai idő, az
időorientáció és időtapasztalatok.
Pszichológiai idő
Annak ellenére, hogy különböző időészlelési minták léteznek, az idő érzékelésére
nincsen külön érzékszervünk. A pszichológiai idő kutatása régi és kedvelt vizsgálati terület,
ami az idő individuális és szubjektív aspektusait vizsgálja az idő fölfogása, megélése és
rekonstruálása részleteinek föltárásával (Ehmann, 2004, 2005). A pszichológusok azt
mondják, az idő mint olyan önmagában nem érzékelhető. Események szükségesek a
megéléshez, és tapasztalatok az előhívásához (emlékezet). A pszichológia idővel foglalkozó
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részei eltérő problématerületeket képviselnek. A kronobiológia foglalkozik a belső
időkoordináló mechanizmusok működésével (Honbolygó, 2004). A biopszichológia
képviselői az információ-feldolgozó struktúrákat és a neurális irányító folyamatokat, míg a
fejlődéspszichológia az egyéni időmegélés és időbeli viselkedés változásait tanulmányozzák.
Megállapításaik szerint minden organizmus rendelkezik egy olyan belső órával, ami
ritmikus működést tesz lehetővé. Az emberek esetében ez az agyból kiinduló parancs
formájában jut a sejtekhez, amelyek egyenként is rendelkeznek bizonyos óraszerkezettel. Még
a legkezdetlegesebb élőlény is méri az időt, a szemesállatka (tengeri egysejtű) például az
apály és dagály ritmusában fölemelkedik és lesüllyed akkor is, ha pohárban tartjuk.
A belső órák szinkronizálása az embereknél környezeti jelzéseken keresztül történik,
amelyben a napfény játssza a főszerepet. Viszont e nélkül is megmarad a nagyjából 24 órás
ritmus (plusz/mínusz kb. 1 h), ezt igazolták azok a magányos barlangkísérletek, amikben
hónapokon keresztül óra és minden más időmérő eszköz nélkül, egy lámpa és jegyzetfüzet
segítségével próbálták rekonstruálni a belső óra működését60 (Klein, 2008).
A pszichológiai idő modellezése lehetővé teszi, hogy az egyes időtartamok hossza
megélésének szubjektív részletei és az objektív időtől való eltérései jobban magyarázhatóvá
váljanak. Ezzel foglalkozik az ún. durációs elmélet, ami szerint az időtartamok fölfogása és
interpretálása az emberi tudat terméke. Ezen alapul az a szubjektív időparadoxon, amit a
kognitív modellek magyaráznak. A szubjektív időparadoxon szerint a megélt és rekonstruált
időhosszok ellentétes irányba térnek el egymástól és az objektív időtől. A megélt idő rövidnek
tűnik akkor, ha eseménydús, vagy újdonságok történnek benne, annál rövidebbnek, minél
magasabbak az adott szituáció kognitív követelményei. Ilyenkor nem az idő múlására
figyelünk, így az könnyen elillan, ellentétben a tevékenység nélküli, unalmas, vagy monoton
időszakokkal, amiket rendkívül hosszúnak érzékelünk. Az időtartamok rekonstruálása
emlékezés által történik, de nem az időre önmagában, hanem az eseményekhez, történésekhez
kötött időre emlékezünk. Így egy – a jelenben rövidnek érzett – időszak a múltból előhívva
hosszúnak tűnik, ugyanígy egy nehezen eltelő jelenbeli időszakasz visszanézve röviddé válik
(hacsak nem emlékezünk a közben átélt gyötrelmes érzéseinkre is) (Block, 1990).
A gyorsulás trendje
A mai kor kulcsszavai az újdonság, átmenetiség, sokféleség és akceleráció (gyorsulás).
A haladás üteme gyorsabb lett, mint a nemzedékváltás ritmusa. Példa erre a tudományos
tevékenység 10 évenkénti duplázódása, aminek következményeként a történelem folyamán élt
összes tudósok kilencven százaléka ma él és dolgozik. Ezek a gondolatok a pár éve elhunyt
fizikatudósunk, Marx György szavai, és nem ma, hanem a 60-as évek végén, negyven éve írta
őket (Marx, 2006). Ma a fizikatudományok területén állítólag nyolc év az ismeretek
duplázódási ideje. A világ gyorsulására szintén szemléletes az óra példája: ha egy órán
akarnánk ábrázolni az emberi történelem 4-5 millió évét, akkor az emberi civilizáció az utolsó
3-4 percbe sűrűsödne (Hámori, Szabó 2006).
Érdekes megállapításokra jutott Levine, (1997, 1998), aki különböző országokban
végzett kutatásokat az időhöz való viszony, az idő és az élettempó összefüggésére. Azt találta,
hogy minél hatékonyabb egy ország gazdasága, annál gyorsabb az élettempó, minél
iparosodottabb egy ország, annál kevesebb a szabadidő, és minél városodottabb egy ország
(minél több a város), annál gyorsabban mozognak az emberek. Ehhez kapcsolódik az ún.
Linder axióma is, ami azt mondja, hogy minél fejlettebb egy ország, annál nagyobbnak
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Az egyik első ilyen kísérlet a Déli-Alpok egyik gleccserbarlangjában történt, 130 méterre a föld alatt, ahol a
francia Siffre kutatta a belső idő működését olyan környezetben, ahol nincsenek „események”, amikhez az idő
múlása köthető. Később a Nasa szervezésében egyetemisták részvételével is végeztek hasonló kísérleteket, sőt
magányos női követők is akadtak, egyikük esetében sajnos tragikus hosszú távú következményekkel (Klein,
2008).
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érzékelt az idő nyomása, és annál drágábbnak értékelik az emberek az idejüket (Linder,
1970).
A fogyasztás szerkezetében utolérhető változások egyik magyarázó tényezője az
időkorlát megjelenése, illetve bevonása a fogyasztói döntést meghatározó változók közé. Az
egyéni fogyasztásban növekszik az időpreferencia (sürgősség-preferencia) szerepe. Ez azt
jelenti, hogy annál kevésbé értékes számunkra egy dolog, minél hosszabb időt kíván a
hozzájutás, azaz egyre magasabb a várakozás haszonáldozata. Utóbbi összefüggésben van az
átalakuló életmóddal és a nyugati kultúrát jellemző időorientáció hatásaival is. Rosa (2003) a
gyorsaság társadalmának nevezi a nyugati társadalmakat, az idő pedig értéktényezőként
jelenik meg az egyre inkább fogyasztásra berendezkedő társadalom életében. Hazánk helyzete
ebből a szempontból speciális, mert, ahogy arra többek között Huszka és Polereczki (2009) is
rámutatott, a magyar lakosságból eltűnni látszik a középréteg, a legfőbb fogyasztó.
Egy – az információs társadalmat és gazdaságot elemző – monográfia (Hámori, Szabó,
2006) további trendeket említ. A gyorsulás – mint az egyik legfőbb trend – jelei mindenhol
utolérhetők, és jelentősen átalakítják – eddig állandónak vélt – struktúráinkat (Adam, 2004).
Adam szerint, ha az idő pénz, az a legjobb, ami a leggyorsabb. A globalizálódó világ
kihívásai, a gyorsan fejlődő technika hatásai, a változó kereskedelem csatornáinak súlypontáthelyeződése lehetővé teszi, sőt ki is kényszeríti az élettempó fölgyorsulását, az igények
átformálódását. A nyugati társadalmakban az idő észlelése egyértelműen gyorsuló világot
mutat (Gleick, 2003), ez is oka egy „időérzékeny” társadalmi réteg megjelenésének, és
folyamatos bővülésének (Hassan, Purser, 2007). Rosa (2003) három különböző területen
azonosítja a gyorsulás tendenciáját. A leginkább mérhető a közlekedés, a kommunikáció és a
termék előállítás fölgyorsulása, amit technológiai gyorsulásnak nevez61. A második a
társadalmi változások fölgyorsulása, ahol a központi gondolat az intézményi stabilitás
megváltozása (pl. a házasság intézményének, a foglalkoztatás időtartamának bizonytalanná
válása, vagy a közigazgatás rendszereinek változásai). A harmadikként meghatározott tényező
az életritmus fölgyorsulása, amit a mindennapi élet megtapasztalására alapoz, amiben az idő
erős külső korlátként, sőt nyomásként érzékelhető, hiánycikként van használva, és áldozatként
érzékelt az eltöltése, mert cserében le kell mondani egyéb – szintén időt igénylő –
tevékenységekről.
A gyorsasági trend a válság időszakában is megmaradt, ennek a marketing
kiszolgálója, sőt ösztönzője is lehet. Filozófiai, sőt lassan etikai és egészségügyi kérdéssé is
válik azonban a gyorsulási dilemma, azaz, hogy szabad-e, és meddig helyes gyorsítani az
élettempót. Anélkül, hogy ebben most állást foglalnánk, állapítsuk meg azt a minimumot,
amit a marketing mindenképpen megtehet, sőt dolga is megtenni, ez pedig a vásárlók
elégedettségének fokozása akár olyan megoldások által is, amik nem gyorsak, de legalább
annak az érzetét keltik. Az is eredmény, amikor a lassú nem tűnik olyan lassúnak. Különös a
jelentősége ennek az elkerülhetetlen várakozások lerövidítésében; erre is sokféle módszer
alkalmazható. Szubjektív időérzetünk eltéréseivel és ennek kihasználási lehetőségeivel
foglalkozik a következő fejezet.
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A technológiai gyorsulás kapcsán Wajcman (2008) vizsgálja a mobilkommunikációs technológia
elterjedésének hatásait, és empirikus vizsgálatokat sürget az olyan következmények kimutatására, amikre az
elméleti előrejelzések nem is gondolhattak, pl. az egyéni időbeosztás mikro-koordinációjának megváltozása, a
párhuzamossá váló tevékenységvégzés, a határidőkhöz és időpontokhoz való viszony rugalmassá válása a
változtatás lehetősége miatt, illetve az időnyomás érzetének fokozódása az állandó elérhetőség következtében,
vagy a mobil eszközök használatától való elfordulás.
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Az érzékelt idő lerövidíthető
A várakozási időt általában rosszul tűrjük, jellemző a fogyasztói türelmetlenség. Saját
időnk értékelésétől függően változik az időérzékenységünk, és ezzel összefüggésben a
várakozási hajlandóságunk is.
Az időt önmagában nehéz értékelni, viszont gyakran válik szükségessé, hogy
fölhasznált, vagy éppen elvesztegetett időnket különböző okokból utólag értékeljük vagy a
jövőre vonatkozóan tervezzük. Erre van szükség, amikor a versenyző tevékenységek között
választunk a hasznosság mérlegelésével (Stigler, 1961), vagy utólag vesszük szemügyre, hogy
bizonyos időszak alatt mennyire voltunk eredményesek. Tevékenységeink elhelyezése az
időben szintén ilyesfajta mérlegelést kíván. A nyugati ember teljesítményközpontú életmódja,
de a még korábban gyökerező tanok (pl. protestáns etika) az idő hatékony kihasználására
ösztönöztek, az aktív és eredményes tevékenység nélküli időtöltés ellen foglaltak állást
(Weber, 1995). Az idő értékeként leggyakrabban az idő közvetítésével keletkező költségeket,
vagy elveszített jövedelmet mérték (Becker, 1965), de egyes szerzők explicit formában is
rákérdeztek, „how much money is time” (Gronau, 1973), illetve közvetlen formában
elemezték az idő-pénz trade-offot.
Érdekes vizsgálat volt a termékre vagy szolgáltatásra azonos sorban várakozók
megkülönböztetése a hozzájutás szubjektív ára szerint, amit az eltérő időköltségek
differenciáltak. A drágábbnak értékelt idő könnyebben váltható magasabb árú, időspóroló
javakra (Nichols, et al, 1971).
A fogyasztói türelmetlenséget használják ki azok a szolgáltatók, akiknél hosszabbrövidebb várakozással jár az igénybevétel, és észrevették, hogy az idő múlásának érzékelése
kívülről is befolyásolható. Az idő szubjektív hosszúságának csökkentésére rafinált
megoldásokat találtak ki, amik lefoglalják a figyelmet (Kenesei, Kolos, 2007). Veres az
alábbiak szerint foglalja össze a várakozási idő szubjektív hosszára ható tényezőket:
 a tétlen időt hosszabbnak érezzük,
 a folyamatot megelőző várakozás hosszabbnak tűnik, mint a folyamat közbeni,
 az aggodalom növeli a várakozási idő észlelt hosszát,
 a bizonytalan hosszúságú várakozás hosszabbnak tűnik, mint a kiszámítható,
 az indokolt várakozást rövidebbnek érezzük,
 az igazságtalannak tűnő várakozást hosszabbnak éljük meg,
 minél nagyobb értékű ügyletet bonyolítunk, annál türelmesebben várakozunk,
 a csoportos várakozás rövidebbnek tűnik, mint az egyéni,
 a várakozást kitöltő megoldásokra (waiting-time fillers) különbözőképpen
reagálunk (Veres, 2009).
Veres (2009) az ügyfelek nézőpontja szerint négyféle olyan időtartamot különböztet
meg, amit a szolgáltatónak eltérően kell menedzselni. Ezek az ügyfél szempontjából:
 hasznos időtartam (aminek nem cél a csökkentése),
 semleges időtartam (amiről a szolgáltatásnyújtó érdekei és lehetőségei szerint lehet
dönteni),
 szükségszerű időtartam (pl. közlekedési, rakodási időszükséglet, amit a
technológiailag ésszerű mértékig lehet csökkenteni, ill. az egyes folyamatelemeket
átszervezni),
 holtidő (pl. várakozási, sorban állási idők, amik egyértelmű csökkentése a cél).
A várakozási és kiszolgálási idő tervezésének külön irodalma alakult ki, amit
különösen a folyamatmenedzsment hasznosít. Az alkalmazásra érdemes megoldások
befolyásolják a tervezett kapacitást attól függően, hogy az ügyfelek érkezése és kiszolgálása
milyen típusú folyamattal (determinisztikus, sztochasztikus) írható le.
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A felsorolás utóbbi három kategóriája tényleges időszükségleteinek csökkentése
minden tevékenység esetén a vevők és kiszolgálók kölcsönös érdekeként jelentkezik. Az a
fajta holtidő azonban, amit különböző helyeken várakozással töltünk, semmilyen sorban állási
modellel nem küszöbölhető ki teljesen, így ésszerű cél a várakozás szubjektív hosszának
rövidítését célzó megoldások állandó fejlesztésére törekedni.
Empirikus kutatás a szubjektív idő megjelenéséről és hatásáról
Az idő szerepét, megjelenését és fontosságát vizsgálta magyarországi cégek körében
az a kutatás, amelyben a szubjektív idő megjelent 2009-ben. A kutatás online kérdőíves
megkérdezés és fókuszcsoportos beszélgetések keretében zajlott. Az idő megjelenését a
megkérdezett cégeknél direkt és indirekt kérdések formájában vizsgáltam a kérdőíven belül,
mivel feltételezésem szerint az idő tudati szintű és cselekvési szintű dimenziója eltér
egymástól. Az idő fontosságát is kétféle módon találtam mérhetőnek, közvetetten az idő
megítélése alapján, ami a vélemények, kinyilatkoztatások szintjén értékelhető, de ami nem
föltétlenül mutatkozik meg a viselkedésben és döntésekben, és közvetlenül, ami az idő
kezelésében látszik, gyakorlati tényekben is utolérhető időhöz köthető viselkedési jellemzők
(pl. az idő tervezése, mérése, minőségi elvárásként való megjelenése) alapján.
Az idő indirekt szerepéről attitűdkérdéseken keresztül tájékozódtam, amik az idő
értékének megítélésén, a várakozás megítélésén, a határidőkhöz való hozzáálláson keresztül
egyetértési skálán mérték az időhöz való viszonyulást. Az időtényező szerepe direkt módon az
időbeli viselkedés alapján mérhető, amit elég nehéz követni egy online kérdőívben, ezért az
időkezelés kérdéseit az idő használatán és menedzselésén keresztül vizsgáltam, azt
feltételezve, hogy egy tényező fontossága mind az alkalmazásában, mind pedig a mérésében
és értékelésében megmutatkozik, ezek pedig utólag is nyomon követhetők. A közvetlen
kérdések kitértek az időparaméter cégen belüli használatára (beszállítók értékelésében,
beszerzők motiválásában, JIT rendszer használatában, stb.), valamint a külső (beszerzési)
kapcsolatokban megmutatkozó szerepére az elvárások, a kiszolgálási tapasztalatok és a
pontosság-késedelem ellentétpár felhasználásán keresztül.
Fölmerültek továbbá olyan kutatási kérdések is, amelyek megválaszolása kérdőíves
formában nem volt lehetséges. Ilyen volt a szubjektív időkezelés szerepe a céges
működésben, melynek mélyebb részleteihez csak kvalitatív eszközök tudtak elvezetni. A
kutatást lezáró fázisban koncentrált eljárást választottam, fókuszcsoportos beszélgetés
keretében vizsgáltam a szubjektív idő megjelenését a szervezeti beszerzési és kiszolgálásmegítélési kérdésekben, amihez projektív technikákat és célzott kérdéseket használtam. A
projektív technikák alkalmasak nem tudatosan használt tulajdonságok, készségek,
személyiségjellemzők kreatív föltárására. A megszemélyesítést, az asszociációk lehetőségét
és a befejezésre váró mondatot alkalmaztam a rejtett időszemélyiség földerítésére, és
csoportos beszélgetést a hatásainak megállapítására.
A fókuszcsoportos beszélgetés során általam használt technikák a pszichológia
területéről származó olyan módszerek, amiket pár éve sikerrel alkalmaznak a
társadalomtudományok is olyan esetekben, amikor mélyebben fekvő, vagy rejtett
motivációkat, mintákat, tudati hátteret kívánnak vizsgálni. A projektív technikák a kivetítés
lehetőségét teremtik meg, amikor nem közvetlenül kérdezünk rá a vizsgálni kívánt dologra,
hanem közvetítő közegeket kínálunk, olyanokat, amik útján kifejezhetők, illetve megfejthetők
a látens tudati tartalmak is. Időkezelésünk „zsigeri”, időérzékünk, időtapasztalataink,
emlékezésünk a legtöbbször nem tudatos gondolkodás vagy tevékenység eredménye. Nem
vagyunk tudatában ugyanis időszemélyiségünk minden részletének.
Ezért szükséges olyan módszer, amivel az idővel kapcsolatos viselkedés rejtett
dimenziói is föltárhatók. Az alkalmazott projektív technikákkal nyert eredményeket a
tartalomelemzés módszerével értékeltem. A tartalomelemzés a különböző típusú –
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közleményeknek nevezett – verbális közléseket értékeli a kutatás céljainak megfelelő
kategóriákba sorolt elemzési alapegységek (szavak, kifejezések, mondatok) vizsgálata által
(Antal, 1976). Az egyes előfordulások gyakorisága, együttjárása, környezete alapján
következtetéseket lehet tenni olyan mögöttes tartalmakra, amik explicit módon nem
fejeződnek ki a közleményekben. A tartalomelemzés, mint értékelési módszer használható
kvalitatív módon akkor, amikor a lappangó jelentések föltárása a cél (Krippendorff, 2005), de
számszerűsíteni is lehet az eredményeket integratív vagy tisztán kvalitatív eszközökkel a
manifeszt (explicit módon megjelenő) tartalmak vizsgálatára. Az elemzés fontos lépése annak
a kategóriarendszernek a kialakítása, ami alapján a szövegegységek kódolása zajlik. Az
általam használt kategóriarendszer kialakításához a legelterjedtebb kategória szótárakat és az
adatokból kirajzolódó kategóriákat egyaránt használtam.
A cégek időtudatos hozzáállásán az idő – kinyilatkoztatások alapján értékelhető –
megítélését értettem, ami a vélemények szintjén mérhető. Ez az indirekt – tudati szintű –
megjelenése az időnek.
A cégek időtudatos viselkedését a tényszerű magatartások (nem pedig vélemények)
alapján vizsgáltam. Olyan viselkedési jellemzőket és következményeiket vettem szemügyre,
amik a belső működésben és a külső kapcsolatokban ténylegesen jelen vannak és
egyértelműen fölmérhetők. Azt kívántam bizonyítani, hogy az időérzékenynek számító cégek
azok, akik viselkedését az időtudatosság leginkább alakítja. Ez volt a direkt – cselekvésben is
megjelenő – formája az időkezelésnek.
A kutatás eredményei
Hipotézisem szerint a cégek viselkedésében a döntéshozók szubjektív időszemlélete és
időkezelése is megjelenik, ami miatt a gazdasági szereplőkhöz kapcsolt racionális viselkedés
sérül, illetve szubjektív elemekkel egészül ki. Ezt a feltételezést az alábbi hipotézisben
fogalmaztam meg:
H1 Az üzleti vásárlók időkezelésében megjelennek a szubjektív időkezelés hatásai,
amik a beszerzési viselkedést eltérítik a racionálistól.
Hipotézisem arra vonatkozott, hogy a cégek beszerzési viselkedése nem tisztán a céges
érdekek szerint alakul, hanem megjelennek benne a beszerzési döntéseket hozók szubjektív
időkezelésének hatásai is. A szubjektív időviszony következményei megnyilvánulhatnak
mindazokon a helyeken, ahol a döntési szabadság valamilyen szintje jelen van, vagyis nem
tisztán vállalati, formális szabályok alapján kell döntéseket hozni.
Az attitűdkérdésekre érkezett válaszok azt mutatták, hogy a vélemények szintjén az
idő értékes erőforrás, ami egyre fontosabbá válik, miközben a várakozás veszteséget jelent, és
sokba kerül, ha a várt időpontra nem érkezik meg valami. Az időre vonatkozó állítások
négyfokozatú skálán mért átlaga a legtöbb állítás esetén az 1 „nagyon egyetért” közelében
volt, és sehol sem érte el a 2-t, ami az egyetértés gyöngébb, „inkább egyetért” formájaként
szerepelt. A 4
4. táblázat az egyetértési szintek átlagait és szórásait foglalja össze.
Hasonló volt a helyzet az időparaméterek, mint minőségi tényezők fontosságának
megítélésekor, a gyorsaságot és pontosságot a válaszadó cégek túlnyomó többsége a
legmagasabb (4-es) fontossági kategóriába sorolta.
A késést jelentős vagy igen jelentős problémának tartók aránya majdnem kétharmados
volt. Az időértéket pénzben is mérni tudók több mint ötödénél több százezer forintra rúgott
egy órányi várakozás. A legfontosabb logisztikai elvárások sorrendben a gyorsaság, pontosság
és ár voltak. Ezek az eredmények az idő igen magasra értékelt voltát mutatják.
A cégek viselkedése azonban nem az idő kinyilatkoztatott értéke szerint alakul. Bár a
válaszadók több mint kilencven százaléka nyilatkozta azt, hogy cégüknek sokba kerül a
várakozás, azok aránya, akik ezt pénzben is ki tudták fejezni, a húsz százalékot sem érte el.
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Az idő értékelése a válaszadók többsége esetében tehát inkább érzéseken, illetve a nem
számszerűsített formában jelentkező elemeken nyugodott.
4. táblázat
Az idő szerepéről szóló kijelentésekkel való egyetértés mutatói
Attitűdállítások
Az idő értékes erőforrás.
Az idő a mai világban egyre fontosabbá

átlag
1,12
1,15

szórás
0,37
0,38

A cégek nagy többsége számára veszteséget
jelent a várakozás.
A
cégek
tisztában
vannak
az
időveszteség/várakozás okozta költségekkel.
A mi iparágunk cégei különösen érzékenyek
a határidőkre.
A mi cégünknek sokba kerül, ha valamilyen
anyag/alkatrész/termék nem áll rendelkezésre a
szükséges időpontban.
A mi cégünknél fontos szempont a határidők
tervezése.
A mi cégünknél fontos szempont a határidők
betartása.
Mi gyorsan reagálunk a változásokra.

1,28

0,47

1,77

0,72

1,40

0,55

1,43

0,66

1,32

0,52

1,18

0,38

1,77

0,71

válik.
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Az idő a vélemények szintjén fontos és értékesnek ítélt dolog, aminek a tényleges,
számokkal is kifejezhető értékével a cégek túlnyomó többsége még sincs tisztában. Részükről
ez nem konzekvens viselkedést feltételez, hiszen ami egy cég számára értéket képvisel, annak
nagy valószínűséggel az árát is ismernie kell. Valószínűbb az a magyarázat, hogy az idő
relatíve túlértékelt a nyilatkozó szubjektumok részéről, a cégnél felmerülő értékhez pedig
számszerűsítés híján nem tudnak alkalmazkodni. Több mint 50 %-uk nem tudta megmondani,
hogy a várakozás költsége pénzben is mérhető-e náluk, és majdnem húsz százalékuk állította,
hogy cégüknél a várakozás költsége nincs számszerűsítve. Az időhöz való egyéni viszonyukat
a döntéshozók ilyen körülmények között nagyobb valószínűséggel terjesztik ki – miheztartás
híján – a cégre is. Alátámasztja ezt a feltételezést az is, hogy a cég időkezelésében nem voltak
utolérhetők az idő fontosságának és értékelésének ezek a magas értékei. Vizsgáltam, hogy
kapnak-e szerepet az időtényezők a beszállítók minősítésében.
A válaszadók több mint háromnegyede ár alapján minősít, de a pontosság és gyorsaság
már nem ilyen gyakran használt minősítő tényező. A válaszadók több mint harmada nem
alkalmazza az említett időparamétereket, a beszállítóját pl. 40 %-uk nem minősíti gyorsaság
alapján, és kétharmaduknál nincsenek motiválva a beszerzők a rövid határidő elérésére.
Az idő értéke és ára
A kutatás szerint azokon a területeken, amik nem kialakult vállalati automatizmusok
által működnek, föllelhetők a szubjektív időviszony hatásai. Az időről alkotott vélemények
szignifikáns hatást mutattak a késések jelentőségének megítélésében. A gyorsaság fontossági
megítélésének is szignifikáns befolyása volt a késésekhez való hozzáállásra. Ugyanígy az
időről alkotott vélemények szignifikáns hatást mutattak a késés miatt fölmerülő követelések
érvényesítésére.

126

Ezekhez az eredményekhez képest érdemes a beszerzési idő felére és kétszeresére
változtatott szintjének megítélését értékelni. Különböző árszintek mellett vizsgáltam a
megrendelési idő 50 %-os növelésével és csökkentésével járó hasznosságváltozást. Adott
hozzájutási időért fizetett díjjal (elfogadott árnövekménnyel) fejeztem ki a vevői
hasznosságot, mivel az idő értéke megjeleníthető a fizetési hajlandósággal. A felére
csökkentett átfutási időről – különböző mértékben megnövelt árakhoz kötve –, illetve a
kétszeresére növelt átfutási időről – különböző mértékben csökkentett árakhoz kötve –
négyfokozatú skálán kellett nyilatkozni aszerint, hogy a válaszadó – cége nevében – mennyire
szimpatizál vagy ellenkezőleg a leírt megoldással.
A felére csökkentett és kétszeresére növelt átfutási idő elfogadásáról öt különböző
díjszinten érdeklődtem. A fele akkora átfutási időt
 azonos díj mellett,
 csekély mértékben megnövelt díj mellett,
 20 %-kal megnövelt díj mellett,
 50 %-kal megnövelt díj mellett és
 kétszeresére növelt díj mellett kínáltam föl.
A kétszeresére növelt (fele olyan gyors) átfutási időt
 ugyanolyan díjon,
 kicsit csökkentett díjon,
 20 %-kal csökkentett díjon,
 50 %-kal csökkentett díjon és
 töredékére csökkentett díj mellett ajánlottam.
Az elfogadás szintjét jelző válaszokat az alábbi módon súlyozva, az elfogadást és
elutasítást pozitív és negatív előjelekkel megkülönböztetve, majd a súlyozott
válaszgyakoriságokat a megadott árszinteken összegezve az 1. számú ábra szerinti eredményt
kaptam:
 4 nagyon szeretnénk válasz
1-es súly
 3 szeretnénk válasz
0,5-ös súly
 2 nem szeretnénk válasz
-0,5-ös súly
 1 nagyon nem szeretnénk válasz
-1-es súly
11. ábra
A felére, valamint kétszeresére változó kiszolgálási idő értékelése
A felére, valamint
kétszeresére változó kiszolgálási idő értékelése különböző díjak mellett
különböző díjak mellett
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2,5

Kétszeresére emelkedő kiszolgálási
idő
Felére csökkenő kiszolgálási idő

Az 1. ábrából az látható, hogy a fele akkora átfutási idő lényegesen népszerűbb a
kétszeresnél, de csak kismértékű díjnövekmény mellett. Magasabb árszinten – már 20 %-os
növekedésnél – megszűnik a nagyobb gyorsaság hasznossága, és meredeken zuhan a
kétszeres díj eléréséig.
Az átfutási idő csökkenése tehát nem jár együtt nagyobb fizetési hajlandósággal,
ellentétben az idő értékéről és fontosságáról tett kinyilatkoztatásokkal, és azzal, ami a
szakirodalom álláspontja alapján várható lenne. Ezt jelezte vissza a fókuszcsoportos vizsgálat
eredménye is, ahol igazolódott a szubjektív időviszony erős nyomású és külső kényszerként
megélt volta egyéni szinten, ellentétben a vállalati szinten megjelenő időviszonnyal.
A vállalati viselkedésben tehát indokolt kettéválasztani a céges és egyéni időviszonyt,
és annak hatásait a vállalati viselkedésre. A vállalati racionális viselkedés, és a döntéshozók
szubjektív időviszonyát tükröző viselkedés keveredik össze a kívülről is látható döntésekben.
Az átfutási idő változtatására való reagálás értelmezéséhez ezen kívül érdemes még
számításba venni az alábbi magyarázó okokat
 A beszerzési terület rendszerint az egyre olcsóbb ár elérésében érdekelt (a válaszok
szerint több mint 60 % azok aránya, ahol a beszerzés nem érdekelt a rövidebb
határidőkben, és majdnem 60 % azok aránya, ahol az alacsonyabb ár elérésében
érdekeltek).
 A beszerzési vezetői státusz szorosan összefonódik az árban elért „sikerrel”, ezért
extrém árnövekmény ebben a pozícióban semmilyen egyéb előnnyel nem
kompenzálható.
 Amennyiben a jelenlegi átfutási idő illeszkedik a termelés-irányítási tervekbe, vagy
amúgy is „just in time”, nincs szükség a még gyorsabb hozzájutásra.
 A vállalaton belüli trade-off-ok közvetlenül nem érzékelhetők a beszerzési terület
számára (készletköltség és szállítási idők összefüggése), ezért a kinyilvánított
preferenciák nem fordítódnak le fizetési hajlandóságra.
 Az árban kifejeződő költség lényegesen kézzelfoghatóbb, mint az időmegtakarítás
által közvetített – ténylegesen létező, de esetleg más területen jelentkező – áttételes
megtakarítások és előnyök.
 Amennyiben a valóságban kialkudott átfutási időben és árban már megszületett az a
megegyezés, ami a vevő számára elegendően jó, a kérdés hipotetikus kezelése már
nem takar igazi igényeket.
 A hipotetikus kezelést erősítheti, ha fölmerül a válaszadóban a fele akkora átfutási idő
teljesíthetőségének realitása.
Az előzőekben taglalt kérdés ellenpárja, ami a fele olyan gyors kiszolgáláshoz való
viszonyt vizsgálta, jobban tükrözi az idő értékét. Még felére csökkentett ár mellett is kétszer
annyian mondanának nemet a kétszeres átfutási időre, mint ahányan szeretnék.
A hasznossági trend még a töredékére csökkentett díjú, duplájára növelt kiszolgálási
idő esetén sem fordul meg, a kétszeres átfutási időt pedig semmilyen feltétel mellett nem
tolerálnák a válaszadók (lásd az 111. ábra). A kétszeres átfutási időnek sehol nincs pozitív
hasznossága, vagyis ez a megoldás még nagyon alacsony díj mellett sem elfogadható. Az
elutasítás az alábbi okokkal magyarázható:
A beszállítóval közösen megállapított, megszokott, belső folyamatokba ágyazott,
„birtokolt” kiszolgálási idő „elvesztése” nagy veszteséget jelent, mivel számos negatív
következménye és pszichológiai vesztesége van
 Még a jelentős árcsökkentés sem elég vonzó a kétszeresére nőtt átfutási idő
elfogadásához, a szinte ingyenes szállítás sem tudja ellensúlyozni a duplájára nőtt
átfutási idő hátrányait.
 Ilyen módon drágábbnak tűnik a már megszerzett gyorsaság elvesztése, mint az új,
nagyobb gyorsaság.
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A szubjektív idő a kvalitatív vizsgálat szerint
Kahneman és Tversky (1981) azt mondják, a veszteségek értékfüggvénye meredekebb,
azaz a választási lehetőségek közötti különbség nagyobbnak tűnik, amikor hátrányként
érzékeljük, mint amikor előnyként (Földesi, Botzheim 2011). A kétszeres átfutási idő esetén
az időről az ár ellenében kellett döntést hozni, amik közül az idő volt az, amiben veszteség
keletkezett62, ez pedig az időérték szerinti döntést ösztönözte. Ezt árnyalták az előző hét
pontban fölsoroltak. A fele akkora átfutási időnél viszont az időben keletkezett az előny, az
árban a veszteség, így itt inkább az ár szerinti döntés került előtérbe, ami egzakt módon
megfogható, egyértelmű alapja lehetett a döntésnek. A kétféle tényezőről történő ítélet
aszimmetriája (lásd az11. ábra) arra utal, hogy az idő magasabbra értékelt az árnál. Ezen
magyarázatok alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy a dupla gyors esetre (fele akkora
átfutási időre) vonatkozó eredmények inkább a vállalati érdeket tükrözték, és vállalati szinten
is megfogható (ár) tényező alapján lehetett dönteni róla. A fele olyan gyors esetre (kétszeres
átfutási időre) vonatkozók inkább a szubjektív hozzáállást jelenítették meg, ahol előtérbe
került az egyéni szinten is fontos, sőt húsbavágó elem (idő), aminek szubjektív szemlélete
erősítette a cégérdek alapú, kevésbé megfogható módon jelentkező nézőpontot. Ennek során
az időérték egzakt vállalati kifejeződésének hiányában az egyéni időérték kiterjesztése történt
a vállalati döntésekben. A fókuszcsoportos vizsgálat eredményei megfelelnek az előzőekben
kialakult szemléletnek. A kiscsoportos tesztvizsgálat és a több résztvevős felmérés
ugyanolyan eredményeket hozott a vizsgált kategóriák tekintetében, ezért nem térek ki külön
az első és második vizsgálatra, megállapításaimat mindkét eset megalapozza. A közölt
számok és adatok a második, nagycsoportos vizsgálatra vonatkoznak.
A beszélgetések során a szubjektív időkezelés részletei valamint a cégek idő alapú
viselkedésének eltérései volt a legfőbb téma. A projektív technikák az idő szerepének
feltárását segítették, ezek közül használtam a megszemélyesítést, a befejezetlen mondatot és
az asszociációs technikákat. Ezek eredményeit mutatja be az 5.5. táblázat.
Az idő megszemélyesítése során ábrázolt személyek, környezetük és tulajdonságaik az
idő domináns szerepére utaltak a résztvevők életében.
Túlnyomórészt (a húszból négy kivétellel) férfiként írták le. Korát tekintve idős,
legalább középkorúként képzelték el. Az ábrázolt személy környezetében változatos módokon
jelenítették meg az idő szimbólumait általában az állandóság és stabilitás hangsúlyozása által.
Fontos elemként jelentek meg az idő kapcsán érzett ellentétek az ábrázolásokban. A
kontrasztok föllelhetők voltak a megjelenő személy nemében (hol férfi, hol nő), korában (hol
öreg, hol fiatal), viselkedésében (hol szigorú, sőt gonosz ellenfél, hol segítőkész és kedves;
hol lassú és megfontolt, hol izgatottan rohanó), tulajdonságaiban (hol elfoglalt, hol ráérő; hol
elegáns, hol szakadt ruhás). Az ellentétek az egyes résztvevők ábrázolásain belül is
hangsúlyosan jelen voltak, nemcsak a résztvevők ábrázolásai között. Ez az idő sokféle – és
nem statikus – látásmódját bizonyítja, ami nemcsak személyek közötti megkülönböztetésben,
hanem személyeken belül is érvényes, jelezvén, hogy az idő sokféle arca egy időben és
egymásnak ellentmondó módon való jelenléte személyen belül is megfér.
Az időteljesítmény, mint személy kivétel nélkül fiatal férfiként jelent meg, akit
tulajdonságaiban (két kivétellel) határozottság, energikusság és céltudatosság jellemez.
Gyakori volt a sportolónkénti ábrázolás, a teljesítményorientáltság, teljesítmény centrikusság,
maximalizmus, mint tulajdonságok. Ugyanakkor megjelentek a kinetikus hatások az
erőfeszítés szimbólumaiban (pl. izzadtság, mázsás súly cipelése, fölfelé tartás a lépcsőkön),
jelezve, hogy a teljesítmény elérése igyekezetet és terhet és erőfeszítést jelent.
Három befejezetlen mondattal vizsgáltam az idő egyéni szerepét, a cég számára
megjelenő, és a cég vevői számára megjelenő szerepét a résztvevők szerint. Mindkét
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A referenciapont mindkét esetben a jelenlegi átfutási idő, és a jelenlegi átfutási időért fizetett jelenlegi ár volt.
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vizsgálatban mindhárom területen az idővel összefüggésben használt leggyakoribb jelző a
„fontos” és annak rokon értelmű szavai (lényeges, kritikus, alapvető, meghatározó,
kulcsfontosságú, szükséges, stb., illetve ezek fokozása) voltak. Az idő értékére utaló
kifejezések használata szintén nagyon sokaknál jelentkezett. Ezek közvetlenül (a pénz vagy
egyéb érték metaforájában való megjelenés) és közvetetten (kevés van belőle, hiánycikk,
rohan, gyorsan múlik, stb.) is felbukkantak. Az idővel való foglalkozás szükségességét az
időre irányuló tevékenységek megfogalmazása, gyakori használata mutatta (tervezés,
beosztás, odafigyelés, igazodás, betartás, betartatás, felügyelni, összhangteremtés, stb.). Az
egyéni idő meghatározásában a munka és magánélet külön-külön is nevesítésre került, mint az
időkezelés két legfontosabb területe.
5. táblázat
A projektív módszerekkel kapott eredmények
Projektív módszerek
Az idő megszemélyesítése

Az időteljesítmény
megszemélyesítése
Az én számomra az idő…

A mi cégünknél az idő…

A mi vevőink számára az idő…

Asszociációk a határidő
kifejezésre
Asszociációk a gyorsaság
kifejezésre
Asszociációk a pontosság
kifejezésre
Asszociációk a várakozás
kifejezésre
A szállítási határidő szerepe a
logisztikában nem más, mint…

Az idő szerepének és jelentőségének kifejeződése
domináns nem képében ellentétek
időszimbólumok
való megjelenés
formájában való
megjelenése
(16 eset63)
megjelenés
(4 említés)
64
(21 említés )
fiatal, energikus
igyekezet és
kinetikus hatások
férfikép
erőfeszítés
(18 eset)
(5 említés)
fontosságot jelző
értékességre utaló
menedzselés
kifejezések
kifejezések
szükségességét
(11 eset)
(11 eset)
jelző kifejezések
(8 eset)
fontosságot jelző
értékességére utaló menedzselés
kifejezések
kifejezések
szükségességét
(11 eset)
(7 eset)
jelző kifejezések
(9 eset)
fontosságot jelző
értékességre utaló
menedzselés
kifejezések
kifejezések
szükségességét
(9 eset)
(5 eset)
jelző kifejezések
(4 eset)
motiváló erőt jelző
külső korlátként
ellentétek
kifejezések
való megjelenés
megjelenése
(13 említés)
kifejezései
(14 említés)
eszközjellegű
pozitív és negatív hatások ellentéte
megjelenés (16 említés)
pozitív megítélésre
pozitív megítélésre közvetetten utaló
közvetlenül utaló
kifejezések (5 említés)
kifejezések (16 említés)
negatív megítélés
veszteséget jelentő kifejezések (12
kifejezései (14 említés) említés)
alapvető jellemző
működési cél
mérési eszköz

Forrás: saját kutatás
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Az esetszám a válaszadók számát jelenti.
Az említések száma magasabb lehet az esetszámnál, mivel egy válaszadó egy kérdésen belül több hasonló
értelmű kifejezést használhatott.
64
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A cég és a vevők szempontjából vizsgált időjellemzésben már azok a kifejezések is
megjelentek, amik az üzleti szerepre utalnak (határidő, konkurencia, versenyképesség, üzlet,
elvárás, minőség, elégedettség). Az idő fontosságára utaló kifejezések együtt járása volt
jellemző az egyéni, céges és vevőkre jellemző időmeghatározásokban. Végül mindhárom
területen előtűntek az idő aktivitásában kirajzolódó ellentmondások (lehetőség-korlát,
serkentő-szorító, hajtóerő-stressz).
Az időhöz kapcsolódó kifejezések közül a határidőt, a gyorsaságot, pontosságot és a
várakozást vizsgáltam. A kifejezésekhez társított asszociációkból az derült ki, hogy a
határidőt erős külső korlátként, ugyanakkor elérendő célként élik meg a megkérdezettek, ami
aktív nyomást gyakorol rájuk. Ezt mutatták a cél, feladat, siker, eredmény, motiváló erő
szavak, de erre utaltak a betartandó, sietség, verseny, szigorú, közeledik, csúszás, teljesítés,
nyomás, sürgős, stressz, rohanó világ, vizsga kifejezések is. A gyorsasághoz kapcsolt
fogalmak között sok volt az eszközjellegű, azaz a gyorsaságot fokozó, vagy a gyorsaság
eléréséhez szükséges (pl. járművek), vagy a gyorsaságot megtestesítő dolgok (DHL, nyúl,
MotoGP, karate, villám, stb.). Összecsaptak ugyanakkor a gyorsaságban rejlő pozitív és
negatív következmények (versenyelőny, előny, nyereség, elismert, stb., valamint a hibaforrás,
veszély, hajsza, felületes, stb. kifejezések használata kapcsán). A gyorsaság megítélése tehát
kettős, vannak jó és rossznak ítélt oldalai.
A pontosság asszociációi erősen tükrözik a pontosság, mint tulajdonság nyugati
megítélését. Szimbólumai mellett (időmérésre alkalmas eszközök, pontos nemzetek, JIT, stb.,)
nagy gyakorisággal jelentkeztek olyan jelzők, amik a pontosság pozitív megítélését tükrözték
(tisztelet, udvariasság, megbízhatóság, figyelmesség, korrektség, minőség, igényesség, stb.),
amit fokozott a hiánya esetén említett negatív következmények ellentéte. A várakozáshoz
társított fogalmak túlnyomó része a veszteség különböző formáit (termelés-kiesés,
időveszteség, többlet-költség, anyagi veszteség, nem hatékony) és a negatív megítélést vagy
reakciókat, érzelmeket (düh, stressz, kínlódás, zavar, visszalépés, elfogadhatatlan, visszaélés,
tiszteletlenség, tehetetlenség, stb.) jelenítette meg.
Végezetül a szállítási határidő logisztikabeli szerepére kérdeztem rá egy hiányos
mondatban. Egyöntetű vélemény rajzolódott ki a szükségességét illetően (ez a keleti
kultúrákban nem lett volna ilyen egyértelmű), alapvetően háromféle megközelítésben. A
leggyakoribb említés a működés alapjaként illetve eszközeként utalt rá (alap, biztosíték, kulcs,
feltétel, kritérium, mozgatórugó, eszköz, stb.).
Szintén gyakori volt a működési célként való említés, és a harmadik leggyakoribb
meghatározása mérőszámként, illetve a határidő különböző megjelenési formáiként (időpont,
teljesítés) történt.
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Poreisz Veronika65: A marketing térértelmezése és a térbeli modellek
alkalmazásának lehetőségei
Összefoglalás:
A tanulmányban a marketing térértelmezést, illetve a hozzá kapcsolható modelleket mutatom be. Elsőként sorra
veszem, hogy a marketing mely területein milyen aspektusban jelenik meg a tér, majd kiemelten foglalkozom a
területiséget leginkább ábrázoló, térbeli modelleket legjobban felhasználó kiskereskedelemmel és üzletválasztási
szempontokkal. A tanulmány második részében bemutatom a legfontosabb térbeli modelleket, melyek számos
empirikus vizsgálat alapjául szolgáltak, röviden ismertetem tartalmukat, különféle módosításaikat.
Kulcsszavak: marketing, telephelyválasztás, gravitációs modell, térbeli viselkedés, központi helyek elmélete
Summary:
This study presents the spatial interpretation in marketing and some spatial models. First I describe what aspects
is published the space in marketing, and then I especially take up the question in what areas appears mostly the
spatial theory. This is the retail trend and spatial consumer behaviour, especially choice models of shopping
centres. In the second part of my study I demonstrate the primal spatial models; which was underlying principles
for some empirical research.
Keywords: marketing, location theory, gravity model, spatial behaviour, central place theory

Bevezetés
A térértelmezés, a térelmélet közvetlenül számtalan tudományágban megjelenik, mint
például a regionális gazdaságtan, a földrajz, a közgazdaságtan. Közvetett módon azonban
szinte minden diszciplínában jelen van, hiszen az ember a térben cselekszik, a környezet
hatással van rá. Gondoljunk csak a közigazgatási egységekre, melyek egy ország tereinek
hivatalos felosztásai vagy a természeti, illetve ember által épített környezetre. A térben
létezünk, így hát minden tudományterületnek, legyen az akár a marketing, a pszichológia,
műszaki ismeretek, informatika vagy szociológia, térbeli aspektusai is vannak. A
tanulmányban egy olyan területet vizsgálok meg, ahol jelen van, de mégsem magától értetődő
a tér, hiszen az általános marketinggel foglalkozó szakemberek nem erre a megközelítésre
fókuszálnak. Természetesen az idő és tér szorosan összefügg, egymástól nem elválasztható
(ezért az idő is megjelenik számos modellben, megközelítésben), de elsősorban a
térértelmezésekre, területi vonatkozásokra koncentrálok. Fontos megemlíteni még a
költségteret is, mely a gazdasági elemzések egyik eleme, de tanulmányomban inkább csak a
földrajzi aspektusokat vizsgálom.
A marketingtudomány földrajzi kapcsolatainak első eleme a földrajzi alapú
piacszegmentálás volt (Józsa – Kiss, 1992), majd a későbbiekben a marketing részterületei,
mint a nemzetközi marketing, városmarketing, turizmusmarketing, fogyasztói magatartás,
mind másféle területi megközelítést alkalmaztak. Ma már egy különálló tudományág a
marketingföldrajz, amely a gazdaságföldrajz és marketing találkozásából született meg
(hazánkban Sikos T. Tamás foglalkozik elsősorban a témával), ám nem összekeverendő a
területi egységek, városok, egyéb települések marketingjével. A marketingföldrajz számos
modellt alkalmaz a regionális gazdaságtan területéről (például központi helyek elmélete)
ugyanakkor piaci tényezőket is figyelembe vesz (például kiskereskedelmi formák, fogyasztói
magatartás). Korunk technikai fejlődésének eredményeképp jött létre egy viszonylag új
irányzat, a geomarketing, amely a térinformatika elemeit ötvözi a marketinggel és elsősorban
adatbázisok kezelésére, térképészeti programokkal való modellezésekre használják a cégek a
megfelelő telephely kiválasztására, illetve a fogyasztók vizsgálatára. (Kovács, 2001). Szintén
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az információs-technológiai forradalom eredményeképp alakult ki egy újfajta tér, a virtuális
tér, amelynek marketing szempontból a kereskedelem, a kommunikáció és a fogyasztói
magatartás területén van óriási jelentősége.
A tanulmányban először ismertetem az alapmarketingben a tér megjelenését
(marketingmenedzsment, marketingstratégia, szegmentálás, értékesítési politika), majd egyes
speciális részterületekre koncentrálva mutatom be, hogyan fordul elő a tér a marketingben.
Ezután kitérek a marketingföldrajz főbb vonásaira is. Számos külföldi szakirodalomban a
földrajztudományok, a gazdaságföldrajz vagy a társadalomföldrajz aspektusában jelennek
meg a marketing számára is hasznosítható modellek (például Golledge, Schiller). Munkám
második részében egyes, a marketing terültén felhasználható térbeli modelleket mutatok be
röviden, kitérve alkalmazásainak főbb lehetőségeire illetve néhány konkrét példára.
Mielőtt rátérek az egyes területek térértelmezésének ismertetésére, sorra veszem, hogy
hol és milyen módon jelenik meg a tér a marketingben (a teljesség igénye nélkül).
1. táblázat
A tér megjelenése a marketing egyes területeiben

marketingstratégiaalkotás

eladás helye
(Place), mint
a 4P egyik
eleme

Terület
környezetelemzés
(külső-belső)
versenytárselemzés
stratégia-alkotás
piaci tér
szegmentálás
értékesítési politika
az értékesítési út
értékesítési csatornák

nemzetközi marketing
fogyasztói magatartás
marketingkommunikáció
piackutatás
településmarketing
marketing
részterületek

turizmusmarketing
online marketing
marketingföldrajz
geomarketing

A tér megnyilvánulásának formája
földrajzi területi jellemzők
a versenytársak térbeli elhelyezkedése
földrajzi típusú stratégia
versenytársak, fogyasztók, szállítók
elhelyezkedése
földrajzi ismérvek alapján,
az eladás helye, üzlet típusa, értékesítési
csatorna
termelés helyétől a fogyasztás helyéig
kis-és nagykereskedők, bevásárlóközpontok
kulturális különbségek, földrajzi környezet,
piacra lépési formák és stratégia
környezethez való igazítása
üzletválasztás, vásárlás helyének döntése
reklámok helye
helyszín, területi változók
a település imázsa, helyszíne, környezeti
jellemzői, ipara
földrajzi jellegzetességek, épített környezet
virtuális tér, e-kereskedelem
térbeli modellek, kiskereskedelem
telephelyválasztása
fogyasztók térbeli elhelyezkedése, térképek

Forrás: Saját szerkesztés

Területiség a marketing-menedzsmentben
Ha végignézzük, milyen elemeket tartalmaz egy marketing stratégia, milyen marketing
menedzsment módszerek léteznek, láthatjuk, hogy számos helyen előjön (hacsak közvetve is)
a területiség, térbeliség. A fejezetben elsősorban a marketing alapjaihoz nyúlok vissza, neves
szerzők műveiben keresem a területiség megjelenését.
Egy vállalkozás mikro- és makro környezetét tekintve elkülönül a külső-belső tér.
Ezek elemzésére számos modellt találhatunk a marketing szakirodalomban. A legalapvetőbb,
külső környezet elemzésére használt módszer a STEEP elemzés, melynek egyik eleme a
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földrajzi környezet (Kotler - Keller, 2006). Egyértelmű, hogy ez térbeliséget foglal magában,
kiterjed továbbá az éghajlati és más geográfiai tényezőkre. Az elemzés gazdasági, társadalmi,
technikai és politikai környezet elemei is mind területiséget feltételeznek, gondoljunk csak
egy ország régióinak gazdasági eltéréseire vagy kulturális különbségeire. A társadalmi
változásokat térben és időben is figyelembe kell venni, az ökológiai problémákkal pedig
számolni kell. A politika határozza meg a közigazgatási régiókat (például hazánkban a járások
kialakítása), illetve a technika az infrastrukturális térre van nagy hatással.
Rendszerszemléletű megközelítést alkalmazva is tekinthetünk a vállalat környezetére,
ahol a külső-belső környezet is a rendszer egy-egy eleme, a stratégiaalkotás egyik fő része. A
vállalat belső környezetelemzésére a portfólió-elemzési eljárások alkalmasak (Józsa, 2005).
A tág makro környezeten belül, de a vállalat falain kívül helyezkedik el a működési
környezet, a piaci tér, melynek szereplői a vállalat, a szállítók, a versenytársak, a fogyasztók.
A porter-i versenystratégia építkezik az előbbi tényezőkre. A piai környezet szintjei: általános
piac, termékpiac, illetve nevezetes piac, a piac szerkezetét (monopólium, tökéletes verseny,
monopolisztikus piac) pedig szereplőinek száma határozhatja meg. A versenytársak
elemzéséhez pedig többek között a működés földrajzi területe alapján elkülönített stratégiai
csoportok határozhatók meg, ahol figyelembe veszik a működési terület szélességét is (Józsa,
2005) Az, hogy egy vállalat mit tekint piacának, mekkora az ő működési tere, a tevékenysége,
elhelyezkedése mellett környezete is meghatározza. A piaci tér lehatárolásánál a piaci
részesedés és kapcsolódó mutatók meghatározása lényeges, továbbá a cég/termék
ismertségének, penetrációjának meghatározása is fontos (Kotler - Keller, 2006).
A marketingstratégia tekintetében földrajzi alapú piaci stratégiák közül is választhat
egy cég, mégpedig koncentrálhat a helyi piacra (kis viszonteladók, kiskereskedelem,
szolgáltatók), térségi piacra, regionális piacra (itt az elosztásban jelenik meg az előny,
könnyebb feltételrendszerhez kell igazodni), országos, illetve nemzetközi piacokra is. A
szegmentálás is a stratégiaalkotás egy fontos lépése, hiszen így határozzák meg az elérni
kívánt fogyasztói csoportokat. Az egyik lehetséges ismérv, amely alapján a szegmenseket
képzik, a földrajzi elhelyezkedés. Feloszthatják például a vásárlókat aszerint, hogy az ország
mely régiójában, megyéjében (vagy más közigazgatási egységében) élnek, emellett a lakóhely
típusa szerinti osztályozás is lehetséges (főváros, megyeszékhely, város, község). Az
infrastruktúrát is figyelembe kell itt venni a földrajzi mozgások miatt, például a célpiac
területi lehatárolásánál a közúti, forgalmi tényezőket. A szegmentálás területiségét még az
olyan rangsorok alapján történő csoportképzésben is észre lehet venni, mint egy adott terület
GDP-jének alapul vétele. Webber (1973) ACORN modelljében 11 szegmentumot határozott
meg területi alapon. Többféle alkalmazási területe létezik: új kiskereskedelmi helyek
kijelölése, értékesítési területek osztályozása, marketing erőforrások allokációja, média
kiválasztása, reklámanyagok elosztása, megfelelő reklámdöntések meghozatala. (Józsa,
2005). Egy amerikai kutatás keretében, (PRIZM - Claritas Inc.) irányítószám szerinti
potenciális piacminősítő mutatókat vettek figyelembe. Öt tág kategóriát alkottak:
iskolázottság és életszínvonal, családi életciklus, urbanizáció, faji és etnikai hovatartozás,
mobilitás. Az egyes klaszterek tagjai hasonló jellemzőkkel bírnak, amely alapján
meghatározható, mely földrajzi területen laknak a cég számára legértékesebb vásárlók
(Kotler-Keller, 2006).
A marketingkutatásban is megjelenik a területiség, hiszen az egyes kutatásoknak
földrajzi, területi vonatkozásai is vannak, mint például a lekérdezés helyszíne, a lakóhely,
mint vizsgált változó. Ezen kívül a B2B piacokon is jelen van a területiség, csak itt nem az
egyéni, hanem szervezeti fogyasztók térbeli elhelyezkedését vizsgálják.
Az értékesítés-ösztönzés egyik formája a reklám, ahol a megfelelő médium kiválasztása
fontos tényező és a területiséget is figyelembe kell venni (például sajtóhirdetésnél az adott
újság hol jelenik meg). A reklám vonatkozásában megkülönböztetünk még kültéri és beltéri
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reklámeszközöket. Az in-store eszközökre a tanulmány egy későbbi fejezetében még
visszatérek. Itt, ebben az esetben a térértelmezés szintén a külső-belső tér körül forog.
A technikai fejlődés eredményeképp, az internet elterjedésével megjelent a virtuális
tér, melyet a marketingben kereskedelmi, reklám és PR célokra használnak fel. A
marketingkutatásban is segítségünkre lehet, például az online kérdőív vagy a honlap
látogatottságának mérése tekintetében. A közösségi marketing helye a világháló, illetve a
szájreklám számára is nagyon kedvező az internetes felület (például fórumok).
A térértelmezéshez tartozik még szerintem a marketingszervezetek térbeli tagolása is,
hiszen itt a vállalatok speciális, regionális egységeket képezve alakítják ki szervezeti
struktúrájukat.
Értékesítési politika
A marketing mix egyik eleme az értékesítési csatorna, amely talán a területiséget a
leginkább magában foglalja (üzletek elhelyezkedése, szállítás stb.). Kotler (2006) az elosztás
formáit a következőképp határozta meg: exkluzív, szelektív és intenzív. Az, hogy az adott
termék melyik kategóriába tartozik, befolyásolja az értékesítés módját. Az értékesítési lánc
vagy háló az az út, amelyen keresztül a termelőtől (a kereskedőn át) a fogyasztóig eljut a
termék. Számos változata létezik. Az e-kereskedelem szerepe egyre nő (itt megjelenik a
virtuális tér), napjainkban egyre többen vásárolnak az interneten keresztül, ami a
hagyományos kereskedelmi egységektől nagyban különbözik. A megfelelő csatorna
kiválasztása és irányítása fontos lépése az értékesítési politikának (Kotler-Keller 2006).
Józsa (2005) szerint a megfelelő értékesítési rendszer kiválasztásához az alábbi
módszereket célszerű alkalmazni:
- Bucklin-elv: árucserét megkönnyítő lépésekhez kapcsolható kockázat, bizonytalanság
és költség. A közvetítői struktúra függvények alapján határozható meg. Elemei: a
vásárló költsége (raktárkészlet tartásának következménye), a gyártó-vevő kapcsolat
működési költsége, a spekulációs célú raktárkészlet költség. A szállítási idő és az
átlagos költség függvényében elemzi a költségeket.
- Aspinwall-féle megközelítés elemei: helyettesítési ráta, fedezet, kiegészítő
termékjellemzők, fogyasztás ideje, keresési idő. A kapott eredményt 3 színnel jelölik:
piros, narancs, sárga (piros a közvetett, sárga a közvetlen értékesítési csatornát
javasolja).
- Lambert-féle megközelítés: kívánt ellenőrzési szint és pénzügyi erőforrások megléte
közötti kapcsolatot ábrázolja.
Az értékesítési rendszer értékelésére pedig a következőket javasolja:
- értékesítés költségeinek értékelése66: az összes költség (K) megegyezik a szállítási
költség (SZ), a kereskedőkkel kapcsolatos állandó (AK), illetve változó költség (VK)
és az elveszett értékesítés (E) összegével. Utóbbi a szállítási költségekből ered.
K= SZ + AK + VK + E.
A cél SZ, AK, VK minimalizálása. A szállítási költség csökkenthető az üzletek számának
növelésével.
- piac lefedettsége (több tényezőből áll):
o földrajzi eloszlás vagy fogyasztók száma, illetve a fogyasztás mértéke alapján
o penetrációs modell67: a piac meghódításának növekedési üteme arányos a
behatolási kísérlet tervezett szintjéig hátralévő távolsággal
 növekedés egy t periódusban: t= rp (1-r)t-1, ahol p jelöli a meghódítási
szintet, r pedig a behatolási arányt
 ismert csatorna esetén: KL/ KA = rL/ rA
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A kezelendő ügyfelek száma létező, illetve alternatív csatorna esetén lévő aránya
megegyezik a létező csatorna penetrációs mutatója és az alternatív csatorna penetrációs
mutatójának arányával.
Az értékesítési csatorna magában foglalja a vevőkiszolgálást, az utat a termelőtől a
fogyasztóig, illetve lényeges elem a VMR (vertikális marketingrendszer) is, amelynek
segítségével a vállalatok versenyelőnyre tehetnek szert, hiszen az értékesítési rendszer több
szintjét is ellenőrzésük alatt tarthatják (Bauer-Berács, 1999). Az értékesítésben a cégek push,
illetve pull stratégiát alkalmazhatnak, amely nemcsak a termék fogyasztóhoz való
eljuttatásában, hanem az értékesítési útvonal stratégiájában is megjelenik.
A logisztika és marketing kapcsolata is fontos tényező egy vállalkozás sikerességében.
A szállítás mellett a raktározás jelenik meg, mint térbeli tényező. Mindkettőnek költségei
vannak, melynek minimalizálása a cél. A raktározási költség nagy jelentőségű elem,
figyelembe kell venni a telepítési tényezőknél is. Számos logisztikai gyakorlati megoldás
létezik a szállítás-raktározási problémakör megoldására, mint például a Just In Time elv
alkalmazása, de tanulmányomban ezekre bővebben nem térek ki.
Nagy-és kiskereskedelem
A kereskedelmet a kis-illetve nagykereskedelem felosztásában szokták kezelni, eltérő
jellegzetességei, érintettjei miatt.
A nagykereskedelem főbb típusai a következők68:
- klasszikus nagykereskedő: két változata van, a teljes funkciókat nyújtó (általános
illetve speciális nagykereskedő, rack jobber) és korlátozott funkciókat nyújtó (cash
and carry, drop shipper),
- ügynökök (termelői, brókerek, alkuszok, bizományos, értékesítési ügynökök, exportimport ügynök, árveréssel foglalkozók, beszerzési ügynökök),
- termelők értékesítési szervezetei, irodái,
- más szereplők (közraktárak, kereskedelmi bemutatók, disztribúciós vállalatok, bankok,
reklámügynökségek, marketingkutató szervezetek, szállító vállalatok).
Közös jellemzőik, hogy elsősorban más kereskedők vásárolnak tőlük, az értékesítési út
egy korábbi állomásán helyezkednek el, ugyanakkor a végső fogyasztónak is van lehetősége
néhány esetben tőlük vásárolni. Általában nagykereskedelmi árakon forgalmazzák az
árucikkeket.
A kiskereskedelemi üzleteket is a változatos megjelenési formák jellemzik.
Csoportosíthatjuk őket a kínált szolgáltatások szintje szerint (Kotler - Keller, 2006) is, tehát
önkiszolgáló, önálló kiválasztáson alapuló, korlátozott szolgáltatásokat nyújtó, illetve teljes
szolgáltatást nyújtó üzlet is létezik. A pozicionálási térkép segítségével kategorizálhatjuk
továbbá az üzleteket a termékvonal szélessége és a hozzáadott érték alapján. Létezik emellett
bolt nélküli kiskereskedelem is, melynek leggyakoribb megjelenési formái az automatás
értékesítés, a direkt marketing, a közvetlen érékesítés, a beszerzési szolgálat és a katalógusból
történő értékesítés. Egy új kategória az e-kereskedelem megjelenésével a web-áruház, amely a
katalógushoz hasonló, de gyorsabb és interaktívabb vásárlási élményt tesz lehetővé. Gyakori,
hogy a versenyképesség javítása miatt szervezetekbe, láncokba tömörülnek a kiskereskedők.
Ezzel számos funkciót központosítanak, egységesítenek és közösen fellépve előnyösebb
pozícióba kerülhetnek (például hazánkban CBA, Reál, Vianni).
A kiskereskedelem is nagyon változatos formákat mutat (szaküzletek, vegyes
kereskedés, stb.). Bauer-Berács szerzőpáros az alábbi típusokat veszi sorra:
- áruház: termékcsoportonként elkülönült részlegekből áll, önkiszolgáló,
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diszkontáruház: teljes szolgáltatást nyújtó áruházakból fejlődött ki, korlátozott
szolgáltatást nyújt, alacsonyabb ár jellemzi,
- csomagküldőház: minta és katalógus alapján értékesít, így a hatáskör földrajzilag
kitárul,
- üzletlánc: kiskereskedők önkéntes társulása, bizonyos kereskedelmi funkciók
központosítása mellett,
- szupermarket: 1000 négyzetmétert meghaladó terület, alacsony költség, nagy
forgalmat céloz meg, széles körű háztartási és élelmiszerválaszték,
- hipermarket: 10.000 négyzetmétert is meghaladó terület, elsősorban élelmiszert, de
más termékcsoportot is forgalmazó üzlet,
- kemény diszkont: szűk választék, alacsony ár jellemzi,
- bevásárlóközpont: autóval könnyen elérhető, nagy épületrendszeren belüli télennyáron kellemes körülmények várják a fogyasztókat, családi vásárlás és szórakozás
összekötése, több száz kiskereskedelmi egységet magában foglaló komplexum.
Elterjedtségi formáinak megítélésében a négyzetméter, illetve az 1000 lakosra jutó
négyzetméterben való kifejezések segíthetnek. Összességében elmondható, hogy az egyre
nagyobb méretek és elterjedtség a fő tendencia a kiskereskedelmi egységek körében.
A kiskereskedelemben a telephely kiválasztása, az üzletek kijelölése nagy
körültekintést igényel. Az új üzletek elhelyezésénél először a régiót, majd a várost, illetve a
konkrét üzletet szokás kijelölni. Üzleti negyedek, regionális bevásárlóközpontok, közösségi
bevásárlóközpontok, bevásárló utcák és nagyobb áruházon belüli üzletek a legnépszerűbb
célpontok (Kotler-Keller, 2006). A telephelydöntésnél érdemes támaszkodni a menedzserek
véleményére, múltbeli tapasztalatokra, kérdőíves megkérdezésre, idősoros adatokra és
matematikai-statisztikai módszerekre, modellekre. Egy ilyen modell például Moutihno
LOCAT modellje, ahol az üzleti elérhetőség és a végső fogyasztó hasznossága függvényében
lehet következtetéseket levonni a megfelelő telephelyről (Józsa, 2005).
A kiskereskedelemben számos új tendencia jelent meg, mint például új kereskedelmi
formák kialakulása, növekvő verseny, bolt nélküli kereskedelem erősödése (különös
tekintettel az e-kereskedelemre), az óriás kiskereskedők növekedése, egy ország középső
régióihoz tartozó egységek hanyatlása, növekvő befolyás a technológiába, illetve a
kiskereskedelmi nagyvállalatok globális terjeszkedése (pl. TESCO) (Kotler-Keller, 2006).
-

Nemzetközi marketing
A nemzetközi marketingben számos helyen megjelenik a térbeliség. A nemzetközi
kommunikációban a tér értelmezése (amely szorosan összefügg az idővel) egy lényeges elem.
Itt megkülönböztetünk nyilvános és magán teret, illetve szervezeti teret is. A proxemika olyan
tudományterület, amely a térközszabályozást vizsgálja, melynek elsősorban az üzleti
kommunikációban van jelentősége. Az ember térbeli viselkedése a kultúra egy fontos,
jellegzetes része, befolyásolja a kapcsolatokat, viselkedést, távolságérzetet. A tér egy másik
aspektusban is megjelenik, mégpedig az üzletkötés helyszíne tekintetében, ami lehet az
irodán, tárgyalótermen kívül akár egy éttermi asztal, golfpálya vagy a történelem során a
vadászat (Tóth, 2008).
Ha egy vállalat a nemzetközi piacra lépés mellett dönt, első lépés a környezet
vizsgálata, csakúgy, mint egy hazai elemzés során, ám itt még több tényezőt figyelembe kell
venni. Ha a földrajzi környezetet vizsgáljuk, a klíma, éghajlat, illetve földrajzi fekvés az első
pont, amit számba kell venni. A termékfunkciókra hatással van a klíma, a tengerparttal
rendelkező országok pedig a szállításnál lehetnek előnyösebb helyzetben. Az épített
környezet, infrastruktúra is nagyban meghatározó. Figyelembe kell venni továbbá a
városiasodást (néhány esetben pedig a szub-vagy reurbanizációs folyamatokat). A városok és
falvak közti különbségek is megkerülhetetlenek (Rekettye - Fojtik, 2003).
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A piacválasztás kérdésénél többféle módszert választhat egy cég. Koncentrálhat egy
vagy több piacra, választhatja a közeli piacokat, egy adott országot „trambulinnak” használva
törhet be a régióba, illetve egy adott szegmensre is koncentrálhat. A nemzetközi
marketingkommunikációnál is előjön a területiség kérdése. Amíg az etnocentrikus magatartás
a hazai tapasztalatokból kiindulva akar eladni, addig a policentrikus koncepció a marketingmix minden elemét az adott országra igazítja. A régió centrikus megközelítés egy régiót kezel
egy piacként és az azonosságokra koncentrál, a geocentrikus modell pedig a hazai mixet
alkalmazza, de elfogadja a különbségeket (Tóth, 2008). A külföldi piacon tevékenykedő
vállalatokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: transznacionális (globális) vállalatok,
multinacionális vállalatok, internacionális vállalatok. A nemzetközi marketingben emellett a
kulturális különbségeknek is nagy szerepe van, melyek területileg változatosak.
Fogyasztói magatartás
A fogyasztók magatartásának vizsgálatakor is megjelenik a területiség, főleg a
vásárlási döntési folyamat során, melynek egyik aldöntése az üzlet helyének kiválasztása. A
döntések nagy része a boltban történik, sokszor a márkaválasztást is megelőzi. Első lépése a
forrásválasztás, hogy boltban vásárolunk vagy bolton kívüli kereskedelmi formát választunk.
Ennek szerepe egyre nő, legfőképp az internet elterjedése miatt.
Az üzletválasztás szempontjait Hoffmeister-Tóth Ágnes és Törőcsik Mária (1996) az
alábbiakban határozza meg:
- üzlet típusának meghatározása: egyre szélesebb skálából, egyre specializáltabb üzletek
közül lehet választani,
- üzlet imázsa: a határozott karakter egyszerűsíti a vásárlás, kialakulhat egy kép a
fogyasztóban, a vásárlókörzetek imázsa is meghatározó és lehet objektív (szűk
keresztmetszet a bolthoz való eljutásban),
- üzlet helye és mérete: a kényelmet részesítik előnyben a vásárlók, a távolság nagyon
fontos tényező, minél kevesebb idő-és energia-befektetéssel akarnak a termékhez
jutni. Nagyobb távolság esetén a méretnek jelentősebb szerep jut, minél nagyobb az
üzlet, annál nagyobb a vonzereje (gravitációs törvény itt érvényesül). Az üzlet helye
presztízskérdés is lehet illetve az üzletek sűrűsége, hasonló boltok vonzereje lehet még
lényeges választási szempont.
- árszínvonal,
- kereskedelmi reklám: akciók, szórólapok,
- kínált áruk köre, márkák,
- adott üzlet jellemzői, eladók tulajdonságai,
- fogyasztók személyes jellemvonásai: többek között a magabiztosság, tájékozottság,
kockázatkerülés, vásárlási stílus határozza meg az üzletválasztást.
Napjaink egyik sikertényezője a kereskedelemben az élményadás képessége. A
vásárlási döntésekhez tartozik a feladatmegoldás vagy élményvásárlás közti választás.
Az alábbi üzletválasztási modellek jelentősek a fogyasztói magatartásban:
- Assael H. (1984) modellje:69 1. demográfiai, életstílus és személyiségjellemzők  2.
szükséglet  3. üzletválasztás (prioritások: kényelem, árszint, személyzet, választék,
vonzó kialakítás)  4. image 5. attitűd az üzlettel szemben  6. üzletválasztás 
7. üzleten belüli információfeldolgozás  8. termék és márkaválasztás
- üzlet vonzerejének megállapítása: távolság, utazási idő, üzlet image, nagyság,
kockázat figyelembevétele. A modellek két hely közötti választást magyarázzák.
Gravitációs modelleket zöldmezős beruházások esetén alkalmazhatunk.

69

Assael H. (1984) Consumer Behavior and Marketing Action, Kent Publishing, Boston

140

A vásárolandó termék jellegének bevonásával tágítható a problémakör, illetve a
szociális aspektus, vásárlási sűrűség, lelkiállapot tényezőket is figyelembe kell venni. A bolt
atmoszféra hatásának vizsgálata elengedhetetlen. A választék, eladótér, hatásokat kelt,
érzelmeket, hangulatot sugároz. A szabad mozgástér jó közérzetet eredményez, míg a
zsúfoltság kártékony. Az élményszerű vásárlás elősegítése lényeges, illetve árucikkek,
információs táblák jó elhelyezése is fontos. A belső tér kialakítása, a fantázia, eredetiség
szembekerülhet a funkcionalitással és a környezetpszichológiát (növények, világítás, színek,
hangok, zene, illat, tárgyak) is figyelembe szokták venni. Az észlelt képek és emlékképek
meghatározóak, ám minden fogyasztónál más és más, illetve a nyitott-zárt terek érzékelése is
eltérő lehet. Az In-store döntéseket segíti a helyes áruelhelyezés, állványok, polcok,
leárazások, csomagolás, kóstolók, reklámozás, tálalás, vásárlói hűség. Kutatások készültek a
vásárlói út vizsgálata, hogy egyedül vagy társaságban a fogyasztók mennyi időt töltenek el
ott. Az eladáshelyi reklámok fontosak, vásárlást ösztönző erejük van (Józsa, 2005).
Marketingföldrajz
A marketingföldrajz a piac lehatárolása és felmérése, elosztási csatornák vizsgálata
(Applebaum, 1954). A földrajz és a marketing tudományterületének találkozásából született,
elsősorban a gazdaságföldrajz eszköztárából merít, közgazdasági alapokon nyugszik, de
számos más diszciplína, mint például a szociológia, pszichológia, regionális gazdaságtan és a
matematika, statisztika is hatással van rá. (Sikos T., 2000). Alkalmazási lehetőségei többek
között a piackutatási adatgyűjtés, piac felmérése, kereskedelmi és értékesítési terület
lehatárolása, elosztási csatorna kijelölése, telephelyválasztás, vonzáskörzetek lehatárolása,
konkurencia vizsgálata, üzletek telepítése. A tanulmányomban a marketingföldrajz ez irányú
megközelítésével értek egyet, de fontosnak tartom elmondani, hogy számos esetben a
marketingföldrajzot a városmarketinggel, régiós marketinggel azonosítják.
Sikos T. Tamás az alábbi mérési technikát említi, amely a marketingföldrajzban
előfordul:
- népsűrűséget ábrázoló térkép rajzolása,
- személyes interjú készítése,
- egy főre jutó heti átlagos áruforgalom meghatározása,
- vonzáskörzet meghatározása,
o lakóhely távolsága (méter),
o megközelítés ideje,
- piaci részesedés meghatározása,
- izovonalas térképek elkészítése,
o az összes eladás százalékos felhalmozódása az üzlettől távolodva,
o vásárlások távolodás arányában való csökkenése,
- elsőrendű, másodrendű illetve marginális vásárlóterületek lehatárolása.
A marketingföldrajz, holisztikus-intézményi megközelítést alkalmaz a térszerkezet
meghatározására. Itt a térszerkezeten a marketingrendszer egy területi szegmensén belül
létező kiskereskedelmi kapcsolatait értik. A nyersanyagok térbeli elhelyezkedésének és a
feldolgozóiparnak, kapcsolódó kereskedelemnek (így a fogyasztóknak is) lényeges szerepe
van. Ez az úgynevezett elsődleges szint, melyet a telepítési szerkezet, minőség és szállítási
költségek határoznak meg. A másodlagos szint pedig az elosztási csatorna, mely a közvetítők
és felhasználók térbeli elhelyezkedésének függvénye. A térszerkezet szintjei makro
(nemzetközi, országos) és mikro (egyes régiók, helyi cégek) szintre bonthatók. Minden
vállalat kialakítja saját földrajzi kereskedelmi területét (amire hatással van), melynek több
szintje létezik.
- elsődleges kereskedelmi terület: ahol az értékesítésben domináns szerepet foglal el,
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másodlagos kereskedelmi terület: elsődleges területet övezi, alacsonyabb értékesítési
szint,
- közömbös zóna: az a terület, ahol nem rendelkezik előnyökkel a versenytárssal
szemben.
A területi szerkezet vizsgálatakor az áruk földrajzi mozgását is elemezni kell, hogyan
jut el a termelőktől, a közvetítőn keresztül a végső fogyasztóig. A kutatás foglalkozhat még a
kereskedelmi területi egységekkel is (Sikos T., 2000.).
A marketing térértelmezésében fontos szerepe van a kutatásoknak, melyeket a modern
információs-technológia eszköztárával végeznek el. Ilyen rendszer például a GIS (Geographic
Information System), amely marketingkutatási kérdésekre is alkalmazható. Az alkalmazás
képes a valós világ nagyszámú paraméterrel történő modellezését véghezvinni, több
adatbázis-szintet használ, melyek különböző típusú információkat tárolnak. Felhasználható
térbeli szerkezetek elemzésére, erőforrások feltárására, tervezésre és kormányzati célokra is.
A Marketing Információs Rendszerrel (MIR) összekapcsolva részletes információk nyerhetők
a vizsgált területről, hiszen a MIR-ben összegyűjtött adatok területi ábrázolását, vizsgálatát
segíti. Ez a módszer képezi a geomarketing alapját, melyet az üzleti szférában is egyre több
kutatásra használnak. Többek között az optimális telephely-kiválasztást segíti, a
direktmarketing tevékenységet támogatja, és a szegmentációban nyújt támpontot a kutatók,
illetve vállalatok számára. (Sikos T., 2000) Szemléletesen ábrázolhatjuk vele például egy
város (vagy régió) jellemzőit (például lakosságszám, jövedelem, vásárlóerő, stb.), és mivel
többszintű adatokat képes tárolni, például egy üzletlánc potenciális vásárlóinak
meghatározásában is segíthet.
A tanulmány következő részében - a teljesség igénye nélkül - kitérek olyan térbeli
modellekre, melyek a kereskedelemmel kapcsolatba hozhatók. Üzletek kijelölése,
vonzáskörzet lehatárolása, üzletközpontok kialakulása és a fogyasztók mozgásának
bemutatására szolgálnak. A legalapvetőbb modelleket veszem sorra, melyek számos
empirikus kutatás alapját képezték és a regionális tudományban, földrajzban és a
közgazdaságtanban is jól ismertek.
-

Térbeli modellek
A tanulmány ezen részében elsősorban azokra a térbeli modellekre koncentrálok,
melyek a kiskereskedelem területi szerkezetének leírására, vonzáskörzetek lehatárolására,
telephelyválasztásra és a vásárlók térbeli viselkedésének tanulmányozására vonatkoznak.
A 2. táblázatban a telephelyelméletek klasszikusait foglaltam össze, amelyek a
marketingföldrajzban is alkalmazott telephelyelméletek alapját adják.
A központi hely elmélet Christaller-féle megközelítésében (1. ábra) a térben
elhelyezkedő népesség számára javakat szolgáltató központok nagyságát, elhelyezkedését és
számát ismerteti. Az elmélet feltételei a következők: sík terület határ nélkül, egyenletesen
eloszló népesség, homogén fogyasztók és termék, korlátlan ki-és belépés, tökéletes
informáltság, egyenlő utazási lehetőségek. A gazdálkodási egységeket két tényező korlátozza:
minimális fogyasztói kereslet és kereskedelmi terület szükségessége illetve a fogyasztók által
megtett maximális utazási hajlandóság. Ebből kiindulva sűrűn behálózzák az üzletek a tájat és
a kis népesség gyakori vásárlásaiból tartják fenn magukat. A specializált üzletek viszont
nagyobb helyen szórónak, nagyobb számú, de ritkább vásárlásból tartják fenn magukat.
Ebben az esetben plusz egy korlát lép fel: ezek az üzletek nem realizálhatnak plusz
nyereséget. Az azonos áruk kereskedelmi területei egyenlők. A gyakorlatban kereskedelmi
központokként kezelendők ezek az egységek.
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2. táblázat
A tér-és telephelyelméletek klasszikusai
Szerző

Fő művének
publikálása

Munkássága, kutatási területe

von Thünen

1826

Launhard

1882, 1885

Weber, A.

1929

Palander

1935

Christaller,
W.

1933

Lösh

1940

Berry és
Garrison

1958

Hotelling

1929

Piaci versenymodell, agglomerációs hatások

Reilly

1931

Gravitációs modell

Zipf

1949

Ransor-méret törvény, városi hierarchia vizsgálata

Telephelyelemzés, szállítási költségek szerepének vizsgálata,
mezőgazdasági telephelyelmélet.
Optimális elhelyezést meghatározó tényezők vizsgálata,
szállítási költségek minimalizálása, nagykereskedelmi elosztó
területek, piaci ellátó körzet
Szállítási kérdések, munkaerő, agglomeráció, gazdaság
térszerkezete, ipari telephelyelmélet
Telephelyprobléma és alkalmazkodás, korábbi elméletek
kritikája, szintetizálása
Központi hely elmélet, városi gazdasági tevékenység és
intézmények telephelyelmélete
Központi
helyek,
kereskedelmi
területek
térbeli
elhelyezkedése, optimális elrendezés
Küszöb
és
hatótávolság
bevezetése
a
központi
telephelyelméletbe

Forrás: Saját szerkesztés Sikos T. T. (2000): Marketingföldrajz, VÁTI, Budapest, 33-34. oldal, illetve
Benko G. (1999): Regionális tudomány, Dialóg Campus, Pécs-Budapest 44-57. oldal alapján

Csak a legerősebb komplexumok, üzletek képesek specializációs központokká válni,
dominánssá lenni, központi helyekké alakulni.
1. ábra
Christaller modellje

Forrás: Sikos T. Tamás (2000): Marketingföldrajz, VÁTI, Budapest, 38. oldal

A hatszög alakú ábrázolás a legcélszerűbb, így kapjuk meg a központok pontos helyét.
A modell feltételezi, hogy tökéletes konkurencia alakul ki, az áru homogén. Az egységek
helyzete és a kereskedelmi területük mérete pedig a keresleti szintek aránya (a mindennapos
és specializált esetében) és az utazási hajlandóság függvénye. Az üzletek száma akkor lesz
maximális, ha hatszög alakzatba rendeződnek. Alapvető ideális esetben az üzletek kör alakú
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területtel rendelkeznek, a területi átfedések esetén pedig a metszeteket két egyenlő részre
elosztva hatszöget kapunk, így biztosítva, hogy ne legyenek ellátatlan területek, illetve olyan
eset, hogy valaki több üzlet közül választhat a modellben. A nagyobb központok az egyes
domináns központok körül helyezkednek el a hatszög csúcsain. Ezek a csúcsok is
rendelkeznek saját kereskedelmi területtel, mely szintén hatszög alakú, és csúcsain további,
alacsonyabb rendű központok, üzletek találhatók. A christaller-i modellben a kereskedelmi
területek hármas szorzóval való emelkedését és kiterjedésének csökkenését hívják K
arányossági tényezőnek (Sikos T., 2000).
A modellen maga Christaller is javított, közlekedési vonalakat, közigazgatási
határokat is bevett a vizsgálatba. A közlekedési útvonalakkal a központok a hexagon csúcsa
helyett az oldalán fognak elhelyezkedni, két nagyobb központ között. Így a korább
arányossági tényező háromról négyre módosul. A közigazgatási felosztás pedig azt
eredményezi, hogy a kisebb központok domináns központok területére esnek, itt az
arányossági tényező 7 lesz (Sikos T., 2000).
Lösch fejlesztette tovább a modellt, ám Christaller munkásságát nem ismerte, és más
volt a kiindulópontja is. Törekvése a térbeli elhelyezkedés és a kereskedelem összekapcsolása
volt. A távolság, a tömegtermelés és a konkurencia volt modelljének meghatározó tényezője.
A távolsággal arányosan emelkednek a szállítási költségek, melyek egy szint után elérik a
kereskedelmi körzet határát. A regionális tér piaci övezetekre bontható és hatszög alakzattal
ábrázolható a legjobban (Benko, 1999). Lösch a hexagonok optimális elrendezését szerette
volna megtudni, ezért térben elforgatta a kereskedelmi zónákat a kisebb központok körül.
Megállapította, hogy a végső elhelyezkedési rendszerben a táj bizonyos helyeken sűrű
kereskedelmi zónákat mutat, más helyeken pedig ritkábban oszlanak el az üzletek. A
központoknak pedig nem kell feltétlenül nagyobbnak lenniük, folyamatosságot is alkothatnak,
változatos kiterjedést mutathatnak. Lösch szerint a különböző hierarchiájú üzletek nem
feltétlenül fedik egymás termékskáláját. Berry és Garrison vezette be a modellbe a
hierarchikus struktúra felépítését lehetővé tételét, oly módon, hogy bevezette a küszöb és
hatótávolság fogalmát. Így az egyenletes eloszlású vásárlóerő feltételezése nélkül alakulhat ki
hierarchia az üzletek között. (Sikos T.,2000).
Hotelling (1929) modellje is jelentősnek tekinthető az üzletek elhelyezkedésének
vizsgálatában. Egy egyszerű piaci versenymodellt alkotott, melyet két fagylaltárussal
szemléltetett, akik a strandon a vásárlókért versenyeznek és az optimális területlefedés (a
sétány ¼, illetve ¾ részére települve) helyett középen, egymás mellett foglalnak helyet,
ezáltal elveszítve a strand szélén lévő vásárlókat. Az agglomerációs folyamatnak nincs
feltétlenül negatív hatása, a versenytársak számára inkább pozitívum, az ágazat szereplői
(termelők, kereskedők) közelebb vannak egymáshoz, illetve a fogyasztók egy helyen többféle
üzletet is elérhetnek, ezáltal több terméket vásárolhatnak. Hotelling szerint a térbeli
elhelyezkedés egyensúlyi helyzete koncentrációt eredményez (Benko 1999).
Zipf-törvénynek nevezik a rangsor-méret törvényt, mely szerint egy régióban
nagyszámú kisváros és kevesebb nagyváros található, és a lakosság mérete, illetve városok
rangsora közötti viszony exponenciális függvénnyel írható le:
Pn=P1 / nq,
ahol Pn az n-edik város népessége, P1 a legnagyobb város népessége, n a rangsorban betöltött
pozíció, q pedig a rangsorolást jelölő kitevő. A paraméterek becslésére regresszió-analízist
használnak.
log Pn=logP1 - qlogn,
ahol q olyan állandó, amely méri a csökkenő egyenes meredekségét. A Zipf-szabály a
lognormális eloszlás egy esete, ahol a meredekség -1. Ezt a törvényt többek között a
regionális tervezésben és a városhálózatok elemzésében használják. A marketinghez való
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kapcsolata az üzlethely kiválasztásában mutatható be, például ha egy vállalat ezt a modellt
veszi figyelembe, hogy melyik városban nyíljon egy új boltja (Benko, 1999).
A gravitációs modell, mint kölcsönhatás elmélet van jelen a marketingföldrajzban,
míg a központi telephelyelmélet a vásárlási szokásokról szól (Sikos T., 2000). A gravitációs
modell hátterében a newtoni-fizika törvénye áll, miszerint a testek tömegükkel egyenesen
arányosan, távolságukkal pedig fordított arányosan vonzzák egymást (Benko, 1999). A
gravitációs és potenciálmodelleket (a fizikai analógiára épülő modellcsalád tagjait) a területi
vizsgálatokban az alábbiakra használják: vonzáskörzetek lehatárolása, népesség-és
anyagmozgások meghatározására, települések és gazdasági objektumok által generált
potenciálmező feltérképezésére. Több kutatás a nemzetközi kereskedelmet vizsgálja a modell
segítségével (Beluszky, 1984). A gravitációs modelleket emellett népességmozgások,
regionális növekedés, illetve szállítások modellezésére is használhatják (Benko, 1999). A
modellek távolságadatokkal és a központok súlyával kalkulálnak (Beluszky, 1984). Azon az
elven alapulnak, hogy a vásárlókat a központok, az agglomerálódás, a maguk tömege,
nagysága alapján vonzza, míg a távolság a visszatartó erő a központokba való utazástól. De a
távolság ereje csökkenhet a technikai fejlődéssel, például a telefonos rendelés, az internetes
vásárlás elterjedésével. A modellnek továbbá olyan korlátai is vannak, hogy a fogyasztói
magatartást tágabb értelemben, nagyvonalakban jól magyarázza, ám precíziós eszközként
nem alkalmazható (Schiller, 2001).
A vonzáskörzetek lehatárolásával elsőként Reilly próbálkozott, megalkotva a
kiskereskedelmi vonzástörvényt. Feltételezi, hogy két településnek (A és B) egy köztük fekvő
harmadik településre ható vonzása egyenesen arányos a két város lakosságszámával és
fordítottan arányos a köztük fekvő város távolságának négyzetével. A vonzása X-re/B vonzása
X-re = (A lakosságszáma/B lakosságszáma) * (BX távolság2/AX távolság2) (Beluszky, 1984).
Reilly a kiskereskedelem gravitációs törvényét írj le, melyben érvényesül a távolság elvén
alapuló törvényszerűség, miszerint két városi központ között fennálló kölcsönhatás az
egymástól való távolságukkal fordítottan arányos. A lakosság pozitív, a távolság pedig
negatív módon hat. A modellel megállapítható a helységek közötti befolyási határ, illetve a
helyek közötti áramlások, mozgások jellemzői. Ott alkalmazható, ahol az agglomeráció
hálózatokban oszlik el a népesség függvényében. A város vonzáskörzetét az alábbi képlet írja
le:
Aij= a(PiPj / D2ij)
Aij két adott központ i és j között előrelátható kölcsönhatással egyenlő. P jelöli a
népességet, Dij pedig a két központ között fennálló távolságot. A méretet kifejezhetjük a
lakosság számával, a központi funkciók számával és más mutatókkal is (Benko, 1999). Az
alapképlet Isard és Carrell-Bevis szerzők által módosított változata a város belső
szerkezetének vizsgálatára is használható:
Iij=G (PiPj) / dijb
ahol Iij az i-edik és j-edik városrész közötti kapcsolat intenzitása, Pi és Pj az i-edik és j-edik
városrészek súlya, dij az i-edik és j-edik városrész közti távolság, b a tapasztalati
hatványkitevő, G pedig a tapasztalati gravitációs konstans, melynek értéke általában 1 (Nagy,
1996). Hoover (1971) szerint a távolsághoz tartozó kitevő a személyektől, az utazás céljától és
a célállomás helyétől is függ. A kitevő értéke alacsony (1,5-2) a városok központi kerületeibe
történő utazásnál, a tisztviselői rétegek, vállalati vezetők utazásainál, illetve az üdülésipihenési célú utazásoknál (szemben a munkába járással). A kitevő éréke magas (2 feletti) a
központi kerületekből kifelé történő utazás esetén, fizikai munkások (szemben a szellemi
dolgozók) és a nők munkavállalása esetén, illetve az általános vagy középiskolába történő
utazásokkor (a munkába járáshoz hasonlítva).
A gravitációs modelleket a vásárlási utak csökkenése és speciális változók tették
alkalmassá a városi üzletközpontok vizsgálatára. Vonzó és taszító tényezőknek nevezik ezeket
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a változókat. Számos újítás, módosítás született a gravitációs modell alkalmazhatóságának
kiterjesztésére, például az egymással versengő üzletközpontok vonzáskörzetének
megállapítása. A fogyasztási kiadások és a kiskereskedelmi forgalom nagyságának becslésére
is születtek modellek. Az alapképlet a következő volt:
Sij=KiEiAjF(dij),
ahol Sij az i területről érkezett fogyasztók kiadása a j központban, Ei az i terület összkiadása,
Aj a j központ kereskedelmi vonzása, Sj a j központ kereskedelmi forgalma, F(dij) az i-ből j-be
irányuló utazás taszítása, Ki pedig arányossági konstans, vagy konkurencia faktor (Nemes
Nagy, 1984).
Kereskedelmi területek kijelölésére az alábbi, Converse (1949) által kifejlesztett
formulát lehet alkalmazni, melyből meghatározható a vonzási területek közti határvonal:

ahol D az a és b település közti távolság, Pa a város népessége, Pb pedig b város népessége.
Ezt a modellt nevezik töréspont modellnek (2. ábra), és a központok hierarchikus
osztályozására használható. A kapott görbék metszéspontja a határvonal egy pontját jelöli,
melyek összekötéséből kirajzolódik a kereskedelmi zóna.
2. ábra
A töréspont ábrázolása

Forrás: Sikos T. T. (2000): Marketingföldrajz, VÁTI, Budapest, 51. oldal

A kereskedelmi zóna méretét Berry-féle módosítással határozhatjuk meg, az ő
modelljében nem a két város népessége, hanem a két város üzlettípusainak száma szerepel
(Sikos T., 2000). A vidéki tér elemzésében a piacok vonzáskörzetének megállapításához a
távolság helyett az utazási időt vagy költséget szokták még használni.
A gravitációs modell egy további közismert változatát Huff (1962) fogalmazta meg.
Egy valószínűségi sor alapján a fogyasztó több, egymással versenyző kereskedelmi központ
közül választ ki egyet.

Pij az i területről a j területre való utazás valószínűsége, Sj a j bevásárlóközpont mérete, Tij
utazási idő i-ből j-be,  pedig a különböző utazási célokra számított kitevő. A vásárlók elvárt
számának valószínűsége i területről j bevásárlóközpontban megegyezik az i területről érkező
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vásárlók számának és az i területről érkező vásárlók által j területen lévő központot választók
valószínűségének szorzatával, tehát
Eij= Pij * Cj,
ahol Eij az i területről érkező fogyasztók elvárt száma, akik valószínűleg j bevásárlóközpontba
utaznak, Ci pedig az i-ben lévő vásárlók száma.
Huff saját modelljét az alábbiakban különbözteti meg az eredeti, Reilly-féle
formulától:
- a modell a vásárlók területi viselkedésének elméleti megközelítését szemlélteti,
- a vásárlók valószínűségét illetve a fogyasztók számát becsüli meg, akik az egyik
bevásárlóközpontot választják ki a többi szóba jöhető közül,
- a kitevő terméktípusonként eltérő,
- az idő fontos szerepet játszik, minél nagyobb  értéke, annál kisebb az időráfordítás
(Golledge – Stimson, 1987).
A gravitációs modelleknek léteznek korlátos verziói is, melyeket az áramlás
ismertsége szerint csoportosítjuk. Ha adott áramlásokra van előzetes becslésünk, az adja meg
a korlátot. Négy alaptípust különböztetünk meg: feltétel nélkül, kibocsátási oldalról
korlátozott, vonzási oldalról korlátozott, mindkét oldalról korlátozott. (Dusek, 2003)
A gravitációs modell alkalmazásánál az alábbi lépéseken kell végigmenni (Nagy,
2011):
1. Vizsgálati egység meghatározása: a modell mikro- és makro struktúrákra is
alkalmazható. Elemzési egységnek választhatunk országot, régiót, települést, de akár
városrészt vagy üzletet is.
2. Tömeg meghatározása: a modell alkalmazásánál nem a fizikai értelemben vett
tömeget határozzuk meg, hanem azt az elemet, melynek a vonzását vizsgálni kívánjuk.
Választhatjuk például a népességet, intézményi kapacitást, gazdasági mutatókat, de
akár komplex, összetett mutatót is alkalmazhatunk.
3. Távolság meghatározása: függ a vizsgálat tárgyától. Nem feltétlen a földrajzi
távolságot kell itt érteni, szóba jöhet akár időráfordítás vagy költség is. A
tömegközlekedésben járatsűrűséget vagy várakozási időt szoktak elemezni, de a közúti
vagy légvonalbeli távolság is gyakori.
 A szubjektív és objektív távolság szisztematikusan összefügg és az egyének
eltérő érzékelését is figyelembe kell venni a fogyasztók viselkedésének
tanulmányozásához (Mayo – Jarvis – Xander, 1988).
 Több faktor határozza meg, hogy hány ember utazik adott pontból egy
másikba, melyek a következők (Mayo – Jarvis – Xander, 1988):
 gravitáció: az erő, ami az egyik helyről a másikba való utazást ösztönzi,
maga a vonzás,
 távolsági súrlódás: az erő, ami a további utazásokat gátolja,
 az indulási tehetetlenség: az erő, ami a távolság megtételét gátolja,
 mozgási tehetetlenség: az erő, ami a távolsági súrlódás hatását
csökkenti,
 szubjektív távolság: az erő, ami az utazásokat elősegíti, mert minden
újabb mérföldet kevesebbnek érzékelünk, mint a valós, mért távolság,
 a messzi célpont vonzása: sok ember csak azért utazik egy messzi
desztinációba, mert az messze van.
4. Modell kiválasztása: számos válfaja létezik
A gravitációs modellek a térrel és tömeggel számolnak. Ez csak két tényező, nagyban
leegyszerűsíti az elemzést. A gazdasági-társadalmi mozgásfolyamatok sajátosságait viszont
nem lehet kifejezni a fizikai analógián alapuló módszerrel. A vonzáskörzetekről adott kép
leegyszerűsített, a vonzáskörzetek belső szerkezetét nem tárja fel és a vonzásintenzitást sem
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számszerűsíti. Ugyanakkor a gravitációs modellekkel az empirikus úton feltárt
vonzáskörzetek közti eltéréseket meg lehet indokolni (Beluszky, 1984). A modell továbbá
segíthet megérteni azt a két, egymással szemben álló folyamatot, miszerint az üzletek egyik
részről a központba tömörülést, az egymás mellé települést választják, másik részről pedig a
fogyasztókhoz való közelséget (például kertvárosba való kitelepülés) szeretnék elérni. A
tömeg és a vonzás azt az erőt ábrázolja, amely az üzletek agglomerálódásából, egymás mellé
településéből fakad. A távolság (vagy utazási idő vagy költség) pedig azt akadályt szemlélteti,
amelyet a vásárlóknak le kell győzniük, hogy a központokban lévő üzletek előnyeit
élvezhessék (Schiller, 2001).
A központi helyek elmélete és a gravitációs modell a legtöbbet vizsgált módszerek
közé tartozik, de ezek mellett számos más technika, megközelítés létezik a vásárlók térbeli
viselkedésének, az üzletek elhelyezkedésének modellezésére. A továbbiakban röviden
bemutatok ezek közül néhányat.
A diszkrét kiválasztási modellek (discrete choice models) más néven random
hasznossági modellek (random utility models), melyeket leginkább marketing és szállítási
problémák megoldására használnak. A vásárlók térbeli viselkedését modellezik, hogy miket
választanak, mely üzleteket. Ezen modellek egyike a Multinominal Logit Modell (MNL), mely
a legegyszerűbben alkalmazható a területileg releváns kiválasztások bemutatására. Minden
vizsgált
egyén
az
alternatívák
egy diszkrét
halmazával
rendelkezik
és
hasznosságmaximalizálásra törekszik. Az MNL a választások valószínűségének modellje, az
egyének bizonyos valószínűséggel választanak egyes alternatívákat. Az egyén hasznossága az
egyes alternatívákra a megfigyelt (vagy rendszeres), illetve a hiba (vagy zavaró tényező)
összetevőkre bontható. A modell segítségével a vásárlók fogyasztási szokásai mérhetők fel és
megjósolható, hogyan alakul a piaci részesedés egy új belépő esetén (Golledge – Stimson,
1987).
A sztochasztikus kiválasztási modellek általában longitudinális, kérdőíves adatokon
alapulnak. A vásárlási magatartás általános sztochasztikus modelljében két dolgot kell
meghatározni: a helyet és az eseményt (mint a folyamat eredményét adott helyen). Ha a
piacon két üzlet van, három alternatíva lehetséges (S0-nincs vásárlás, S1-első üzlet
preferálása, S2-második üzlet preferálása). A modell célja meghatározni annak a
valószínűségét, hogy a fogyasztó adott üzletet választja adott időpontban a három alternatíva
közül. Az eredmény továbbá sok mindentől függ, mint például az előző vásárlás, a család
nagysága, a jövedelem, amik alapján a vásárló viselkedése feltételezhető. Az előbbi
tényezőket egy változóval (X) kifejezve vihetjük be a modellbe úgy, hogy a valószínűség az
időtől, a háztartás jellemzőitől független legyen (Golledge – Stimson, 1987).
Negatív binomiális eloszlási modell egy két dimenzión alapuló sztochasztikus modell,
ami vásárlási szokások főbb törvényszerűségeit írja le. Egy márkára, illetve egy eseményre
(például egy adott üzlet preferálása) vonatkozik.
Számos tanulmány foglakozik továbbá a fogyasztói magatartás és üzletválasztás
témájával, melyek közül az információ integrálás elmélete (Timmermanns nevéhez fűződik)
és az egyéni jellemzőknek, percepcióknak jelentőséget tulajdonító viselkedési modellek is
jelentősek. Például a szubjektív távolság vizsgálatánál Cadwallader (1975) kimutatta, hogy a
vizsgált fogyasztók nagy része úgy vélte, a legközelebbi szupermarketet választja, pedig
valójában nem is a ténylegesen legközelebb fekvő üzletet preferálták. A bevásárlóközpontok,
üzletek preferálásának, előnyben részesítésnek okát is sokan kutatták. Vizsgálatok születettek
a boltok és központok imázsáról, illetve az attraktivitásukat meghatározó tényezők
bemutatásáról. A 3. táblázat részletesen szemlélteti a vizsgált területeket (Golledge – Stimson,
1987). Jól látszik, hogy a legtöbben az árak, a termékminőség- és választék, lakóhelytől való
távolság változókat használták kutatásaikban, változatos módszertani feldolgozással.
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3. táblázat
A bevásárlóközpontokról és üzletekről készült főbb földrajzi tanulmányok
Szerző
Downs
(1970)

Burnett
(1973)
Hudson
(1974)
Pacione
(1975)
Spencer
(1978)

Vizsgálat tárgya
Belvárosi
bevásárlóközpontok
Angliában
Ruházati üzletek/
bevásárlóközpontok
Ausztráliában
Élelmiszerüzletek
Angliában
Vásárlókörzetek
Skóciában
Élelmiszer-és
zöldségboltok
Angliában

Mintanagyság

Módszertan

Vizsgált tényezők

202

Faktorok felsorolása,
értékelési skála,
faktoranalízis

Szerviz minősége, árak, struktúra,
dizájn, nyitva tartás

40

Többdimenziós
skálázás

Parkolás, termékminőség,
lakóhelytől való távolság,
választék

26

Adattárrács elemzés
(Repertory Grid)

393

Értékelési skála

381

Többdimenziós
skálázás

Választék, kényelem, árak, áru
frissessége

443

Értékelési skála,
varianciaanalízis,
korreláció,
faktorelemzés

Szolgáltatás-minőség, tisztaság,
kényelem, választék

Patricous
(1979)

Bevásárlóközpontok DélAfrikában

Schuler
(1979)

Élelmiszerüzletek
Indianában

110

Értékelési skála,
conjoint elemzés

Bloomstein et.al
(1980)

Bevásárlóközpontok
Hollandiában

60

Többdimenziós
skálázás

Hudson
(1981)

Ruházati üzletek /
bevásárlóközpontok
Ausztráliában

20

Faktorok listázása,
értékelési skála,
többdimenziós
skálázás

Timmermann,
et.al.
(1982)

Bevásárlóközpontok
Hollandiában

20

Adattárrács elemzés
(Repertory Grid)

Árak, lakóhelytől való távolság,
termékminőség, választék
Termékminőség, árak, termékmegbízhatóság, választék

Árak, termékminőség, parkolási
lehetőségek közelsége,
lakóhelytől való távolság,
szolgáltatások gyorsasága
Árak, választék, szolgáltatásminőség (nem napi cikkeknél),
megközelíthetőség (napi
cikkeknél)
Üzletek sokfélesége,
termékválaszték, árak,
termékminőség, lakóhelytől való
távolság
Üzletek száma, parkolás,
lakóhelytől való távolság,
atmoszféra

Forrás: Golledge R. G. – Stimson R. J. (1987): Analytical Behavioural Geography, Croom Helm,
London, 190. oldal

Összegzés
A tanulmányban először bemutattam a marketingben megjelenő teret, térbeli
jelenségeket. Legmegfoghatóbban, mint a négy P egyik eleme, az értékesítési csatornában
jelenik meg a térbeliség, az üzleteken, kiskereskedelmen keresztül. Emellett számos más
térmegközelítésnek is helye van, hiszen gondoljunk csak a fogyasztói magatartásra, a
környezetelemzésre, a fogyasztók térbeli elhelyezkedésére, a virtuális térre vagy akár a piaci
térre. Az olyan közgazdaság, statisztika, gazdaságföldrajz és regionális tudomány által
használt területi modellek, mint például a központi helyek elmélete vagy a gravitációs modell,
a marketingkutatásokba is jól illeszthetők, különösen a fogyasztói magatartás vagy a
telephelyválasztás kérdéskörét vizsgáló felmérésekbe. Tanulmányom célja egy rövid
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áttekintés volt, a bemutatott modellek, módszerek pedig a mai kutatások alapját is képezhetik,
de mindenképp szükségszerű a számbavételük, hiszen ha egy továbbfejlesztett változattal
vagy új eredménnyel találkozik a kutató, érdemes tudni, mi volt a módszer kiindulási alapja.
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Czakó Katalin: Közösségi média hatásai a vállalati marketingre
Összefoglalás:
Olvasva a rendszeresen, különböző médiumok által meghatározott trendeket a közösségi média, mint
vállalkozások üzleti életét alakító tényező, hatását tekintve még mindig növekvő jelentőségű. A weboldalakon
alkalmazott sokszor költséghatékony marketing, amely a vállalkozásoknak jelent előnyt, sok olyan pontot és
következményt hordoz magában, melyek figyelembevétele szükségszerű az adott vállalkozás
marketingstratégiájának sikerességéhez. Ha egy cég egy közösségi oldalt választ reklámfelületként, alapvetően
tudnia kell annak paramétereit, és az azon szörföző felhasználók főbb jellemzőit. Ezekből az információkból
lehet olyan következtetéseket levonni, melyek a stratégia jövőbeli sikeressége, vagy sikertelensége mögött
állhatnak. Ha megnézünk egy marketingtudományról szóló blogot a sok közül, alapvető trend a marketing
csatornák sokszerűsége azt a jelenséget követve, miszerint a vevő szava még mindig a központban van.
Társasági oldalt használva marketing felületként a vállalkozások a vevőközpontúságot erősítik, közelebb
kerülnek a fogyasztóhoz. Emellett a módszer sikerességének analizálása egyre fontosabb, hiszen ez mutatja meg,
hogy milyen mértékben érdemes ragaszkodni, vagy elhagyni a hagyományos kommunikációs csatornákat.
Kulcsszavak:
Közösségi oldalak, statisztikák, content marketing, előnyök, hátrányok, vevő csoportok, kommunikációs
csatornák

A digitális marketing trendek általános üzenete
A marketing egyik fő trendje, hogy az e-marketing egyre nagyobb szerepet játszik.
Mind fogyasztói, mind pedig vállalati oldalról megfigyelhetőek olyan változások, amik
alapján a marketing sikeres lehet. A kérdés az, hogy a jelenlegi technikai fejlettségi szinten,
hogy tudja egy vállalat az általa közölni kívánt tartalmat eljuttatni a fogyasztóhoz a vállalati
célokat maximálisan kommunikálva. Ennek az e-marketingben nagyon sok gátja van.
Legfőbbek között például a megnövekedett információtömegből kitűnés elérése. Ha a piaci
szereplők saját magukat a fogyasztók helyzetébe pozícionálják, akkor talán nagyobb
kötődéssel, sikeresebben felismerik azokat a fókuszpontokat, illetve hibalehetőségeket, amiket
követni, illetve elkerülni érdemes. Hibalehetőségeket tekintve. Hibalehetőségeket nézve
számos leírásban foglalkoztak már azokkal a hibaforrásokkal, amik a marketingben történő
sikertelen tartalommegosztáshoz vezethetnek. Ilyenek például a megosztás kontextusának
nem kommunikálása, a termék vagy szolgáltatás tényleges, fogyasztóknak értékes és figyelem
felkeltő pontjainak kihangsúlyozása, személytelenség, a design elemek helytelen használata.70
Egy általános 2012-re kiírt marketing trend listát tanulmányozva leszűrhetőek azok a
kulcsszavak, amik meghatározzák a jelenleg működő vállalkozások marketingkommunikációs
irányait. A 2011-ben kidolgozott, CMO.com által előre vetített top 10-es digitális marketing
trend lista szerint a Social Media, fő háttérként szerepel (1. táblázat). A 10-es lista pontjainak
a hátterében majdnem minden esetben észrevehető az, hogy az adott trend a közösségi oldalak
elterjedésével bizonyos mértékig kapcsolatban áll.71
Bár a fenti állítás nem minden pontra mondható el, mégis érdemes egyenként
végignézni őket, mivel jó összefoglalást mutatnak a globális trendekről. A listában szereplő
kiemelt pontok kapcsolódnak a közösségi oldalak elterjedéséhez.
Az első általános üzenet a rendelkezésre álló anyagi források szűkössége. A piaci
szereplők együttes célja mindig a legpontosabb eredményeket adó mérések, analitikák
kidolgozása, amik optimalizáltan mutatják ki az adott marketinges törekvésekbe fektetett
források hozamát. Mivel a fogyasztók szokásai állandóan változnak, az elemzési módszerek
rendszeres fejlesztést és adaptációt igényelnek. A jól analizált információ és az arra adott

70 Albee, A. (2009). eMarketing Strategies for the complex sale. USA: Marketing Interactions, Inc. p.8-10
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megfelelő vállalati reakció itt is rendkívül értékes, hiszen ez áll a marketingkommunikációs
stratégiába fektetett források pozitív hozama mögött.
1. táblázat
Top 10 digitális marketing trend
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Szűkös költségvetés és ROI
Feltörekvő gazdaságok jelentősége
A közösségi média fejlődése
Mobilmarketing erősödése
Email marketing
Hirnév védelem
Tartalom
Játék, mint eszköz
Bárkód
Intelligens TV

A második pontban a weboldal a feltörekvő gazdaságok jelentőségét említi meg.
Jelenleg az átlagnál gyorsabban fejlődő BRIC országokat úgy definiálja, mint olyan
területeket, melyekben a fejlett marketinggel rendelkező vállalatok már működnek. Felhívja a
figyelmet arra, hogy ezeknek az országoknak léteznek utódjaik, ahol szintén sok kimerítetlen
lehetőség rejlik a feltörekvő gazdaságban. Ezek a fókuszpontok szintén Ázsia, Afrika, LatinAmerika és Kelet Európa pontjain koncentrálódnak.
A Top 10-es digitális marketing lista harmadik pontja a közösségi média „felnövése”
közvetlenül kapcsolódik a témához. Ebben a pontban kijelentésre kerül, hogy a vállalatok már
összetetten elemzik a közösségi média hatásait és a mérések eredményeit implementálják ezt
a marketingstratégia kialakításába. Az elemzések célja a közösségi oldalakon belül megtalálni
azt a társadalmi réteget, akiket a lehető legközelebb lehet hozzárendelni a vállalat eladásaihoz,
hírnevéhez és profitabilitásához. Ez a közösségi oldalak működését tekintve az esetek
többségében megfoghatatlan. Ennek ellenére vannak olyan vállalatok által kialakított mérési
módszerek, amelyek ezzel foglalkoznak. Ilyen például a listában is említett Social Analytics,
amely közösségi oldalakon futó beszélgetéseken végez méréseket és ezeknek eredményeit
rendeli hozzá a vállalati marketing eredményességéhez. A későbbi pontokban a vezető
közösségi média oldalak főbb karakterei kerülnek bemutatásra. Ezekben is látható lesz az oka
a listában kijelentett ténynek, miszerint a marketing menedzserek pár évvel ezelőtt még nem
tudták mit kezdjenek a közösségi oldalak fogyasztói véleményt formáló hatásával. A mai
trendek szerint azonban a globális közösségi médiaelemző törekvések lassan eljutnak arra a
szintre, hogy megfelelő módszereket dolgozzanak ki, melyek releváns eredményeit
párhuzamba lehet állítani a vállalati mutatókkal.
A következő pont az okos telefonok és tabletek elterjedésének köszönhető
mobilmarketing elterjedésének növekedése. A lista az Emarketer jelentésére hivatkozik.
Vizsgálva a weboldal ezzel kapcsolatos legutóbbi jelentését tájegységek és fő országok közti
összehasonlítás található, a mobil reklámokra költött források alapján.72 A kimutatás lényegét
az 2. táblázat szemlélteti. A táblázat jelentősége, hogy benne a növekedési ütem jól látszik.
Bár a jelentés a jórészt csak feltételezés, mégis marketing trendet kialakító tényezőnek
minősül.
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Az elemzés abból indul ki, hogy Japánban a 2010-es év adatai szerint a mobiltelefonreklámköltésekre 1010 millió dollárt fordítottak, ami 2011-re 1368 millió dollárra ugrott.
Ezek az adatok 35.4%-os növekedést mutatnak, ami a reklám ráfordításokat illetően rekord
értékű.
2. táblázat
Emarketer jelentése: Mobil reklámok

MOBILTELEFON REKLÁM RÁFORDÍTÁSOK TÁJEGYSÉGEK ÉS FŐBB
ORSZÁGOK SZERINT
Millió $
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ázsia – Pacific
1,883 2,560 3,190
3,937
4,528
5,094
arány (%)
36%
25%
23%
15%
13%
100%
Japán
1,368 1,740 2,027
2,331
2,520
2,671
arány (%)
27%
16%
15%
8%
6%
52%
Észak-Amerika
1,228 2,402 4,144
6,376
8,710
11,029
arány (%)
96%
73%
54%
37%
27%
100%
US
1,166 2,292 3,955
6,075
8,277
10,338
arány (%)
97%
73%
54%
36%
25%
94%
Nyugat-Európa
775
1,035 2,088
3,195
4,760
6,679
arány (%)
34% 102% 53%
49%
40%
100%
Egyesült Királyság
327
558
892
1,405
2,160
3,030
arány (%)
71%
60%
58%
54%
40%
45%
Kelet-Európa
63
121
201
279
363
450
arány (%)
92%
66%
39%
30%
24%
100%
Oroszország
20
37
54
77
111
157
arány (%)
85%
46%
43%
44%
41%
35%
Latin-Amerika
24
47
87
170
269
374
arány (%)
96%
85%
95%
58%
39%
100%
Brazília
13
25
44
85
141
198
arány (%)
92%
76%
93%
66%
40%
53%
Közép-Kelet-Afrika
2
3
5
8
10
14
arány (%)
50%
67%
60%
25%
40%
100%
Globális
3976
6440
9716
13966
18644
23640
Arány (%)
62%
51%
44%
33%
27%
2012. 08. 01. Mobile Ad spending worldwide, by region and country 2011-2016, Emarketer Július,
2012.)

Az elemzést 2012 júliusában végezte el az eMarketer, ami azt jelenti, hogy a 2011-ről
2012-re adott adatok becslések. Mivel közeli becslések megjegyzendő a kimutatás üzenete,
miszerint 2012.es évben Észak-Amerikába is eljut a mobilreklámokra fordított források
növekedésének rekordszerű változása, aminek globális következményei lesznek. ÉszakAmerika lesz az az ország, amely a legtöbbet költ mobil reklámokra. Az előrejelzés szerint
97%-os növekedés realizálható összehasonlítva 2011-et és 2012-t. Japán, ami a világ
legnagyobb mobilreklám piacával rendelkezik, mivel érettebb a piac ebből a szempontból,
kisebb növekedési rátát fog mutatni. Észak-Amerikát illetően a 97%-os növekedés rekord
arányú és a piacra törés után enyhül. Az elemzést végző cég szerint a mobiltelefonokon való
reklámozás csekély részt vesz ki a más csatornákon való reklámozásokhoz képest és
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valószínűleg ez a pozíciója hosszú távon is megmarad. Ennek ellenére az ilyen hullámok,
trendek miatt, mint ami a 2011-12-es évben Észak-Amerikában, azon belül is az Egyesült
Államokban tapasztalható érdemes odafigyelni erre a kommunikációs csatornára is. Bár ennek
a trend nem sokban kapcsolódik a közösségi oldalak marketingformáló hatásához, mégis
jelentőséget kap a Top10-es listán.
Ötödik pontban az emailen, mint kommunikációs csatornán végzett marketinget
elemzi a lista. A mobilmarketinghez hasonlóan növekedés várható, de nem számottevő. A
lassú növekedés még sem azt jelenti, hogy az emailen küldött reklámok ideje lejárt. Business
to business téren sok olyan kommunikáció jön létre például, ahol ez a fő eszköz.
A következő pont a vállalatok által kialakított hírnév védelem, ami egyre nagyobb
jelentőséggel bír. Ennek oka közvetlenül kapcsolódik a közösségi médiához. Mivel a
közösségi oldalak egyre elterjedtebbek, egyre könnyebb a kommunikáció és egyre
könnyebben jut el a közölt információ egyre több emberhez. Ezért a cégeknek jobban oda kell
figyelni, hogy mit és hogyan publikálnak magukról. Ehhez a trendre a listát készítő cmo.com
weboldal egy esettanulmányt csatol. A Dell kialakított egy közösségi médiafigyelő centert. A
cég elmondása szerint egy dolog van, amire alapvetően fokuszálni kell a közösségi médiát
illetően. „Jó hallgatónak kell lenni”73. Ahhoz, hogy ezt a cég elérje létrehozott egy külön
részleget, amely kizárólag a közösségi oldalakon történt céggel kapcsolatos eseményeket
szűri. A részleg egy darab központi szobából áll és maga a tevékenység egy járulékos része a
cég marketing stratégiájának. Ennek oka az, hogy a vállalat olyan stratégiát alkalmaz, melybe
jól felismerte és ki is használja a közösségi média népszerűségét. Számítástechnikai cég lévén
közel az összes vezető közösségi oldalon rendelkezik saját profillal és aktívan részt vesz
mindegyikben. Itt promotálja a termékeit, és oszt meg különböző információkat a cégről.
Emellett felhasználói közösségeket generálva itt kéri ki a fogyasztók innovációval kapcsolatos
elvárásait, tanácsait. Mindehhez a sikeresnek mondható stratégiához szükségszerű egy olyan
kommunikációs irányt felépíteni, ahol a cég nem csak közöl magáról, hanem a
visszajelzéseket is szűrni tudja. A központi szoba szépsége a leírtak szerint az, hogy a
tevékenységet nem szoftverek, hanem emberek végzik. Természetesen a kiszűréshez
monitoring szoftvereket alkalmaznak. Az azonban egyedi a Dellt illetően, hogy külön emberi
erőforrást alkalmaz arra, hogy a közösségi oldalakon kiszűrt, Dellel kapcsolatos eseményekbe
még időben bekapcsolódjanak, és ezzel is hozzájáruljanak a közösség formálásához. A cél,
hogy a közösség minél jobban megszeresse, vagy legalább elfogadja a tárgyban forgó Dellel
kapcsolatos bármilyen információt. Ez a jelenség az egyik alapvető következménye a
közösségi média elterjedésének. Ezért később is szó lesz róla.
A következő pontban a tartalmat, mint fontos digitális marketing trendet említi a lista.
Ez a jelenség is közvetlen kapcsolatban áll a közösségi médiával. Mivel annak fejlődését a
felhasználók számának növekedésében értjük. A felhasználók pedig akkor kezdenek el
használni egy weboldalt és interaktívan részt venni annak eseményeiben, ha azon olyan
tartalmat találnak, amely érdekli őket. Ez főleg a márkaépítésnél mutatkozik meg. Egy cég,
amely a márkáját direkt módon, közösségi oldalakon keresztül szeretné közelebb helyezni a
fogyasztókhoz, csak úgy tudja megtenni, hogy felhívja az emberek figyelmét. Ezt persze csak
releváns ám mégis figyelmet lekötő tartalommal lehet.
Ezt követő trend egy szokatlan eszköz a marketingen belül. A különböző, cégek által
kitalált játékok sikeressége egyre inkább látványos. Ennek eredete is kapcsolódik a közösségi
oldalakhoz, hiszen ezeket a játékokat is közösségek formálják. A legnépszerűbbé vált ilyen
játékok, mint például a Farmville is közösségi oldal felhasználói bázis miatt lett sikeres.
Ennek a trendnek két iránya van. Az egyik, hogy a vállalatok felismerték a korábban
közösségi oldalakon népszerűvé vált játékok jelentőségét és el kezdtek olyan lépéseket tenni,
73
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melyek importálják saját termékeiket ezekbe a játékokba. Legdirektebb példa erre a
játékokban alkalmazott product placement. A másik irány, hogy a cégek maguk is felismerték,
hogy az emberek szeretnek játszani és nyerni ezért terjedt el az a trend, hogy kisebb kvízeket,
feladatokat és jutalmazási rendszert importálnak a saját weboldalaikba. Ezzel alakítanak ki
egy közösséget, melyet megpróbálnak minél több ideig érdekeltté tenni és a weboldalon
tartani.
Az utolsó két trend a bárkód és az intelligens tévézés közvetlenül nem kapcsolódik a
közösségi médiához. Annyiban azonban mégis, hogy a trendeket kialakító használati
eszközök, okos telefonok, ipad és intelligens televíziók az internet elérhetőségnek
köszönhetően mind alkalmasak közösségi oldalak használatára.
A közösségi oldalak jelensége tehát trendkialakító vagy azok hátterében meghúzódó,
azokkal valamilyen minőségben kapcsolatban álló tényezőként van definiálva. A listát
összefoglaló fóliák mutatják, hogy a társasági oldalak elterjedése majdnem olyan fontos
tényező, mint az aktuális gazdasági helyzet. Amellett, hogy a vállalatok törekednek a
költséghatékonyságra és ezzel egy időben a piacbővítésre, számos olyan trend van, amiknek
alapja, hogy a fogyasztók az elmúlt évekhez képest hatalmas tempóval kezdték el használni
azokat az oldalakat, melyeknek funkciója a saját és körülöttük élő szűkebb, vagy tágabb
közösség megismerése, illetve megismertetése, vagy annak kialakítása, promotálása.
Másik fontos észrevehető pont a listában, hogy a társasági oldalak népszerűségének
növekedése önálló trendként is definiálva van. Tehát a vállalatok mára már számszerűsítve
kíváncsiak a társasági oldalak marketingszerepének erősségére. Ennek módja a különböző
felhasználó csoportok osztályozása és hozzárendelése a számszerűen felbukkanó
tényezőkhöz, mint bevétel, költség, alternatív költség. A társasági oldalak felhasználói
rétegének hullámzása és az ezzel egyenes járó felhasználói szabadság növekedése miatt ezt
meghatározni sokszor radikális, illetve nem hosszú távú eredményeket adó lépést
eredményez. A felhasználók körében tapasztalható népszerűség növekedés miatt azonban sok
esetben mégis fontos kérdésekre adhat választ. Gazdasági elemzéssel foglalkozó cégek
alkalmaznak már olyan analitikákat, melyeket más marketing csatornán alkalmazva képesek
összehasonlítani a kapott eredményeket. Az eszközök, amik ezeket a számításokat pontosabbá
és hitelesebbé teszik folyamatos fókuszban jelennek meg az elemző cégeknél az elemzéseket
összekapcsolva a marketing eredményekkel. Ezáltal tudnak a leghatékonyabban segíteni a
cégek hálózat építésében. Mivel a társasági oldalak úgy működnek, mint egyének, vagy
egyének csoportja köré „épült” kis városok, a mérési eszközök szofisztikáltsága nagyon
fontos. Ma már léteznek sikeres mérési módszerek. Ilyen például a beszélgetések szűrése,
amely egy bizonyos rendszert kidolgozva a kapott eredményeket piaci pontokhoz kapcsolja.
A vállalatok így próbálják javítani piaci teljesítményüket.
2012 top közösségi média oldalak adatai
A következő ábrák az eddig feldolgozott adatok összegzését tartalmazzák. Az itt
rendszerezett felhasználói csoportok olyan alapvető demográfiai szempontok szerint vannak
osztályozva, mint a nem, kor vagy a jövedelem. Néhol vannak olyan szempontok is, melyek a
kiemelkedő adatok miatt vannak definiálva. Ezek az információk adhatnak választ azokra a
vállalati marketinges kérdésekre, amik a közösségi oldalak szükségességével foglalkoznak.
Mivel a felhasználók alapvető szempontok szerint vannak osztályozva, a cégek széles köre
tudja magát hozzárendelni, vagy adott esetben elkerülni a közösségi oldal marketinges
lehetőségeit. Két vezető oldal felhasználói kerülnek bemutatásra azonos szempontokat
figyelembe véve.
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Facebook
2004-ben alakult, a világ legnagyobb közösségi hálózata rekordokat döntő statisztikai
adatokkal (3. táblázat). Októberben érte el az 1 milliárd regisztrált felhasználót. 2012
májusában került a tőzsdére.
3. táblázat
Összes felhasználó életkor és nem szerinti eloszlása

13-17

Férfi
20.0%

Nő
21.0%

18-25
26-34

26.4%
26.6%

25.3%
25.4%

35-44
45-54

14.8%
7.4%

14.8%
8.5%

55-64

4.2%

5.0%

Összesen:

99.4%

100%

Forrás: 74

A weboldalt legtöbbet használók a 18-34 éves internetezők. Férfiaknál és nőknél nincs
számottevő különbség ebben a csoportban. A többi csoportnál is egyenlő a nemek aránya. A
korcsoportok közti szórás az idősebb korosztály miatt jelentős. 2009-es adat szerint a női
felhasználók száma meghaladja a férfiakét. Az arány 1:1,35-höz.75 A táblázat legaktívabb
felhasználói csoportja hozzávetőleg 5ször annyi tagból áll, mint a leginaktívabb, 55-64 év
között lévők. Az oldal nem korhatáros, nincsenek regisztrációs korlátok a túl fiatal korosztály
számára.
Az eddigi korlátozások politikai okokból földrajzi egységekre vonatkoztak. Szíriában,
Kínában, Bangladeshben, Iránban és Pakisztánban többszöri alkalommal is blokkolásra került
az oldal, különböző időtávra.76
1. ábra. Top felhasználó országok 2012
Felhasználó adatok, földrajzi szempontok szerint

Forrás: 77
74
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A hivatkozott weboldal 2012-es, aktuális adatokat közöl. Az Amerikai Egyesült
Államok messze a legtöbb felhasználóval rendelkezik, a többi országhoz képest. Az adatok a
valós létszámokat közlik, nem viszonyítanak az adott országok népességszámához. Európai
viszonylatban Törökország, Németország és Franciaország járnak az élen.
A hivatkozás szerint a népességhez viszonyított értékeket és felhasználói trendet
figyelembe véve a következő (4.) táblázat szerkeszthető.
4. táblázat
Országok, felhasználók, növekedési tendencia

Ország (felhasználói
létszám)
USA (168.6)
Brazília (61.8)
India (60.6)
Indonézia (49.9)
Mexikó (39.6)
Egyesült Királyság
(33.8)
Törökország (31.8)
Fülöp szigetek (29.9)
Franciaország (25.3)
Németország (25.2)

növekedés/csökfelhasználói
kenés 2012. 05.
létszám/népesség
óta
7.53%
54.36%
28.67%
30.74%
30.87%
5.17%
17.14%
20.53%
17.88%
35.19%
8.58%
3.77%
10.24%
3.48%
6.95%

54.19%
40.90%
29.90%
39.04%
30.61%

A táblázat hivatkozása szerint az elmúlt két hétben egyik vizsgált országban sem
csökkent a felhasználók létszáma. Az USA, mint első számú ország felhasználói azonban
sokkal kisebb mértékben (7.5%) növekedtek, mint a többi országban. Brazília és India 30%-os
felhasználó növekedést mutat. Az itt található rangsorban Japán a 17. helyen van 16.3 millió
realizált felhasználóval. Ez a szám, nem nagy, viszont a felhasználó növekedés rekord értékű:
81.32%. Magyarország a 40. helyen található 4.5 hozzávetőlegesen 4.5 millió felhasználóval
A népességhez viszonyított értékek (3. oszlop szerint) a top felhasználó országok többségében
a felhasználók aránya 30-50% körül mozog. India esetében a növekedés nagymértékű, a
felhasználók létszáma a népesség arányában pedig kicsi, ami azt jelenti, hogy itt ezen
információk szerint itt van a legtöbb kiaknázatlan gazdasági potenciál.
A 2. ábra mutatja, hogy a legtöbb Facebook felhasználó az Amerikai Egyesült
Államokban az alsó-közép kategóriában elhelyezkedő jövedelemcsoportokban található.
Vagyis a felhasználók 60%-a évi több, mint 25 ezer, de kevesebb, mint 75 ezer dollárt keres.
Onnantól kezdve, ahogy növekszik a jövedelem, úgy csökken a felhasználók aránya.
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http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-6-months#chart-intervals
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2. ábra. Felhasználók jövedelme

Forrás: Jövedelem szerinti felhasználó osztályzás78

Aktív és Inaktív felhasználók
A weboldal IPO-ja óta a napi aktiv felhasználók száma 483 millió, a havi aktív
felhasználók száma pedig 835 millió ember. Az említettek szerint a teljes felhasználó létszám
már elérte az 1 milliárdot. Az aktív felhasználó definíció a következő: „Havi aktív
felhasználóként vannak definiálva azok az emberek, akik bejelentkeznek a weboldalon
keresztül, illetve mobiltelefon által elérhető oldalon keresztül. Emellett azok a felhasználók,
akik bármilyen aktív tevékenységet vagy tartalmat osztottak meg az oldalon vagy egy
harmadik weboldalon keresztül, ahol a Facebook integráltan jelen van megosztási célra. A
figyelembe vett pontos időtáv 30 nap.”79 Ez az aktív felhasználó definiálás nem tartalmazza
azokat az adatokat, amik a felhasználók és az oldalon lévő reklámok közti viszonyt
elemeznék. Az aktív felhasználó adatok tehát nem reprezentatívak a vállalatok szempontjából.
A csoportban olyan felhasználók is szerepelnek, akik egy harmadik felületen keresztül
használják a Facebookot. Tehát ha példaként egy népszerű alkalmazást, az Instagram
fotómegosztó oldalt vizsgáljuk, akkor a következő következtetésre jutunk. A Facebook 483
millió havi aktív felhasználói közt olyanok is lehetnek, akik Instagrammról keresztül fotókat
osztottak meg, emellett viszont egyáltalán nem látogattak el a Facebook oldalra. Tehát csak
megosztás céljából használték az oldalt az egy hónap időintervallumban. A vállalatokat
leginkább érintő aktív felhasználókkal kapcsolatos információ sokkal inkább az, hogy
mennyit keres a Facebook felhasználónként. Az erre talált adatok nem éppen rekordszerűek.
Az éves bevétel felhasználónként 4,39$.80 A Facebook éves bevétele, megközelítőleg 4,39
milliárd azonban még mindig nagy különbséget mutat a Google-hoz 38 milliárdos bevételéhez
képest, ami regisztrált felhasználókból származik. A többi közösségi oldalhoz képest is
alacsony bevétel per felhasználó adattal rendelkezik az oldal. A Yahoo 7$-t, az AOL pedig
10$-t keres felhasználónként.81 A felhasználókból származó bevétel rekordmennyiségüket
figyelve könnyen növelhető. A cég, mivel tőzsdén működő vállalat lett, kénytelen lesz
megtenni ezt a lépést, hiszen a részvényesek elsődleges célja a profitnövelés. Ennek gátat
szabhat azonban az oldal egyik sikerkulcsa: a reklámfelület nagyon kevés a többi oldalhoz
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képest, így az ott lévő közösség zavartalanul tud „élni”. Ha az oldal túl sokat fordít a
reklámozásra, fennállhat az a rizikó, hogy a felhasználók preferenciája csökkenni kezd.
Vállalatok reklámozási preferenciája
Az oldallal kapcsolatos információk szerint egy olyan rendszer van kidolgozás alatt,
amely méri a hirdetett reklámok megtérülési adatait82. Ezzel kapcsolatban sok kritika éri az
oldalt, mert nem rendelkezik objektív adatokkal erre vonatkozóan. Reklámozási preferencia
szempontjából a vállalatok reklámja 2 csoportra bontható. Az a csoport, amely organikusan
generált reklámokon keresztül szerepel az oldalon. Az itt elért megtérülések közvetve jelenik
meg a vállalaton belül. A másik csoport pedig, aki hirdet és közvetlenül fektet bele ebbe a
tevékenységbe.
Egy milliárd emberes felületen reklámozni vonzónak hangzik. Már említett jellemzője
a Facebooknak, a reklám felületek nem domináns helye és a reklámokra kattintók
publikálásának a hiánya. Mivel a közösség dominál az oldalon, egyénileg van lehetőség arra,
hogy valaki meg akarja-e nézni a reklámokat, vagy sem. Közkedvelt téma az oldalon szereplő
reklámok kategorizálása. Egy nemrég kiadott tanulmány az oldalon lévő reklámok
osztályozását végezte el különböző szempontok szerint és megállapítja azoknak befolyásoló
hatását. A tanulmány címe "What Traditional Principles Matter When Designing Social".83
Azokat a hagyományos elveket emeli ki a tanulmány, melyeknek alkalmazása a
közösségi oldalakon elhelyezett reklámoknál is sikeresnek bizonyulhat. A következő 6
szempontot követi:
1. Fókusz pont: Van-e a reklám képén egy olyan pont, ami felhívja a néző figyelmét.
2. Márka kapcsolódása: Egyértelműen ki lehet-e találni, hogy ki reklámozza a terméket
vagy szolgáltatást.
3. Színek és hangok: mennyire vannak összhangban a márkával.
4. Jutalmazás és tanulás: van-e olyan része a reklámnak, ahol a nézőnek lehetősége van
tanulni illetve valamilyen feladat elvégzése után jutalmazásban részesülni.
5. Felismerhetőség: mennyire ismerhető fel az adott reklám
6. Cél: Közvetítve van-e a reklám célja.
Ezen klasszikusnak mondható szempontok szerint osztályozták az oldalon elhelyezett
reklámokat egy 1-5-ig terjedő skálán. A reklámoknak úgy kell követni ezeket a szempontokat,
hogy közben interaktívak legyenek és közösségben maradjanak. A következő reklám egy
példa az interaktivitásra.
3. ábra. Facebook reklám

A lány, aki 16kg-t fogyott

Egy lány fogyott, mialatt az USA-ban dolgozott. Olvasd el a történetét!
Twitter
A második legnagyobb ismeretségi hálózat, hasonló funkciókkal, mint versenytársai.
Twitter alkalmazásokat használó programok és weben használható lehetőségek teszik
lehetővé az oldal kényelmes használatát. Az oldal fókusza az üzenetek küldésére irányul. A
felhasználók száma 383 millió fő. A napi aktivitás 150 tweet.84 A nem szerinti elosztása
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szerint 57% női aktív felhasználóként van regisztrálva.85 Az oldalt legnagyobb arányban
használók a 35-54 éves korcsoport (5. táblázat).
5. táblázat
Twitter felhasználók kor szerinti eloszlása

0-18
18-24
25-34
35-44
45-54
55+

Felhasználók
7%
16%
22%
23%
23%
9%

3. ábra
Top Twitter felhasználók száma országonként

Forrás: Felhasználó adatok, földrajzi szempontok szerint (millió fő) 86

Az Egyesült Államok felhasználószáma jóval több, mint a többi országé. Ez 28,8%-os
arány az összfelhasználók mennyiségéhez képest. Ez jelentős aktivitást mutat az országban.
Aktív és Inaktív felhasználók
Az átlagos aktivitási szint globálisan 27%. Ez 2011. 09. 01-tól 2011. 09. 30-ig tartó
időszakban mért adat. Aktivitásnak felel meg az a felhasználó, aki ebben az időszakban
legalább egy üzenetet feltölt az oldalra. (Semiocast)
A felhasználók számának a változása átlagosan 65%, amit 2010-ben publikált az
oldal.87 A beregisztrálások egy nap alatt mért mennyiségét vizsgálták. Ez a hír az oldal
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céljairól is szól. Mivel a 65% egy nap mérésén, az érték nem teljesen tekinthető átlagosnak,
különösen nem, ha hosszú távú adatokkal akarjuk összekötni.
Google+
A Google által üzemeltetett szolgáltatás különlegessége, hogy amellett, hogy a Google
egyéb regisztrációs szolgáltatásai mellett közösségi oldalnak számít, megtartotta a Google fő
működési profilját. Az információ megosztás köré épül fel a felhasználói összetétel. A
beregisztrált, aktív, történéseket megosztók megválaszthatják, hogy kik láthatják a közzétételt.
Köröket, hírcsatornákat, hangoutokat és egyéb más funkciókat használva formálhatják a
közösséget.88 A szolgáltatás a Facebook versenytársaként pozícionálja magát, annak ellenére
is, hogy a Google-nek már több hasonló, ámde sikertelen próbálkozása volt ebben az
irányban.
Az cég 2009-ben döntött közösségi webfelület szolgáltatása mellett. Ez a folyamat a
Facebook erőteljes népszerűségnövekedésének volt köszönhető, melyet természetesen nem
lehetett piaci reakció nélkül végignézni. 2011-ben, amikor a Google+ bemutatásra került 30
nap alatt a leggyorsabban növekedő közösségi weboldallá nőtte ki magát (6. táblázat). 2012-re
kivetített előrejelzés szerint 40 millió felhasználóval fog évet zárni. Az készített elemzés
időpontjában 600 ezer napi felhasználó növekedését realizált.
6. táblázat
Felhasználók életkor és nem szerinti megoszlása 89

Férfi
6%
15%
22%
10%
6%
4%
63%

0-18
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Összesen:

Nő
3%
8%
13%
5%
5%
3%
37%

Forrás: Flowtown.com által feldolgozott anyagok: experianhitwise.com, compete.com, techcrunch.com,
Bime Analytics, slate.com, slej.com, huufingtonpost.com, searchenginewhatch.com

Látható, hogy a Google+ felhasználói között inkább a férfiak dominálnak. Míg a nők
kicsivel több, mint egyharmada használja az oldalt, a férfiak több mint kétharmada Google+
felhasználó. A legtöbb felhasználóval rendelkező korosztály a 25 és 34 év közöttiek.
A 4. ábra a legmagasabb felhasználói létszámmal rendelkező országok adatait mutatja.
Az adatok nem tartalmazzák a kizárólag mobilinternettel beregisztrált felhasználókat. A
kimutatáson láthatjuk, hogy nem meglepően az Amerikai Egyesült Államokban van a legtöbb
felhasználó. A második helyen India áll. Érdekesség, hogy a technikailag fejletnek tartott
Ázsiai országok közül Taiwan itt fél millió felhasználóval csak a 7 helyen áll.
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4. ábra
Felhasználó adatok, földrajzi szempontok szerint (Millió fő)

Forrás: Flowtown.com által feldolgozott anyagok: experianhitwise.com, compete.com, techcrunch.com,
Bime Analytics, slate.com, slej.com, huufingtonpost.com, searchenginewhatch.com

Jövedelem szempontjából nem lehet kijelenteni, hogy a jövedelem növekedésével
egyenes arányossággal nő a felhasználók száma is (5. ábra). Sőt észrevehető, hogy az éves
30.000$ vagy az alatti éves jövedelemmel rendelkezők többen vannak, mint az elemzés
legfelső kategóriában lévő csoportja, az évi szinten 150.000$ vagy annál többel rendelkezők.
A közép, vagy alsó közép éves jövedelemmel rendelkezők csoportjából kerül ki a legtöbb
felhasználó.
5. ábra
Jövedelem szerinti felhasználó osztályzás

Forrás: Flowtown.com által feldolgozott anyagok: experianhitwise.com, compete.com, techcrunch.com, Bime
Analytics, slate.com, slej.com, huufingtonpost.com, searchenginewhatch.com

Aktív és Inaktív felhasználók
Az előzőleg említett 40 milliós felhasználói bázis mellett meg kell jegyezni, hogy
ennek a számnak csak a 17%-a áll olyan aktív felhasználói rétegből, akik rendszeres aktív
felhasználónak definiálhatók (6. ábra). A többi felhasználó Google+ használata vagy nem
mutat rendszerességet, vagy csak beregisztrált, de egyáltalán nem használja aktívan a
felületet.
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6. ábra
Google+ népszerűség elemzése az inaktív felhasználók realizálásával

Forrás: Flowtown.com által feldolgozott anyagok: experianhitwise.com, compete.com, techcrunch.com, Bime
Analytics, slate.com, slej.com, huufingtonpost.com, searchenginewhatch.com

Az elemzés (7. ábra) 2011-ben készült. Ha a 2011. szeptember utáni októberi
csökkenés trend értékű, akkor azt mondhatjuk, hogy a Google+ felhasználói népszerűsége
csökken. 2012-es adatokkal kapcsolatos Google publikáció, hogy a felhasználók száma elérte
a 170 millió főt. Ez a szám azonban nem Google+ aktív felhasználóira vonatkozik, hanem
azokra a Google+ profillal rendelkező felhasználókra, akik Google+ban bejelentkezve más
keresőoldalakat használnak (Gmail, Youtube, Google) a Google+ szolgáltatásait pedig nem.90
6. ábra
Google+ népszerűség elemzése a felhasználók számának változása szerint (millió fő)

Forrás: Flowtown.com által feldolgozott anyagok: experianhitwise.com, compete.com, techcrunch.com, Bime
Analytics, slate.com, slej.com, huufingtonpost.com, searchenginewhatch.com
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Vállalatok reklámozási preferenciáját mutatja a 8. ábra. A 61%-os jelenlét egy
számszerűen közölt adat, amely a közvetlenül hirdető cégeket tartalmazza. Ez azt is
feltételezi, hogy az itt elért megtérülési adatok könnyebben kiszámolhatók, mint a Facebook
esetén.
7. ábra
Vállalatok reklámozási preferenciája

Forrás: Flowtown.com által feldolgozott anyagok: experianhitwise.com, compete.com, techcrunch.com,
Bime Analytics, slate.com, slej.com, huufingtonpost.com, searchenginewhatch.com

7. táblázat
Adatok összehasonlítása

Felhasználók száma
(millió)
Fő felhasználócsoport
Interaktív arány
Felhasználók átlagos
változása/nap
Vállalatok reklámjai
Feltöltések/nap (millió)

Facebook

Google+

Twitter

1000

40

383

18-34 éves, nők
többségben

25-34 éves, férfiak
többségben

25-44 éves, nők
többségben

17%

83%

27%

13,50%

1,50%

65%

Organikus és hirdetett
reklámok globálisan
elterjedt.

100 első világmárka
61%-a

Mobil organikus
reklámok

5/felhasználó

120

150

Összefoglalás
A vállalatoknak figyelembe kell venniük a közösségi oldalak és a digitális média
elterjedésével együtt járó változásokat. A kibővült eszközrendszer gyorsabb reakciót követel a
piaci szereplőktől.91
Új kihívások a kommunikációs csatornák kiválasztását illetően – megnövekedett
információáramlás.
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(Times New Roman, normál, 12-es betűméret, sorkizárt, függő, 1,25 cm)
Bíró, P. (2011). Cégvezetés és marketing az e-korban: Kis- és középvállalkozások újratöltve. Kiadó helye: Kiadó
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A vevők sokkal szofisztikáltabbá váltak. A termékek, szolgáltatások sokkal közelebb
kerültek hozzájuk, ami nagyobb kínálatot eredményez. Legelterjedtebb vállalati
kommunkikációs módszerek digitális trendekhez alkalmazkodva:
 email, online értékesítés, aukció, elektronikus dokumentumok/információ megosztás,
mobiltelefon/tablet alkalmazások
A vállalatoknak a következőkre szükséges fókuszálni
 a közölt információ értékes részleteinek fejlesztése, annak a lehetővé tétele, hogy a
fogyasztók könnyen ki tudják vonni a vállalati célokat, üzenetet a reklámokból
 a központi szerepű elektronikus marketing felületek kiszűrése, azokon való aktív
részvétel és a ráfordítások hatékonyságának mérése
 az elektronikus marketing felületek gyengeségeinek és erősségeinek vizsgálata,
túlkomplikáltság kerülése, mert ez távolságot növel a végfelhasználó és a vállalat
között
A következő szempontok mindegyike ugyanolyan fontos és szükséges, ahhoz, hogy a
kommunikációs felületek mérhetőségén keresztül a vállalati marketing hatékonysága mérhető
legyen.
1. Vevők
IT alapú információs rendszerek, adatbázisok
Egyszerű és sokszor olcsó formája a kommunikációnak
Piac kutatás egy harmadik szervezet bevonásával
2. Elektronikus kommunikációs csatornák gazdasági szerepének újraértelmezése
A vállalat belső forrásainak értékelése: belső költségek,
A disztribuciós alternatívák értékelése: értékesítésből származó bevétel
Profitabilitás mérése: a direkt értékesítési költségek és a disztributorokon keresztül hirdetett,
értékesített termékek, szolgáltatások értékesítési költségeinek összevetése.
3. Értékesítés közvetlen támogatása
Vállalati befektetések a direkt kiszállítás lehetőségének reklámba való importálásába, fizetési
alternatívák biztosításába
4. Versenytársak
Webes fogadások, aukciók szervezése, rendszerezése. Versenytársak online marketing
stratégiájának követése, kedvezményrendszer kiépítése.
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Csizmadia Szilárd92: Idősek a magyarországi tévéreklámokban
Összefoglalás
A Föld népességnövekedése várhatón az elkövetkező évtizedekben népességcsökkenésbe fog
átváltozni. Ezzel párhuzamosan a várható életkor folyamatosan növekszik. E fenti két
folyamat okán a társadalmak korfája visszafordíthatatlanul megváltozik, a fiatalok száma
gyorsuló ütemben csökken, míg az idősek részaránya ennek megfelelően növekszik. A
nyugati társadalmakban ennek megfelelően a cégek elkezdtek felkészülni a megváltozott
korszerkezetből adódó médiafogyasztási igényekre. Ezen igények változása kimutatható az
idősek médiában való ábrázolásában is. A tanulmány egy adott időszak televízióban futó
magyarországi reklámfilmjeit elemzi, abból a szempontból, hogy a nyugaton megindult
pozitív idős-ábrázolási folyamat tetten érhető-e a magyar médiában.
Kulcsszavak
idősmarketing, 50+, tévéreklám, médiafogyasztás
Summary
50+ generation in the Hungarian tv adverts
The population increase of the Earth is going to slow down in the next decades and it is even
going to switch over and the population will decrease. Parallel to that process the expected
life expectancy is increasing. Due to these reasons the age structure of societies is changing
irreversibly. The leading companies in the western societies are aware of this change and
started to prepare their strategy for the changing media-consumption. Therefore the
presentation of the 50+ generation in the media is also influenced by the shifted age structure.
This study analyses the representation of the elderly people in the Hungarian adverts.
Keywords
Senior marketing, 50+, television advert, media-consumption
A világon a korábbi két évszázadban tapasztalt népességnövekedés néhány évtizeden
belül népességcsökkenésbe fog átcsapni. Ez a világszerte várható fordulat a fejlett, ipari
államokban már be is következett. A gazdasági produktivitás, a jólét, valamint az
egészségesebb életmód a várható élettartam növekedéséhez vezetett. A gyerekszámcsökkenés és az élettartam-növekedés időszakának bekövetkeztével eljutottunk egy új, eddig
ismeretlen fázisába az emberiségnek. A nyugati társadalmak korfája, korösszetétele nagyot
változott az utóbbi évtizedekben, az idős népesség, az idős korosztályhoz tartozó háztartások
száma, aránya növekszik, miközben a fiataloké csökken. Számos fejlett államban már ma is
több idős él, mint gyermek, 2050-ben ez már világszinten így lesz. Történelmileg egészen új
helyzet, hogy a korfán az idősek lesznek a dominánsak. Kofi Annan, ENSZ-főtitkár már
2002-ben úgy fogalmazott erről, hogy egy csendes forradalom közepén vagyunk. 93
A világ népességének elöregedése „nagy valószínűséggel a legjelentősebb demográfiai
átalakulás az emberiség történetében. Átfogó, ténylegesen globális és korábban soha nem
tapasztalt jelenségről van szó, amely jórészt visszafordíthatatlan.”94 Az újabb demográfiai
változások, a társadalom elöregedése minden eddig ismert gazdasági és társadalmi
ismeretünket megkérdőjelezi. Az idősödés jelenségére nincsenek még kialakult társadalmi
normáink, értékeink, hiányoznak még a megfelelő társadalmi struktúrák, intézmények,
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kulturális minták. Ez egyelőre még érthető, az idős korosztály növekedésének
(Seniorenbooms, Age Wave) még csak az elején vagyunk, de egyre sürgetőbb feladattá válik
az ebből fakadó kihívásokra való felkészülés.
Az idősödő társadalom megatrendje minden társadalmi alrendszerre hatást gyakorol
(így például a politikára, az egészségügyre, a nyugdíjrendszerekre, a migrációra), gazdasági
következménye rendkívül szerteágazó és komplex, többek között befolyással lesz a gazdasági
növekedésre, a munkaerőpiacokra és a fogyasztásra is. Egyetlen országnak sincs tapasztalata,
hogyan lehet ehhez a jelenséghez igazodni, hogyan lehet a fiatalok és idősek számának
változásához alkalmazkodnia a gazdaságnak.
A gazdasági életben a piacok változóban vannak, a verseny egyre kiélezettebb. Egyre
kevesebb lesz a fogyasztó, akiknek a szerkezete, összetétele is átalakul. A demográfiai
trendek a piacok átrendeződését fogják eredményezni, aminek lesznek nyertesei és vesztesei.
Kevés piaci szegmens fog növekedni a következő években, aki ezeken a területeken jól
teljesít, az lesz a változások nyertese. Az egyik ilyen szegmens az idősek csoportja, akiket a
marketing eddig meglehetősen elhanyagolt, ám a jövőben az egyik legfontosabb részpiac lesz,
célcsoportként hatalmas potenciált jelentenek, az idős korosztály a 21. század első felének
legjelentősebb, legnagyobb és leginkább fizetőképes fogyasztói csoportja lesz.95
A fiatalok fogyasztása trendszerűen vissza fog esni, egyrészt a fiatalok számának
csökkenése, másrészt az időskorukra felkészülés takarékossági, nyugdíjbiztosítási kényszere
miatt, vagyis egy főre esően is csökkenni fog a fogyasztásuk. A jórészt fiatalokat megcélzó
marketing- és reklámtevékenység ideje lejárt, a fiatalok jelentősége fogyasztói szempontból
visszaesik. Míg a huszadik század második fele a fiatalokról szólt, a huszonegyedik század
első fele minden bizonnyal az idősebbekről fog szólni.
Minden vállalkozásnak, cégnek idomulni kell a demográfiai változásokhoz, a
gyógyszer-gyártóktól a gyerekjáték-készítőkig. A vállalkozásoknak már most érdemes az
idősekre orientált árukra és szolgáltatásokra áttérni. Akik hamar nyitni tudnak az idősebb
fogyasztók felé, akik rájuk összpontosítanak (termékben, szolgáltatásban, reklámban) és
ebben megelőzik a vetélytársaikat, azok bevétel- és nyereségnövekedéssel számolhatnak.
A jólét általános növekedésével párhuzamosan nem csak az idősek száma, hanem a
vásárlóereje is növekszik. Korábban a történelemben soha nem volt az időseknek ennyi
jövedelme, ekkora vásárlóereje. Igaz ugyan, hogy az idősek jövedelme valamivel elmarad a
lakossági átlagétól, de ez nem azt jelenti, hogy rosszabb anyagi helyzetben lennének, hiszen
ők már számtalan anyagi tehertől mentesek (gyermekeik felnőttek, lakáshitelük többnyire
nincs már, a legtöbbször ez a korosztály örököl, életbiztosításuk van, stb.). Így nézve, az 50 év
fölöttiek rendelkezésére álló elkölthető jövedelme a népességen belül a legnagyobb.96
Magyarországon az idősek, az 50 év fölöttiek gazdasági helyzete nagy szórást mutat,
anyagi, fogyasztási lehetőségeik messze nem olyan kedvezőek, mint a nyugati fejlett
államokban. Kedvező helyzetben azok a még aktív munkavállalók vannak, akiknek a
gyermekei már felnőttek és önállósodtak. A hazai nyugdíjak átlagértéke ugyanakkor oly
szerény, hogy egyénenként a nyugdíjasok nem túl jelentős fogyasztók: mintegy 260 ezer
ember nyugdíja nem éri a 30 ezer forintot, mintegy 1,5–2 millióan élnek a létminimum
környékén.97 Az ötven év felettiek zöme tehát Magyarországon nem képvisel fizetőképes
keresletet, csak töredékük nevezhető nagyfogyasztónak, aggregát szinten azonban így is
számottevő piaci szegmenset alkot a korcsoport. A nagyon idősek anyagi körülményei
kiváltképpen szerények, ők a különböző akciók, leértékelések egyik fontos célcsoportját
képezhetik.
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A gazdaságban az idősek felé fordulás tehát elkerülhetetlen. A demográfiai-társadalmi
trendek, az idősek vásárlóereje dacára a piacok egyelőre még alig fedezték fel maguknak a
korcsoportot. Tovább élnek az idősekkel kapcsolatos, mára már idejét múlt és tévessé vált
beidegződések, így például az, hogy betegek, magányosak, passzívak, szegények,
takarékosak, alig fogyasztanak, alig vásárolnak, vagyis fogyasztóként jelentéktelenek,
egyszerűen szólva a piac nem akar foglalkozni velük.98
A marketing- és reklámszakemberek az időseket, az 50 év felettieket a közelmúltig
jobbára figyelmen kívül hagyták, a rájuk összpontosító idősmarketing újsütetű jelenség. A
marketing gyakorlata még mindig elsősorban a fiatalokra és az ő igényeikre összpontosít. Ma
is messze a 18-35 évesekre megnyerésére fordítják a cégek a legtöbb pénzt a marketingben, az
idősebb korcsoportok felé csekély figyelem irányul. Minél idősebb emberekről van szó, annál
kevesebbet költenek a megszólításukra (a marketing-kiadások 80%-a a fiatalokat célozza).99
A marketingnek elvben nincs nehéz dolga, az idősek alkotják a társadalom
vagyonosabb, nagyobb elkölthető jövedelmű és egyre nagyobb létszámú fogyasztói
csoportját, ráadásul értük egyelőre szerény verseny folyik. Több fontos kritérium tehát náluk
egyidejűleg teljesül.
A közeljövő egyértelműen az időseké. Egyre fontosabb kérdéssé válik, hogy milyen a
viszonyulása a társadalomnak az idősekhez: fölöslegesnek, értéktelennek tekinti-e őket, vagy
pedig fel- és elismerik az időskor értékeit. A társadalom értékítéletét a tömegkommunikáció,
illetve a marketing jelentősen befolyásolni képes.
Az idősek médiafogyasztása
Az idősek szabadidő-eltöltésében nagy szerepet játszik a médiafogyasztás, ezt a
vonatkozó vizsgálatok világosan kimutatják. Egyaránt nagy fogyasztói a rádiónak, a
televíziónak és az írott sajtónak. Az internet még kevésbé elterjedt a körükben, de az utóbbi
években lendületesen növekszik a világháló idős használóinak a száma és aránya. Érdekes, az
időseknél is megfigyelhető jelenség, hogy az internet használatának terjedésével
párhuzamosan a tévénézésre és rádióhallgatásra fordított idő tovább növekedett, az internet
nem váltja ki, csak kiegészíti a klasszikus médiumokat. Mindez azért van, mert mindegyik
médiumot másra használják: a világhálót kommunikációra, gyors információszerzésre, míg a
tévét és rádiót szórakozásra, alaposabb informálódásra.100
A nyugat-európai fejlett, jóléti államokban (1. táblázat) és Magyarországon élő idősek
médiafogyasztása között nincs érdemi különbség, egyedül az internethasználat terén
mutatkozik eltérés (az idős magyarok között még kevésbé elterjedt az világháló használata).
1. táblázat
A német és svájci médiafogyasztás korcsoportonként (%-ban)
Rendszeres használó
Televízió
Rádió
Napilap
Ingyenes újság
Egyéb újságok
Internet
Mozi

14-49 évesek
66
74
50
56
42
40
30

50-65 év közöttiek
72
77
76
57
52
22
11

65 év fölöttiek
82
82
82
55
56
4
5

Forrás: Rutishauser (2005) 23. o.
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Az időstársadalom részben más médiumokat használ, mint a fiatalok, és másképp. Az
idősek és a fiatalok médiaválasztási motivációi eltérőek. A fiatalok a szórakozási érték felől
közelítenek, 60 éves kortól elsősorban az információtartalom a mérvadó. Az 50 év fölöttiek
médiafogyasztása időtartamban valamivel az átlag fölötti, a 2000-es évek elején
Németországban napi 500 perc volt (majdnem hat és fél óra). A fogyasztott médiumok terén
nagyobb volt a különbség: fiatalabb korban főleg a kereskedelmi rádió viszi a prímet, idős
korban a tévé válik meghatározóbbá.
A médiahasználat természetesen nem csak az életkortól függ, az a személyiség, illetve
a műveltség, iskolázottság függvénye is. Egy képzettebb és aktív ember többet nyúl az írott
médiához, mélyebb információkra van szüksége.
Az idősek egy része elégedetlen, kritikus a médiakínálattal szemben, az 50 éven
felüliek mintegy fele szerint már túlzott a médiakínálat (ugyanezt a 14-49 évesek harmada
érzi így).101
Rádió és televízió
A rádióhallgatás és a tévénézés az idősek szabadidejének nagy részét felemészti. A
tévéfogyasztás az életkor előre haladtával egyre növekszik, a nyugdíjba vonulás után
különösen nagyot emelkedik, míg a rádióhallgatás 60 éves kortól valamennyire visszaesik (2.
táblázat).
A Nyugaton 50 év fölött a médiafogyasztás 42%-át a tévé, 40%-át a rádió adja, míg a
napilapok mindössze 8%-ot tesznek ki. Az 50 év fölöttiek 2000-ben csaknem négy órát
tévéztek naponta, míg a 30-49 évesek egy órával kevesebbet.102
2. táblázat
A napi tévé- és rádiófogyasztás Németországban az ezredfordulón (percben)
Rádió
Televízió

14-49 évesek
167
146

50-59 évesek
181
183

60-69 évesek
178
215

70 év fölöttiek
150
227

Kaupp (2000) 176. o.

Az idősek rádiót főleg reggel és kora délután hallgatnak, s elsősorban a híreket. A
rádió kevésbé jelentős a nekik szóló reklámok szempontjából. Habár sokan és sokat
hallgatnak rádiót, a reklámoknál sávot váltanak.
Az idősek tévézési és rádiózási szokásaiból arra lehetne következtetni, hogy
elérésükhöz ez a két médium az ideális. Ezzel azonban óvatosan kell bánni. A tv túl komplex
(kép és hang), túl gyors médium is lehet a reklám szempontjából az időseknek, ezért a nekik
szánt tévéreklámok üzenete akkor éri el célközönségüket, ha tiszta és világos bennük az
információközlés. A rádiónál hasonló a helyzet, reklám szempontból ez a médium is nehézkes
lehet, bár nem annyira komplex (csak hang van).
A televízióban a fiatalabb korosztályoktól eltérően információs, tájékozódási eszközt
látnak. Elsősorban politikai adásokat néznek, Németországban például az idősek 95%-a néz
híradót, majd a politikai magazinok és a játékfilmek (72-72%), ezt követően az utazási és
kulturális műsorok, valamint a természetfilmek következnek. Viszonylag kevesen néznek
sportműsorokat (44%), illetve tévé show-kat (38%), egészségügyi műsorokat (31%), zenétszínházat (20%).103
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Az idős nemzedékek a közszolgálati adókon nőttek fel, és máig hűek maradtak
hozzájuk, ezen a rengeteg kereskedelmi csatorna megjelenése sem változtatott, a
kereskedelmi adók náluk kevésbé népszerűek. 60%-uk a tévéújság alapján választja ki a nézni
kívánt programokat, ezért a fiataloknak szánt műsorokkal az idősek nem érhetőek el.104
Az idősek Magyarországon is minden más korcsoportnál több időt töltenek
tévénézéssel, legtöbbjük számára ez az információszerzés, a szórakozás, a szabadidő-eltöltés
egyetlen módja. Reprezentatív mintán alapuló kutatások szerint a 60-80 éves nyugdíjasok
hetente 20 óránál is többet néznek tévét, a 40 év fölötti, gyermektelen párok naponta öt órát,
az egyedülálló nyugdíjasok naponta hét órát televízióznak.105
Az idősek viszonyulása a reklámokhoz
Az idősek igénylik, szükségesnek tartják, a nyugati fejlett államokban 88%-uk
fontosnak, az információszerzés szempontjából is nélkülözhetetlennek tekintik a reklámokat.
Az idősek fele legalább egyszer kedvet kapott reklám miatt egy új termék megvásárlására.
Ugyanakkor a reklámokkal szemben meglehetően szkeptikusak is, főleg a képzettebb,
iskolázott idősek viszonyulása kritikus – bár az 50 év alattiak még náluk is elutasítóbban
állnak hozzá a reklámokhoz. A németországi idősek 43%-a ért egyet azzal az állítással, hogy
a reklámok nagy segítséget nyújtanak a fogyasztóknak, de csak 37%-uk tartja szórakoztatónak
a reklámokat.106
A Nyugaton élő időseknek a tévéreklámokkal szemben van a legtöbb fenntartásuk:
csak 36%-uk néz ilyet szívesen. A tévé- és rádióreklámokat az általuk hallgatott, nézett
programok zavaró megszakításaiként értékelik, a reklámok állandó ismétléseit unják, de mivel
a többi korosztályhoz képest több időt töltenek tévénézéssel és több időre, impulzusra van
szükségük a reklámok feldolgozásához, elérésükhöz mégiscsak fontos médium a tévé és a
rádió, és az azokban sulykolt reklámok.107
A reklámok minőségével sincsenek megelégedve, az időskorúak mintegy 85%-ának
nem tetszenek a konkrét reklámok, tartalmukkal nem tudnak azonosulni, nem érzik magukat
általuk megszólítva, az 50 év fölöttiek fele úgy érzi, a reklámok egyáltalán nem értik őket,
nem tudnak róluk semmit.108 A túlzottan a fiatalokra összpontosítás elidegeníti az idős
fogyasztókat. Elriaszthatja őket például az olyan reklám, amely a tradíciókkal, a
hagyományos értékekkel szakításra buzdít. Továbbá úgy érzik, hogy a reklámok még akkor is
figyelmen kívül hagyják őket, ha a termék elsősorban nekik szól, ugyanis többségük szerint a
hirdetések-reklámok többnyire negatívan ábrázolják őket.
A korcsoport többsége arra számít, hogy a közeljövőben a marketing felismeri ezt a
hiányosságot, és eljön a rájuk szabott, speciális ajánlatokkal jelentkező, megfelelő módon
elkészített reklámok időszaka, és a speciális idősmarketing magától értetődő és természetes
lesz.
Idősek a magyarországi reklámokban
A marketing egyik kulcsterülete a televíziós reklám. Tekintettel az idősek tévénézési
szokásaira még inkább érdemes elemezni, milyen képet sugallnak ezek a reklámok az
idősekről.
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Németországban az általuk kedvelt német tévécsatornák: RTL, SAT1, NTV, ARD1, ZDF, Kabel1.
Rutishauser (2005) 24. o.
105
Kollányi & Székely (2005), Zelenay (2005) 11. o.
106
Verheugen (2004) 27. o.
107
Kaupp (2000) 188. o.
108
Verheugen (2004) 20. o.
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A nyugati fejlett országokban idős szereplők már gyakrabban és pozitívabb módon
jelennek meg reklámokban, de ennek elfogadottsága Nyugaton sem egyértelmű.
Magyarországon a helyzet még kedvezőtlenebb.
Magyarországon már több kutatás vizsgálta az idősek (50+) magyar kereskedelmi és
közszolgálati televíziós reklámokban való megjelenését. Azt kutatták, mennyire tekintik
célcsoportnak az időseket, milyen módon szerepelnek a reklámokban: az időskort tiszteletre
méltó, a tapasztalatátadás és a munkavégzés szempontjából is értékes időszaknak mutatják-e,
vagy pedig felesleges teherként ábrázolják őket.109 Több száz reklám elemzése alapján110
kiderült, hogy az idősek alig jelennek meg a reklámokban, és akkor is inkább negatív
összefüggésben.
Az egyik kutatásban a vizsgált 350 reklám 77%-a nem foglalkozott az idősekkel,
illetve nem jelent meg bennük idős szereplő. A reklámok 18%-a használt idős statisztákat,
szereplőket, egy másik vizsgálat, amely 100 különböző reklámot analizált ugyanebből a
szempontból, mindössze hat ilyen reklámot talált.111
A mennyiségi adat önmagában még nem árul el mindent, attól még, hogy az idősek
kevés reklámban szerepelnek, attól még pozitív színben tűnhetnek fel bennük. A vizsgálatok
azonban nem ezt igazolták (1. ábra).
Azokban a reklámokban, melyekben idősek szerepeltek, alig az ötödében ábrázolták
az időseket pozitívan (értelmes tanácsadó, narrátor, beszélgető, segítő). A karácsony tájéki
kutatás miatt a sok télapós reklám tovább növelte az idősek szereplését és pozitív ábrázolását,
(hiszen a szerepet hagyományosan idős férfi alakítja), de ez szezonális, más évszakokban nem
releváns. A reklámok 22%-ában negatívan ábrázolták őket (vicc tárgya, szomorkodó, rossz
tanácsadó, beteg ember), míg semleges, lényegtelen háttérszerepben az esetek negyedében
tűntek fel.112
1. ábra
Idősszerepek a magyar tévéreklámokban

Forrás: Jászberényi (2008)
109

Lásd például Jászberényi József és Hargitai Lilla kutatásait. Jászberényi (2008) 35-36. o.
Egy adott időben mintegy 150-200 féle tévéreklám fut a magyarországi adókon, és körülbelül negyedévente
cserélődik le az állomány.
111
Tanulságos ezeket az adatokat összevetni azzal, hogy az elemzett reklámok 13%-ában szerepelt valamilyen
állat (többnyire kutya), vagyis az 50 éven felüli emberek alig valamivel több reklámban szerepeltek, mint az
állatok. Jászberényi (2008)
112
Az állatok ugyanakkor mindig pozitív szereplőként jelentek meg, vagyis a reklámokban az idős embereknél
pozitívabb szereplők. Jászberényi (2008)
110

173

Az is kiderült, hogy a magyar reklámokban kevés az idős narrátor – a nyugati
reklámokhoz, és saját kulturális hagyományainkhoz képes is (lásd mesemondó nagyapa
archetípusa). A legfoglalkoztatottabb férfi-reklámhang a 2013-ban 40 éves Széles Tamás
színművészé (CIB, Chappi, stb.), ő Duna Televízió hivatalos hangja. Az utóbbi időben
többször közölték vele, hogy néhány éve van már csak hátra reklám narrátorként, mert utána
„kiöregedik” a hangja.113
A kutatások következtetése a reklámok tartalma alapján az, hogy reklámszakma
szerint az idős ember nem jók semmire, ezért eleve foglalkozni sem érdemes velük. Jobbára
csak akkor szerepeltetnek időseket, ha kifejezetten idős szerepről van szó (télapó), ezen kívül
ritkán pozitív figurák, inkább statiszták vagy negatív, nevetséges szereplők. A negatív
ábrázolás egyik csúcsa a magyar tévéreklámok közül az Electro World egyik anyaga, ahol a
legidősebb családtagot magatehetetlen idiótának ábrázolják.114
Magyarországon még kezdeti stádiumban vannak azok a próbálkozások, melyek
szakítanak az idősek diszkriminatív ábrázolásával, de több esetben kudarcot vallott a jó
szándék, a pozitív ábrázolás is sokszor visszatetsző és irreális: az „egészségtől kicsattanó,
keep smiling-tekintetű” időseknek nincs sok közük a valósághoz. Félresikerült például a 45 év
feletti nőknek szóló, 2007-es Dove ProAge reklámkampány, amely az időseket a
valósághűség helyett irreális fiatal fotómodell-szerepben ábrázolta. A cél az volt, hogy az idős
emberekről és vágyaikról is elismerően szóljon, ám e helyett a korukat elfogadni nem tudó,
fiatal nőként pózoló idősek képét sugallta, ami nem tette vonzóvá sem a reklámot, sem a
terméket. Az életjáradék-kampányok sem túl szerencsésen ábrázolják az időseket. Ezek a
reklámok azt sugallják, hogy az idősek inaktívak, képtelenek önmagukat eltartani, és ezért
külső, anyagi segítségre van szükségük.115
Néhány reklám azért ebből a szempontból jól eltalált, az idősek ezekben okos,
tapasztalt segítői a fiataloknak, akiknek érdemes a józan tanácsaira hallgatni. Ilyen például a
Pécsi Ildikóval forgatott tisztítószeres reklám. Egy chips-reklámban a nagypapa a „régi jó
dolgokat” hiányolja, ekkor a menye olyan étellel kínálja, ami emlékeztet a régmúlt ízeire. Ez a
reklám azért is fontos, mivel az időseket is figyelmezteti arra, hogy nekik is vannak a
fiatalsággal, a jelen korral kapcsolatban előítéleteik.116
A magyarországi reklámipar és marketing idegenkedése az idősektől több tényezőre is
visszavezethető. Kétségtelenül szerepet játszhat az a máshol is megfigyelhető ok, hogy a
reklámmarketing-szakemberek a saját, idősekkel szembeni negatív előfeltevéseikből,
beállítódásaikból indulnak ki. A fő ok azonban mélyebb, ez az előítéletes beállítódás
visszatükrözi ugyanis azt, ahogyan a magyar társadalom az idősekről vélekedik. Ezt
alátámasztja, hogy az időseket rossz fényben feltüntető reklámok idehaza népszerűek,
legalábbis a fiatalabbak körében.117
Saját kutatási eredményeim
2012 októberének második felében saját kutatást végeztem az idősek tévéreklámokban
való megjelenítésének témájában. 180 különféle reklámot néztem meg két hetes periódus alatt
a főbb közszolgálati és kereskedelmi csatornákon (m1, TV2, RTL Klub, Viasat3).
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Jászberényi (2008), 41. o., 8. lábjegyzet
A reklámot lásd http://www.reklamfilmek.com/video.php?firm=26&video=54, Jászberényi (2008), 41. o., 9.
lábjegyzet
115
Jászberényi (2008), az idézőjeles kifejezések is a szerzőtől származnak.
116
Jászberényi (2008) példái.
117
Érdekesség, hogy a rendszerváltás előtti magyar televíziós reklámfilmek sokkal kevésbé voltak
diszkriminatívak, mint a rendszerváltás utániak. Jászberényi (2008), 40-41. o., illetve utolsó lábjegyzet.
114
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Az időseknek szánt reklámok főműsor-időben, a késő délutáni és esti órákban alig-alig
bukkantak fel a televízióadásokban, azokat inkább a délelőttönként sugározták, nevezetesen
akkor, amikor a tévénézők között arányaiban a legtöbb idős ember található.
Kutatásom nagy részben megerősítette a négy évvel ezelőtti hasonló vizsgálat
eredményeit (3. táblázat). Magyarországon jelenleg is a reklámok töredéke szól időseknek,
illetve vonultat fel idős szereplőt. A 180 reklám csaknem 90%-ában (89,4%), vagyis 161
esetben egyáltalán nem tűnt fel 50 évnél idősebb szereplő, és ezek a reklámanyagok nem is
szólították meg az időseket. Mindössze 19 (vagyis nagyjából minden tízedik) reklámban
találkozhattunk idős szereplőkkel. Ezek közül csupán három anyag szólt kifejezetten
időseknek szánt termékekről (Supradyn 50+, Proenzi3, Corega műfogsor), ezeket érthetően
idős szereplőkkel is forgatták le. A három reklám pozitív, kedvező színben tüntette fel az
időseket, különösen a Supradyn 50+ reklám idősábrázolása sikerült kiválóan, a bicikliző,
sportos ötvenes férfi figurája jól eltalált.
A többi 16, nem időseknek szánt termékről szóló reklámban idős szereplők is
feltűnnek, többségében (13 esetben) pozitív és életszerű beállítással. Közülük öt reklám idős
főszereplővel készült (Tchibo kávé, Takarékpont, Saga gyümölcstea, Eurovit, az Aldi
háziasszonya sorozat egyik darabja). További 8 reklámban idős mellékszereplők,
háttérszereplők, statiszták tűnnek fel (Actimel, American Express, Axa, Blend-a-med idős
orvossal, Heti Válasz, Jófogás.hu, Telekom kártya, Merci).
3. táblázat
Idős-szerepek 180 reklámban
(2012 októberében)
Nincs idős szereplő, nem időseknek szól
Reklám idős-szereplővel
Negatív vagy irreális idősábrázolás
Pozitív és reális időskép
Időstermék idős szereplővel
Egyéb reklám idős főszereplővel
Egyéb reklám idős háttérszereplővel

161
19
3
16
3
5
8

Csupán három olyan reklámot találtam, melyben problémás az idősábrázolás. Ebből
kettő a Nestea termékhez fűződik, amelyek mindegyikét lendületes képekkel egy fiatal és egy
idős főszereplővel forgattak le. Az üdítőitalos reklámokban eddig szinte mindig fiatalok
szerepeltek, ezért a Nestea újítása igazán izgalmas fejlemény, azonban az egyik darabban az
idős hölgyet - habár pozitívan, de - teljesen irreálisan sportosan, „vagányul” ábrázolták (aki
például egy tíz méter magas sziklafalról beveti magát a tengerbe), míg a másik anyagban az
idős férfi szinte egy debil, fura figuraként tűnik fel. Kifejezetten negatív beállítással egyetlen
reklám jelenített meg idős szereplőt, ez az Erste Bank egyik lakáshiteles alkotása (a
rosszindulatú idős főbérlő nénivel).
Összességében tehát a jelenleg futó tévéreklámok között is alig-alig találni idős
szereplőkkel forgatott és/vagy időseknek szóló reklámokat. Ugyanakkor előrelépés a néhány
évvel korábbi állapothoz képest, hogy amennyiben idős szereplők is feltűnnek a képernyőn,
őket zömmel pozitív színben tüntetik fel.
Összegzés
Nyugaton egy-két évtizede már elindult az idősek felé nyitás, terjedőben van az
idősmarketing (Seniormarketing). Magyarországon ehhez képest később, csak az utóbbi
néhány évben fordult a marketingszakma figyelme legalább valamelyest az idősek irányába,
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de egyelőre még csak a hazai gazdasági szereplők töredékét foglalkoztatja az idősek
részpiaca.
Mindezt az 50 éven felüli időseknek a hazai tévéreklámokban való megjelenítése is
alátámasztja, melyet több empirikus kvantitatív és kvalitatív vizsgálat, többek között a saját
kutatásom is megerősít. A magyar marketing- és reklámszakma e tekintetben lemaradásban
van a fejlett, nyugati világ lassan kibontakozóban lévő irányváltásához képest.
Melléklet
A 180, általam elemzett tévéreklám közül az a 161, amelyben nincs idős szereplő, és
nem az időseknek szólt:
007 Parfüm
7 Days Hazelnut
Actival
Activia
Afrin
Aldi háziasszonya II.
Algoflex
Always
Ambipur
Apród.hu
Aspirin
Audispray
Avon - City Rush
Avon Anew
Balaton szelet
Baumax
Bepanthen
Béres Csepp
Biopon
Bio Slim
Biovanne
Blend-a-med II.
Boci csoki
Bonduelle
Brise - Glade
Budapest Bank
Calgon
Canespro - Canesten
Carefree
Centrum
multivitamin
31. Cheetos
32. Cofidis
33. Coldrex maxi grip
34. Colgate Maxwhite
35. Dacia Duster
36. Danette
37. Decathlon
38. Digi Okos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Dipankrin
Domestos Attax
Dormeo
Dove
Dulcolax
Elseve L’Oreal
Erste II. – Ferrari
csomag
46. Espumisan
47. Fem3
48. F & F
49. Finish
50. Ford
51. Friskies
52. Frosta
53. Fundamenta
54. Garnier BB
55. Gillette Proglide
56. Giuseppe Pizza
57. Győri Édes
58. Hankook
59. Heineken
60. Herz
61. Jó reggelt
62. Jovital
63. Jysk
64. Kalmopyrin
65. Kalvin Klein
66. KFC
67. K&H Bank
68. Kia Ceed
69. Kinder Bueno
70. Kinder Maxi
71. Kinder Tejszelet
72. Knoppers
73. Knorr - kínai
74. Lancome
75. Lidl I.
76. Lidl II. Olasz tészták
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Listerine
L’Oreal-Revital
MagneB6
Marvel – Pókember
Max Faktor
McDonald’s Mamot
McDonald’s II.
Magnezium+ Orotat
Magyar Posta
Medve sajt
Mexx
Milka
Mindig Tv
Mindig Tv II.
Mizo
Mucopront
Negro I.
Negro II.
Neocitran
Neogranormon
Nescafe
Nesquik
Nivea
Nők Lapja
Normaflore
No-Spa
Nurofen forte
Ofotért
Old Spice
Online kupon
Orbit
Palette
Panadol
Pantene
Parodontax
Playboy parfüm
Pervoll
Prémium
Provident

116. Pur
117. Quamatel
118. Raiffeisen
119. Rama
120. Renault Master
121. Rennie
122. Rubophen Thermo
123. Salonpas
124. Samsung Galaxy T-Mobile
125. Sanytol
126. Schweppes, Uma
Thurman
127. Septofort
128. Shell Power
129. Silverkart

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Snickers
Somat
Spar
Spar II.
Stodal
Strepsils
Supradyn
Szavo
Teekanne
Telenor I., zenék
Telenor II. hipernet
Tesco
Thermocare
Tchibo II.
Tolle
Tomi mosópor

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Unibet
Unicredit
UPC I. Fiber Power
UPC II. direct
Valeriana
Vanish
Velux
Verbena
Vichy
Visine
Vodafone I. végtelen
Vodafone II.
Voltaren Dalo
Westend
Wick, Triactin
Wick II.
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Dudás Katalin118: Fenntarthatatlan fogyasztás és marketingkövetkezményei
Összefoglalás:
Napjainkra egyre inkább úgy tűnik, hogy a világon tapasztalható társadalmi, gazdasági és ökológiai problémák
gyökere a fenntarthatatlan fogyasztási mintákban rejlik. A cikk bemutatja a jelenleg uralkodó fogyasztási
szokások árnyoldalait, majd pedig sorra veszi a téma marketingkövetkezményeit. Választ keres arra a kérdésre,
hogy felelős-e a marketing a társadalmi, gazdasági és ökológiai problémákért, négy oldalról vizsgálva meg a
kérdést: a marketinget mint szemléletmódot, mint eszközrendszert, mint tudományágat és mint tananyagot
tekintve.
Kulcsszavak: Fenntartható fogyasztás, fogyasztói társadalom, zöldmarketing
Summary:
This paper examines present consumption patterns and points out that these are the main causes of existing
social, economical and ecological crises. The problems of actual consumption patterns will be presented after it
marketing consequences will be specified. Is marketing responsible for the above mentioned social, economical
and ecological crises? This question will be analyzed from four aspects: marketing as a concept, as a rule set, as
a science and as a learning material.
Keywords: Sustainable consumption, consumer society, green marketing

Bevezetés
Környezeti, társadalmi és gazdasági problémák vannak a világban. Globális
éghajlatváltozás, szennyeződött környezet, véges természeti erőforrások, társadalmi
egyenlőtlenségek, éhezés, gazdasági krízis – hogy csak néhányat említsünk napjaink égető
kérdései közül. Nyilván a problémáknak számos oka azonosítható, e tanulmány a fogyasztást
veszi górcső alá, és azt fejtegeti, hogy a jelenre kialakult – és számos szakértő által
fenntarthatatlannak titulált – fogyasztási minták hogyan járulnak hozzá a világ problémáihoz,
különös tekintettel az ökológiai szennyezettségre. Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról az
egyszerű összefüggésről, hogy az energiaszektor, az iparvállalatok, a közlekedés
környezetszennyezése mögött is végső soron a fogyasztói preferenciák, igények állnak.
Minden jel arra mutat, hogy a fejlett világ fogyasztói mind mennyiségben és minőségben
túlzott igényeket támasztanak a Föld erőforrásaival és szennyezés abszorbeáló képességével
szemben. Vagyis „.. nagyon az a benyomása az embernek, hogy a fogyasztás ezen a módon
egyben saját világunk elfogyasztását is jelenti” (Fojtik és Veres 2006, 63.). Joggal merül fel a
kérdés: mit tud ezzel a problémakörrel kezdeni a marketing? Kell-e kezdenie egyáltalán vele
valamit? Hogyan viszonyulnak a világ problémáihoz és azok megoldásához például a
fogyasztásösztönzéssel és a vállalati növekedéssel kapcsolatos tanok? Lehet-e beszélni a
marketing felelősségéről? Kell-e nekünk, marketinget oktatóknak újragondolni a marketing
tananyagot?
Fenntarthatatlan folyamatok
Napjainkra az emberiségnek számos hosszú távra kiható és nehezen megoldható
problémával kell szembenéznie a Földön. Nagyon úgy tűnik, hogy a jelenleg érvényben lévő
társadalmi, gazdasági és ökológiai folyamatok nem fenntarthatóak. Pirages és Ehrlich (1974)
vezették be a Domináns Társadalmi Paradigma (DTP) fogalmát, mely azt a technológiai,
gazdasági és politikai berendezkedést jelöli, melyek a felvilágosodás korától formálódva
alakítják a mai közgondolkodást. Ennek lényege három dimenzióban ragadható meg
(Kilbourne és társai 2001):
 A technológia mindenhatóságába vetett töretlen hit, mely szerint a technológiai
fejlődés minden felmerülő problémát meg fog oldani.
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 A gazdasági növekedés fétise szervezeti és nemzetgazdasági szinten, valamint a
szüntelen anyagi gyarapodás vágya egyéni, háztartási szinten.
 Politikai liberalizmus, melynek középpontjában az emberi szabadságjogok, a
magántulajdon védelme, tisztelete, és korlátlan felhalmozhatósága valamint a
fogyasztás szabadsága áll.
Azonban mára nyilvánvalóvá vált, hogy a DTP revideálásra szorul, hiszen a társadalmi
egyenlőtlenségek, a fokozódó környezeti problémák és a gazdasági krízis megoldásért
kiáltanak. Gyakorlatilag a fenntarthatóság mindhárom pillére – a társadalmi, a gazdasági és az
ökológiai – ingatag lábakon áll.
Társadalmi fenntarthatatlanság
A globális populáció nagysága egyes számítások szerint 2011 októberének végén
elérte a 7 milliárd főt (ugyanakkor a U. S. Census Bureau számlálója szerint még 2012
januárjában is 14 millió fő híja volt ennek az értéknek). A 7 milliárd fő önmagában is
problémás, de további nehezen megoldható kérdéseket vet fel az a tény, hogy a Föld
népessége évente mintegy 92 millió fővel növekszik, és a növekedés 95 százaléka a fejlődő
országokra esik. Ez olyan problémákkal jár együtt, mint a szegénység és az éhezés
növekedése.
Óriási a különbség a világ gazdagnak és szegénynek tekinthető térségei között. A
fejlett országokban az emberek többsége rengeteg tárggyal veszi körbe magát, jellemző a
túlsúly és jelentős mennyiségű étel megy még bontatlanul veszendőbe; a fejlődő országokban
pedig a lakosok jó része az ENSZ által megállapított nyomorszint (napi 2 dollár jövedelem)
alatt él (Farkas 2007) és évente több tízmillió ember hal éhen. Íme néhány további számadat,
melyek illusztrálják az egyenlőtlenségeket, és felhívják a figyelmet a fejlett országok pazarló
fogyasztási szokásaira:
 Az elmaradott országokban él Földünk lakosságának 78 százaléka, de a világban
megtermelt javaknak csak ötöde jut nekik (Farkas 2007).
 Ha a szegény országok népessége ilyen ütemben növekszik, a huszonegyedik
század közepére a Föld lakosságának több mint 90 százaléka ezekben a régiókban
fog élni (László 2009).
 A krónikusan alultápláltak számát 800 millióra becsülik. A WHO adatai szerint
évente 55 millió ember hal meg a Földön éhezés vagy az alultápláltság miatti
gyenge ellenálló képesség következtében (Farkas 2007).
 Úgy tűnik, az éhezés nem a Föld elégtelen erőforrásainak köszönhető, hanem a
javak egyenlőtlen elosztásának. Ha a mezőgazdaság és a kereskedelem
méltányosabb lenne, minden ember hozzájuthatna az egészséges élethez szükséges
napi 1800-3000 kalóriához (László 2009).
 Jelenleg Észak-Amerikában, Nyugat-Európában és Japánban az emberek napi
kalóriaszükségletük 140 százalékát fogyasztják, míg például Madagaszkáron,
Laoszban vagy Guyanában csak a 70 százalékát (László 2009).
 Világszerte az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek egyharmada, körülbelül évi
1,3 milliárd tonna kerül kidobásra. A fejlett országokban ennek 42 százaléka
származik a háztartásoktól (Piac és Profit, 2011).
 Egyedül a Nagy-Britanniában évente kidobott, még fogyasztható élelmiszerből
(6,7 tonna) 113 millió éhező ellátásáról lehetne gondoskodni (TVE, 2009). Például
a megtermelt burgonya egyharmada, a kifogott halak 40-60 százaléka nem kerül
elfogyasztásra; évente összesen 484 millió joghurtot és közel 170 millió
kilogramm banánt dobnak ki bontatlanul (Trademagazin, 2009).
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 Magyarországon évente összesen körülbelül 1,86 millió tonna élelmiszer nem
kerül emberi fogyasztásra, ebből 400 ezer tonnányi a lakossági élelmiszer hulladék
(Piac és Profit, 2011).
 Az energiafelhasználási szokások is tükrözik a társadalom polarizáltságát:
átlagban egy afrikai fél kilowattóra, egy ázsiai és egy latin-amerikai 2-3
kilowattóra, egy amerikai, európai vagy ausztrál pedig 8 kilowattóra elektromos
energiát használ fel (László 2009).
Gazdasági fenntarthatatlanság
A 2008-ban kibontakozott gazdasági krízis jól jelzi a jelenlegi gazdasági
mechanizmusok fenntarthatatlanságát. Ezek a gazdasági mechanizmusok a folyamatos
növekedésre, a szüntelen fogyasztásnövelésre, a korlátlan erőforrásokra és a pénz mindent
elsöprő hatalmára építenek. Az amerikai jelzáloghitel-lufi nem alakulhatott volna ki akkor, ha
a rendszer szereplői – bankok, biztosítók, brókerek, befektetők, magánszemélyek – ne
kockáztattak volna mindent egy magasabb profit, vagy éppen egy nagyobb gazdagság
reményében. Zsolnai (2010, 7.) megfogalmazása szerint a „válság mélyen fekvő okai közé
tartozik a pénzügyi kapzsiság és a fogyasztói mohóság intézményesen generált viselkedési
mintája”. A széles körű – nemzetgazdaságokat, gazdálkodó és pénzügyi szervezeteket
valamint a háztartásokat egyaránt érintő – és egyre megalapozatlanabb hitelezést – csakúgy,
mit a korábbi évek folyamán – a gazdaság jövőbeni növekedésének kellett volna fedeznie,
amely azonban – természetes módon – egy ponton túl már korlátokba ütközött. Az amerikai
jelzáloghitel-lufi kipukkadása egy instabil pénzügyi rendszer logikus következménye volt.
Pauli (2010, 27.) reális alapokat nélkülöző vásárlásokról, lelkiismeretlen hozzáállásról,
telhetetlen méretgazdaságosságról és önpusztító növekedésről ír, amikor a 2008-as pénzügyi
válság eredőiről értekezik. A válság eredményeképpen világszerte több ezer milliárdos
pénzügyi veszteség keletkezett a bedőlt hitelek, a részvényárfolyamok csökkenése és az
ingatlanok értékvesztése miatt (Zsolnai 2010, 7.); a fejlett országokban 50 millió ember vált
munkanélkülivé (Pauli 2010, 26.); a gazdasági növekedés és a fogyasztás pedig visszaesett.
Jackson (2009) szerint súlyos problémákat vet fel az elgondolás, mely szerint a gazdasági
növekedés fogja kihúzni a nemzetgazdaságokat, sőt a világgazdaságot a válságból.
Rövidtávon ugyan ez megvalósulhat, hosszú távon azonban az eredmény újra egy
pénzügyileg fenntarthatatlan állapot lesz, súlyosbodó ökológiai problémákkal. Ma már több
közgazdász hívja fel arra a figyelmet, hogy a szakadatlan gazdasági növekedés – egy véges
világban – fenntarthatósági problémákat vet fel, lehetetlen, sőt akár káros is (Daly 1991,
Meadows és társai 2004, Szlávik 2005, Jackson 2009, Latouche 2011). Abban alapvetően
egyetértenek a növekedés kritikusai, hogy éles különbséget kell tenni a fizikai expanzió és a
minőségi fejlődés között: utóbbi képes gazdaságilag és ökológiailag is fenntartható módon
működni.
Környezeti fenntarthatatlanság
A népesség növekedésével párhuzamosan, és nyilván azzal összefüggésben az
ökoszféra állapota gyorsuló ütemben romlik (Buzás és társai 2004, Wackernagel és Rees
1996). Évi 6 millió hektár termékeny terület válik sivataggá, a talajpusztulás és erózió évente
26 milliárd tonnával lépi túl a talajképződést. Az erdőirtás elképesztő méreteket öltött, több
mint 17 millió hektár erdőt tarolnak le évente. Az édesvízkészletek, a meg nem újuló
természeti erőforrások, ezen belül is különösen a fosszilis energiahordozók kifogyóban
vannak. A levegő, a talaj, a felszín alatti és feletti vizek szennyezettek. A légkör kedvezőtlen
irányba változik, a sztratoszférában az ózonpajzs számottevően vékonyabb lett az északi
félteke fölött, a levegő szén-dioxid tartalma magas, és folyamatosan növekszik. A levegő
szén-dioxid tartalmának megkötése közben a tengerek elsavasodnak. A földi klíma változása
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egyre érezhetőbb, tudósok globális felmelegedésről beszélnek. Mindezen változások a
biológiai változatosságot is veszélyeztetik, körülbelül 17 ezer faj tűnik el évente. Az emberi
egészséget is számos tényező veszélyezteti: ijesztő kórok széles körű elterjedésnek réme
(AIDS, SARS, stb.); a biológiai fegyverek veszélye; az alultápláltság, illetve a túltápláltság;
nem, vagy csak lassan lebomló szerves anyagok (dioxin, DDT, hexaklór-benzol, stb.)
mennyiségének növekedése, amelyek a táplálékláncon keresztül az élő szervezetbe jutva
különféle betegségeket okoznak.
Meadows és társai (2004) e környezeti problémák kialakulásáért egyértelműen az
emberi befolyást okolják, úgy fogalmaznak, hogy a „túllövés” állapotába értünk, vagyis
átléptünk bizonyos határokat, természeti korlátokat. A túllövés elsődleges okaként a
növekedést, méghozzá a rohamos növekedést jelölik meg. Növekszik a népesség, az
élelmiszer-termelés, az ipari termelés, az erőforrás fogyasztás és a szennyezés is – méghozzá
exponenciális növekedési mintát követve (Meadows és társai 2004). Ez a rohamos növekedés
több szempontból is káros a környezetre nézve. Egyrészt a Föld erőforrásai nem tudják
követni, kiszolgálni ezt a tempót. Az erőforrásokat gyorsabb ütemben használjuk fel, mint
ahogyan azok újraképződhetnének. Másrészt pedig – az erőforrás felhasználással
párhuzamosan – a szennyezés is hasonlóan rohamosan növekszik, és a Föld nem képes ezt
eliminálni, állapotának károsodása nélkül „elnyelni”. Gyakorlatilag – ahogyan Bencsik (2011)
fogalmaz – a gazdasági növekedés „kényszere” nem teszi lehetővé a környezeti és társadalmi
erőforrások szükséges és elégséges mértékű megújulását.
Hogy néhány számadattal is illusztráljuk a leírtakat: 1950 és 1990 között a Föld
népessége több mint megkétszereződött, a haszonállat állomány 1,8-szorosára nőtt, a
gabonafogyasztás 2,6-szorosára növekedett, a vízfogyasztás közel megháromszorozódott, a
halfogyasztás 4,4-szeresére nőtt. A felhasznált energia mennyisége megötszöröződött, az
acélgyártás megnégyszereződött, az ipari termelés meghétszereződött, a műtrágyafelhasználás közel megtízszereződött, a szerves vegyianyag-gyártás meghúszszorozódott, a
globális légi közlekedés a hetvenszeresére nőtt, az egy főre jutó erőforrás-felhasználás pedig
átlagosan közel a háromszorosára növekedett (Vlek 2000). Végső soron az emberiség
környezetre gyakorolt hatása négy évtized alatt gyakorlatilag durván meghatszorozódott! . A
tendencia vélelmezhetően azóta is folytatódik.
A továbbiakban – nem megkérdőjelezve a társadalmi és gazdasági problémák
fontosságát – elsősorban az ökológiai fenntarthatatlanságot helyezem vizsgálódásaim
fókuszába, és bemutatom, milyen összefüggések lelhetők fel napjaink uralkodó fogyasztói
szokásai és a környezeti problémák között.
Az emberiség környezetre gyakorolt hatása
Kevéssé ismert az Ehrlich és Holdren (1971) által kifejlesztett IPAT formula, mely
sűrítetten tartalmazza az emberiség környezetre gyakorolt hatásának összetevőit (vagyis a
környezetkárosítás fő okait) és a lehetséges megoldásokat is kijelöli. Eszerint egy ország
(vagy csoport) környezeti hatása arányos a népességéből, annak jómódúságából és a jómód
fenntartásához választott technológiából, műszaki fejlettségből képzett szorzattal (1. ábra).
1. ábra.
Az IPAT formula
I = P*A*T, ahol:
I: összes környezeti hatás,
P: a népesség nagysága
A: az egyén hatása (fogyasztás, vagy más néven jómód)
T: egységnyi egyéni hatás előállításához felhasznált technológia
környezeti hatása.
Forrás: Ehrlich és Holdren (1971)
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A környezeti hatás növekedése tehát három okcsoportra vezethető vissza:
népességnövekedés, fogyasztásnövekedés, valamint környezetkárosító technológiák
alkalmazása. A népességnövekedés, és annak negatív társadalmi hatásai már kifejtésre
kerültek korábban. A technológiával kapcsolatos kérdéseket csak érintőlegesen mutatjuk be,
részletesen foglalkozunk viszont a fogyasztásnövekedés problematikájával.
Technológia. Sajnálatos módon a 2. világháború utáni kialakult olcsó energiára és
nyersanyagra támaszkodó technokratikus jellegű fejlesztések eredményeiként a
termelővállalatoknál gyakran rendkívül környezetkárosító termelési minták honosodtak meg,
amelyek két legfőbb sajátossága a főtermék-centrikusság és a rövid távú gondolkodás. A
főtermék-centrikusság azt jelenti, hogy a fejlesztés csak a főtermékre koncentrál, a
melléktermékek hasznosítására és a termelési veszteségek csökkentésére nem fordít kellő
figyelmet. A rövid távú gondolkodás pedig arra utal, hogy a fejlesztők a termékek,
technológiák kialakítása során nem számoltak azok környezetre, és ezen keresztül hosszabb
távon a gazdálkodásra és társadalomra gyakorolt kedvezőtlen hatásaival (Buday-Sántha
2002). E pazarló, szennyező gyakorlattal szakít gyökeresen a kék gazdaság eszméje, mely
szerint az iparágaknak a természethez hasonlóan kell alkalmazniuk a fizikát és a biokémiát,
hogy harmóniában működő teljes rendszerek épüljenek ki, melyek hulladék és
energiaveszteség nélkül működnek (Pauli 2010). Bencsik (2011) szerint az ipar és az
energiatermelés átalakításán túl ezek visszafogása is elengedhetetlen: fel kell hagyni a nem
létező szükségletek kielégítésére épülő termeléssel. Ez pedig akkor lehetséges, ha megvalósul
az áttérés a pazarlásról a takarékos, értékvédő fogyasztásra (Bencsik 2011).
Fogyasztás. Minden jel arra mutat, hogy a jelenre kialakult fogyasztási minták hosszú
távon – társadalmi, környezeti, és gazdasági szempontból – nem fenntarthatóak. A korábban
már kifejtésre került társadalmi egyenlőtlenség jegyében a fejlett országokban a pazarló,
vagyis túlzó fogyasztással, a fejlődő térségekben pedig az alulfogyasztással van probléma. A
fenntartható fogyasztás fogalmát a riói konferencián (1992) elfogadott AGENDA 21
dokumentum vezette be, amely a jelenkorra kialakult fogyasztói szokások és struktúrák
megváltoztatását a fenntartható fejlődés irányába történő elmozdulás lényegi feltételeként
értelmezi (Valkó 2003). A fenntartható fogyasztás a termékek, szolgáltatások olyan
felhasználása, amely az alapvető szükségleteknek megfelel, javítja az élet minőségét, de
ehhez a természeti erőforrások minimális felhasználását igényli, és minimális a mérgező,
veszélyes anyagok, a hulladékok, szennyező anyagok kibocsátása. A minimális hatások a
termék, a szolgáltatás teljes élettartamára vonatkoznak, hogy ne veszélyeztessék a jövő
nemzedékek szükségleteinek kielégítését (Nádudvari 2004). Ezzel szemben a fenntarthatatlan
fogyasztás (Burgess 2003) egy olyan fogyasztási modell, amely negatívan hat a környezetre,
és negatívan hat ezen keresztül magukra a fogyasztókra is: egyrészt az adott termékek és
szolgáltatások konkrét fogyasztóira, másrészt pedig a tőlük időben és/vagy térben távol lévő
más fogyasztókra egyaránt. Gondoljunk itt a termékeket/szolgáltatásokat előállító iparágak
környezeti hatásainak térben kiterjedt voltára, illetve a jövőben, a jövő generációk számára is
érzékelhető káros következményekre. A fejlett országokban uralkodó fogyasztási szokásokat
úgy tűnik a túlzások, és a pazarlás jellemzi, és ez a tényező jelentősen hozzájárul a növekvő
társadalmi egyenlőtlenségekhez, a fokozódó környezeti problémákhoz és a gazdasági
krízishelyzetekhez.
Az IPAT-formula a környezeti problémák megoldási lehetőségeit is kijelöli. Meadows
és társai (2004) ajánlása szerint minden társadalom azon a területen tegyen lépéseket, ahol a
legtöbb lehetősége van a javításra: a fejlődő országok a népességnövekedés korlátozásában, a
fejlett államok pedig a jómód újragondolásában (a fogyasztás visszafogásában) és a
technológia fejlesztésében (Meadows és társai 2004). Egyik tényező változtatása sem könnyű
feladat.
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Az emberiség környezetre gyakorolt hatásának legismertebb mérési módszere az
ökológiai lábnyom koncepciója. Az ökológiai lábnyom azt a föld- és vízterületet jelenti,
amelyre egy egyénnek szüksége van az összes elfogyasztott erőforrás megtermeléséhez és az
összes keletkező hulladék elnyeléséhez, az uralkodó technológia használatával (Wackernagel
és Rees 1996). Az emberiség ökológiai lábnyoma jelentősen megnőtt – egyes számítások
szerint megkétszereződött – az elmúlt öt évtized alatt. A legfrissebb kutatások azt mutatják,
hogy körülbelül 1,8 hektár termőföld és tenger jutna minden emberre a Földön, ha azt
egyenlően osztanánk el. Ugyanakkor a világátlag 2,7 ha/fő, tehát jelenleg gyakorlatilag másfél
Földre lenne szükség ahhoz, hogy az ökoszféra károsodás nélkül biztosítani tudja a jelenlegi
népességnek a jelenlegi technológia mellett a jelenlegi fogyasztási színvonalon való ellátását.
Jelenleg az ökoszféra állapota – a nagymértékű fogyasztásból eredő túlzásba vitt erőforráskihasználás és túlzott szennyezés miatt – folyamatosan romlik, komolyan veszélyeztetve a
jövő generációk megfelelő színvonalon történő ellátását.
Ha az ökológiai lábnyom területi értékeit nézzük, akkor újabb adatokat látunk a
Földön tapasztalható egyenlőtlenségekre. Egyedül Afrika az a földrész, amely nem használja
fel a rendelkezésére álló potenciált, „lábnyomot”; az alacsony szintű fogyasztás mérsékelt
környezethasználattal jár együtt. Legnagyobb ökológiai lábnyoma az Egyesült Arab
Emirátusoknak és Katarnak van (mindkettő 10 ha/fő felett), de 8 ha/fő körül jár Dánia,
Belgium, az Amerikai Egyesült Államok és Észtország is. A hazánkra jellemző ökológiai
lábnyom 3,5 hektár/fő, amely ugyan jóval szerényebb, mint az előbbi országoké, de így is
csaknem kétszerese annak, amennyi igazságosan jutna (Living Planet Report 2010).
A fenntarthatatlan fogyasztás kialakulása
Mikor és miért vált ilyen pazarlóvá, túlzóvá, egyszóval fenntarthatatlanná a fejlett
országok lakosságának fogyasztása? A tendencia a 20. század második felében kezdődött,
ekkor indult ugrásszerű növekedésnek a fejlett országok népességének fogyasztása. Ez a
növekedés számos változásnak köszönhető, melyek a teljesség igénye nélkül a következők:
Növekedésorientált gondolkodásmód, a növekedés, gyarapodás jelentőségének
felértékelődése mind nemzetgazdasági (folyamatos gazdasági növekedés, GDP
növelés kényszere), mind szervezeti (a piaci részesedés, a különböző nyereségmutatók
folyamatos növelésének kényszere), mind pedig egyéni (materialista értékek,
birtoklási vágy) szinten. Ma gyakorlatilag egy ország, egy vállalat vagy éppen egy
egyén működőképessége, értéke az alapján kerül meghatározásra, hogy milyen
mértékű anyagi növekedésre képes. Ugyanakkor már egyre többször lehet arról is
olvasni, hogy szakértők illuzórikusnak, értelmetlennek, sőt egyenesen károsnak tartják
a folyamatos növekedést egy korlátokkal rendelkező világban (lásd például: Jackson
2009, Bencsik 2011).
A folyamatos technológiai innováció, mely egyrészt újabb és újabb világújdonságnak
számító termékek megjelenéséhez vezet (videó, személyi számítógép, mobiltelefon,
GPS, okostelefon, stb.), másrészt pedig a meglévő termékek folyamatos tökéletesítése
és ezáltal gyors avulásuk elősegítése révén generál új igényeket. Ma a tartós
fogyasztási cikkek jelentős része néhány évre készül csak, hiszen ezen időtartam
végére úgyis kimegy a divatból. Így azonban a környezet szennyezése a többszörösére
növekszik, hiszen több terméket kell előállítani, szállítani és hulladékként elhelyezni.
A tömegmédia egyre több termék és szolgáltatás iránt gerjeszt egyre növekvő keresletet.
Főként a 2. világháború után gyorsult fel ez a tendencia a világ fejlett országaiban,
ezen belül is főként az USA-ban (de nem kivétel ez alól Európa és Japán sem), ahol
ekkor vált rövid idő alatt tömegessé a termékek reklámozása. E hirdetések célja már
nem feltétlenül a meglévő igények kielégítése, hanem sokkal inkább új igények
felébresztése volt. Például egyre nagyobb autók megvételére buzdították az embereket,
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a háztartásonkénti több hűtőszekrény, mosógép és toalett szükségességét hirdették.
Ekkor jelentek meg a kozmetikai cikkek férfias illatai is. Ez idáig a család női és férfi
tagjai ugyanazokat a termékeket használták, így viszont egy családnak jóval többféle
terméket lehet eladni (Mikola 2001).
A fogyasztás fogalma átalakult, így annak napjainkban a szükségletek kielégítésén túl
számos célja létezik. Az individualizmus és az önmegvalósítás eszméjének
terjedésével jelentős szerepet kapott a fogyasztás szimbólumjellege, ezzel
összefüggésben definiálja Törőcsik (2000) az önkifejező és az önmegnyugtató
fogyasztást. Előtérbe került a fogyasztás élmény- és élvezetjellege is: a fogyasztás
önmagáért való lett, önmagában való értékké vált (Bauman 2001). Sőt, maga a
vásárlási folyamat is élményszerű-élményorientált lett (Hofmeister-Tóth és Törőcsik
1996, Törőcsik 2000). Bauman (2001) szerint a fogyasztás a változó világhoz való
alkalmazkodás eszköze, segítségével a fogyasztók egyszerre több szerepnek,
szerepelvárásnak is meg tudnak felelni, megvásárolva azokat a tárgyakat, amelyek egy
adott szerephez/életstílushoz szükségesek.
A „rendes emberi élet” fogalmának átalakulása. Simányi (2004) arra hívja fel a
figyelmet, hogy gyakorlatilag ugrásszerűen megnőtt az adott kultúrában elfogadott
„rendes emberi élet”-hez feltétlenül szükségesnek tartott javak mennyisége. Ma már
széles rétegek számára elképzelhetetlen az élet automata mosógép, televízió, DVDlejátszó, autó, mikrohullámú sütő, mobiltelefon, személyi számítógép, stb. nélkül. De
nem csak elektronikai cikkekre kell itt gondolni. Ha a táplálkozást, a személyes
higiénét, a szépségápolást tekintjük, ezek is sokkal többféle termék igénylésével
járnak együtt, mint ötven évvel ezelőtt. Hiába jelent meg a materialista értékrendet
felváltó posztmaterializmus, ez az értékrend-változás mégsem a fogyasztás
csökkenésével, sokkal inkább annak növekedésével járt együtt.
Bizonyos demográfiai változások is a fogyasztás növekedését eredményezik. Ilyen
tendencia például a háztartások létszámcsökkenése. A 20. század második felében az
egymást követő nemzedékek háztartásai egyre kisebb létszámúak lettek, jellemzővé
vált a szülői ház elhagyása, nőtt az egyedül élők és a csonka családok aránya.
Márpedig ahány háztartás, annyi mosógépre, mikrohullámú sütőre, DVD-lejátszóra,
stb. van szükség, és fűtési, világítási energia is több fogy.
Fogyasztói hitelek kiterjesztése (Buzás és társai 2004), és a hitelkártyák terjedése
(Nádudvari 2004) a fogyasztásnövekedés fontos kiszolgálóinak tekinthetők.
Gyakorlatilag a 20. század második felében a fogyasztás „a fejlett ipari országok központi
dogmája, életelve, az élet lényegi, meghatározó eleme lett” (Buzás és társai 2004, 62. o.).
A fogyasztói társadalom
Az imént felvázolt tendenciák nem pusztán a fogyasztás növekedését eredményezték a
20. század második felében, hanem egy újfajta társadalmi berendezkedés kibontakozásához
vezettek, melyet a „fogyasztói társadalom” megnevezéssel illetnek. A fogalom egyezményes
definíciója máig nem született meg (Simányi 2005), általánosságban véve egyfajta speciális
fogyasztói kultúrát értünk alatta, ahol a hangsúly az elfogyasztásra kerülő javak
mennyiségének növekedésén, és a fogyasztás változatos társadalmi (társadalmi státus
demonstrálása, a társadalmi kapcsolatok és viszonyok kifejezése, a különböző identitások
kiépítése és megjelenítése) és gazdasági (a fogyasztás növekedése a gazdasági növekedés
egyik legfontosabb alapköve) szerepein van.
Történetileg szemlélve a fogalmat, a fogyasztói társadalom egy hosszabb társadalmi
átalakulás harmadik szakasza. Az első szakasz a tradicionális, illetve rendi társadalom,
amelyben az egyén helyét és szerepeit egyértelműen meghatározzák a szabályok és szokások.
A második szakasz az osztálytársadalom, amely alapvetően a munkára épül, vagyis az egyén
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helyét és szerepeit munkája, munkahelyi előmenetele határozza meg. A fogyasztói társadalom
a harmadik szakasz, amelyben a munkaerőpiac bizonytalanná válásának következtében
(elbocsátások, munkanélküliség, élethosszig tartó tanulás, átképzés, rugalmas munkavégzés),
az identitásépítés a fogyasztás terepére tevődik át (Simányi 2005).
Hankiss (1999) arra mutat rá, hogy több nagy történeti folyamat játszott fontos
szerepet a fogyasztói civilizáció, vagy ahogyan ő nevezi „a proletár reneszánsz”
kibontakozásában:
 A modern világgazdaság kiépülése, mely megteremtette a fogyasztás anyagi
feltételeit
 A modern plurális/demokratikus társadalmak kiépülése, mely a szabad választás
biztosításával és az individuum fejlődésével kialakította a modern értelemben vett
fogyasztói magatartás társadalmi feltételeit
 A szekularizáció, mely lerombolta az egyéni gazdagodással szemben fennálló
erkölcsi korlátokat
 És az individualizáció, mely megteremtette azt az ideológiai környezetet, melyben
elfogadott, sőt kívánatos az egyéni érdekek követése, a személyiség
kibontakoztatása és kifejezése
A 20. század 2. felére kibontakozó fogyasztói civilizáció a célok, alapértékek,
magatartásformák, és eszmék gyökeres megváltozását hozta, mint azt az 1. táblázat mutatja.
1. táblázat.
A fogyasztói civilizáció új értékei
A nagy átalakulás
Célok, értékek, magatartásformák
Hagyományos európai kultúra
Fogyasztói civilizáció
Szeresd felebarátodat!
Szeresd önmagadat!
Áldozd fel magad!
Valósítsd meg önmagad!
Korlátozd vágyaidat!
Éld ki szabadon a vágyaidat!
Légy becsületes!
Légy sikeres!
Dolgozz!
Élvezd az életet!
Élj takarékosan!
Fogyassz!
A tisztes szegénység: erény!
A gazdagság az igazi siker!
Az élet célja az üdvösség!
Az élet célja a boldogság!
Gondolj a halálra, az örökkévalóságra!
Az élettel törődj! Egyszer élünk!
Forrás: Hankiss (1999, 26.)

A fogyasztói társadalomban minden a fogyasztás körül forog. A boldogság záloga, a
sikeresség mutatója az, hogy az egyén mennyi és milyen minőségű terméket tudhat
magáénak. „Százmilliók, vagy akár milliárdok igyekeznek manapság lázasan megvalósítani
önmagukat, a popzene és az aerobic, a farmernadrágok és a parfümök, a futballmeccsek és a
televíziós szappanoperák s kalandfilmek segítségével” (Hankiss 1999, 27.). A fogyasztói
társadalomban a bevásárlóközpont a katedrális, ahol az árucikkek az élet beteljesedését ígérik
(Hankiss 2002), és áruk egyre nagyobb hányada fejezi ki az adott termékben lévő szimbolikus
tartalom értékét, és egyre kisebb az „anyagi-fizikai” értéket (Hankiss 1999).
A fogyasztás nem boldogít
A fogyasztással kapcsolatosan felmerülő ökológiai, gazdasági és társadalmi problémák
mellett úgy tűnik, hogy a túlzó, pazarló fogyasztás még boldoggá/boldogabbá sem teszi az
embereket. Az Easterlin paradoxon szerint az egyéni illetve a nemzetgazdasági szintű
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gazdagságnövekedés nem szükségszerűen korrelál az emberek boldogságérzetével (Stevenson
és Wolfers 2008). Vagyis egy bizonyos jóléti szint felett már az egy főre jutó nemzeti
jövedelem növekedése semekkora, vagy csak csekélyebb mértékű boldogság és/vagy
elégedettség növekedéshez vezet (Bates 2005, Diener és Biswas-Diener 2002). Sőt, az 1 főre
jutó GDP-ben mérve gazdagnak számító országokban megállíthatatlanul terjed számos jóléti
betegség, például a depresszió, az elmagányosodás és az anómia (Zsolnai 2011).
Mások arra hívják fel a figyelmet (lásd például Fleurbaey 2009), hogy a GDP
egyáltalán nem is alkalmas a „jóllét” mérésére, hiszen az csak az anyagi jólétet méri. Olyan –
a boldogság és elégedettség szempontjából lényeges – tényezőket pedig, mint a társadalmi
kapcsolatok minősége, a gazdasági és a személyes biztonság, a környezet állapota, a várható
élettartam és az egészségi színvonal figyelembe sem vesz. Éppen ezért az 1990-es évek eleje
óta felerősödtek azok a törekvések, melyek a jólét helyett a jóllétet mérő mutatókat keresik
(GNI – Gross National Hapiness, HDI – Human Development Index, HPI – Happy Planet
Index, stb.)
Kutatások feltárták, hogy a boldogság legfontosabb meghatározói nem az anyagi javak
gyarapodása, hanem például az emberi kapcsolatok minősége (Bates 2005), az értelmes
munka (Csíkszentmihályi 2009) és a javakhoz való spirituális viszonyulás (Zsolnai 2011).
A változás szükséges, de nehéz
Talán az eddig leírtak alapján nem elhamarkodott azt állítani, hogy szükség van
valamiféle változásra a fogyasztás területén, méghozzá a fogyasztási szokások, fogyasztási
minták megváltoztatására. Kalas (é.n.) szerint ennek két útja van:
 Egyrészt a fogyasztást vissza kell fogni, a túlfogyasztást kell mérsékelni, hiszen az
energiatermelés, az ipar és a közlekedés fokozott környezetterhelésének is
elsősorban az egyre növekvő kereslet az okozója. Egyéni szinten ez termékekről és
szolgáltatásokról való lemondással jár.
 Másrészt pedig a fogyasztásban a fenntarthatóság szempontjait fokozottabban kell
figyelembe venni. Olyan termékek és szolgáltatások preferálásában nyilvánul ez
meg, melyek ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból fenntarthatóak.
Ezek megvalósítása is nehéz, hiszen a fogyasztó szabadon választ, és „minthogy
mindez számára korlátozást – és nem egyszer anyagi terhet – jelent, önkéntesen vállalt
drasztikus fogyasztáscsökkentést remélni botorság.” (Kalas, é.n.). Súlyosbítja a problémát az
a tény, hogy ezek a megállapítások csak az iparilag fejlett, ún. gazdag országokra igazak, a
fejlődő, szegény országokban éppen ellenkezőleg, növelni kellene a fogyasztás szintjét és
munkahelyeket kellene teremteni a szegénység csökkentésének érdekében. Igazi globális
kihívással (Meadows és társai 2004) állunk tehát szemben: megtalálni a fogyasztásnak azt a
szintjét, amely hosszútávon fenntartható, és minden ember – a szegény országok lakói is – ki
tudják elégíteni alapvető szükségleteiket. Ehhez nyilván a gazdag országoknak lényegesen,
sőt drasztikusan kell visszafogniuk a fogyasztásukat.
Az önkéntes egyszerűsítők
Van már olyan fogyasztói csoport, melynek tagjai szakítanak a fogyasztói társadalom
logikájával, és valamilyen szinten önként, szabad akaratukból korlátozzák a fogyasztásukat.
Őket nevezi a szakirodalom önkéntes egyszerűsítőknek (voluntary simplifiers).
Kulcsfontosságú tényező a szabad akarat: ezek az emberek megtehetnék (jogaik és anyagi
lehetőségeik is megvannak), hogy annyi fogyasztási cikket vásároljanak, mint mások, de ők
saját döntésük szerint visszafogják kiadásaikat és az élettel való elégedettségüket,
boldogságukat nem anyagi javaktól remélik. Ha a Maslow-i szükségletpiramist nézzük, akkor
elsősorban a felsőbbrendű szükségletek alternatív kielégítéséről van itt szó (Etzioni 1998).
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Craig-Lees és Hill (2002) kutatásai szerint az önkéntes egyszerűsítőket olyan értékek
vezérlik, mint a humanizmus, a környezettudatosság, a spiritualitás, az önállóság és az
önfejlesztés.
Ami az önkéntes egyszerűsítők vásárlási magatartását illeti, bizonyos – általuk
feleslegesnek ítélt – termékek fogyasztásáról részben, vagy egészben lemondanak, más
esetekben pedig a termékek hosszú ideig történő használatára törekednek. Vásárlásaikat
alapvetően hat elv hatja át (Ballantine és Creery 2010):
 A környezettudatosság – fontos mozgatórugóként – átszövi az egész fogyasztói,
vásárlói magatartást
 Magas minőségi elvárások a tartósság, megbízhatóság jegyében
 Tárgyak közös használata más környezettudatos egyénekkel, családokkal
 Használt cikkek vásárlása és saját használt cikkeik továbbadása
 Etikus termékek preferálása
 Önellátás: mezőgazdasági cikkek megtermelése, házilagos barkácsolás, javítás
Az önkéntes egyszerűsítők élete vélelmezhetően kevesebb szennyezéssel jár együtt, mint a
hagyományos fogyasztóké, és jóval kevesebb hulladékot is termelnek. Ez a fajta fogyasztói
magatartás környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból is fenntarthatóbb alternatíva.
Implikációk a marketing számára
Minden jel arra mutat, hogy a jelenre kialakult fogyasztási minták tarthatatlanok.
Egyrészt a társadalmi igazságosság sérül akkor, amikor a fejlett országokban túl-, a fejlődő
országokban pedig vészesen alulfogyasztanak az emberek. Másrészt pedig a fogyasztás
globális mértéke is problémás. Bármilyen mértékű fogyasztás az ökológiai rendszerek
használatával jár, de egy bizonyos pontig ezek károsodás nélkül ki tudják szolgálni az
emberek igényeit. Azonban a jelenlegi fogyasztási szokások már túllépték ezt a pontot: 2011ben szeptember 27-re élte fel az emberiség az egész évre rendelkezésre álló ökológiai
erőforrásokat (Ökológiai Túllövés Napja), a továbbiakban azokat hitelben használjuk, és
eddigi ismereteink szerint a kamatokat a jövő generációk fogják megfizetni.
Talán joggal merül fel a kérdés, hogy jár-e ez a felismerés valamilyen
következménnyel a marketinget illetően? Van-e a marketingnek felelőssége? A marketing
különböző megközelítései (szemléletmód, vállalati funkció és eszközrendszer,
tudományterület, tananyag) esetében hogyan merül fel a fenntarthatóság – fenntarthatatlanság
és a felelősség kérdésköre?
A marketing, mint szemléletmód
A marketing, mint szemléletmód szervezetek szintjén értelmezhető, és Fojtik (2009)
szerint három pilléren nyugszik:
 Vevőközpontúság, fogyasztóorientáció
 Hosszú távú szemléletmód
 A teljes szervezet érintettsége (az összes funkcionális terület és minden munkatárs
fogyasztóorientáltan végzi munkáját)
Ebből logikusan következik az a megállapítás, hogy amennyiben a fogyasztók egyre
környezet- és társadalomtudatosabb igényeket támasztanak a cégekkel szemben, akkor a
cégek marketinges szemléletmódja is mindinkább felelős irányt vesz.
Más oldalról meg kell említeni azokat a kritikákat is, amelyek a jelenleg uralkodó
vállalati marketingszemléletet érik (lásd például Ballai 2000, Kilbourne 1995, Sükösd 2004,
Tóth 1995), és a túlzott fogyasztásösztönzéssel, a környezetre és/vagy egészségre káros
termékek vásárlására való buzdítással valamint társadalmi értékválság okozásával (de
legalábbis fokozásával) kapcsolatosak. Felelős-e a marketing az ökológiai problémákért, a
társadalmi egyenlőtlenségekért vagy éppen a lakosság romló egészségi állapotáért?
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Véleményem szerint problémás itt felelősségről beszélni, több ok miatt is. Egyrészt, a
marketing, mint olyan, nem egy személy, tehát felelősségét nehéz lenne értelmezni. Másrészt,
a jelenleg uralkodó marketingszemlélet teljes egészében megfelel napjaink társadalmi,
gazdasági berendezkedésének, tehát esetleges negatív következményei is abból
eredeztethetők.
A marketing, mint funkció vagy eszközrendszer
Az AMA (American Marketing Association) definíciója a marketinget elsősorban
funkcióként értelmezi, illetve értéket teremtő, kommunikáló és közvetítő valamint
ügyfélkapcsolatokat ápoló folyamatok összességeként, melyek célja, hogy a szervezet és az
érintettek számára egyaránt hasznot hajtsanak (Kotler és Keller 2006). Mick (2007) bírálja is
ezért az AMA-t, és javasolja a definíció felülvizsgálatát, méghozzá makromarketing
szemléletmód felé való elmozdulást, a hosszú távú környezeti és társadalmi hatásoknak és a
morális felelősség kérdésének szerephez juttatását.
Vajon igaza van-e Sükösdnek (2004), amikor a marketinget, mint eszközrendszert, és
a marketingeseket, mint az eszközrendszer alkalmazóit egyenesen etikátlannak,
erkölcstelennek bélyegzi? Azt gondolom, ha logikusan gondolkodunk, akkor nincsen teljesen.
Ha a marketinget, mint eszközrendszert tekintjük, nem ítélhetjük el, legalább két indok miatt.
Egyrészről a korábban már fejtegetett beágyazottság miatt: egy cég marketingcéljai és
stratégiája a vállalati stratégiából és célokból kerülnek levezetésre, melyek viszont a globális
(növekedésorientált) gazdasági rendszer logikáját követve kerültek kialakításra. Ha ítélkezni
szeretnénk, akkor azt – logikusan – a jelenlegi társadalmi-gazdasági berendezkedésnél (a cikk
elején említett Domináns Társadalmi Paradigmánál) kell elkezdenünk. Másfelől pedig, egy
eszközrendszer ún. jó ügyek szolgálatába is állítható. Tehát a marketingnek mindig is lesz
létjogosultsága, hiszen rendelkezik azzal az elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal, amelyek
az emberek (fogyasztók) attitűdjeinek, magatartásmintáinak megváltoztatásához szükségesek.
Hatékonyan tudja ösztönözni a környezettudatos tevékenységeket, a pénzügyi felelősséget, a
társadalmi érzékenységet, és akár a fogyasztás visszafogását is.
A marketinges szakemberek felelősségéről pedig talán éppen annyira értelmetlen
nyilatkozni, mint háborúban az egyes katonák felelősségéről; vagy pedig, ha már felelősöket
keresünk, akkor kár kihagyni a termékfejlesztő mérnököket (akik szándékoltan rövid
élettartamú cikkeket terveznek), a pénzügyeseket (akik mindezt gazdaságossági számításokkal
alátámasztják), a vállalatvezetőket (akik minderre utasítást adnak), vagy éppen a humán
erőforrás osztály munkatársait (akik felvették ezeket a dolgozókat).
A marketing, mint tudományág
Vannak, akik vitatják a marketing tudományjellegét, mások alkalmazott (applied
science) vagy szaktudománynak (professional discipline) tekintik (lásd bővebben: Fojtik
2009). Témánk szempontjából az a megállapítás tűnik fontosnak, miszerint a marketinget
kutató tudósok az 1970-es évek közepétől kezdődően előszeretettel és talán egyre fokozódó
mértékben foglalkoznak a marketing környezeti és társadalmi kérdésköreivel:
környezettudatos fogyasztás, fenntartható fogyasztás, vállalati ökomarketing, CSR,
marketingetika, társadalmi marketing, stb. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a Marketing
Science Institute által 2010-2012-re ajánlott nyolc kutatási prioritás között nevesítve
semmiféle ilyesmi nem szerepel. Az első prioritás területen – melynek címe szinte ironikus:
Marketinginformációk felhasználása profitábilis növekedési lehetőségek azonosításának
érdekében – belül megemlítésre kerülnek olyan társadalmi, etikai és szabályozási
vonatkozások, melyekre figyelemmel kell lennie a vállalatnak, továbbá ajánlatosnak tekintik
az ezekre adott fogyasztói válaszok feltérképezését is (MSI é.n.).
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Mindazonáltal a marketing, mint tudomány rengeteget tud tenni a környezeti,
társadalmi és gazdasági fenntarthatatlanság ellen, mindössze a téma iránt érdeklődő, elhivatott
tudományos elmékre van szükség. Ennyiben talán a felelősség itt értelmezhető: aki felismeri a
téma fontosságát, kutassa azt, hátha egyszer majd megszületnek a megoldások is.
A marketing, mint tananyag
A marketing szakirodalomban ma már olyan cikkeket is lehet olvasni, melyek az etikai
vonatkozások marketingoktatásban való megjelenítésének fontosságát hangsúlyozzák, és
mikéntjeit vázolják fel (Brennan és társai 2010, Loe és Ferrell 2001). Ez a kérdéskör valóban
fontosnak tűnik, hiszen a felsőoktatási intézményekből és a középiskolákból kerülnek ki azok
a szakemberek, akik a jövőben a gazdasági élet irányítói s végrehajtói lesznek. Azt gondolom,
csakúgy, mint ahogyan az egyének környezet-, társadalom- és pénzügyi tudatosságra való
nevelését az iskolában (óvodában) kell elkezdeni, úgy itt is érvényesülnie kellene annak a
követelménynek, hogy az alternatív közgazdasági nézeteket az uralkodó nézetekkel együtt
kell megismertetni. Mindenképpen hallaniuk kellene a középiskolásoknak, BA és
mesterszakos hallgatóknak a társadalmi, gazdasági és ökológiai problémákról, a
növekedésorientáció
kritikájáról,
az
alternatív
kapitalizmusról,
a
buddhista
közgazdaságtanról, a kék gazdaságról, és még sorolhatnánk. Ami a marketingoktatást illeti,
kívánatosnak tűnik, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, a fogyasztók környezetés társadalomtudatosságának ösztönzése, a társadalmi marketing, a marketingetika és a
marketing felelőssége jelen legyenek a tantervekben, az egyes tárgyak tematikáin belül, az
esettanulmányok és órai példák között. Azt gondolom, a marketinget oktatóknak van
felelőssége abban, hogy milyen szemléletmóddal felvértezett szakemberek kerülnek ki az
oktatási intézményekből, mert bár egy fecske nehezen csinál nyarat, de tömegesen talán
képesek rá.
Álljon itt egy példa arra, hogyan valósul ez meg a Pécsiközgáz Marketing Intézeti
Tanszékén. 2009-ben a Marketing mesterszak nappali tagozaton két modullal indult, a
Kultúramarketing mellett a Marketing fenntartható környezetben tárgycsoport került
meghirdetésre. Ennek keretében olyan tárgyakat hallgatnak a diákok, mint:
 Társadalmi marketing (makromarketing)
 A társadalmi felelősség, mint szervezeti stratégia
 Társadalmi célú marketing
 Nonbusiness marketing
 Tudatos fogyasztás
A levelező Marketing mesterszakon modulrendszer nincsen, de a tárgyak egy része ott
is indul. A Pécsiközgáztól egyébként sem áll távol ez a szemléletmód, már 2007 óta
rendelkezünk Környezetközpontú Irányítási Rendszerrel (MSZ EN ISO 14001:2005), a kari
kiadó gondozásában jelent meg Günter Pauli Kék Gazdaság c. könyve 2010-ben, és a kar egy
lelkes munkacsoportja indította útjára a Kék Gazdaság Innovációs Klasztert
(kekgazdasagklaszter.hu) is.
Összegzés
A napjainkra jellemző társadalmi, gazdasági és ökológiai krízishelyzetek felvetik az
egyéni életmód megváltoztatásának szükségességét. A globális pénzügyi rendszer
összeomlott, környezeti problémák sora fenyeget, és még a gazdagnak tekinthető fejlett
nyugati társadalmakban sincs minden rendben: eluralkodott a materialista szemléletmód, de a
gazdagság nem jár együtt boldogsággal. Úgy tűnik a fogyasztás növekedésének elvitathatatlan
szerepe van abban, hogy a fenntarthatóság mindhárom pillére sérült. Vagyis sok jel mutat
arra, hogy a fejlett országokban kialakult fogyasztási minták fenntarthatatlanok, könnyen
előadhatja magát valamikor a közeli vagy a távoli jövőben olyan helyzet, amikor a fogyasztási
191

szokások jelentős minőségi és/vagy mennyiségi megváltoztatására lesz szükség. A marketing,
mely a fogyasztói igények kielégítését állítja a fókuszba, többszörösen is érintett a
problémában. Egyrészt vádak érik a fogyasztás túlzott ösztönzése miatt, emiatt a társadalmi,
gazdasági és környezeti problémák bűnbakjának tüntetik fel; másrészt viszont – elméleti és
gyakorlati tudásanyaga által – alkalmas arra is, hogy társadalmi, gazdasági és ökológiai
szempontból kedvező attitűdök, tevékenységek, termékek, szolgáltatások felé terelje a
fogyasztók igényeit. Azt gondolom, a marketinget kikiáltani felelősként rövidlátásra vall, a
jelen gazdasági, társadalmi rendszerbe való beágyazottsága folytán a marketingszemlélet,
funkció és eszközrendszer, csak így működhet, ahogyan működik. Az pedig kifejezetten
üdvözlendő, hogy a változás szele már igen korán (az 1970-es években) megérintette, és azóta
ugyan radikális változás nem történt, de az alternatív szemléletmód gyökeret vert, és egyre
nagyobb tudásanyagot hozott létre a vállalatok és fogyasztók környezet- és
társadalomtudatosságával, és ennek ösztönzési lehetőségeivel kapcsolatban.
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Szakó Tímea119: A marketing felelősségének értelmezése és területei
Összefoglalás:
A marketing felelősségének kérdése sokszor felmerül. A kérdés, hogy egyáltalán van-e felelőssége a
marketingnek, és ha igen, akkor melyek azok a területek, amelyek valóban vitatottak, ahol a legnagyobb szerepe
van az etikus magatartásnak. Az etikus marketing vizsgálata során négy érzékeny területet érintek, a megtévesztő
reklámok témakörét, a gyermekeknek szóló reklámok problematikáját, a káros termékek vásárlására, és a
túlfogyasztásra való ösztönzés kérdését. Ezeken belül is a megtévesztő reklámokra helyezem a hangsúlyt, és
bemutatok néhány olyan példát, mely marketing trükknek minősül. Munkám célja, hogy rámutassak az etikus
magatartás fontosságára, és a marketing felelősségének többféle értelmezésére.
Kulcsszavak: Etikus marketing, marketing felelőssége, megtévesztő reklámok
Summary:
The question about the responsibility of marketing often emerges. The question, whether marketing has
any responsibility at all, and if yes, what those particular debatable areas are, where ethical behaviour has the
most significant role. In examining ethical marketing I touch upon four sensitive topics, namely; deceptive
advertisements, the problem of the ones for children and the advertisements encouraging the purchase of harmful
products and over-consumption. Out of these, I place the emphasis on deceptive advertisements and I introduce
some examples, which can be considered marketing tricks. My aim with my work is to highlight the importance
of ethical behaviour and the manifold interpretation of the responsibility of marketing.
Keywords: Ethical marketing, responsibility of marketing, deceptive advertisements

Felelős marketing, etikus marketing
A marketingetika, a marketing felelőssége egyre többször merül fel. De mit is értünk
etikus marketing alatt? Milyen kapcsolatban állhat az etika a marketinggel? Hogyan nyilvánul
ez meg a hétköznapokban? Miért van rá szükség az üzleti életben?
Az etika értelmezése
Az 1990-es évektől kapott szerepet a marketingben, az üzleti életben igazán az etika,
és a felelősség kérdése. Belátták, hogy az etikus viselkedésnek nagy szerepe van, és
hosszútávon kifizetődő, ugyanis a nem etikus viselkedés hosszútávon sokkal nagyobb
költségeket eredményez. (Itt elég, ha például egy fogyasztók általi bojkottra gondolunk, és a
negatív visszhangra, amely azt övezi adott esetben.) Az etikus magatartás tehát a vállalatok
részéről is egyre nagyobb hangsúlyt kap [Drummond - Ensor 2005 14].
Az etika önmagában a görög ethosz (szokás, erkölcs) szóból származó fogalom, az
erkölccsel foglalkozó tudomány, elmélet megjelölésére szolgál. Az etikának két oldala van.
Az egyik az értelmező oldala, vagyis, hogy mi is az erkölcs, mit tartalmaz, és hogyan
viszonyul a joghoz, politikához, valláshoz, gazdasághoz. A másik oldala az etika normatív
oldala, vagyis, hogy mit kell tenniük az embereknek, ha erkölcsösen akarnak cselekedni,
illetve hogy mit nevezünk erkölcsösnek? Ezen két alapon alakultak ki a különböző szaketikák,
mint például a reklámetika is [Kajdiné – Kardos 1998 122].
Az etikának többféle álláspontja van. A konzervatív etika ugyanis a hagyományokat, a
klasszikus értékeket tartja szem előtt, a szocialisztikus etika pedig a társadalmi értékeket. A
liberális etika azt mondja, hogy mindent lehet, ami mások szabadságát nem sérti. Van
azonban két „etika-típus”, amely a marketing-körökben is elterjedt. Ez pedig a
„relativisztikus-pragmatikus” etika, vagyis, hogy mindent szabad, ami nem kifejezetten tilos,
illetve az erkölcsi nihil. Egy azonban megegyezik mindegyik etika-típusban. A tisztességet, a
tisztességességet tartják szem előtt, mint az alapvető erkölcsi normák egyikét [Olach 2001 2931].
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Az etika és a marketing kapcsolata
A marketinget megvizsgálva látható, hogy egyedi ügyleteken alapul, méghozzá az
adás-vételen, amelynek a két végpontján a vevő és az eladó áll. Közöttük pedig többrétű
kapcsolat fedezhető fel. Ez a kapcsolat legalább ötféle, vagyis része:
 termék,
 ellenérték,
 jogi aspektus (szerződés),
 információs kapcsolat,
 promóció.
Ezen területe mindegyikét különféle úton szabályozzák. Egyedül az információ az,
ami nagy szabadságot élvez. Ettől eltekintve az etika az ügylet minden részében fontos
szerepet játszik. A marketingetika úgy is felfogható, mint a különböző érdekek
összehangolásának a művészete. A különböző érdekek alatt itt értelemszerűen a vevő és eladó
között fennálló érdekellentétet kell érteni [Olach 2001 29-31].
Mitől lesz egy reklám etikátlan? Klein és Phillips (2008) meghatározása szerint egy
reklám akkor etikus, ha:
 valósághű,
 fogyasztók javát szolgálja,
 bár motivál a vásárlásra,
 mégsem vezeti félre a fogyasztót,
 nem használja ki a fogyasztók kiszolgáltatott helyzetét.
Ezzel szemben szerintük az etikátlan reklám:
 hazudik,
 kihasználja a közönség esetleges kiszolgáltatottságát,
 ezáltal károkat okoz a fogyasztóknak.
Tény, hogy nem könnyű határvonalat húzni az etikus és etikátlan reklámok közé, még
az adott támpontok segítségével sem, különös tekintettel a „kiszolgáltatott”, és a „kár”
fogalmának tekintetében.
Az alapvető fogyasztói jogokat már 1960-ban lefektették (Consumer Bill of Right),
miszerint a fogyasztónak 4 alapvető joga van:
 Biztonsághoz való jog
 Tájékozottsághoz való jog
 Választáshoz való jog
 Érdekérvényesítéshez való jog.
Az iparilag fejlett országok fogyasztói megtanultak harcolni a jogaikért, míg más,
fejlődő országok fogyasztói nem. A fejlett országokban bizottságok jöttek létre a fogyasztók
védelméért, a fogyasztók erőt fejtenek ki a piaccal szemben is, ha kell, össze tudnak fogni,
termékeket, vagy szolgáltatót, céget bojkottálnak. Éppen ezért különösen érdekes a marketing
és az etika kapcsolatának vizsgálata a 4 P szerint a fejlődő piacokon [Sele, K. 2006 98-102]:
 A termék (product) tekintetében etikai kérdést vet fel a termékbiztonság, a félrevezető
tájékoztatás a termékről, a csomagoláson feltűntetett hamis jelölés, termékhamisítás,
szociálisan megkérdőjelezhető termékek, környezetre káros termékek.
 A hely (place) vonatkozásában etikai probléma merül fel, ha egy adott terméket más
kultúrájú országban is értékesíteni akarnak, ahol más a termék fogadtatása, a kultúra.
 Az ár (price) meghatározásánál központi kérdés, nem csupán a fejlődő piacok
esetében, hanem általánosságban is, hogy mit nevezünk etikus, elfogadható, reális
árnak. Nyilván ez a vevő és az eladó szemszögéből nézve más. Ez örök ellentét.

196

 A promóció (promotio) tekintetében azért nagyon fontos az etikát vizsgálni, hiszen
pont a kommunikáció az, amit legelőször bírálni szoktak etikai szempontból. A fejlődő
piacokon ennek különösen nagy a szerepe. A reklámnak ebben az esetben különösen
kell törekednie arra, hogy a kulturális identitást és a nemzeti normákat szem előtt
tartsa.
Az etika szükségessége
Etikai értelemben a felelősség minden olyan helyzetben jelen van, ahol a döntés
hosszú távú, jelentős következményekkel jár, és a döntés kimenetelében mások is érintettek,
nem csupán a döntéshozó [Zsolnai 1998]. A piac szereplői egyre inkább belátják, hogy
hosszútávon csak akkor lehet sikeres egy vállalat, ha etikus magatartást tanúsít. Etikus
magatartás nélkül csak átmeneti siker érhető el. Márpedig a marketing akkor etikus, ha a vevő
érdekeiből indul ki, és biztosítja a fogyasztók jogait. A fogyasztó jogai pedig a következők:
 információhoz való jog,
 választás joga,
 biztonsághoz való jog,
 véleménynyilvánítás joga és
 kompenzációhoz való jog.
Ezen jogok betartása az etikus marketing minimuma. Arra a kérdésre a válasz, hogy
lehet-e a marketing jó, ha nem etikus, sokféle válasz adható, még a marketinges körökben is
megoszlik a vélemény. A sikerorientált válasz nyilván az, hogy igen, a cél szentesíti az
eszközt. Van, aki azt vallja, ez teljesen mellékes kérdés, van, aki pedig kifejezetten azt állítja,
hogy a marketing csak akkor vezet sikerhez, ha nem etikus, stb. Azonban, ha logikailag is
végiggondoljuk, akkor a marketing már csak azért sem lehet etikátlan, mert a vásárlók
érdekeiből indul ki, és ha tartós sikert akar elérni, akkor nem engedheti meg magának, hogy
etikátlan legyen [Olach 2001 29-31].
A vállalati funkciók közül a marketing az, amelyet a legtöbbször vádolnak
etikátlansággal. Ennek oka az, hogy a marketingkommunikáció, a reklámozás révén a
marketing van a legközelebb a nyilvánossághoz, ezáltal számos elemzésnek, kutatásnak van
kitéve. A marketingben etikusnak lenni azt jelenti, hogy
 tartjuk magunkat a becsületességhez,
 korrektséghez, és
 alkalmazzuk az erkölcsi jót a marketingdöntésekben és a szervezet életében.
Hazánkban a reklámokra, és arra, hogy ezek ne sértsék a társadalmi normákat, több
szakmai intézmény is felügyel, mint például a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai
Bizottsága, az Önszabályozó Reklám Testület, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
Gazdasági Versenyhivatal, Nemzeti Média –és Hírközlési Hatóság. Itt a fogyasztók bátran
panaszt tehetnek. A legfontosabb követendő szabályokat a Reklámetikai Kódex tartalmazza,
de az önszabályozást szolgálják hazánkban még a sajtó legfontosabb szervezetei által
elfogadott Közös Etikai Alapelvek, a Magyar Public Relatoins Szövetség Etikai Kódexe, a
Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexe, a Magyarországi
Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének Etikai Normái, és Közterületi
reklámberendezések elhelyezésére vonatkozó etikai kódex. Az etikus szabályozásnak vezető
szervezete a hazai reklámszakmában az immár több mint tíz éve működő Önszabályozó
Reklám Testület. Az önszabályozás hatékonyságának kérdése hazánkban vitatott, sokan úgy
tekintenek az önszabályozásra, mint a kormányzati szabályozás költséghatékony
kiegészítésére, ez azonban ennél összetettebb. A fő probléma, hogy sokszor az
önszabályozással foglalkozó szervezetek nem rendelkeznek elég erőforrással a szektor
ellenőrzésére, és fennállhat a potyautas magatartás is, vagyis hogy egyes szereplők komolyan
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veszik az önszabályozást, mások mellőzik, semmibe veszik [Nyírő-Ecsedi-Bellér 2011 5859].
A Magyar Reklámetikai Kódexet azért készült, hogy egyfajta szakmai-etikai
normagyűjteményként szolgáljon, és ezáltal megvalósuljon az önszabályozás. A Magyar
Reklámetikai Kódexet a Magyar Reklámszövetség már 1981-ben létrehozta, amit később,
2005-ben átdolgoztak. A Kódex tárgyi hatálya kiterjed valamennyi Magyarországon közzétett
reklámra, függetlenül a megjelenés formájától és a közzététel helyétől. A Kódex hatálya
kiterjed a webes reklámozásra, az elektronikus úton küldött reklámanyagokra, és a
vásárlásösztönzés eszköztárára is. A Kódex alapelve világosan kimondja, hogy [Dankó 2008
40-41]:
 A reklámnak igaznak, jogszerűnek, tisztességesnek kell lennie, amelyeket társadalmi
felelősségérzettel kell elkészíteni.
 A reklámozásnál figyelembe kell venni a társadalom által általánosan elfogadott
etikai-erkölcsi normákat, és a közízlést is.
 Egyetlen reklámnak sem szabad rontania a szakma hírnevét, illetve a reklámozásba
vetett alapvető bizalmat.
 Ugyanakkor a Kódex az alapelveiben azt is tisztázza, hogy a reklám nem élhet vissza
kutatási eredményekkel, illetve műszaki tudományos kiadványokból vett idézetekkel.
 Tilos a tudományos eredmények és kifjezések megtévesztő használata is
Kutatással is alátámasztották, hogy az etikus marketing gyakorlata a felső vezetéstől és
a marketing koncepciótól függ. Ez nagyban segítheti, de gátolhatja is az etikus magatartás
érvényesítését. A tanulmány rámutatott arra is, hogy az innovációs stratégiák (pl. egy új
termék bevezetése) és az etikus magatartás általában kapcsolatban áll az üzleti
teljesítménnyel, még ha nem is határozottan [Batory, S.S. - Neese, W. - Batory, A.H. 2005
135].
A marketing felelősségének néhány területe, különös tekintettel a megtévesztő
reklámokra
Egyre többször hangzik el, hogy a marketingnek felelőssége van. Egyik oldalról
elhangzik a vád, hogy a marketing behatol az emberek magánéletébe, és azon túl, hogy
számos jogot, törvényt is megsért, még az emberek között is konfliktusokat szül, káros
termékeket reklámoz (sokszor még törvényi tiltás ellenére is), kiskapukat keres, és végül talál.
Azok, akik ezen a véleményen vannak, még a jó ügy érdekében tett lépésekben
(környezetvédelemre való felhívás, stb.) is hátsó szándékot vélnek felfedezni. A marketing
felelősségével kapcsolatban ezen kívül még a valóság elhallgatását említik. Ez olyan esetben
releváns, amikor a reklám által egy idilli képet tárnak a fogyasztó elé, miközben a valóság
más. A tojásokat kapirgáló tyúkokkal reklámozzák, vagy a tejet legelésző tehenekkel, holott a
szarvasmarhatartás már nem külterjes, a csirkék sem szoktak a földben kapirgálni. A
fogyasztó lelkiismeretét azonban megnyugtatják. Másik példa a kávét termelő, mosolygós
néger, akit a reklám alapján boldogsággal tölt el, hogy ott dolgozhat, és kávét állíthat elő
[Ballai 2000 261-265].
A marketing felelőssége több területen értelmezhető.
Megtévesztő reklámok
Megtévesztő reklámok alatt minden olyan reklámot értek, amellyel a fogyasztó nap
mint nap találkozhat (akár televízión keresztül, akár egy kiskereskedelmi élelmiszerlánc
akciós újságán keresztül), és valamilyen módon ezek a reklámok valótlan, „elferdített” tényt
közölnek, átverik, megtévesztik, manipulálják a fogyasztót, és ezáltal az adott fogyasztók kárt
szenvednek.
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Gyerekeknek szóló termékek és reklámjaik
Manapság egyre gyakoribb, hogy közvetlenül a gyermekeket szólítják meg a
reklámokon keresztül, vagy, hogy gyerekeket szerepeltetnek olyan reklámokban is, ahol nem
is nekik szóló terméket reklámoznak. Egy kisgyermek azonban nem rendelkezik annyi
ismerettel, tudással, viszonyítási alappal, mint egy felnőtt, aki felkészülten dönthet bizonyos
vásárlási, fogyasztással kapcsolatos szituációban [Törőcsik 2000 100]. A gyermekek
korábban találkoznak a sokszor önellentmondó marketingüzenetekkel, mintsem hogy a
fogalmi gondolkodás kialakulna bennük [Ballai 2000 91].
Káros termékek ösztönzéseFelmerül a kérdés, hogy mennyire etikus, ha káros
termékek ösztönzésére buzdítják a fogyasztókat. Pontosabban az ilyen magatartást
nevezhetjük-e etikátlannak? Amennyiben ez etikátlan, ki a felelős érte? A reklám tervezője, a
marketinges, vagy a termék fejlesztője? Vagy egyszerűen a fogyasztó a felelős, aki megveszi
a terméket?
Meddig terjed a marketing szakma felelőssége? A válaszok megoszlanak, hiszen az
emberek racionalitását, szabad döntésképességét kérdőjelezné meg, amennyiben azt állítjuk,
hogy mindenki felelős, csak a fogyasztó nem. Itt azonban a fogyasztó felelősségének kérdése
is felmerül. Ezen elgondolás alapján a fogyasztónak is van lehetősége nemet mondani a
reklámokra, őt is terheli felelősség, amennyiben mégis megvásárolja a káros termékeket
[Dudás 2008 89-90].
Túlfogyasztásra buzdításA marketingkommunikáció egyértelmű célja a fogyasztás
növelése, amely azonban együtt jár a hulladékképződés növekedésével, a
környezetszennyezés emelkedésével, a túlzott energiafogyasztással [Sükösd 2004 7].
Szakmabeliek és laikusok közül is felmerül az a feltételezés, hogy a marketing
nagymértékben hozzájárul az ipari társadalom által okozott környezeti problémákhoz,
károkhoz. Ezt leginkább azzal magyarázzák, hogy a marketing az embereket kiadási
versengésre buzdítja, vagyis, hogy fogyasztási javakkal jelezzék a külvilágnak, hogy milyen
tárgyi javakat birtokolnak, amelyek előállítása jelentősen terheli a környezetet [Dudás 2008
89].
A marketing felelősségének kapcsán a megtévesztő reklámok kategóriájával
foglalkozom bővebben.
A reklám köztudottan a marketingkommunikáció egyik fontos eszköze. „A reklám
olyan tájékoztató tevékenység, amelyet kifejezetten gazdasági célból, legtöbbször
természetesen profitnövelési célból, meghatározott termék vásárlásának vagy szolgáltatás
igénybevételének előmozdítása céljából, egy vagy több cég, vállalat, bolt a potenciális
fogyasztók befolyásolására meghatározott eszközökkel, hatékonyságra törekedve tervszerűen
végez” [Pázmándi 2007 21]. Egy másik definícióval élve a reklám nem más, mint
„próbálkozás a viselkedés, és beállítódás megváltoztatására különböző kommunikációs
eszközökkel” [Kroeber-Riel – Weinberg 2003 605]. Elmondható tehát, hogy a reklám
egyrészt fontos az információ közlésénél, hiszen tájékoztat, ugyanakkor valamilyen
viselkedés befolyásolására törekszik.
A társadalomtudomány és a kommunikációelmélet a fogyasztók manipulációját
szigorúan kezeli. Manipulatív reklám alatt olyan reklámokat értenek, amelyek nem létező,
mesterséges fogyasztói igényeket ébresztenek, amelyeket egyre nehezebb kielégíteni, és a
fogyasztókat irreális fogyasztásba hajszolja. Annak eldöntése érdekében, hogy egy reklám
manipuláció, vagy kommunikáció, fontos definiálni, mit értünk manipuláció alatt. A
legjobban talán úgy lehetne megragadni a manipuláció lényegét, hogy ez akkor valósul meg,
amikor a kommunikáció címzettje valóban úgy dönt, ahogyan azt az őt manipulálók
eltervezték, mindezt úgy, hogy csupán látszólagos alternatívák között választanak [Pázmándi
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2007 22-23].A reklámnak a fogyasztó szemszögéből nézve 4 funkciója van [Kroeber-Riel –
Weinberg 2003 609]:
 Időeltöltés, szórakozás (vidám, zenés TV spotok)
 Emocionális fogyasztói élmény (gyönyörű tájak ábrázolása)
 Információk közlése a fogyasztói döntésekhez (termék tulajdonságainak
közlése)
 Normák, és modellek a fogyasztói viselkedéshez. (vásárlási szokások)

Felser (2001) a reklámnak 5 különböző funkcióját emeli ki, vagyis szerinte a reklámnak:
 informálni,
 motiválni,
 szocializálni,
 megerősíteni és
 szórakoztatni kell a fogyasztót.
Természetesen minden reklámnál a különböző funkciók más és más szerepet kapnak,
más kerül előtérbe. Előfordulhat, hogy némely reklámnál egy-egy funkció egyáltalán nem is
kerül elő. Ez mindig az adott szituációtól, az adott helyzettől függ. Attól például, hogy egy
termékről információt közölnek, lehet, hogy nem is a reklám kategóriájába tartozik, hanem
egy egyszerű információközlésről van szó. Ez tehát összetett dolog. Azonban nehéz
megállapítani, hogy egy-egy reklám valóban információt közöl-e az adott termékről,
szolgáltatásról, vagy esetleg már-már a manipuláció határát súrolja. A határ nagyon vékony.
Móricz Éva a pszichológia és reklám kapcsolatáról írt művében azt írja, hogy ha az utca
emberét megkérdezzük, az embereknek a reklám szó hallatán nem a kommunikációs jelleg jut
eszükbe, hanem a befolyásoló hatás. A reklámot úgy is felfoghatjuk, mint a meggyőzés,
befolyásolás, agitálás, mozgósítás, toborzás, cselekvésre késztetés egyik speciális formáját
[Móricz 1974 11-12].
Melyek azok a reklámetikai esetek, amely a leggyakrabban fordulnak elő, mi az, ami a
leginkább etikai problémákat vet fel? Az egyik ilyen problémakör a félreérthető, félrevezető,
megtévesztő reklámok, vagy egy másik versenytárs által az adott reklám leutánzása, logikai
hibák elkövetése, pontatlanságok a reklámokban, gyerekeket, és fiatalkorúakat érintő
reklámok etikátlansága, egészségvédelemmel kapcsolatos reklámetikai esetek, illetve az
erotika, szexualitás, az emberi test öncélú, esetleg a jó ízlés határain túllépő ábrázolása. Ezen
túl gyakran előfordulnak olyan esetek, amelyek életérzésbeli, értékrendbeli torzulásokat
okozhatnak, illetve diszkrimináció tűnik fel az adott reklámban [Kajdiné – Kardos 1998 153167].
Elterjedt és kedvelt reklámozási forma az összehasonlító reklám alkalmazása, amikor
a reklámozni kívánt terméket egy másik termékkel hasonlítják össze, többnyire versenytárs
termékkel. Arról megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire megnyerő az emberek
számára, vagyis hogy ezáltal befolyásolhatóbbak-e vagy sem, eredményesebb-e a reklám,
vagy nem, de egy biztos, hogy az összehasonlító reklámoknak nagyon sok kritériumnak kell
megfelelniük. Ez a reklámfajta az egyik legjobban támadott kommunikációs forma [KroeberRiel – Weinberg 2003 605].
A reklám 100 éves története arról szólt, hogy ígéreteket fogalmaztak meg, amely majd
megilleti a fogyasztót, amennyiben megvásárolja az adott terméket. (Milyen jól mos a
mosópor, milyen finom a csokoládé, milyen kényelmes az a cipő, stb.) Az elmúlt néhány
utolsó évben azonban a fogyasztók számára már „elfogytak” ezek az ígéretek, és egyre több
félelem ütötte fel a fejét a fogyasztással kapcsolatban (környezetvédelem). Az ígéretek
önmagában már azért bizonyulnak kevésnek, mert nagyon sok versenytárs van a piacon, sok
hasonló termék létezik, amelyek nagyjából ugyanazt tudják. Nehéz új ígéretekkel kecsegtetni
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ebben a helyzetben. A megkülönböztetés egyik módja az ilyen esetekben az, ha a
márkatulajdonos saját magát próbálja megszerettetni az emberekkel [Sas 2010 194-196].
Számos mítosz, titkosnak vélt elképzelés létezik a meggyőzésen belüli szűkebb
területtel, a reklámhatással kapcsolatban, amelyek közül Gerard J. Tellis szerint a következők
a legfontosabbak [Fehér 2008]:
 a rekám fogyasztói szükségleteket hoz létre;
 a hatások évtizedekre öröklődnek;
 az ismétlések garantálják a reklám sikerét;
 három elérés elegendő a hatásos reklámhoz;
 a reklámozók gyakran használják a tudatküszöb alatti manipulációt;
 a humor trivializálja a reklám üzenetét;
 a szexepil eladhatóságot biztosít;
 világos információkra, erős érvekre, bizonyítékokra van szükség a hatásos reklámhoz;
 a kreativitás az egyediségből fakad;
 a reklám profitorientált terület.
Ezzel párhuzamosan viszont elmondható, hogy a rekláméletre vonatkozó közös etikai
alapelvek pedig a következők [Kajdiné – Kardos 1998 135]:
 Törvényesség megtartása
 Társadalmi felelősségérzet
 Becsületesség
 Tisztesség
 Valósághűség
 Igazmondás
 Közerkölcs figyelembe vétele
 Közízlés figyelembe vétele
 Nyelvhelyesség figyelembe vétele
 Reklámtevékenységbe vetett közbizalom megőrzése
 Tisztességes verseny követelményeinek betartása
 A fogyasztóban keltett kiszolgáltatottság érzet és bármilyen diszkriminációtól való
tartózkodás
A fenti alapelvek betartása azért is nagyon fontos, hiszen a reklámszakma hírneve, a
reklámélet, a reklámozás elfogadottsága is ezeknek a betartásától függ
2007 decemberében léptek életbe olyan uniós jogszabályok, amelyek biztosítanak
olyan irányelveket, amelyek a tagállamokra nézve kötelezőek. Azt a tagállamot, aki nem
fogadja el ezeket az irányelveket, megbüntetik. Ezeknek az irányelveknek a célja, hogy a
közös piacon megtiltsák a megtévesztő hirdetéseket, és az agresszív értékesítési praktikákat.
Az egységes piacba vetett bizalom megerősítése a cél mind a fogyasztók, mind a vállalkozók
részéről. A direktíva ezen túl tartalmaz egy „piszkos tizenkettőként” emlegetett praktikákat. A
főbb elemek a következők [Schmidt 2007]:
1. Sok csalogató reklám arra buzdítja a vásárlókat, hogy az adott cégtől vásárolják
meg a nagyon alacsony áron reklámozott termékeiket, holott, lehet, hogy nincs is
annyi mennyiségű termék a cég raktárán
2. Tilos a hamis ingyenesség látszata, vagyis amikor a fogyasztónak fizetnie kell a
kereskedelmi gyakorlat elfogadásának és a termék szállításának költségein felül is.
3. A gyerekekhez szólnak, hogy vásárolják meg az adott terméket, vagy kérjék meg
szüleiket, hogy vásárolják meg nekik.
4. Szintén tilos a valótlan állítás az adott termékek gyógyító képességéről
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5. Tilos az olyan cikkek megjelenítése is, amely egy termék reklámozásáról szól, és
amelyért nem fizettek, illetve azt nem lehet észrevenni
6. Tiltott a piramiselvre épülő reklámozási rendszer is, amelyben az ellentételezés
más fogyasztónak a rendszerbe való bevonásból ered
7. Tilos olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó nyert, annak ellenére, hogy
nincs díj, vagy a díj feltétele az, hogy a fogyasztó pénzt fizessen érte.
8. Tilos a fogyasztók jogairól olyan látszat keltése, mintha az a kereskedő sajátossága
volna.
9. Nem lehet olyan valótlan kijelentést tenni, hogy a termék csak korlátozott ideig áll
rendelkezésre, s így megfosszák a fogyasztót a megalapozott döntéshez szükséges
megfelelő tájékozódástól.
10. Tilos a fogyasztók számára az eladás utáni szolgáltatások olyan vállalása, melyeket
kizárólag más nyelven nyújtanak, anélkül, hogy ezt világosan a fogyasztó
tudomására hoznák.
11. Nem lehet azért a termékért azonnali, vagy halasztott fizetést követelni, amelyet
leszállítottak, de a fogyasztó nem rendelte meg.
12. És végül tilos olyan hamis benyomás keltése, hogy egy termékkel kapcsolatos
értékesítés utáni szolgáltatás elérhető egy, az értékesítés helyszínétől eltérő
tagállamban is.
Ennek ellenére a reklámokban számtalan „trükk” található, amelyek befolyásolják a
fogyasztókat. A legelterjedtebb reklám trükkök a következők:
A csúsztatás diszkrét bája
Az ilyen reklám lényege, hogy megpróbál különbséget sugallni A és B termék között.
Mivel előfordulhat, hogy a két termék nem is különbözik egymástól, ezért nyelvi trükköket
vetnek be. Hazugságot már nem lehet állítani a reklámban, hiszen az azonnal kiderülhet. Ezért
folyamodtak arra, hogy kijelentenek valamit, ami igaz is meg nem is, vagyis csúsztatnak.
Ebbe nehezebb belekötni, és felelősségre vonni a reklámozót. Ilyen állítások [Csillag 2010a]:
„Más és egyedülálló”: Ez a technika arra épít, hogy bemutatják, ez a termék valóban
más, mint a többi, mint a versenytársak termékei. A baj az, hogy a „más” jelzőt sokszor a
„jobb” jelzővel asszociálják. Pl.: „nincs még egy ilyen tusfürdő”.
Befejezetlen állítások: Amikor azt állítják a termékről, hogy jobb, mint a versenytársak
terméke, de nem mondják meg, hogy miben. Például „most még krémesebb”, de mihez
képest?
A „víz vizes”: Olyan állítások, amelyek bár igazak, de elmondható bármelyik hasonló
termékről. Például a „természetes forrásvíz”. Nincs is másik forrásvíz.
Homály: Az ilyen állítások a homályra építenek, és a kijelentést nem lehet sem
megcáfolni, sem alátámasztani. Ilyen kijelentés például: „az X. sampontól a hajad ismét jól
érzi magát.”
Retorikai kérdések: Ez a reklámstílus arra épít, hogy majd a közönség adja meg a
feleletet. Így a reklám címzettje beleképzeli magát az adott szituációba. Például: „az ön
családja nem érdemli meg a kényelmet?”
A csúszós menyét („weasel-word”): Olyan szavak, kifejezések használata, ami először
tartalmasnak tűnik, de közelebbről megvizsgálva értéktelenek. Például: „segít eltűntetni a
korpát.” Vagyis nem szűnteti meg, csak segít. Vagy „szinte foltmentes az edény”, vagyis nem
foltmentes.
Kutatás bizonyítja, hogy a férfiak inkább a mának élnek, a nők pedig inkább a hosszú
távban gondolkodnak. Igaz ez a vásárláshoz való hozzáállásukban is. A férfiakra ezért lehet
hatni különféle szexi dekoratív hölgyekkel, a nőkre fordított esetben, tehát igényes külsejű,
sportos felsőtestű férfiakkal már nem. A férfiak tehát ezen a téren is impulzívabbak. A vonzó
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nők tehát sokszor segíthetik bizonyos termékek eladását. Vannak viszont olyan termékek,
amelyeknél nem előnyös a vonzó külsejű, lenge öltözetű hölgyek ábrázolása. Ezek olyan
termékek, amelyeknél hosszú távú a jutalom, pl. biztosítások. Természetesen itt is vannak
kivételek, de általánosságban érdemes megfontolni, hogy az adott terméket akkor is
megvettük volna-e, ha nem egy vonzó külsejű hölgy, vagy férfi reklámozza [Csillag 2011a].
A celeb mondja - típusú reklám trükkök
Reklámoknál fontos, hogy a reklám állítását alátámasszák, hogy hihető legyen az
emberek számára. A reklámban négyféle hitelesítőt lehet kiemelni. A szakértői, testület,
fogyasztói és celeb támogatót. A szakértőknél bevett szokás, hogy a fogorvosi kamara
reklámoz például egy fogkrémet, tehát, mindenki marad a saját szakterületénél. Egy celeb
esetében már nehezebb a helyzet. Amennyiben valamelyik termék az egészséges életmóddal
függ össze, akkor azt egy sportolóval célszerű reklámozni. Azonban ma már elég egy átvezető
mondat is, pl.:„én már csak tudom”. Így tulajdonképpen egy fejfájás csillapítót el tud adni
bárki, még egy riporter is, mert ő hitelesen tud beszélni, milyen rossz az, ha interjúkészítés
közben megfájdul a feje. Kétségtelen, hogy az ismert emberek nagy hatással vannak a
reklámok címzettjeire, és még mindig a híres emberek „használata” a legelterjedtebb eszköz.
A figyelemfelkeltés funkcióját az ő ismertségük tölti be. Nagyon erős a hitelesítési
potenciáljuk, és az emberekben tudat alatt azt a benyomást keltik, hogy ha tetszeni akarnak
nekik, akkor azt kell tenniük, amit a sztárok is. Vagyis ők is fogyasztják a terméket, amit az
adott híresség reklámoz. Az emberek azt gondolják, ha azt csinálják, amit ők, vagyis ha
fogyasztják a terméket, olyanok lesznek, mint ők. Vagyis a fogyasztó egy élménnyel
gazdagodik, ha nem is többre, de néhány másodpercre biztosan. Ebben hatalmas potenciál van
[Csillag 2010b].
Természetesen a már említett szakértő bevonása is sikeres lehet. Hiszen egy orvosi
köpenyben feltűnő ember, vagy egy pénzügyi tanácsadó is hitelesnek tűnhet, még akkor is, ha
nem is szakértő, csak egy színész. Az orvosok szerepeltetésénél kiírják, hogy hány éve
foglalkozik az adott szakterülettel, mik a tapasztalatai, mit ajánl. A testületi, egyesületi
ajánlások ugyanis nem ütköznek jogszabálysértésbe. Bár ezekkel könnyű visszaélni [Csillag
2010c].
Erre az egyik legjobb példa a Calgon. A Calgon ugyanis „mosógép szakértőket”
szerepeltet a reklámjában, akik csak első pillanatra tűnnek szakértőnek. Ha a fogyasztók
jobban megfigyelik a reklámot, akkor hallhatják, hogy a szakértő, amikor bemutatkozik, csak
annyit mond, hogy „25 éve foglalkozom mosógépek javításával”, ami nem jelenti azt, hogy a
szakma kiemelkedő alakja. Viszont a fogyasztónak úgy tűnhet, hogy az, amely szintén
megtévesztő.
A Calgon más hibát is elkövetett. Egyik reklámjában, amely 2010. augusztus 2. és
2010. november 21-ig volt látható, azt állították, hogy az ecet (amelyről köztudott, hogy egy
környezetbarát alternatíva) tönkreteheti a mosógépet, ezzel buzdítva a fogyasztókat, hogy a
víz lágyításához használjanak Calgont. A Gazdasági Versenyhivatal kivizsgálta az esetet, és
15 millió Ft-ra büntette a céget, mert a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon
jelenítették meg a termék előnyeit a reklámban azáltal, hogy az ecetről valótlan tényt közöltek
[TVE 2012].
A tömeg-individuum viszony
Egy másik paradoxon a reklámok világában, hogy míg tömegterméket ad el a
tömegnek, addig próbálja azt a látszatot kelteni, hogy a termék különleges, és hogy csak
egyéniségek használják. A paradoxon itt az, hogy a reklám azt sugallja, hogy a fogyasztó, aki
megvásárolja az adott tömegterméket, amit amúgy mindenki meg tud vásárolni, különleges,
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egyedi lesz. Ez abszurd, de mégis működik, mivel az emberek szeretik különlegesnek érezni
magukat [Csillag 2011b].
A tesztelés
A fogyasztók jobban hisznek egy reklámnak, ha elhangzik, hogy az adott terméket
letesztelték. Lehet, hogy nem is derül ki, hogy ki végezte el, hol, és milyen körülmények
között a vizsgálatot, mégis egy biztos pontot jelent az embereknek. A tesztelésre, lehet, hogy
csak utalnak, hogy igen, elvégezték, de lehet, hogy ott a reklámban nézik meg, hogy melyik
terítő a fehérebb, melyik mosópor által lett tisztább a gyerekek ruhája, melyik tusfürdőtől
selymesebb a nő bőre, stb. Az emberek fejében azonban a tesztelés, vagy a „klinikailag
tesztelt” kifejezés raktározódik el. A klinikailag tesztelt kifejezést például leginkább
kozmetikumoknál szokták alkalmazni, pedig a kozmetikumok piacra dobásának a feltétele
némely teszt elvégzése. A fogyasztók fejében ez azonban másképp raktározódik. Ez a
kifejezés ugyan igaz, de nem több egy okos és ügyes trükknél. Arról a tény, hogy klinikailag
tesztelt, még nem jelenti azt, hogy jó minőségű a termék, vagyis nem közli, hogy hogyan
szerepelt a teszten az adott termék [Csillag 2010d].
Hangzatos szavak
A laikus fogyasztó, ha meghall egy-egy hangzatos szót, azt gondolja, hogy attól a
termék különleges, holott lehet, hogy a másik termék is tudja ugyanazokat a dolgokat, csak
éppen volt egy leleményesebb versenytárs, aki levédette azokat a bizonyos szavakat,
kifejezéseket. A technologikus reklám lényege, hogy kiemelje a termék tulajdonságát,
megmutassa, mit tud az adott termék. Itt a tudományé a fő szerep. Fontos motívum még a
szakértelem, objektivitás, tapasztalat, ellenőrizhetőség. A tudományos megközelítést egyrészt
szakemberek ábrázolásával szokták elérni, amint azt már említettem, illetve hangzatos szavak,
tudományos kifejezések használatával. Ilyen eset volt például, amikor a Colgate az MFP
rövidítést használta a fogkrémeken, ami azt jelenti, hogy Maximum Flouride Protection (azaz
maximális fluoridos védelem). Ez az összetevő tehát minden fluor tartalmú fogkrémben
megtalálható, nem csupán a Colgateben. Annyi a különbség, hogy a Colgate védette le ezt a
kifejezést, és így más fogkrémgyártó nem írhatja rá a termékre, ezáltal a Colgate
különlegesnek bizonyult a fogyasztók szemében. A jelenleg tán legismertebb
tudományoskodó reklámfogás a Danone reklámokban található Bifidus Essensis, Bifidus
ActiRegularis, L. casei immunitas. Itt ugyanarról a marketing trükkről van szó, mint a
fogkrém esetében. A fent említett összetevő ugyanis minden élőflórás joghurtban
megtalálható, nem csupán a Danone-ban. A lényeg, tehát hogy tudományos névvel
különlegessé tesznek egy alapanyagot, és utána arról tájékoztatják a fogyasztókat, hogy ez
csak az ő termékükben található [Csillag 2010e].
A fogyasztó
saját problémáira keres
válaszokat
funkcionális
vagy
presztízsvásárlásaival (bár választási lehetősége sok esetben csak látszólagos). Mindegyik
esetben egy-egy probléma megfogalmazásával vezet az út a terméktől vagy a szolgáltatástól
a vásárlásig. Fontos tehát, hogy a fogyasztó a reklámban valamilyen megoldást keres a
problémájára. Ezért előfordul, hogy a reklámok szövegében azt hangoztatják, hogy „tudom,
hogy szükséged van rá”. Ilyen hasonló trükknek bizonyul az olyan állítás is, mint például a
L’Oreal reklámszövege, vagyis a „Mert megérdemlem” kifejezés. Ez is azt a látszatot kelti,
hogy aki ezt a terméket használja, az különleges, és hogy ez mindenkinek jár, minden hölgy
megérdemli. Tulajdonképpen ehhez kapcsolódik a következő reklám trükk, amikor a
reklámhatás az önjutalmazáshoz, egy adott életérzés biztosításához, illetve kontextus
függőséghez is kapcsolódhat. Ilyen szlogen például az Always reklámszlogenje, vagyis, hogy
„Tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés” [Fehér 2008].
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A fent említett reklám trükkök közül talán a legveszélyesebb, amikor csúsztat a
reklám, vagyis, amikor a fogyasztó mást dekódol, valami jobbat, mint a valóság. Ez
manipulatív hatás, és azért hordoz magában veszélyt, mert nyilván nem kezdi el rögtön
elemezni a reklámot, nem vizsgálja a hatásmechanizmusát, mert nem is vette észre. Csak
elraktározódik benne [Fojtik – Veres 2006 108].
A következőkben néhány gyakorlati esetet mutatok be, amikor a reklámokkal, a
tisztességtelen magatartással sérültek a fogyasztók jogai, ezáltal kár érte őket.
Az egyik ilyen eset a t. Vodafone és a Magyar Telekom által történt. Mindkét cég a
2010-es, 2011-es reklámkampányaikban a mobilinternet népszerűsítése céljából azt állította,
hogy „a legjobb” és „a leggyorsabb” szolgáltatást ők nyújtják. Itt már érezhető a
megtévesztés, hiszen két különböző cég nem tud egyszerre a legjobb és a leggyorsabb lenni.
A Vodafone esetében a „Magyarország leggyorsabb mobil adathálózata”, „Nálunk
böngészhetsz a leggyorsabban a hazai mobilszolgáltatók közül” szlogenek hangzottak el. A
vizsgálat során a Vodafone megpróbálta adatokkal bizonyítani ezt az állítást, de kiderült, hogy
azok az adatok nem voltak reprezentatívak. A Vodafone állításai ugyanis legfeljebb a
nagyvárosokban lehettek volna igazak, de a fenti szlogeneket a reklámban az egész ország
területére értették. Ez a kijelentés tehát megtéveszthette a fogyasztókat.
A Magyar Telekom esetében pedig a szolgáltató 2011. február 24. és 2011. március
31. között a mobil adathálózatát népszerűsítő kampányában „a leggyorsabb mobil
adathálózat” és a „leggyorsabb szélessávú mobil adathálózat” szlogent használta. Ez az
állítás pedig csak a letöltés és a feltöltés sebességénél állta meg a helyét, a webböngészésnél
már nem. Ez egy leegyszerűsített üzenet volt, amely alkalmas volt a fogyasztók
megtévesztésére.
A Gazdasági Versenyhivatal a jogszerűtlen összehasonlító reklámok miatt mindkét
céget megbírságolta, a Vodafone-t 50 millió forintra, a Magyar Telekomot 100 millió forintra
[TVE 2012].
Érdekesség, hogya Vodafone 2010-ben is összesen 100 millió forint bírságot kapott,
mivel akkor is több ízben azt tapasztalták, hogy kétes értelmű üzeneteket közvetít a
fogyasztók felé, amelyet nem tud alátámasztani megfelelő adatokkal [GVH 2010-es
beszámolója].A Kiskereskedelmi láncok közül a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
emelem ki. A Lidl hogy több időszakra vonatkozó akciós kiadványában (2010. november 25.
és december 1., a 2010. december 2. és december 8., a 2010. december 9. és december 15., a
2010. december 16. és december 22., valamint a 2010. december 23. és december 29.) azt
állította, hogy üzleteiben "6 éve a legjobb árak!" kerülnek alkalmazásra, illetve a 2010.
december 30. és 2011. január 5. közötti időszakra vonatkozó akciós kiadványában azt
hirdette, hogy üzleteiben "2011-ben is a legjobb árakkal várjuk Önöket!". Ez az üzenet,
vagyis a „legjobb ár” kijelentés megtévesztő lehetett a fogyasztók számára, hiszen nem
mindegy, hogy az egész piacra vetítjük a legjobb ár kifejezést, vagy a Lidl által biztosított
árakra. A helyzetet súlyosbította, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlat a fogyasztok széles
körét elérte az alkalmazott kommunikációs eszközök révén, az ország területének jelentős
részén valósult meg a kampány, több mint 100 üzletet érintett, ráadásul több héten keresztül,
több termékre kiterjedve. A GVH a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.-vel szemben a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárást, és a
fenti súlyosbító tényezők miatt 10 millió forint bírságot kapott. 120 Az AquariusAqua Kft., a
Veritas Gold ásványvíz gyártója 2006 májusában nyert el két csillagos minősítést egy
nemzetközi megmérettetésen, ezután a gyártó a "Világ élén", "A legkiválóbb íz-díjas
ásványvíz", illetve a "A legkiválóbb íz-díjas magyar ásványvíz" kifejezésekkel reklámozta a
termékét. Ezek azonban nem voltak helytálló kifejezések, hiszen, ezeket a gyártó nem tudta
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igazolni, a szerzett minősítés nem ezeket a közölt megállapításokat jelentette. Már csak azért
sem, hiszen a brüsszeli versenyen sem a legmagasabb minősítést szerezte, és ezen túl
mindössze 25 ásványvíz vett részt a versenyben, ami alapján nem lehet azt mondani, hogy a
világ legjobb ásványvize. A Veritas Gold ásványvíz pedig csak az íz szempontjából tartozik a
világ élvonalába. A Veritas Gold nevezetű ásványvíz tehát valótlan tényeket közölt a
reklámjában, amely alkalmas volt arra, hogy a fogyasztókat megtévessze, illetve a vásárlási
döntésüket befolyásolja. 2 millió forint bírságot kapott.121
A pénzügyi termékek piacán a CIB bankot emelem ki.A bank esete nem csupán az
ügyfelekre nézve volt kedvezőtlen, hanem felveti a banki folyamatok minőségének kérdését
is. Az adott esetben a CIB folyószámlához ugyanis hitelkeret tartozhatott, amelynek volt éves
díja, ami miatt csak annak volt érdemes igénybe vennie, akinek valóban szüksége volt rá. A
probléma az volt, hogy a CIB hitelkeretet viszont nehéz lemondani, ugyanis a bank a
lemondást legalább 30 nappal, de legfeljebb 10 munkanappal a megújítási dátum előtt volt
hajlandó csak elfogadni. Ez a megkötés azonban sehol nem jelent meg az általános szerződési
feltételekben vagy a kondíciós listában. Így hiába is próbálta valaki lemondani a következő
évben lejáró hitelkeretét, az nem . Ezt azért volt így, hogy az ügyfél elfelejtse lemondani,
ugyanis 20 nap van egy évben, amikor ezt meg lehet tenni. Amennyiben nem mondták le, újra
ki kellett fizetni az éves díjat az ügyfeleknek. A CIB által adott indoklás a lemondás
elfogadásának megtagadására az volt, hogy senki nem tudja garantálni, hogy az a kolléga,
akihez az ügy most kerülne, még jövőre is itt lesz, amikor a hitelkeretet meg kell szüntetni.122
Ebben az esetben is megtévesztették a fogyasztót azáltal, hogy nem tájékoztatták őket
megfelelően, és ez a fogyasztók megkárosításához vezetett.
Az egyik legaktuálisabb reklám a Mizo Csodafarm reklám. Külön reklámspotot
készítettek a sajtoknak, a tejnek és a Túró Rudinak is. A fogyasztó egy animált reklámot
láthat, amelynek lényege, hogy a tehenek „boldogok”, jó körülmények között élnek, és ezért
olyan jó minőségű a tej, amit adnak. A reklám dallamát hamar megszokhatja a fogyasztó. A
dal szövege így hangzik:
"Van
egy
csodás
kis
helyünk,
ahol
vidáman
él
minden
tehenünk.
Dúsak a legelők, a víz igen édes, a tej meg a vaj pedig selymes és krémes.
Mizo
csodafarm,
Csipőtelek,
emeljük
hát
a
bögrénk
emberek.
Ez az a hely Csipőtelek, mert az élet nálunk tejesen kerek"
A valóságban állítólag ez nem így van. Csípőtelken a tehenek zárt rendszerben
mozognak az istálló és a fejőállomás között. Ezek az állatok szinte nem is látnak napfényt,
mezőkön, legelőkön biztosan nem járnak. A fejőgépig is úgy terelik el az állatokat, vagyis a
körülmény, a környezet egyáltalán nem olyan, mint ahogy azt a reklámban ábrázolják.
Felmerül a kérdés, hogy ez a fogyasztó megtévesztésének minősül-e. Ha a reklám
szövegét alaposan megfigyeli a fogyasztó, akkor hallhatja, hogy a dalban csupán arról
énekelnek, hogy van egy farm, ahol a tehenek boldogan legelnek. Csípőtelekre csak a szöveg
utolsó része vonatkozik egyértelműen, amikor azt állítják, hogy ott teljes és kerek az élet.
Ebbe azonban nehéz belekötni. A fogyasztó valószínűleg azonban nem elemzi sorról sorra a
reklám szövegét, hanem elhiszi azt, amit lát és hall, vagyis hogy ott megfelelő körülmények
vannak a teheneknek, és az adott termékeket valóban olyan szarvasmarhák tejéből állítják elő,
akik a mezőkön, legelőkön szabadon legeltek. Ezáltal jobb minőségű tejre, tejtermékre
számíthat a fogyasztó. 123
Nem könnyű tehát eligazodni a reklámok világában. Számtalan megtévesztő
reklámmal, magatartással találkozhat a fogyasztó, amelyek első pillanatra talán igaznak,
121
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valósnak is tűnhetnek, mégis kárt okoznak a fogyasztónak. Annyi bizonyos, hogy ezen a
területen sem lehet éles határvonalat húzni az etikátlan, és az etikus reklámok, magatartások
között.
Összefoglalás, új kutatási irányok kijelölése
A marketing etikájának, felelősségének a kérdése manapság több aspektusból
felmerül. Egyre többen, egyre több szempontból vizsgálják, hogy hol húzódik a határ, mi az
etikus, mi nem, és mi az, ami már törvénytelen is. Munkám célja az volt, hogy rámutassak az
etikus magatartás értelmezésére és fontosságára a marketingben, illetve a marketing
felelősségének lehetséges értelmezésére, határterületeire, kérdéseire felhívjam a figyelmet.
A marketing felelősségét tehát többféleképpen értelmezhet, és több kérdéses, vitatott
területe van. Nehéz meghúzni a határt, illetve eldönteni azt, hogy vajon a fogyasztó milyen
mértékben felelős saját magával szemben hozott döntései során, és a felelősség másik része
kit terhel. Ezeket a gyakorlati példákon keresztül szemléltettem is. A fent említett területek,
amelyek a marketing etikájával, felelősségével kapcsán felmerültek, csupán kiragadott, talán a
legtöbbször felhozott területek voltak, amelyek közül is a megtévesztő reklámok kérdését
fejtettem ki bővebben.
A reklám a hétköznapokban többnyire a kommunikáció egyik formájaként jelenik
meg, amely információt szolgáltat a fogyasztóknak, azonban néhány apró trükkel már
félreérthetővé válnak, és a fogyasztó átveréséhez is vezethet. A marketing egyéb említett
területeivel kapcsolatban is joggal felmerült a felelősség kérdése. Az etikátlan magatartás,
különös tekintettel a fogyasztók megtévesztése véleményem szerint elítélendő, bár a
fogyasztók is felelősek a döntéseikért. A gyerekek kérdése értelemszerűen más kategória, ők
úgymond védtelenek. Egyetértek azokkal a kezdeményezésekkel, amelyek a gyerekeknek
szóló reklámok szigorítását kezdeményezik.
továbbiakban a marketing felelősségének kérdésében érintett területeket szeretném
alaposabban megvizsgálni, elsősorban a jelen tanulmány során is említett gyermekeknek szóló
reklámokra, a túlfogyasztásra való buzdításra és a káros termékekre való ösztönzésre
vonatkozóan. Szeretném Új kutatási irányként tehát a marketing felelősségének további
területeinek részletes feltárását, bekövetkezett változásainak nyomon követését jelölöm ki.
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Konczosné Szombathelyi Márta124: Nemzetközi tendenciák a PR-ban
Összefoglalás:
Napjainkban a public relations, vagyis a stratégiai kommunikációmenedzsment a menedzsment tudományok
egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A globálissá váló PR tevékenység tapasztalatait hasznosítják a
nemzetközi területre lépő, tehát nemzetközi PR tevékenységet folytató cégek. A PR csak napjainkban vált
globálissá, és új régiók – mint például Kelet-Európa, Ázsia vagy Latin-Amerika – kerülnek a szakma és a
kutatások középpontjába. A tanulmány során bemutattuk a stratégiai kommunikáció (public relations)
nemzetközi trendjeit. Az első részben a PR-ról mint tudományról szólva áttekintettük a fogalmakat, a
legjelentősebb teoretikusokat/kutatókat és elméleteket. Majd megvizsgáltuk a nemzetköziesedés hajtóerőit: a
globalizációt és a számítógépre, internetre épülő információs forradalmat. A harmadik részben pedig - a PR
legjelentősebb nemzetközi tendenciái között - azonosítottuk a globális, professzionális, stratégiai és sokszínű
jellemzőket, továbbá a szakma nőiesedését, a tömegmédia/digitális média/közösségi média hatását és további
tendenciákat. Mindezen trendek tudatosítása teheti hatékonyabbá a kommunikációs folyamatot.
Kulcsszavak: PR trendek, globális és nemzetközi PR, hajtóerők
Summary:
PR is about managing communication in order to build (establish and maintain) good (mutually beneficial)
relationships and mutual understanding between an organisation and its most important audiences (on publics on
whom its success or failure depends). Nowadays Public Relations that is strategic communication is one of the
most rapidly growing areas of the management studies. PR activity become global and its experiences are
applied by multinational companies. This paper aims to give an overall picture about the trends of this rapidly
growing communication management and additionally, about its driving forces. Literature highlighting the
effects of globalisation, the internet based information revolution, the cultural context and the strategic thinking
on PR practice and theory. Our main research question was: What are the general trends in global and
international PR and how do these trends influence the effectiveness of the profession and the science.
Key words: PR, trends, global and international PR, driving forces

Bevezetés
A public relations (PR) tevékenységnek többféle megközelítése ismeretes. Az
elméletek a marketing-orientált megközelítéstől a szervezet-orientált felfogáson át eljutottak a
társadalom-orientált értelmezésig. A marketing orientáció a PR-t a marketingkommunikáció
egyik eszközeként értelmezi, amely erősíti a reklám, személyes eladás, eladásösztönzés,
csomagolás, stb. által kifejtett hatást. A szervezeti orientáció szerint a PR olyan menedzsment
funkció, amely kapcsolatot hoz létre, bizalmat épít tart fenn egy szervezet és annak
legfontosabb közönsége között, a szervezeti célok megvalósulása érdekében. A társadalom
orientáció a szervezetek érdeke helyett a társadalmi érdeket hangsúlyozza, és eszerint a PR a
kommunikáció stratégiai menedzsmentje egy szervezet és annak közönsége (public) között, és
feladata a szervezeteknek a társadalomba való illeszkedésének elősegítése, egy kölcsönösen
hasznos kapcsolatot és megértés megteremtése által.
Napjainkban a public relations, vagyis a stratégiai kommunikációmenedzsment a
menedzsment tudományok egyik legdinamikusabban fejlődő területe, multidiszciplináris
tudomány és gyakorlat, amelynek gyökerei a társadalomtudomány különböző területeiben
keresendők. Szerepe szerint a szervezetek versenyképességét fokozza azáltal, hogy bizalmat
épít és tart fenn az összes érintettben, növeli a szervezet jó hírét, innovatív megoldásokat talál
a szervezetek kommunikációjára, illetve annak irányítására vonatkozóan. A public relations
tevékenység szakmává a XX. század elején vált, tudománnyá az 1980-as években kezdett
formálódni.
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Az 1980-as évek előtt a PR főleg az USA-ban és az Egyesült Királyságban fejlődött. A
globalizáció következtében a PR tevékenység is egyre inkább globálissá válik. Az
érintettekkel való kommunikáció során figyelembe kell venni azok különböző társadalmi,
politikai, gazdasági és kulturális sajátosságait. Ezért felerősödött a kulturális kutatások és
eredményeik alkalmazása iránti igény. További jelenség, hogy a szervezetek egyre tudatosabb
ügyfelekkel találták magukat szemben, ami arra késztette őket, hogy proaktívan kezeljék a
társadalmi érdeklődésre számot tartó ügyeket (mielőtt azok robbanással fenyegetnék a
szervezetet, illetve kiváltanák különböző aktivista csoportok – környezetvédők, emberjogi
csoportok, szakszervezetek – felháborodását, és így növeljék a szervezet jó hírnevét. Nem
csak a multinacionális vállalatok, de országok, régiók, városok, szervezetek és személyek is
dolgoznak a jó hírnevükért. A kormányok kommunikációjában például a nemzet hírneve a tét,
a nemzeti márka építése a politikai, gazdasági erő feltétele. A nemzetközi vagy nemzetek
közötti szervezetek – legyenek bár politikai vagy civil jellegűek – kommunikációs szakértői is
dolgoznak e szervezetek jó hírnevének, az irántuk való bizalomnak a felépítésén és
megtartásán. A nemzetközi hírű politikai, közéleti, média személyiségek legfőbb tőkéje a
hírnevük: ennek felépítésén és fenntartásán kommunikációs szakértők csapata dolgozik.
Jelen tanulmány három fő részből áll. Az első részben a PR-ról mint tudományról, a
másodikban a nemzetköziesedés hajtóerőiről, míg a harmadik részben a PR nemzetközi
tendenciáiról lesz szó.
A public relations fogalmi kerete
A PR kifejezésnek általánosan elfogadott magyar megfelelője nincs. Szó szerinti
fordítása (közönségkapcsolatok) nem alkalmas a gyakorlat/szakma és elmélet sokkal
szélesebb jelentéstartományának kifejezésére. Épp ezért nehéznek, sőt lehetetlennek bizonyult
egységesen elfogadott magyar szakkifejezés megalkotása, noha számos változat ismeretes (pl.
közvélemény-formálás,
kapcsolatápolás,
kapcsolatszervezés,
közönségkapcsolatok,
kapcsolatépítés, bizalomépítés).
A közkeletűen elterjedt megfogalmazás szerint a PR lényege: „Tégy jót és érd el, hogy
az emberek beszéljenek róla”125. Az Amerikai PR Szövetség meghatározása szerint „a PR
segíti az adott szervezetet és annak közönségét az egymáshoz való kölcsönös
alkalmazkodásban” (Freitag és Stokes, 2009:4). Az angolszász szakirodalomban a public
relations tevékenységet a kommunikációmenedzsment és a stratégiai kommunikáció
szinonimájaként használják (Tench, Verhoeven és Zerfass, 2009: 148). Dan Lattimore és
társai meghatározása szerint „a PR vezetői és menedzsment funkció, amely segíti elérni a
szervezeti célokat, meghatározni a filozófiát és levezényelni a változásokat. A PR
szakemberek minden releváns belső és külső érintettel kommunikálnak, annak érdekében,
hogy javítsák a pozitív kapcsolatot és összhangot teremtsenek a szervezeti célok és a
társadalmi elvárások között. A PR szakemberek kialakítanak, végrehajtanak és értékelnek
olyan programokat, amelyek elősegítik a kölcsönös befolyást és megértést a szervezet és
annak közönsége közt” (Lattimore et al. 2004: 5). Scott Cutlip, Allen Center és Glen Broom
úgy határozták meg „Effective Public Relations” (2008) című munkájukban, hogy „a Public
relations az a menedzsment funkció, amely meghatározza, létrehozza és fenntartja a
kölcsönösen hasznos kapcsolatot egy szervezet és közönsége közt (amely közönségen a
szervezet sikere múlik)”.
A menedzsment funkciót hangsúlyozzák James Grunig és Todd Hunt is a „Managing
Public Relations” című munkájukban (1984), miszerint a PR a kommunikáció menedzsmentje
egy szervezet és annak közönsége (public) között. Ugyanakkor széles körben elterjedt
nemzetközileg az a felfogás is (a magyar szakirodalom többnyire így értelmezi), hogy a
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public relations a kommunikációmenedzsmentnek csak egy része. Ezt a véleményt képviseli
Borgulya Ágnes is, aki szerint a szervezeti/vállalati kommunikáció összetett jelenség:
„gazdasági célzattal, gazdasági környezetben játszódó szociális érintkezés, emberi
interakció”, amely számos tudományág együttes alkalmazásával vizsgálható és írható le.
Gazdasági (vállalatgazdaság és vállalati gyakorlat), szociális (szociálpszichológia,
interkulturális pszichológia, etika, vezetés) és humán elemek (humánkommunikáció elmélete)
kapcsolódnak benne össze (Borgulya, 2010: 13). A Magyar PR Szövetség 1993. évi
közgyűlésén elfogadott értelmezés szerint „egy szervezet kommunikációjának szervezése”
(Szeles, Nyárádi, 2004). Mónus Ágnes szerint (2003) a PR a közönség és valamilyen
szervezet közötti viszonnyal foglalkozó tevékenységrendszer, amely tervszerűen, tartósan és
tudatosan fejleszti a közvetlen társadalmi környezet és a szervezet közötti kapcsolatokat a
közönség bizalmának és támogatásának megnyerése érdekében.
Gyakoriak azok a megközelítések is, amelyek meghatározásukban hangsúlyozzák PRnak a hasonlónak vélt kommunikációs tevékenységektől – újságírás, reklám, propaganda,
marketing – való megkülönböztetését (pl. Freitag, Stokes, 2009:7-8, Wilcox, Cameron, 2006:
15-18).
A legtöbb megközelítés – különösen a „kiválóság elmélet” – a stratégiai menedzsment
racionális modelljeit képviseli (Grunig, 1992, J. Grunig, L. Grunig és Dozier, 2002), és a
kommunikációt úgy értelmezi, mint kulcs menedzsment funkciót. A szociológiai értelmezés
(Jensen, 2001; Ihlen, 2005), a kritikai irányzat (L’Etang és Pieczka, 2006) vagy a retorikai
megközelítések (Brown, 2006, Heath, 2006) azonban inkább a funkcionális – hatékonyságorientált – perspektívát képviselik. A legújabb elméletek közé tartoznak az ún. „új
intézményesültség” (new institutionalism) és a reflektív megközelítések. Az intézményelmélet hangsúlyozza, hogy a kommunikáció menedzsmentjének stratégiai tényezőként való
kezelése kezd intézményesült és elismert lenni (Sandhu, 2009, Tench, Verhoeven és Zerfass
2009). A reflektív elmélet szerint a szervezetek elsősorban társadalmi intézmények (és nem
gazdasági adminisztratív egységek), és a kommunikációmenedzsment számára a legfontosabb
feladat a szervezetnek a társadalom általi elfogadtatása, törvényesítése, engedélyeztetése (Van
Ruler és Verčič 2005, Moreno et al. 2010). Lee Edwards (2009) a PR elméleteket négy
csoportba sorolta:
 normatív (rendszer) elméletek (“Kiválóság” PR, a “Kiválóság” kritikái, a “Kiválóság”
kifejlődése, Nyitott rendszerek);
 normatív nézőpont kiterjesztése (PR mint kapcsolati menedzsment, Szakemberi
szerepek, Kulturális kontextus);
 alternatív megközelítések (Kritikai elmélet, Retorikai perspektíva, a PR feminista
nézőpontja) és
 diverzitás a PR-ban (Posztmodernizmus, Közszféra és PR, Komplexitás, ökológia és
PR, A PR szociológiai megközelítése, A PR mint kulturális jelenség).
A sokféle megközelítésből adódó számos meghatározás lényegét ekképpen lehet
összefoglalni: a PR olyan menedzsment funkció, amely létrehoz és fenntart egy kölcsönösen
hasznos kapcsolatot és megértést egy szervezet és annak legfontosabb közönsége között,
vagyis a szervezeti elmélet és gyakorlat, valamint a közönség közötti „win-win”, kétirányú
szimmetrikus szituációt feltételezi. Jelen tanulmány is ezt az értelmezést követi, és a PR és
kommunikációmenedzsment
fogalmakat
szinonimaként
használja.
Mivel
a
kommunikációmenedzsment alkalmazott tudomány, szoros kapcsolatban áll a napi
gyakorlattal (Cornelissen, 2011).
A globális PR hajtóerői
A tudományos munkákban is keverednek a „nemzetközi PR” és a „globális PR”
fogalmak. Jelen tanulmányban követjük Szondi György meghatározását, miszerint a „globális
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PR” a szakma nemzetközivé válását jelenti (egyre több országban válik napi, intézményesült
gyakorlattá), míg a nemzetközi PR az országhatáron túlra tervezett és ott kivitelezett
programokat, két vagy több országban (többnyire anyaország és fogadó ország) való aktív
részvételt jelent (Szondi, 2009: 119). A PR csak napjainkban vált globálissá, és új régiók –
mint például Kelet-Európa, Ázsia vagy Latin-Amerika – kerülnek a szakma és a kutatások
középpontjába.
Alapvetően két hajtóerőt tudunk azonosítani, amelyek a nemzetközi tendenciák
megjelenésére és rohamléptékű fejlődésére hatással vannak a PR szakmában és tudományban:
a globalizáció és az információs forradalom.
A globalizáció hatalmi-gazdasági természetű folyamat, amelynek során a
világgazdaság legerősebbé váló szereplői, a legjelentősebb nemzetközi intézményeken
keresztül, az általuk is formált jogi keretek között, saját érdekeik alapján egységesítik, és
általános érvényűvé teszik a gazdasági és politikai játékszabályokat. A társadalmi élet
világméretű összekapcsolódásának határokon átnyúló, egyre szélesedő, mélyülő és gyorsuló
folyamata, a mind intenzívebb kölcsönös kapcsolatok és függőségek világméretű
rendszerének kialakulása jellemzi. A társadalmi és kulturális rendszerek földrajzi korlátai
fokozatosan háttérbe szorulnak, mert az emberi közösségek (az újkortól kezdve) egyre
gyorsuló ütemben lépnek egymással érintkezésbe, és a világgazdaság kialakulásával
párhuzamosan fokozatosan egy jövőbeli mega-társadalom irányába haladnak. A XX. század
utolsó harmadában kezdődött, globalizációnak nevezett folyamatot az extenzív, intenzív,
sebesség és befolyás, a technológia fejlődése, a termelési kultúrák és a világgazdaság
expanziója jellemzi. A globalizáció jelenségére világít rá a magyarországi cukoripar
változását taglaló tanulmányában Józsa és Eisingerné (2011), melyben megállapítják, hogy a
magyarországi cukoripari vállalatok működésében bekövetkezett változások okait első sorban
a világgazdasági események indították el. Bázisa a távközlés, a közlekedés, a szállítás és az
informatikai iparág robbanásszerű fejlődése (informatikai forradalom). További jellemzői a
transznacionális vállalatok előretörése a szabad tőke- és pénzforgalom bázisán, a neoliberális
gazdasági doktrínák uralma (pénz, tőke, áruk, szolgáltatások és a munkaerő mozgása előtti
korlátok felszabadítása, amely intenzív és átfogó kapcsolati hálóba fogja az egész világot),
dereguláció, privatizáció, alacsony adók, globális pénzügyi szabályozás (Világbank,
Nemzetközi Valutaalap). A világ ma egységes gazdasági törvények uralma alatt áll, és az
önálló nemzetgazdaság mindinkább politikai fikció (Bayer és Bajomi, 2005). A globalizáció
nemzetgazdaságokon átnyúló vonatkozásait elemzi Huszka és Polereczki egy 2009-ben
megjelent cikkükben. Megállapítják, hogy hazánkban: „A 2008 szeptemberétől világméretűvé
váló pénzügyi válság reálgazdaságot érintő hatásai az év utolsó negyedévében mind
erőteljesebben mutatkoztak, ami a belső és külső kereslet jelentős mérséklődésében, az
értékesítési problémák miatti termeléscsökkenésben, a mérséklődő fogyasztásban és
beruházásokban, a munkanélküliség emelkedésében és az infláció lassulásában is
megnyilvánult” (Huszka és Polereczki, 2009: 242).
A nemzetköziesedés mögötti másik hajtóerő a számítógépre, internetre épülő
információs forradalom. A globális média globális közösségi tereket hoz létre, ahol a globális
érdeklődésre számot tartó témák (pl. környezetvédelem, betegségek/járványok, emberi jogok,
migráció, szervezett bűnözés, terrorizmus) megjelennek és megvitatódnak. Mindezek új
tereket teremtenek szervezetek és közösségük közti kommunikációra, ami a PR szakemberek
számára hatalmas lehetőség, feladat és felelősség is egyben. Mivel az emberek egyre kevésbé
bíznak a reklámokban és a kormányokban, sokkal inkább a non-profit szervezetekben, az
általuk képviselt értékek közvetítése a PR szerepének növekedését eredményezi.
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Az információs forradalom a mindennapi élet összes aspektusát drámai módon
megváltoztatta, és nemzetközi információs társadalmat hozott létre126. Radikálisan
csökkentette az információátadás költségét és gyorsaságát, mennyiségét pedig határtalanná
tette. A globális fogyasztói társadalommal párhuzamosan új globális kultúra jön létre. A
nemzetközi média a legnagyobb kultúraformáló erő, ami azonban néhány transznacionális
vállalat kezében van. A témák formálásában számos tényező hatása figyelhető meg: média,
politika, vállalatok, közösségek és a PR szakemberek is, a média kapcsolataik által.
A szakma nemzetközivé válását mozdították elő a nemzetközi PR területének főbb
szereplői is (Szondi, 2009: 120):

Multinacionális szervezetek (különböző üzleti célokkal, mint például növelni az
eladást, globális márkát építeni, növelni a márkatudatosságot)

Nemzetállamok és kormányok (a nemzetek image-e nagyon fontos vonzerő a
befektetők, a turisták, továbbá politikai célok miatt. A jó hírnév a legértékesebb valuta
a nemzetközi politikában);

Kormányközi szervezetek (tagjai nemzetállamok; Két csoportjuk van: a regionális,
mint például az Európai Unió, NATO és a globális, mint például az ENSZ,
UNESCO);

Nemzetközi civil szervezetek (pl. Nemzetközi Vöröskereszt, Greenpeace);

Nemzetközi PR szervezetek (nemzetközi hálózattal; például Edelman, Grayling);

Virtuális közösségek (az interneten létrejövő és működő, információkat megosztó
közösségek, tér- és időkorlát nélkül, mint például közösségi média);

Hírességek (például sztársportolók, -színészek, -énekesek; Közülük sokan – például
David és Victoria Beckham, Madonna – márkanévvé váltak, és egy-egy akciójuk
nemzetközi publicitást vált ki).
A PR nemzetközi tendenciái
Ahogy a public relations tevékenység globálissá válik, úgy válnak tendenciái is
nemzetközileg érvényes jellegűvé. A szakma mellett tudománnyá, a csak angolszász helyett
az egész világon működővé, a technikai mellett stratégiai szerepűvé, a férfi domináns szakma
helyett női többségűvé váló és a digitális kommunikáció eszköztárát alkalmazó tevékenység
nemzetközi trendjei jól azonosíthatók. Ezek kerülnek bemutatásra az alábbiakban.
A fő trendek a PR-ban
Számos tudományos munka világít rá a globalizációnak, a kulturális kontextusnak és a
stratégiai gondolkodásnak a PR gyakorlatára kifejtett hatására és elméletekre (például
Sriramesh és Vercic (szerk.) 2009, Heath (szerk.) 2010, Bardhau és Weaver (szerk.) 2011,
Weintraub és Pinkleton 2006.).
Globális: A PR gyakorlata globális, nem zárható egy vállalat keretei közé.
A PR globális jelenséggé vált. Az üzleti világ globális, a piacok egyre inkább
összekapcsolódnak. Határokon átívelő tevékenység nem tud hatékonyan működni a más
kultúráknak, média rendszereknek és kommunikációs szokásoknak az ismerete nélkül. Noha a
globális PR-t leginkább a multinacionális cégekkel (MNCs) asszociálják, nem csupán az
üzleti szféra használja. A PR technikákat az összes szervezeti típus alkalmazza, beleértve a
politikai rezsimeket, korábban szinte ismeretlen nemzeteket, amelyek vonzó kereskedelmi
feltételeket, üzleti befektetéseket, csodás turisztikai élményeket biztosítva alakítsanak ki
pozitív nemzetközi véleményt, hírnevet.

126

A Föld lakóinak közel egyharmada használ internetet (a 6.930.055.154 lakóból 2.267.233.742). Forrás:
www.internetworldstats.com/stats/htm. 2011. december 31-i adat
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A kommunikációmenedzsment a legdinamikusabb gazdasági ágazat az USA-ban,
továbbá az ázsiai országokban (Kína, India, Pakisztán, Thaiföld, Malajzia, Dél-Korea,
Singapore, Hon Kong), sőt jelentősége Latin-Amerikában és Afrikában is rohamos fejlődést
mutat. Az említett országok tömegesen küldik fiataljaikat az amerikai és angol egyetemek PR
szakjaira, a gazdaság által egyre növekvő mértékű szakember igényt kielégítendő.
Kutatók és gyakorlati szakemberek szorosan együttműködnek a szervezetekben, a
kutatásokban, a napi tevékenység eredményesebbé tételének és működése jobb megértésének
érdekében. Óriási nemzetközi szervezetek alakultak, mint például az International Public
Relations Association (IPRA), International Association of Business Communicators (IABC).
Mellettük több száz nemzeti és regionális szervezet működik, kommunikációs szakemberek,
kutatók és diákok közreműködésével (pl. Public Relations Society of America, amely egyben
a legnagyobb létszámú PR szervezet; a Magyar PR Szövetség 1991-ben alakult meg).
Kutatási eredményeiket rangos nemzetközi folyóiratok közlik. Ezek közül három az USA-ban
jelenik meg (Public Relations Review, Public Relations Research, International Journal of
Strategic Communication), kettő pedig Angliában (Corporate Communication: An
International Journal és a Journal of Communication Management).
Professzionális: a PR tudományos ismeretekkel megalapozott szakmává válik.
A II. világháború utáni gazdasági fellendülés hatására egy szervezet és annak
közönsége közti kommunikáció iránti igény, illetve annak gyakorlata rohamléptekkel
fejlődött. Egyre erősebb igény keletkezett a gyakorlatot segítő és értelmező elméletek iránt.
Az első összefoglaló mű a PR elméleteiről 1989-ben jelent meg Carl Botan és Vincent
Hazleton szerkesztésében. A negyed század alatt módosult/kialakult különböző új
irányzatokat is ők foglalták össze, 2006-ban szerkesztett munkájukban (Public Relations
Theory II.). Jeles iskolák alakultak ki nem csupán a kommunikációtudomány vezető
angolszász országaiban (USA, UK), de Németországban és Svájcban is.
Egyre nagyobb szerepet játszik az európai, a dél-amerikai és ázsiai tudásanyag, amely
kiegészítője (és néhol versenytársa) az angol-amerikai elméletnek és gyakorlatnak. Az európai
PR kutatók legfőbb célja meghatározni azokat a sajátosságokat, amelyek megkülönböztetik az
európai PR-t a világ többi elméletétől és gyakorlatától. A dél-amerikai PR már az 1960-as
években elhatárolta magát az észak-amerikaitól, és képviselői kifejezték az attól való
függetlenségüket, és a társadalmi kérdések felé fordultak (Molleda, 2000).
Stratégiai: A PR egyre inkább menedzsment funkció, nem csupán technikai kommunikációs
tevékenység.
A PR szakemberi szerepekről a rendszerszemléletbe ágyazva beszélhetünk. A
szemlélet keretei között Broom és Smith (1979) ötszereplős modellt alkotott:
 a probléma-megoldó,
 a szakértő,
 a kommunikációs folyamat felelőse,
 a technika előállítói,
 az ellenőr.
A tipizálás alapján Broom és Dozier (1986) két szerepre egyszerűsítette a PR szakemberek
feladatkörét:
 technikusok: a technikai szinten a taktika megvalósítása történik (pl. szövegezés,
rendezvényszervezés. média menedzsment),
 stratégák: a kommunikációmenedzsment szintjén a stratégia megalkotása történik (az
átfogó tervezésbe értve az esetleges krízisek kezelését).
A csoportosítás helytállóságát más tudományos kutatások megerősítették (Terry, 2001;
Kelleher, 2001; Grunig et al. 2002). A vizsgálat nyomán kibontakozott egy olyan
diszkriminatív kép, miszerint a technikai funkciókat főként nők látják el. Menedzseri szinten a
férfiak aránya jóval magasabb. Fröhlich és Peters (2007) adják a magyarázatot, miszerint a
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férfiaknak több tapasztalatuk van a szakmában eltöltött hosszú idő miatt, és ez az, ami
döntéshozói szintre emeli őket. Egy másik indoklás szerint (Moss et al. 2000) a nyílt
rendszerben működő szervezet valószínűvé teszi, hogy a szakemberek menedzseri pozícióba
emelkedjenek, míg a marketing gyakorlói inkább a technikai feladatokhoz állnak közelebb.
Pontosításként megjegyezhetjük, hogy a PR-nak a vezető menedzsmentben betöltött szerepe
erősödött, mikor a stakeholderek-kel való kapcsolattartás értéke megnőtt.
Moss és társai (2004) a senior menedzserekre jellemző öt területet írtak le:
 monitoring és értékelés,
 probléma felismerés és megoldás mind a szervezeten belül és kívül,
 stratégiai tanácsadó,
 válságmenedzsment szakértő,
 kommunikáció technikus.
Tendencia tehát, hogy a PR szakemberek stratégiai tanácsadókká válnak, a PR
tevékenység stratégiailag döntő fontosságú. A kommunikáció stratégiai értelmezése és
gyakorlata növeli a versenyképességet és a szervezet értékét. A stratégiai elem hozzájárul
ahhoz, hogy a kommunikáció segítse a szervezet/vállalat immateriális értékeinek létrehozását
és ez által hozzájárulását az értéknöveléshez (hírnév, imázs, márka, kapcsolati háló,
humántőke), továbbá a társadalmi tőke erősítéséhez (hatás a társadalmi szintű
teljesítőképességre).
A stratégiai gondolkodás áthatja nem csak a profitorientált szférát, de a non-business
szektorra – többek között a felsőoktatásra - is kényszerítő hatással van (Filep és Nagy 2012).
Sokszínűség: vallási, etnikai, faji, nemi értelemben vett diverzitás
Az általános elveket és gyakorlati tapasztalatokat szükséges az adott ország
sajátosságaihoz alkalmazni: „Think global, act local!”
A PR kezdetben amerikai és angol fehér férfiak tevékenysége volt. Mára – globálissá
válásának következtében – széles faji és etnikai hátterű szakemberek, továbbá fehér férfiak
helyett zömében nők foglalkozásává vált (diverzitás). Az új piacgazdaságok kialakulása, az
ázsiai országok kialakulóban levő demokráciái azt feltételezik, hogy a nyugati
megközelítésekbe és elméletekbe be kell építeni keleti, sőt afrikai értékeket, filozófiákat és
eljárásokat. A PR globálissá akkor tud válni, ha elmélete és gyakorlata a különböző
filozófiákat, gazdaságokat és kultúrákat visszatükrözi és magában foglalja.
A PR tevékenységet számos módon befolyásolják a kulturális sajátosságok. Sriramesh
és Verčič például Hofstede (2001) dimenziópárjait vették figyelembe (hatalmi távolság,
bizonytalanság kerülése, maszkulin-feminin jelleg, kollektivizmus-individualizmus). Szintén
ők vizsgálták a média hatását a public relations tevékenységre. Ilyenek például a nyomtatott
és sugárzott média elérhetősége, a médiának a kormány általi ellenőrzöttsége, a médiában
való megjelenés lehetősége/hiánya (Sriramesh and Verčič 2003).
A kultúra által képviselt értékek mellett a public relations tevékenységet számos egyéb
tényező is befolyásolja. Ilyenek többek között a nemzeti önállóság mértéke, a politikai
rendszer, a gazdaság fejlettsége, a média jellegzetessége és jelenléte a társadalomban.
A fejlődő országok PR tevékenységének kialakulásában három szakasz figyelhető
meg: nemzetépítés, a marketing (nation brand) támogatása, majd a regionális együttműködés
szükségességének felismerése. Első lépés egy volt gyarmati ország sokféle etnikai
csoportjából közös nemzetet formálni (például a „mi” érzés kialakítása a közös zászló, a
központi kormányzat, a közös célra befizetett adók elfogadtatása által). Ezt követi az erős
gazdaság megteremtése, a marketinget támogató PR segítségével (pl. befektetők vonzása),
majd annak felismertetése, hogy a kereskedelmi és egyéb együttműködés, szövetség előnyös a
globális piacon folyó éles versenyben (Van Leuven, 1996).
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A szakma nőiesedése (Feminisation)
A PR legdrámaiabb változásának a férfi-domináns területről az egyik leginkább női
szakemberek által uralt területté válása tekinthető (1979: 41%, 1983: 50%, 1993: 66%, 2000:
70%). Okként számos tényező említhető, közülük a legjelentősebbek az alábbiak: (1) A nők
sokkal befogadóbb légkört és nagyobb lehetőséget látnak a PR-ban, mint más kommunikációs
területen – például az újságírásban. (2) Több pénzt tudnak keresni, mint más nő-domináns
szakmákban – például oktatás, szociális munka. (3) Egy PR cég elindításához nem szükséges
jelentős tőke. (4) A nőknek jobb képességük van mások meghallgatásához és a
kommunikációhoz. (5) A nőknek sokkal jobb érzékük van a kétirányú kommunikációhoz.
Ugyanakkor a tanulmányok sora azt mutatta ki, hogy a PR területeken dolgozó nők
kevesebbet keresnek, mint férfi kollégáik (általában 75%-át a férfi kollégáikénak), és sokkal
gyakrabban töltenek be taktikai, és nem menedzseri/tanácsadói szerepeket. A liberális
feminista irányzat szerint a nők még relatíve újak a területen – hiszen kezdetben fehér férfiak
uralta területnek számított –, és idővel a különbségek ki fognak egyenlítődni. A radikális
feministák viszont azt állítják, hogy csak egy teljes társadalmi és intézményi átrendeződés fog
véget vetni a negatív nemi diszkriminációnak és előítéletnek. A kompenzációs feministák
hangsúlyozzák, hogy számos nő tölt be vezető pozíciót, ami azt a fals nézetet kelti, mintha az
egyensúly már meg lenne teremtve. Számos férfi PR vezető viszont attól tart, hogy a nők
tömeges beáramlása a szakma tekintélyének és a fizetéseknek a csökkenését fogja előidézni –
hasonlóan más, nő-többségű szakmához, mint például óvoda, oktatás, szociális területek
(Wilcox és Cameron, 2006: 64-65.).
A tömegmédia/digitális média/közösségi média hatása
A „social media” fogalom a web-használattal és a mobil technológiákkal kapcsolatos,
interaktív dialóguson alapuló kommunikáció. Társadalmi interakcióra alkalmas média,
„szuperkészülék” a társadalmi kommunikáción túl. Kaplan és Haenlein (2010) szerint a social
mediának hat különböző típusa van. Ezek a következők: együttműködő projektek (pl.
Wikipedia), blogok és mikroblogok (pl. Twitter), tartalom-közösségek (pl. Youtube),
társasági hálózatok (pl. Facebook), virtuális játékvilágok (pl. World of Warcraft) és virtuális
társági élet (pl. Second Life). Az üzleti világban a social media-t fogyasztók által létrehozott
médiának tekintik (consumer-generated media - CGM).
A social media több tekintetben eltér minden más média típustól: viszonylag olcsó és
lehetővé teszi bárkinek (magánszemélyeknek is), hogy információkat tegyenek közzé, illetve
szerezzenek meg. A social média és a hivatalos média közti legfőbb különbségek az
alábbiakban foglalhatók össze:
 elérhetőség: a social media kevésbé centralizált és hierarchikus, mint a hivatalos
médiák;
 jogosultság: míg az ipari média termékei kormány és/vagy magántulajdonban vannak,
addig a social media-n megjelenő produktumok mindenki számára ingyen vagy
nagyon olcsón elérhetők;
 működtetés: míg az ipari média működtetése speciális szakértelmet és gyakorlatot
igényel, addig a social media-n elvileg bárki létre tud hozni média terméket;
 gyorsaság: míg az ipari média létrehozása és publikálása között hosszú idő is eltelhet
(akár hónapok is), addig a social media lehetővé teszi az azonnali megjelenést;
 változtathatóság: míg az ipari média termékein a publikálásuk után nem lehet
változtatni, addig a social media termékei folyamatosan változtathatók, például
hozzászólások vagy szerkesztés által.127
A közösségi médiában való részvétel fontossága fokozatosan egyre nyilvánvalóbbá
válik a vállalatok számára. Kezdik megérteni azt, hogy a social media valós párbeszédet
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jelent. Nem úgy működik, mint a tömegmédia, azaz nem elég megvenni a felületet és
odarakni valamit, hanem a megjelenés után is foglalkozni kell vele: a közösségi médiát
menedzselni kell. És ez jelentős erőforrásokat igényel. Ahogy a legbefolyásosabb médiummá
egyre inkább a világháló válik (a nyomtatott és sugárzott médiumokat megelőzve), úgy lesz a
globális média egyben a globális PR legjelentősebb eszköztára is a közönség elérésében
(Szondi 2009: 121-24.).
Az European Communication Monitor 2010 alapján készült előrejelzés szerint (1. ábra)
a nyomtatott média jelentősége radikálisan csökken, helyére az online média kerül, ezek
segítségével lesznek elérhetők az érintettek, a média, a közönség/ügyfelek. Az online
kommunikáció és az online média mellett a legjelentősebb változást a social media (közösségi
oldalak, blogok, stb.) előretörésében látják, mind az európai, mind a magyar válaszadó
kommunikációs szakemberek. A digitális média mind a hazai, mind az európai válaszadók
szerint számos veszélyt rejt magában, sőt sokkal inkább veszélyként, mint lehetőségként
értékelik (Konczos és Keller, 2011, 2012; Zerfass et al, 2010).
1. ábra
A kommunikáció csatornáinak és eszközeinek várható változása: 2010 és 2013-ban

Skála: 1: nem fontos 5: nagyon fontos
Forrás: ECM 2010 alapján saját számítás

További PR tendenciák
A fent tárgyalt, legerősebb trendek mellett megemlíthető még számos egyéb jelenség
is, amelyek befolyásolják a PR gyakorlatot az elkövetkező években.
A kommunikáció társadalmi aspektusú megközelítése hozta napirendre az
átláthatóság, a kiszámíthatóság, a társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatóság kérdéseit, és
ezekben a kommunikáció szerepét. Így a kommunikációmenedzsment a menedzseri
tevékenység helyett egyre inkább szervezeti tevékenységként fogalmazódik meg,
hangsúlyozva a társadalmi hatást és felelősséget.
Átláthatóság iránti elvárást a felgyorsult globális kommunikáció, a vállalati pénzügyi
botrányok és a minden társadalmi intézmény – így az üzleti és az ipari cégek – számon
kérhetősége iránt növekvő igény helyezte fókuszba. Egy szervezet minden akciója a
közellenőrzés tárgya. Az Enron, a Tyco és a WorldCom cégek botrányai megrendítették az
amerikai pénzügyi beszámolók helyességébe vetett bizalmat, mert több példa is akadt arra,
hogy a beszámolók elkendőzték a vállalat valós problémáit. Az amerikai törvényhozás
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számos rendelkezése közül a legismertebb az ún. Sarbanes-Oxley elnevezés egy törvényre
utal. Nevét alkotóiról, Paul Sarbanes szenátorról és Michael Oxley képviselőről kapta. A
Sarbanes-Oxley törvény célja a megtépázott bizalom helyreállítása volt, vagyis a befektetők
védelmére született 2002. július 30-án. Rendelkezései a vállalatirányítás átláthatóságának
növelését célozzák. A szigorítás politikai támogatottságát jelzi, hogy a kongresszus 423:3
arányban, a szenátus pedig egyhangú szavazással fogadta el. A törvény legnagyobb hatású
rendelkezése (a 404-es bekezdés) a belső ellenőrzési rendszer megerősítésére vonatkozik. A
törvény kötelezővé teszi, hogy az USA tőzsdéin jegyzett vállalatok az éves mérleggel együtt
egy nyilatkozatot is letétbe helyezzenek. Ebben a cég vezetésének kell nyilatkoznia arról,
hogy megvizsgálta a belső ellenőrzési rendszer működését, és ennek mi az eredménye (vagyis
hatékony-e). A külső könyvvizsgálónak pedig a beszámolóval kapcsolatos véleményét erre a
nyilatkozatra is ki kell terjesztenie. A törvény ennek a rendelkezésnek a nyomatékát azzal is
megnövelte, hogy a jogszabályt be nem tartó vállalatvezetők (CEO és CFO) büntetőjogi
felelősségét megnövelte, és a potenciális pénzbüntetés összegét is megemelte (Public
Law107-204).128
A társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) a PR
társadalmi szerepének értelmezéséből következő feladat. A rendszerelméletből kiindulva –
miszerint minden rendszerként szemlélendő (főrendszerek, rendszerek, alrendszerek) a
szervezetek a társadalomba beágyazottként működnek, mint alrendszerek. Kölcsönösen
hatnak egymásra és befolyásolják egymás működését, továbbá együttesen többek, mint az
alrendszerek összessége (von Bertalanfy, 1969). Cutlip és társai (2008) a rendszer elméletet
használják a szervezetek és környezetük közti, valamint a szervezeten belüli interakciók
magyarázataként. Az Európai Kommunikációs Monitor szerint a CSR tevékenység fő
hajtóereje a hírnévmenedzsment (1. táblázat). Fennáll az a veszély, hogy a társadalom
cinikusan fog hozzáállni a túlzásba vitt CSR programokhoz. A kommunikációs szakemberek
felelőssége a hitelesség megteremtése. Például egy szponzorálást ne tüntessenek fel etikai
értékként, ha annak csupán kommunikációs jelentősége van.
1. táblázat
A CSR tevékenység fő hajtóerői

1
2
3
4
5

Hajtóerők
Hírnévmenedzsment
Üzleti/szervezeti értékek
Fogyasztói/stakeholder nyomás
A szervezeti tevékenység legitimálása
Munkavállalói elvárások

%
69,8
60,4
40,0
37,1
33,0

Forrás: www.communicationmonitor.eu

Az értékelés növekvő szerepének oka arra vezethető vissza, hogy a PR szakemberek,
tevékenységüknek a szervezeti célokhoz való hozzájárulását bizonyítandó, továbbfejlesztik a
munkájuk eredményeinek mérésére vonatkozó technikákat. Az egyik dimenzió a befektetés
megtérülése (return on investment, ROI), a másik az eredmények mérése – a PR programok
hosszú távú hatékonysága, a harmadik a teljesítmény – hogy valósult meg a program, milyen
hatékony volt a taktika.
A hírek és információk állandó áradata teszi szükségessé a globálissá vált PR
tevékenységben a 24/7 készenlétet – a nap 24 órájában, a hét minden napján. A PR
szakembereknek állandóan naprakész információkkal kell rendelkezniük, a nap minden
órájában képesnek kell lenniük az újságírói kérdések megválaszolására, és el kell érniük, hogy
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minden információ elérhető legyen az egész világnyi közönség számára. Az új média
eszközök és technológiák lehetővé teszik a hírek és információk azonnali megosztását, noha
gyakran információ túlterhelésről is beszélhetünk. Mivel virtuálisan milliók tudják elérni a
web oldalakat, a szakemberek számára a legnagyobb kihívást az információk áradatával való
megbirkózás jelenti, hogy a sokszorosra duzzadt közönségnek megfelelően formálják azt.
A kiszervezés módszer csupán néhány éves múltra tekint vissza a PR szakma
viszonylatában, mégis gyorsan vált általánossá. Ez nem azt jelenti, hogy a PR osztályok
kevésbé jelentősek lennének, hanem azt, hogy számos feladatot a cégek külső szakértőkre,
ügynökségekre (PR tanácsadócégekre) bíznak (például média kapcsolatok, éves beszámolók,
szponzorált rendezvények). Kiemelkedő a szerepük a nemzetközi PR szervezeteknek,
amelyek jelentős szerepet játszanak a nemzetközi PR gyakorlatban. Óriási hálózattal
rendelkeznek, a Föld számos országában nyitottak irodát. Az Edelman a Föld vezető PR cége,
a „Holmes Report Global Ranking of the world” ranglistán a 250 legnagyobb PR cég közül az
első, megelőzve a Weber Shandwick és a Fleishman-Hillard cégeket (2. táblázat). Az
Edelman 2011-es 15,7 százalékos növekedésével az első tíz, gigantikus, multinacionális cégen
belül is a legerősebb növekedést produkálta (Holmes 2012). Tudásuk, szakértelmük, média
kapcsolataik révén hitelessé teszik a kommunikációt és kampányokat. Hálózataikon keresztül
a nemzetközi PR szervezetek adaptálják a nemzetközi kampányokat a helyi lehetőségekhez,
és hozzájárulnak a szakma globalizálódásához. A helyi PR szakértők az adott üzeneteket a
társadalmi, kulturális elvárásoknak megfelelően közvetítik, és alkalmazkodnak a helyi
elvárásokhoz. Így a nemzetközi PR hazai PR-rá válik. Így például a Grayling globális
kommunikációs hálózat 1994-ben nyitott irodát Budapesten. A Graylingnek 70 irodája van 40
országban Európa és Észak-Amerika szerte, valamint a Csendes-óceáni térségben.
2. táblázat
A világ tíz legnagyobb PR cége 2012-ben

Rank
2012
1
2
3
4
5
6

Rank
2011
1
2
3
5
4
6

7
8
9
10

7
8
9
10

The global 250 agency ranking 2012
Agency name
HQ
Fee income 2011
Edelman
Weber Shandwick
Fleishman-Hillard
MSL Group
Burson-Marsteller
Hill+Knowlton
Strategies
Ketchum
Ogilvy PR Worldwide
EuroRSCG Worldwide
FTI Consulting

USA
USA
USA
France
USA
USA

614.900.000
590.000.000
520.000.000
474.000.000
450.000.000
390.000.000

Growth
%
15,7
12,4
3,0
13,4
3,4
4,0

USA
USA
France
USA/UK

385.000.000
280.000.000
208.000.000
200.900.000

8,5
12,0
1,5
4,0

Forrás: www.holmesreport.com129

A Grayling globális, a kommunikációs iparágat vizsgáló felmérése, a Grayling Pulse
keretében több mint 1100 kommunikációs szakembert kérdezett meg, hogy feltérképezze a
kommunikációs iparág aktuális trendjeit. A kutatás során kommunikációs vezetőket és
kommunikációs osztályokon dolgozókat kérnek fel egy online kérdőív kitöltésére.130 A
felmérés azt mutatja, hogy – a globális és regionális trendekkel ellentétben – Magyarországon
129

http://www.holmesreport.com/news-info/12173/Global-Rankings-2012-Edelman-Holds-Top-Spot-And-Surges-Past600m.aspx
130
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csupán a vállalatok 20%-a látja úgy, hogy a kommunikáció is nagymértékben hozzájárulhat az
üzletfejlesztéshez és üzleti sikerek eléréséhez. Bár Magyarországon csak minden tízedik
vállalat tervez többet költeni kommunikációra, ezek közül minden harmadik cég a közösségi
médiára fordítana többet. További adat, hogy míg világszerte a vállalatok 22%-a, addig a
magyar vállalatok közel 28%-a nem rendelkezik digitális stratégiával (Kelet-KözépEurópában, Délkelet-Európában és Eurázsiában ez az adat 29,6%). A felmérés szerint
globálisan a vállalatok 23%-ánál vesz részt az ügyvezető és a felső vezetés személyesen a
közösségi média aktivitásokban. Ez az adat a Kelet-Közép-Európában, Délkelet-Európában és
Eurázsiában 26,1%, míg Magyarországon 13,8%.
Az európai szervezetek kevésbé alkalmazzák a kiszervezést, mint amerikai társaik. Az
ok kereshető az európai kommunikáció kevésbé kifinomult voltában, a keresleti és a kínálat
oldal professzionális kommunikációja kevésbé fejlettségében, az európai kommunikációs
osztályok nagyobb jelentőségében (Tench és Yeomans, 2009: 637).
Összegzés
Napjainkban a public relations, vagyis a stratégiai kommunikációmenedzsment a
menedzsment tudományok egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A globálissá váló PR
tevékenység tapasztalatait hasznosítják a nemzetközi területre lépő cégek. A PR csak
napjainkban vált globálissá, és új régiók – mint például Kelet-Európa, Ázsia vagy LatinAmerika – kerülnek a szakma és a kutatások középpontjába.
A tanulmány során bemutattuk a stratégiai kommunikáció (public relations)
nemzetközi trendjeit. Az első részben a PR-ról, mint tudományról szólva áttekintettük a
fogalmakat, a legjelentősebb teoretikusokat/kutatókat és elméleteket. Majd megvizsgáltuk a
nemzetköziesedés hajtóerőit: a globalizációt és a számítógépre, internetre épülő információs
forradalmat. A harmadik részben pedig - a PR legjelentősebb nemzetközi tendenciái között azonosítottuk a globális, professzionális, stratégiai és sokszínű jellemzőket, továbbá a szakma
nőiesedését, a tömegmédia/digitális média/közösségi média hatását és további tendenciákat.
Mindezen trendek tudatosítása teheti hatékonyabbá a kommunikációs folyamatot.
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Eisingerné Balassa Boglárka131: Édesem vagy mostohák
Vásárlási döntések a mozaikcsaládokban
Összefoglalás:
Napjainkban a nyugati, fejlett társadalmakban egyre inkább megfigyelhető a családok helyzetének megváltozása,
a nők munkába állása, továbbá a válások számának növekedése. Többek között ezek a tendenciák vezettek
ahhoz, hogy a hagyományos családformák helyett új családtípusok alakulnak ki: egyszülős család, mozaikcsalád.
A mozaikcsaládokat korábban pszichológusok, szociológusok tanulmányozták, ma már a marketingszakemberek
is egy speciális célcsoportként tekintenek rájuk. Vizsgálatomban olyan termékek és szolgáltatások vásárlási
döntéseivel kapcsolatos konfliktusok feltárására törekedtem, amelyekről már a kutatás kvalitatív szakaszában
kiderült, hogy markáns eltéréseket tapasztalok: iskolaválasztás, különórák, ruhavásárlás, szabadidő, nyaralás,
mobiltelefon-számlafizetés, napi cikkek és nagybevásárlások. Hipotézisek tesztelésének segítségével igazolom,
hogy a mozaikcsaládokban élők vásárlási döntései eltérnek a hagyományos családmodellben élőkétől, ám ez az
eltérés függ a mozaikcsalád típusától is.
Kulcsszavak:
fogyasztói magatartás, mozaik családok, vásárlási döntésekkel kapcsolatos konfliktusok
Summary:
Nowadays the change in the status of families, the recruitment of women and the growing number of divorces
can be increasingly seen, which led to the formation of new forms of families. Earlier patchwork families (BrayBerger, 1993) were studied by psychologists, sociologists, but today marketing professionals regard them as a
special target group (Beatty-Talpade, 1994). In the present study the typical buying decisions (Lee at all., 2002)
and the conflicts (e.g. regarding the payment of the phone bill) of patchwork families are introduced compared
with those living in traditional family models (Lansford at all., 2001). With the help of hypotheses testing, we
prove that the buying decisions of people living in patchwork families differs from that of those living in
traditional family models, but this difference depends on the type of patchwork family too. As the first step of
our research we made deep interviews with 62 people living in patchwork families then we tested our hypotheses
among 142 adults living in patchwork family and 184 adults living in traditional one by using questionnaire.
Keywords:
Consumer behavior, patchwork families, conflicts in decision making process

Bevezetés
Napjainkra a hagyományos családformák megváltozása globális társadalmi jelenség
lett. Magyarországon a KSH adatai szerint (KSH Demográfiai portré) a házasságok fele
válással végződik, minden hatodik gyermek él patchwork családban (Spéder, 2003). Huszka
2010-ben egy a fiatalok egészségmagatartását vizsgáló kutatásában (is) megállapítja, hogy
kutatásban részt vett tanulók „13,43 %-ának elváltak a szülei, és őket édesanyjuk nevelte. A
legtöbb esetben a gyerekek negatív emlékeket hordoztak erről, és megfigyelhető volt, hogy a
kérdőív egy későbbi kérdésére ők 88,90 %-ban a szeretet rangsorolták az első helyre - mint a
családon belüli legfontosabb érték”. Fülöp és szerzőtársainak egy 2009-ben publikált
cikkükben a táplálkozási szokások tekintetében is különbségeket tár fel az elvált családok
tekintetében.
Számos nemzetközi kutatás foglalkozik a mozaikcsaládokban zajló pszichés
folyamatok vizsgálatával (Fisher-Leve-O’Leary-Leve, 2003), szociológusok a jelenség
társadalmi okait és kihatásait kutatják (Cheal, 2002). A marketingszakemberek részéről is
készültek már tanulmányok a mozaikcsaládokkal kapcsolatban, mivel egy sajátos és bonyolult
családi kapcsolatrendszerben zajló fogyasztói magatartás markáns eltéréseket mutat a
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hagyományos családmodellben élőkétől (Tinson, 2007). A felsőoktatási hallgatók döntéseit
befolyásoló trendeket számos kutatás vizsgálta (többek között Konczosné, 2009, Konczosné
et al, 2010a, Konczosné et al, 2010b), de a fenti kutatások nem érintették a résztvevők családi
viszonyait.
Tanulmányomat hiánypótlónak tekintem, mivel Magyarországon mozaikcsaládok
vásárlási szokásaival kapcsolatban ez idáig nem készült kutatás
A szakirodalmi háttér bemutatása előtt a mozaikcsaládok fogalmának definiálása
elengedhetetlen. A nemzetközi pszichológiai-szociológiai szakirodalomban patchwork
családnak nevezik azt a családformát, amely nem egy szülőpárból és közös gyerekeiből,
hanem különböző családrészek „összeolvadásából” jön létre (Ahuja et al.,1998). Külföldön
gyakran a „stepfamily” kifejezést is használják illetve a „blended family” (kevert család) vagy
„reconstituted family” (újjáalakult család) említése is előfordul. A mozaikcsalád olyan család,
ahol a pár egyik vagy mindkét tagjának már van gyermeke az előző kapcsolatából (Kurdek,
1995). A pár azon tagját, aki nem biológiai szülője a gyermeknek, mostohaszülőnek nevezik
(mostohaanya vagy mostohaapa). (Mintel, 2005).
A mozaikcsalád meghatározását többféle szemszögből közelítették már meg:

Keverék család (blended family) olyan család, amely különálló családokból házasság
vagy más kapcsolat útján jött létre. (Barker, 2003, p. 46).

Újjáalakult család (reconstituted family): a szociológiai értelmezése két felnőtt
házasság, együttélés vagy élettársi kapcsolat útján létrejött kapcsolatának, akiknek már
vannak gyermekei előző kapcsolatukból.

Egy új család, ami egy széthullott család maradványaiból alakult. (Biblarz and
Gottainer, 2000).
A mozaik családokról Németországban elsőként 1984-ben tettek említést (Sager, CJ,
Brown, HS, et al 1983). Korábban ilyen családok a gyermekes özvegyek újraházasodásaival
jöttek létre, ám a válások számának nagyarányú emelkedésével kialakult a ma leginkább
elterjedt mozaikcsalád (Clarke-Joshi,2005). Sager (1983) szerint a mozaikcsalád két partner
házassága (vagy együttélése) révén jön létre és legalább egyikőjük volt már házas. (Visher és
Visher, 1995) olyan életközösségként definiálja a mozaik családot, ahol legalább az egyik
felnőtt pótszülő szerepben van. Minuchin (1990) rendszerszemléletű megközelítésben kezelte
a mozaik családokat és egy családtérképet rajzolt fel, ahol a nukleáris családot egy pár illetve
szülői alrendszerből illetve egy gyerek-testvér alrendszerből építette fel. Azok a szülők, akik a
válás után már nem él együtt a családdal (Schumaker, 2005; Shoham et al., 2003), továbbra is
fontos szerepet játszik az új család életében is (Allan-Crow, 2001). McGoldrick és Gerson
(1987) genogrammal egészítette ki a családtérképet. A mozaikcsalád kívülről nézve nem
sokban különbözik a nukláris családtól, azonban közelebbről megvizsgálva jelentősen eltér
attól (Hetherington, 1999). Visher és Visher strukturális összehasonlítása alapján
megállapítható, hogy nagyon távol áll egymástól a két modell. Papernow (1980) két típust
jegyzett fel (a) egyszerű mozaikcsalád-rendszer (egy szülő-gyerek rendszer és egy pótszülő),
(b) összetett család (két szülő-gyerek alrendszer).
Verena Krähenbühl és munkatársai kidolgoztak egy olyan tipológiát, mely azt is
megkülönbözteti, hogy pótapa vagy pótanya csatlakozott a rendszerhez:
 Pótanyás család: amikor egy nő csatlakozik egy férfihoz és annak vér szerinti
gyermekéhez.
 Pótpapás család: egy férfi csatlakozik a nőhöz és annak vér szerinti gyerekéhez.
 Összetett mozaikcsalád: két rész-család kapcsolódik össze, mindkét partner magával
hozza a korábbi kapcsolatból származó gyerekeit.
 Mozaikcsalád közös gyermekkel vagy gyermekekkel: a hozott gyerekek mellett egy vagy
több közös gyermek is van a családban.
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Részidős mozaikcsalád: az előző kapcsolatból származó gyerekek a különélő szülővel és
annak új partnerével bizonyos meghatározott időben együtt élnek.
1. táblázat
A gyerekek és a vásárlási döntés
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állateledel,
rágógumi,
öltözködés,
gabonapehely,
sütemény,
rágcsálnivaló

gyermek
befolyása

Szybillo és

étterem, családi

gyermek

a

a

kora,

gyermek
rámenőssége,
anya
gyermekközpontúsága, az
anya márkája
családtípus,
gyermek
kora,
kontroll,
részdöntések
termék
válaszadó,
apa
kora,
család
mérete,
anya
munkaideje,
elképzelés
irányultság
eszme
és
szociális
irányultság,
családi
kommunikáció,
gyermek
kora,
zsebpénze, neme,
SES,
kommunikáció a
kortársakkal
anya attitűdje

döntési
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fázis,

EREDMÉNYEK
A szülők a fiatalabb gyermek
kéréseit többször utasítják vissza,
mint az idősebbekét.
A
gyermekek
befolyása
a
gabonapelyheknél és a nyaralásnál
a legnagyobb. A választási
szakaszban kisebb a befolyásuk.
Minél gyermekközpontúbb az
anya, annál kevésbé szívesen
vásárolja a gyerek kedvenc
gabonapelyhét.
A mozi esetében a külső LOC
(locus of control, az irányítás
helye) szülők nagyobb gyermeki
befolyást észleletek, mint a belső
LOC-kal rendelkező szülők.
A gyerekeknek befolyásuk van a
termékek ajánlásában, az új
termékekre
való
figyelemfelkeltésben és a „jó vétel”
kiválasztásában. Az árválasztásnál
nincs szerepük. Minél nagyobb a
család és minél többet dolgozik az
anya, annál nagyobb az eltérés a
befolyás érzékelésében.
Minél szocio-orientáltabb egy
család kommunikációja, a gyerek
befolyása
annál
kisebb
az
alternatívák értékelésére és a
választásra.

Az aggódóbb anyák esetén a
gyermekek befolyása kisebb a
táplálkozással
és
a
család
pénzügyeivel kapcsolatban. Minél
konzervatívabb
és
hagyománytisztelőbb az anya,
annál kisebb a gyerek ráhatása a
vásárlási döntésekre.
A gyerekeknek nagyobb
a

SZERZŐ

TERMÉK

FÜGGŐ
VÁLTOZÓ

FÜGGETLEN
VÁLTOZÓ

Sosanie
(1977)

kirándulás

befolyása

termék,
részdöntések

Ward
és
Wackman
(1972)

fontos
élelmiszerek,
kevésbé fontos
élelmiszerek,
gyermek tartós
fogyasztási
cikkei,
piperecikkek,
egyéb

gyermek
befolyásolási
kísérletei

a gyermek tv
nézési
korlátozásai, anya
időtöltése
tévénézéssel, anya
attitűdje,
anya
visszaemlékezései
a
reklámokra,
gyermek kora

EREDMÉNYEK
befolyása
a
probléma
felismerésnél, a keresésnél, illetve
kevesebb a választásnál. A
gyerekeknek
arra
van
a
legkevesebb hatásuk, hogy mennyit
költsön a család.
A szülők az idősebb gyerekek
kívánságaival
szemben
engedékenyebbek.. A gyerekek
befolyása nagyobb a fontos
élelmiszerekre
és
a
tartós
fogyasztási cikkeire.

Forrás: Saját szerkesztés szakirodalmi kutatás alapján

A mozaikcsaládok kevésbé összetartóak (Corfman-Ehmann,1987), mint más családok
és az egyes családtagok közti különbségek miatt számos konfliktussal kell szembenézniük
(Bien-Hartl-Teubner, 2002; Clingempeel-Brand-Clingempeel, 2004; Tinson-Nancarraow,
2007). A gyerekeknek is kevesebb beleszólása van az egyes döntéseknél, mivel a családtagok
nem szeretnék, hogy a helyzet bonyolultabb legyen (Tinson et al., 2008). A mozaikcsaládtagok számára a nehézségek egyik fő forrása, hogy tisztázatlanok a velük szembeni
szerepelvárások (Fischer, 2005). Ezeknek a családoknak nincs közös történelmük (Fergusson
et al, 1984), konfliktusok alakulhatnak ki a gyerekneveléssel kapcsolatosan (Felker at all.,
2002) és a napi dolgokkal kapcsolatos döntéseknél is (Lawton-Sanders, 1994). Több kutatás is
bizonyítja, hogy a gyereknél többször előfordulnak olyan problémák, mint szegénység,
pszichés és viselkedési problémák, tanulási nehézségek, egészségügyi problémák (Cockett
and Tripp 1994). Az egyik legnehezebben megoldható konfliktusokat az anyagi
érdekellentétek okozzák (Bennett, 2008). A családforma azonban kihatással van a vásárlási
döntéshozatalra (Foxman et al, 1989) és a folyamat jellegére is (Rogers-Rose,2002, Brown,
2004). A fiatalok vásárlási döntései és szokásai csak részben hasonlatosak a hagyományos
családmodellben élő fiatal felnőttekéhez (Keller, V.-Józsa, L. 2011.).
A kvalitatív kutatás eredményei
A téma feldolgozását egy kvalitatív technikára alapuló mélyinterjús megkérdezéssel
kezdtem. A kutatást 2011 őszén végeztem el, 62 mozaikcsaládban élő felnőttet kérdeztem
meg, akik különböző típusú mozaikcsaládokból kerültek ki. Mintavételi módszerként a
hólabdás mintavételt választottam, tekintettel a téma személyes jellegére. A mélyinterjú guide
kifejlesztéséhez felhasználtam a nemzetközi és hazai szakirodalomban található kutatások,
szekunder adatforrások adatait, majd még a vezérfonal összeállítása előtt 5 darab
strukturálatlan mélyinterjút készítettem mozaikcsaládban élőkkel. A kvalitatív kutatás
elkészítésének két célja volt: (1) a kvantitatív kutatás előkészítése és (2) a kvantitatív kutatás
során tesztelt hipotézisek felállítása. Az interjúalanyokat először a családi életük változásáról,
alakulásáról kérdeztük, rátértem a házasságaikra, gyermekeik számára, velük lévő
kapcsolatura, a jelenlegi és korábbi házastársuk, élettársukkal való együttélés és az abból
fakadó konfliktusok jellegére, jelenlegi viszonyukra. Kíváncsi voltam nem csak a mostani, de
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korábbi családi életükre, életmódjukra. A kutatás szempontjából különösen fontosnak
tartottam, hogy megismerjem egy mozaikcsaládban élő szülő nehézségeit, konfliktusait, ezek
kezelési módját: milyen módon és mértékben segíti, tartja a kapcsolatot korábbi
kapcsolataiban született gyermekeivel, hogyan viszonyul mindehhez jelenlegi párja, kik azok
a személyek, akik a család mindennapjaiban részt vesznek, beletartoznak-e a korábbi
kapcsolatokból származó rokonok. A családi viszonyokon túl a nyaralási szokások
megismerése is célom volt, hiszen a mozaikcsaládok esetében ennek megszervezése az egyik
legnehezebb dolog, továbbá különösen érzékeny terület a nagy értékű termékek
megvásárolása, a gyerekek magánóráinak kérdése is.
Az interjúk elemzése során a 3.3-as kérdésre (Mely területeken számíthat a „barátja”
a legtöbb konfliktusra, ha a vásárlási döntéseket vesszük figyelembe)?adott válaszokat a
Wordle tartalomelemző program segítségével is elemeztem. A 62 mélyinterjúból kigyűjtöttem
a válaszadók megjegyzéseit, majd a szöveget beillesztettem a programba, melynek
eredményét az 1. ábra mutatja be. Szembeötlő, hogy a legtöbb konfliktus a gyermekekkel
kapcsolatos, ezt követik a nagyobb anyagi erőforrást igénylő termékek és szolgáltatások sora:
vagyontárgyak, nagyberuházások, nyaralás, szolgáltatások, lakás, zsebpénz.
1. ábra
Gyermekek

Forrás: Saját szerkesztés

A családi vásárlási döntési folyamat jellemzői
A családi döntési folyamat, megegyezik a vásárlási döntési folyamattal. A
problémafelismerés szakaszát felfoghatjuk a kezdeményezőknek, az információkeresés az
ajtónállókat jelenti, a választás a döntéshozót, az üzletválasztás pedig a beszerzőt, vásárlót
jelenti, a vásárlás utáni magatartás pedig a felhasználókat, karbantartókat és eladókat. A
befolyásolók, döntéshozók pedig folyamatosan jelen vannak. A patchwork családoknál is
megjelennek a beszerzési központ egyes szereplői, a következőkben ezeket részletezzük
Józsa-Kiss 1992-ben megjelent publikációját alapul véve („probléma felismerése,
információgyűjtés, alternatívák elemezése, vásárlási döntés, vásárlás utáni értékelés”).
A kezdeményezésnél még szinte a család bármely tagja szerepelhet, felvetheti ötletét,
de a végső, komolyabb döntéseknél már kevesebb családtag vesz részt, gyakran csak egy fő.
Az apák inkább a műszaki, elektronikai, autó, autóval kapcsolatos tevékenységek, sport
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eszközök, alkoholvásárlás és nagyobb értékű termékeknél kezdeményeznek. Az anyák
szerepe már a kezdeményezésnél is jelentősebb a férfiakénál. A háztartás, élelmiszervásárlás,
lakberendezés, tisztítószerek, kozmetikumok, illatszerek, bútor, ruha, virágok, gyermekkel
kapcsolatos vásárlások felvetése a feleség hatáskörébe tartozik. A gyermekek is részt vesznek
a családi döntési folyamat első szakaszában, főként olyan termékeknél kezdeményeznek,
amelyek őket érdeklik. Természetesen, itt is számít a gyermek életkora. A megkérdezett
interjúalanyok közül csak kevesen említettek konkrét befolyásolót a családi vásárlási
döntéseknél, inkább a szűk család a döntő (anya, apa, gyerekek) és nem pedig az egyéb
rokonok. A megkérdezett interjúalanyok kisebb része nevezte meg az anyós, anya vagy
testvérek befolyásoló szerepét, többen vélték úgy, hogy inkább a barátok, munkatársak,
reklámok számítanak befolyásolónak, mint a közvetlen családtagok.
Az interjúalanyok nem neveztek meg konkrét családtagot, akire különösen jellemző
lenne a döntéshozói szerep, általában közösen döntenek mindenről. A közös döntés azonban
attól is függ, hogy milyen termékről, milyen értékről van szó, és melyik felet érinti inkább. A
végső döntésnél a férj és feleség határoz, a gyerekek beleszólása már kisebb. Az
interjúalanyok szerint a gyerekeknek olyan termékeknél vagy szolgáltatásoknál lehet döntő
szerepe, amiket ők használnak, de azért előtte szükséges a szülői beleegyezés is. pl.
számítógép. Az indirekt kérdésekre adott válaszok esetében azonban ebben az esetben is
nyilvánvalóvá váltak az anomáliák, gyakorta adódtak abból konfliktusok, hogy a szövevényes
családi kapcsolatok és a közös pénzügyi döntések hiánya miatt gyakorta születnek önállóan
meghozott vásárlási döntések. A legtöbbször megnevezett terület a nagy értékű szolgáltatások
és termékek köre volt.
A családi döntési folyamatban bizonyos különbséget találtunk az egyes mozaikcsalád
típusok között. A közös gyermekes családok ugyanolyan szinten vonják be a gyerekeket, nem
tesznek köztük különbséget. A részidős mozaikcsaládoknál előfordult, hogy egyáltalán nem
tettek említést a nem náluk élő gyermekről a döntések során, inkább csak a velük élő
gyermekek döntéseit fogadják el. A pótpapás családoknál pedig a gyermekkel kapcsolatban
többnyire az anya dönt, főleg ha már nagyobb a gyermek. A nevelőapa tanácsát megfogadják,
meghallgatják, de a döntésben nincs sok szerepe.
Konfliktusok a vásárlásban és azok kezelése
Az interjúk során, kíváncsi voltam arra, hogy a családoknál mi okozza a legtöbb
konfliktust, és ezeket hogyan próbálják meg kezelni. A megkérdezett interjúalanyok szerint a
legtöbb konfliktus inkább a nagyobb volumenű vásárlásoknál adódik, mások szerint pedig
egyáltalán nem alakul ki konfliktus a vásárlásoknál, esetleg, ha túl sokat költenek a
családtagok. A férj és feleség között a leggyakrabban konfliktusok a lakásfelújítás,
lakásfelszerelés, autó, műszaki dolgok vásárlása esetén fordul elő. Konfliktusok alakulhatnak
ki az olyan dolgokból, amit az egyik fél feleslegesnek tart, vagy egy akciós, de szükségtelen
termék vásárlása során. A szülők hobbijával kapcsolatosan is lehetnek nézeteltérések pl.
síelés, vadászat, egyéb sportok. Az egyik fél ezeket drágának találja, míg a másik nem.
Nyaralások tervezésénél is előfordulhatnak a véleménykülönbségek, hogy hova és mennyiért
menjen a család, ami a szülők között zajlik le.
Az internet és telefonnal kapcsolatos kérdésekben is nehézkes az egyetértés, mivel a
gyerek szeretné, de a szülő ezt nem tartja olyan fontosnak. A gyerekekkel kapcsolatban
jelentős konfliktus alakulhat ki a ruha és játékvásárlások területén, mivel a legtöbb gyermek
mindent megvetetne. A családban kialakult konfliktusokat az interjúalanyaim szerint mindig
megpróbálják megbeszélni, egyeztetetnek, elmondják az érveiket és ellenérveiket, megnézik
az anyagi helyzetüket, megpróbálnak kompromisszumdöntésre jutni, ami mindenkinek
előnyös. A gyerekeknek is megpróbálják elmagyarázni, hogy a játék túl drága, ezért helyette
inkább mást válasszanak.
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Előfordult olyan is, hogy az interjúalanyok elismerték, hogy ők nem mindig tudják
megbeszélni a problémákat, gyakran felemelik hangjukat, vitáznak és el kell telni néhány
napnak, míg megnyugodnak a kedélyek.
Az interjúalanyok egy része szerint nehezebb a vásárlási döntéseket meghozni, az
egyensúlyt megteremteni és jobban oda kell figyelni arra, hogy ne alakuljon ki konfliktus
közöttük, gyakran előfordul, hogy a nem közös gyerek háttérbe szorul, neki(k) gyorsabban
mond ellent a mostohaszülő, mint a sajátjának. A gyermekek korából is adódhatnak
problémák, mivel az egyik szülőnek még kicsik a gyerekei, a másiknak pedig már nagyok,
ezért a gyermekek kevésbé fogadják el egymást és mások az igényeik.
A vásárlások során adódó konfliktusok attól is függnek, hogy milyen típusú
mozaikcsaládban élnek. Egy összetett patchwork családban, ahol sokan vannak, jóval
nehezebb meghozni a döntést, mint más mozaikcsaládban. Egy részidős mozaikcsaládban
abból adódhatnak problémák, hogy nem ismerik egymás igényeit, szokásait, rendszereit. Az
interjúalanyok a pótpapás mozaikcsaládban élő k említették, hogy könnyebb döntést
meghozni, mivel gyakran előfordul, hogy a nevelőszülő nem szólhat bele a másik fél
gyermekének nevelésébe, főleg ha már nagyobb gyermekről van szó. A mostohaszülő és a
mostohagyermek közötti vásárlással kapcsolatos konfliktusokra vonatkozó kérdésekre a
válaszadók egy része kitérő, másik része pedig nem valós választ adott. Az interjúalanyok
inkább más példákat meséltek el, hogy „ismernek olyan családokat ahol ebből több a
konfliktus, de náluk ez nem fordul elő”.
Az interjúalanyok kisebb része elmesélte, hogy náluk volt már ebből kifolyólag
konfliktus. Elmondásuk szerint a legnagyobb probléma akkor alakulhat ki, ha az egyik fél
érezteti a másikkal, hogy nem a vérszerinti gyereke és nem fogadja el. Az egyik
interjúalanyom lánya szerint a konfliktusok a vásárlások során inkább a rokonokkal
kapcsolatosan alakulhatnak ki, mivel náluk gyakran előfordult, hogy különbséget tettek a két
gyerek között az egyes ünnepekkor.
Az interjúalanyok nagyobb része nem tartotta anyagilag hátrányosnak, ha valaki
mozaikcsaládban él, kivételt képezett a gyerektartás fizetésének nehézsége. Egyes
interjúalanyok véleménye szerint, anyagi hátrány inkább az egyszülős családoknál
jelentkezik, mivel egy keresetből és a gyerektartásból élnek.
A mozaikcsaládok egy részében megfigyelhető a szülők ésszerűtlen túlköltekezése.
Egyik interjúalany elmondása szerint, az ő lánya nagyon jól kijön ebből a helyzetből, mivel a
távol lévő apuka gyakran túlzásokba esik, és mindent megvásárol lányának. A 19 éves
lánynak ezért nincs állandó otthona, a két otthon között folyamatosan ingázik. Az
interjúalanyok többsége inkább arról számolt be, hogy a távol lévő apák esetleg anyák nem
keresik a gyermeküket, nem foglalkoznak velük.
Jellemző a mozaikcsaládokban élő felnőttekre, hogy két háztartást vezetnek. Az
anyagi nehézségek több tényezőtől is függhetnek. Egyrészt attól, hogy hány gyermek van a
jelenlegi családban és a családon kívül, másrészt, hogy milyen a szülők anyagi helyzete. Egy
jó anyagi helyzetű mozaikcsaládban ritkábban fordulnak elő ilyen problémák.
A 2. táblázatban az interjúalanyok által leggyakrabban említett tényezők alapján,
összefoglaltam a vásárlási döntésekkel kapcsolatos konfliktusok befolyásoló tényezőit, okát,
forrását és a probléma megoldását.
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2. táblázat
A kutatás során feltárt vásárlási konfliktusokat befolyásoló tényezők, források és megoldások

Befolyásoló tényezők
Források, okok
A gyerekek száma a Nagyobb kiadások (autó,
családban
lakás, elektronikai, műszaki
A gyerekek életkora, neme
termékek)
A mozaikcsalád típusa
Nyaralás
(hol,
hova,
Személyiség jellemzők
mennyiért)
A családban eltelt idő
Játékvásárlás
Kompromisszumkészség
Ruhavásárlás
A gyermek elfogadása

Megoldások
Alkalmazkodás
Megbeszélés, egyeztetés
Igazságosság
(különösen
ünnepekkor)
Egyenlőség a gyermekek
között
Türelem
(Anyagi függetlenség)

Forrás: Saját szerkesztés

A kvantitatív kutatás bemutatása
A kvalitatív kutatás eredményeit felhasználva kérdőíves megkérdezést végeztem 2012
januárjától márciusig a 142 mozaikcsalád és 184 hagyományos családmodellben élő körében,
hólabdás mintavételi módszerrel. Jelen tanulmányban a kutatási eredmények közül a
mozaikcsaládos minta jellemzőit, a vásárlási döntések sajátosságait illetve a mozaikcsaládok
és a hagyományos családmodellben élők vásárlási döntéseire vonatkozó hipotéziseket
mutatom be. A válaszadók nagy része nő volt (105 nő és 37 férfi töltötte ki a kérdőívet). A
nők magas aránya azzal magyarázható, hogy a családdal kapcsolatos ügyeket is általában ők
intézik. A válaszadók átlagéletkora 39 év volt, A válaszadók 19%-a egy gyermekkel él
együtt, 39%-a kettővel. A háromgyerekes családok aránya 28%. Négy gyermek már kevesebb
esetben fordult elő (10%) és 5 válaszadónál a családban 5 gyermek él. A mozaikcsaládokban
élő gyermekek 20%-ának nem a válaszadó a vérszerinti szülője. Nagyobb arányban voltak
azok a gyerekek, akinek a válaszadó az édesanyja vagy édesapja. 35 esetben volt a családtól
távol élő egy saját, 11 esetben két, míg két esetben 3 máshol lakó gyermek. A máshol élő saját
gyermekek átlagéletkora 20,14 év. Ez a magas átlagéletkor arra enged következtetni, hogy a
válaszadó már idősebb gyermeke él távol, aki sok esetben már önállósodott vagy tanulmányai
miatt nem lakik a szülővel. Az esetek legnagyobb részében a távol élő gyermek az első
kapcsolatból született. A megkérdezett mozaikcsaládosok közül 47 esetben van a
házastársának velük nem élő gyereke. Az átlagéletkoruk 19,61 év volt, tehát idősebb
gyerekekről van szó. Ők nagyrészt a volt feleséggel élnek, de sokan említették, hogy már
önállóak. A megkérdezettek legnagyobb része felsőfokú végzettséggel rendelkezik (35,2%).
Jelentős részük (32,4%) középfokú végzettséggel bír, 23,2%-uk pedig szakmát tanult. 8
általánossal vagy annál kevesebbel csak a 7,5% rendelkezik. A jelentős számú alacsonyabb
végzettséget valószínűleg a korai családalapítás hozta magával. Az előzetes várakozásoknak
megfelelően a mozaikcsaládos válaszadóknál az élettársi kapcsolat már jelentős (45,8%),
majdnem fele-fele arányban van a házassággal (51,4).
A klaszterelemzés megkezdése előtt faktorelemzést végeztem, de tekintettel arra, hogy
a variációk 30%-át elveszítettük, jobbnak láttam visszatérni a kiindulási változókhoz, ezért a
klaszterelemzés alapját nem a faktorértékek adták, hanem a kiindulási változók. A kutatásban
34 attitűdállítást használtam, amelyeket előzetesen 20 fő közvetlen megkérdezésével
teszteltünk. Az attitűdállítások közül 5 esetben nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést a
csoportok között. A mozaikcsaládokban élőket 4 klasztercsoportba soroltam be, amelyek
életmódjuk alapján markáns eltérést mutatnak.
1.
klaszter: családcentrikus, aktív, hagyománytisztelő. Ebbe a klaszterbe tartozó
egyéneknek első sorban mások megbecsülése a fontos. Családcentrikusak, az élet feladataival
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igyekszenek megbirkózni, ha elbuknak, újra próbálkoznak. Számukra fontos a hagyományok
és a szokások tisztelete, de nyitottak az új dolgokra is. A csoportba tartozók a vásárlási
döntéseiket előre átgondolják, nem jellemző rájuk az impulzusvásárlás, inkább a racionális
döntések. Gyakorlatias beállítottságúak
2.
klaszter: tartós párkapcsolatra törekvő, családcentrikus, passzív, szellemi
beállítottságú. A szabadidejét otthon szereti eltölteni, nem megy a dolgok elébe. Számára a
szabadidő a pénzkeresetnél is fontosabb, a munkájában is inkább elvárja, hogy a dolgok
megtörténjenek vele, mintsem elébük menne. Szellemi beállítottságúak, szívesebben
dolgoznak egy csapatban, mint vezetőként.
3.
klaszter: családcentrikus, aktív gyakorlatias. Ebbe a klaszterbe tartozók kiemelkedően
családcentrikusak, aktívak, és szeretik az újdonságokat. Az innováció iránt nyitottak, szívesen
és gyakran próbálnak ki új termékeket és márkákat is, nem nevezetőek márka hűnek.
Szabadidejét is szívesen tölti el az otthonából kimozdulva, de a családjával. Számukra fontos
a pénz, vásárlási döntéseiben impulzusvásárló.
4.
klaszter: partnerközpontú, passzív, fontos számára a külvilág véleménye
A klasztertagok otthonülők, első sorban a párjuk a fontos számukra. Nem szeretik kipróbálni
az újdonságokat. Vezető típus, nem csapatjátékos, vásárlási döntéseit is racionálisan hozza
meg, nem impulzusok alapján. Kitartó, képes a nehézségekkel szembenézni. A kvalitatív
kutatás eredményeképp a következő hipotéziseket állapítottam meg:
H01: A válaszadó saját telefonszámlája fizetése tekintetében nincs eltérés a hagyományos
és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között.
Ebben az esetben a vizsgált alminták között statisztikailag szignifikáns eltérést
találhatunk. A válaszadók telefonszámlájának fizetésére vonatkozó kérdésre a
mozaikcsaládban élők 50,7%-a felelte azt, hogy maguk fizetik a számlát, és csak 42,3%-uk
felelte azt, hogy közösen a párjával. A hagyományos családmodellben élők ugyanakkor
egészen máshogyan nyilatkoztak a témával kapcsolatban: 54,9% vélekedett úgy, hogy a saját
mobiltelefon számlájukat közösen fizetik a párjukkal, és 34,7%-uk nyilatkozta azt, hogy
maguk fizetik. Ha megfigyeljük a különböző családmodellben élők esetében, hogy a párjuk
milyen arányban fizeti a válaszadó mobiltelefon számláját, azt láthatjuk, hogy a hagyományos
családmodellben élők 10,4%-a esetében fordul elő, míg a mozaikcsaládban élők esetében
7,0%-ban. Tehát a mozaikcsaládban élők inkább megőrzik anyagi függetlenségüket, míg a
hagyományos családmodellben élők közösen intézik kiadásaikat. A χ² statisztika értelmében
(χ² = 8,310) szignifikáns eltérés van az alminták között.
T1: A válaszadó saját telefonszámlája fizetése tekintetében van eltérés a
hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták között.
H02: A válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek telefonszámlájának
a fizetése tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt
alminták között.
A mozaikcsaládok esetében a válaszadók 68%-a nyilatkozta azt, hogy közösen fizetik
a saját, de nem közös gyerek számláját, a hagyományos családmodellben élők esetében is
magas ez az arány: 60%. Ez utóbbi alminta válaszadói nagy arányban jelölték meg a
gyerekeket, mint akik a saját számlájukat rendezik, valószínűleg az életkorukból fakadóan van
erre lehetőségük. A mozaikcsaládban élők válaszai között azonban egyedi módon nagy arányt
képviselt az „én fizetem” válaszlehetőség (25%), ez arra utal, hogy a saját gyerek után a
válaszadók negyede maga fizeti a számlát,. A hagyományos családmodellben élők esetében z
az arány elhanyagolható volt. A χ² statisztika értelmében (χ² = 10,235) szignifikáns eltérés van
az alminták között.
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T2: A válaszadóval egy háztartásban élő saját, de nem közös gyerekek
telefonszámlájának a fizetése tekintetében van eltérés a hagyományos és a
mozaikcsaládok által képviselt alminták között.
H03: A válaszadóval egy háztartásban élő nem saját gyerekek telefonszámlájának fizetése
tekintetében nincs eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt alminták
között.
A mozaikcsaládokban élők a nem saját gyerek estében is úgy járnak el, mint a saját
gyerekkel kapcsolatban: általában- hasonlatosan a hagyományos családmodellben élőkhöz-,
közösen fizetik a számlát (mozaikcsaládok: 67%, hagyományos családok: 79%), de a vér
szerinti szülő szerepe ez esetben is nagyobb a mozaikcsaládban élők körében: 25%. A χ²
statisztika értelmében (χ² = 10,003) szignifikáns eltérés van az alminták között.
T3.:A válaszadóval egy háztartásban élő nem saját gyerekek telefonszámlájának
fizetése tekintetében van eltérés a hagyományos és a mozaikcsaládok által képviselt
alminták között.
Összefoglalás
Bár a mozaikcsaládok megjelenése nem új keletű dolog, arányuk növekedésével
potenciális célcsoportot jelenthetnek a jövő szakemberei számára. A világhálón barangolva
vállaltok hirdetik termékeiket és szolgáltatásaikat a mozaikcsaládok részére. Egészen a
családkohézió kialakításában fontos szerepet játszó társasjátékokon keresztül az oly kényes
öröklési és biztosítási szolgáltatások realizálásán keresztül.
A mozaikcsaládok vásárlási döntéseiket hagyományostól eltérő módon hozzák meg,
jellegzetessége, hogy a családtagok speciális rokoni kapcsolatai miatt sokkal több konfliktust
kell megoldaniuk, mint a hagyományos családmodellben élőknek. Kutatásomban
egyértelműen megmutatkozott ugyanakkor, hogy a mozaikcsaládok is vágynak a „normális
életre”. Úgy vélem, hogy a mozaikcsaládoknak szánt marketingkommunikáció üzenetének
tartalma feltétlenül az elfogadást, a megérést és a pozitív hozzáállást kell, hogy sugározza. A
termékfejlesztések és a szolgáltatáscsomagok kialakítása során figyelembe kell venni a
csoport problémáit, a marketingkommunikációs üzenetben nem csak felvetni, de azonnal meg
is kell oldani a problémát, megkönnyítve vele a mozaikcsaládokban élők mindennapjait.
Kutatásom gyakorlati hasznosságát tehát abban látom, hogy
 el kell oszlatni a társadalomban a mozaikcsaládokkal kapcsolatos előítéleteket (különösen
igaz ez a magyar családokra)
 fel kell hívni nem csak a pszichológusok, szociológusok, pedagógusok figyelmét a
jelenségre
 a marketingszakemberek számára világossá kell tenni, hogy a mozaikcsaládok – mivel a
háztartásban élők száma több, mint az átlagos családnagyság - fogyasztási szerkezete is
eltérő a hagyományos családokétól.
 Az általam elvégzett kutatás korlátait első sorban mindkét alminta esetében az alacsony
elemszámban, továbbá a mintavételi módszerben látom. A kérdőíves megkérdezésben
azokat a termékeket és szolgáltatásokat érintettem, melyek vásárlásával kapcsolatos
konfliktusok a kvalitatív kutatásban is felszínre kerültek. A kutatás jövőbeli folytatása
céljából érdemes lenne az elemszám növelésével nagyobb mintán is elvégezni a kutatást.
A kapott eredményeket egy poszt kvalitatív kutatás keretében egy gyakorlati szakember
és egy mozaikcsaládosokat tömörítő szervezet vezetőjével is áttekinteni, megvitatni
érdemes. Nemzetközi együttműködésekkel célszerű lenne egy összehasonlító kutatást
végezni különböző országokban élő mozaikcsaládokkal kapcsolatban, így feltárhatóvá
válik a jelenség hazai és nemzetközi vonatkozása.
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Huszka Péter132: Néhány gondolat a 13-14 éves korosztály táplálkozási
szokásairól
Összefoglalás:
Felgyorsult világunkban az emberek étkezési szokásai is folyamatosan átalakulnak. Időről-időre újabb trendek
tűnnek fel, melyeket az emberek akarva-akaratlanul követni kezdenek. Magyarországon az egészséges életmód
egy ilyen trend, amely kezd divatba jönni. Valóban így van ez? Vagy csak egy ügyes kommunikációs fogás,
amellyel bizonyos gyártók termékeik forgalmát szeretnék növelni!?
A táplálkozás életünknek, életmódunknak egy olyan eleme, amely közvetlenül befolyásolja egészségünket. Az
étkezési kultúra és szokások az egyik legkorábban kialakuló magatartásforma, amelyben a személyes motivációk
mellett nagy szerephez jut a család, de a nemzeti szokások is meghatározóak. Jelen kutatás a közép
magyarországi régió 205 általános iskolai tanulójának táplálkozással kapcsolatos néhány attitűdjét mutatja be
egy reprezentatív felmérés keretében. Az adatok kiértékelésére az SPSS matematikai-statisztikai programot
használtam.
Kulcsszavak: egészséges életmód, fogyasztási gyakoriság, táplálkozás, élelmiszerek, fogyasztási szokások
Summary:
In ouracceleratedworldalsotheeatinghabits of peopleareconstantlychanging. Fromtimetotimenewtrendsappear
and
peoplearebeginningtofollowthesetrends.
In
Hungary,
thehealthylifestyle
is
such
a
kindthatbeginstocomeintovogue.
But
is
thisreallytrue?
Or
is
itjust
a
smarttrick
of
communicationtoincreasethesalesnumber of manufacturers’ products?
Nutrition is the element of our life and lifestyle that affects our health directly. Eating culture and customs are
one of the earliest evolving attitudes, where personal motivations, family and national customs play mean role.
This research is based on a representative research made among 205 people in the middle Hungarian region.
Data and results were valued in the mathematical-statistical program called SPSS.
Keywords: healthylifestyle, consumptionfrequency, nutrition, foodstuff, consumers’ customs

Bevezetés
Magyarországon a lakosság legsúlyosabb idült betegségeinek kialakulásában az
életmód mellett a táplálkozással összefüggő kockázatok játszanak meghatározó szerepet. Egy
nemrég megjelent tanulmány szerint a magyar gyerekek jobb egészségügyi ellátást és oktatást
kapnak, mint az OECD országokban élő gyerekek többsége. Viszont többet isznak,
dohányoznak, és jobban fenyegeti őket a kamaszkori teherbe esés, mint kortársaikat - derül ki
az OECD gyermekjólétet vizsgáló tanulmányából. Az egészségi állapot hazai romlása az
1960-as évek közepe óta tart, ennek következtében Magyarország egyre jobban leszakadt a
fejlett egészségi kultúrájú – elsősorban nyugat-európai – országoktól. A népesség egészségi
állapota rosszabb annál is, mint ami az ország gazdasági fejlettségi szintjéből következne.
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország még mindig egyike a listavezetőknek az
öngyilkosságok számát tekintve; igen magas a lakosság körében a káros szenvedélyt űzők
aránya; Európában a 100.000 főre számított legtöbb daganatos halálozás éppen hazánkban
regisztrálható. Rendkívül kedvezőtlen a fiatalabb korcsoportok halálozási mutatója is és
világviszonylatban is kimagasló a középkorú férfiak halandósága.
A kutatások szerint a szív és érrendszeri megbetegedések esetén az étrend hatása több
mint 30 százalék, a rosszindulatú daganatok esetében pedig meghaladja a 35 százalékot, de
szerepe van a cukorbetegség, a magas vérnyomás, és többek között a fogszuvasodás
kialakulásában is (RODLER, 2005). Ennek eredményeként hazánkban óránként 7 ember hal
meg elhízás, vagy annak következtében kialakult betegségben (HALMY, 2010). Különösen
nagy problémát jelent a gyermekkori elhízás, hiszen az elhízott gyermekek jelentős része
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felnőtt korában is túlsúlyos lesz. PUSKA, WAXMAN és PORTER (2003) kutatása szerint
17,5 millió öt év alatti gyermek túlsúlyos a világon! Az elhízás legfőbb oka ugyanis a fiatalok
helytelen egészségmagatartása, és mint ilyen, azok helytelen táplálkozási szokásai.
Mindezen adatok alátámasztják kutatásunk fontosságát, amiben a 13-14 éves
korosztály táplálkozási szokásait igyekezzük felmérni a nyugat-dunántúli régióban! A
kutatásban szeretnénk választ kapni arra, hogy mennyire fontos számukra az egészséges
táplálkozás, milyennek ítélik meg egészségüket, és hogy honnan származnak az információik,
amelyek őket táplálkozásukban befolyásolja.
Irodalmi áttekintés
Trendek az élelmiszerek fogyasztásában
A trendkutatás célja, hogy a jelenben feltűnő, de egyre erősödő társadalmi jelenségeket
kutassa, feltárja azok okait és hatókörét, növekedésük várható hatásait a vásárlás, a fogyasztás
területén azért, hogy a gazdaság szereplőinek döntéseit támogassa.
Az élelmiszerfogyasztásban jelentkező trendeket és ellentrendeket olyan tényezők
befolyásolják, alakítják, amelyek a mindennapi életben is fellelhetők. TÖRŐCSIK (2007) a
napjainkban jelentkező food-trendeknél, az alábbi „hívószavakat” alkalmazta:
 élmény, egészség, morál, etika, felelősség, luxus
 esztétika, gyorsaság, kényelem, szakértelem, technika, tudomány, szükség
Ezen hívószavak segítségével azonosított trendeket négy nagy csoportra bontja:
 gyorsaság, kényelem
 környezet, felelősség
 egészség, tudomány
 élmény, szakértelem
A gyorsaság, kényelem csoportjába sorolt kategóriák közé tartozik a fastfood, ami a
rohanó emberek terméke, és ennek különböző változatai a callfood és a fingerfood. Az előbbi
az otthonunkba rendelhető ételeket, míg az utóbbi a menet közben elfogyasztható kis
ételfalatkákat jelenti. A convenciencefood az otthon elkészíthető, félkész- és készételek körét
foglalja magában. Ezen termékek egyre szélesebb körben és egyre jobb minőségben érhetők
el. A gyorsaság és kényelem trendje a kereskedelemben is jelentkezik. A felgyorsult világban
a fogyasztók a lehető leggyorsabban szeretnék megoldani az élelmiszer beszerzéssel
kapcsolatos teendőket is. Előnyben részesítik azokat a kiskereskedelmi egységeket, ahol
mindent egy helyen be tudnak szerezni, és mindezek mellett még a kényelmükről sem kell
lemondani. Ahogy Süle több tanulmányában említi, a logisztikai hely- és időérték különös
hangsúlyt kap a fogyasztás mai viszonyai között, ahol a vásárlási döntésben egyre nagyobb
szerepet kap a gyors hozzájutás lehetősége az időérzékeny vevők, időérzékeny termékek és
szituációk esetén (SÜLE, 2009, 2010).
A környezet és felelősség által meghatározott trendek közé tartozik a biofood
kategória, ami a vegyszermentes, természetességet biztosító élelmiszereket foglalja magában.
Ezen termékkör kereslete egyre jelentősebb, azonban kínálata korlátozott. Az authenticfood
esetén olyan termékekről beszélhetünk, amelyet felelős termelés jellemez, az eladó ismeri,
hogy mi történik az előállítás során, gyakran az eladó és a termelő személye azonos. A
trustedfood esetén a vásárló biztos lehet abban, hogy azt fogyasztja, amit ígértek neki, ezáltal
nem veszélyezteti sem a saját, sem szerettei egészségét. Felértékelődik a local food szerepe,
ami a lakókörnyezetben termelt élelmiszereket foglalja magában. A környezet és felelősség
trendje a kiskereskedelmi egységek üzletpolitikájában is megjelenik. Egyrészt bizonyos
termékkategóriákat még a nagykereskedelmi láncok is a helyi termelőktől igyekeznek
beszerezni, másrészt egyre több üzletben tapasztalható, hogy a csomagolás (pl.: a hentesáru
pultban kapható áruké) és a pénztárnál kapható bevásárló szatyrok is könnyen lebomló, így a
környezetet kímélő anyagokból készülnek.
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Az egészség és tudomány körébe számos trend tartozik. Ilyenek többek között a
healthyfood, a superfood és a novelfood. Az első csoport olyan élelmiszereket jelent, amelyek
természetes eredetűek és az egészségünket szolgálják, a technikai beavatkozás elfogadott. A
superfood természetesen funkcionális hatású, nincs művi beavatkozás. A novelfood olyan
kémiai anyagot tartalmazó étel vagy összetevő, amely létrehozásában kémikusok, biológusok
vesznek részt. Ide tartoznak például a mikroorganizmusok vagy a gombák is. A cleanfood az
allergiások életét könnyíti meg, kiszűri azokat az elemeket, amelyek problémát okozhatnak
egy-egy érzékeny embercsoportnak. A többihez hasonlóan ez a trend is megjelenik az
élelmiszer-kereskedelemben. Aránya a trendek közül a legkisebb, hiszen költségei ennek a
legmagasabbak.
Az élmény és szakértelem által meghatározott csoport a hedonista embert szolgálja.
Ebbe a csoportba sorolható a moodfood, amely élelmiszerek létrehozásának célja a boldog
étkezés, a sensualfood, ami egyszerre több érzékre is pozitív hatással van. A wellness food
már életérzést is közvetít. Az egyes nemzetek konyhája – ethnicfood – ma már könnyedén
beépíthető a hazai ételsorokba, és a régmúlt idők újra divatba hozott élelmiszereivel együtt –
retrofood – az élmények fokozását szolgálják. Mindez a kereskedelmet is erőteljesen
befolyásolja. Az üzletek arra törekednek, hogy a fogyasztói igényeket maximálisan
kiszolgálják, így helyet kapnak az üzletek polcain például a különböző nemzetek konyháinak
alapanyagai és félkész termékei is.
A fogyasztói és vásárlói magatartás
A fogyasztói magatartást két tényezőcsoport határozza meg, a fogyasztó motivációs
értékrendszere, valamint a szükséglet kielégítés alternatíváit meghatározó technológiai
tényezők.
A fogyasztói magatartáson belül az élelmiszerfogyasztói magatartás több szempont
szerint is speciális helyet foglal el. Egyrészt az ember létfenntartásához kapcsolódik
közvetlenül vagy közvetve, másrészt hosszú biológiai, társadalmi, kulturális folyamatok
eredménye, harmadrészt a legkomplexebb emberi magatartásforma (LEHOTA, 2001). Az
élelmiszerfogyasztói magatartást több ellentmondás is jellemzi. Az élelmiszerfogyasztó alap
ellentmondása a mindenevő paradoxona (az ember, mint növény- és húsevő). Véleményük
szerint az élelmiszer fogyasztás forrása az emberi jó és rossz közérzetnek egyaránt. Az
elfogyasztott élelmiszer alapja az egészségnek, de okozója lehet a betegségnek is. Továbbá az
ember fenntartása más élőlények elpusztításával jár együtt.
Az élelmiszerfogyasztói magatartást közvetlenül meghatározó tényezők:
- biológiai
- pszichológiai
- szociológiai
- antropológiai
- kulturális
- közgazdasági tényezők
Napjainkban nagy jelentősége van a közgazdasági tényezőknek. A közgazdasági
tényezők a jövedelem, az ár, és a fogyasztói kiadások szerkezetét takarják.
TÖRŐCSIK (2007) más oldalról vizsgálja a témakört. Kutatásai alapján az étel- és
étkezésválasztás két szélsőséges pontja a tisztán tudatosság és a tisztán élvezet által motivált
döntés. Mindezt befolyásolja egy adott háztartás felszereltsége, technikai lehetőségei,
infrastruktúrája, a választott alapanyagok, a döntéshozó és a felhasználó tudásának szintje,
annak kiterjedtsége, és az adott egyén/család/háztartás életstílusa (1. ábra).
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1. ábra
A food gondolati kör elemei

Forrás: Törőcsik, 2007

A vásárlói és a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők meghatározott
kapcsolatban állnak egymással, állandó struktúrát alkotnak, amelyet vásárlói, illetve
fogyasztói magatartási modellnek hívnak.
Az általános fogyasztói, illetve vásárlói magatartási modellek kritikájaként is
értelmezhetők az ún. termékcsoporthoz köthető modellek. Ezek arra a megállapításra épülnek,
hogy a termékcsoportokhoz kapcsolódó fogyasztói magatartás jelentősen eltérhet az
általánostól (BERKE, 2003). Ilyen eltérés többek között az érzékszervi érzékelés megléte
élelmiszereknél, a szükséglet alapvető jellege, akárcsak a kultúra és a szubkultúra
meghatározó jelentősége (LEHOTA, 2001).
A végzettség növekedésével a vásárlók nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészséges
életvitelre, és egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy tudatosan kell táplálkozni
(HUSZKA, 2009). ). A szubjektív életminőség vizsgálatával foglalkozó tanulmányok azt
mutatják, hogy az egészség a legfontosabb dimenzió a magyar válaszadók értékelése alapján
(Ercsey (2012a, ERCSEY, 2012b). Ugyanakkor a pilot kutatás eredményei rávilágítanak arra,
hogy az egészség fontosságának megítélésében nem az életkor, hanem a nem és az iskolai
végzettség játszik meghatározó szerepet (ERCSEY, 2012b). Konczosné és társai – a
felsőoktatási hallgatók fogyasztói magatartásának vizsgálatakor – megállapítják, hogy „az
egyetemi éttermek kínálatában egyre jelentősebb helyet kell kapniuk a zöldsalátáknak, a natúr
szárnyas húsoknak, a gyümölcsnek, a cukormentes üdítőknek, a jól látható helyen feltüntetett
kalóriatábláknak” (KONCZOSNÉ et al, 2010a: 806).
Az egészség gazdasági kérdései
Hazánk egészségügyi kiadásai, a betegségek kezelése jelentős terheket jelent mind az
állami és mind a magánszektorra. Az egészségügyi kiadások aránya az ország GDP-ből 2008ban 7,2%-ot tett ki, 2009-ben pedig 7,4%-ot. Ez elmarad az OECD országok 9,5%-os
átlagától. Az egészségügyi kiadások magyarországi mértéke 2008-ban 1932 milliárd forintra
tehető. Ezen összegből az államháztartás 1372,1 milliárd, míg a magánszektor 559,6 milliárd
forinttal részesült (BÖRÖNDI, 2012).
Az egy főre jutó állami egészségügyi kiadás 137 ezer forint volt, a háztartások egy
főre jutó közvetlen kiadása 46 ezer forint, azaz az államnak minden, egészségügyre elköltött 3
forintját a háztartások további 1 forinttal egészítették ki. A magyarországi egészségügyi
kiadások 71%-át állami, 29%-át magánkiadások tették ki 2008-ban. Az állami részesedés
alacsonyabb az OECD országok átlagánál (73%), és alacsonyabb, mint Csehországban (83%),
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Ausztriában (77%), Szlovéniában vagy Lengyelországban (72–72%), de magasabb, mint
például Szlovákiában (69%). Az állami szerepvállalás aránya 2009-ben tovább csökkent
hazánkban, 69,7%-ra (KSH, 2010).
Az OECD és az Európai Bizottság közösen készített, "Health at a Glance: Europe
2012” című jelentéséből kiderül az is, hogy 2000-2009 között az egy főre jutó egészségügyi
kiadások növekedést mutattak (4,6% volt átlagosan). Ez a kedvező trend 2010-ben
megfordult, egész pontosan 0,6%-kal csökkent. Ez az első alkalom 1975 óta, hogy az
egészségügyi kiadások csökkentek Európában. Az egyes országok között természetesen óriási
eltérések mutatkoznak. Bár a jelentés nem mutat romló tendenciát a lakosság egészségi
állapotában a válság miatt, azonban hangsúlyozza, hogy hatékony egészségügyi kiadásokra
van szükség ahhoz, hogy az EU tagállamainak egészségügyi rendszerei eleget tudjanak tenni
alapvető céljaiknak.133
Annak ellenére, hogy az említett jelentés hangsúlyozza azt is, hogy a megelőzésre
fordított kiadások jóval költséghatékonyabbak, mint a betegségek kezelésére fordított jövőbeli
kiadások (hazánkban a különféle prevenciós programokra szánt közkiadás 4%) ez sajnos
„kevésbé tudatosul a döntéshozók körében”.- pedig kellene! Hazai össztermékéhez mérten
2010-ben ugyanis Hollandia költött a legtöbbet az egészségügyre, a GDP 12 százalékát, az
uniós átlag pedig kilenc százalék volt. Az egészségügyi helyzet javulásával ugyanis iszonyú
mennyiségű pénz maradhatna meg. Ha összevetjük az egyes betegségek az állami
költségvetést terhelő „pénzügyi terheit”, akkor láthatóvá válik, hogy a már meglévő
betegségek költségterhe jóval jelentősebb ennél. Az Európai Unió felnőtt lakosságának több
mint fele túlsúlyos, 17%-a pedig elhízott. Az elhízottak aránya, jelenleg Romániában és
Svájcban a legalacsonyabb (8%) és az Egyesült Királyságban és hazánkban a legmagasabb
(25%). Az elhízás és a dohányzás a legfontosabb kockázati tényezők a szívbetegségek és a
stroke kialakulásában, amely 2010-ben az elhalálozások több mint egyharmadáért (36%) volt
felelős.
A különböző betegségek „költségvonzatai” a direkt és az indirekt költségek szintjén
értelmezhetők. A direkt költségek közé tartoznak az egészségügyi ellátórendszernek a
közvetlen költségei, tehát a kezelésekre fordított összegek. Az indirekt költségek között pedig
pl. az elveszett gazdasági haszon jelentik meg - pl. a táppénz - (SZŐCS, 2011).
Az elhízás direkt költségei az Egyesült Államokban 2009-ben elérték a 147 milliárd
dollárt. Az elhízással összefüggő három fő betegség (cukorbetegség, szívbetegségek,
daganatos megbetegedések) kezelésére 1,8 trillió dollárt kell fordítani évente (HUFF, 2010).
Egy elhízott ember ápolásának költségei pedig megközelítőleg 42%-kal haladják meg egy
normál súllyal rendelkező társáét (FINKELSTEIN és KOSA, 2003). Mindezek mellett a
lakosság egyre inkább befektetésnek tekinti az egészségére fordított összegeket. A magyar
lakosság éves szinten közel 2254 milliárd forintot költ az egészségre. Ennek több mint felét a
gyógyhatásúnak és egészségesnek tartott termékekre, egészségfejlesztésre, gyógyszerre,
gyógyászati termékekre, 381 milliárd forintot az egészségügyi ellátásokra, 315 milliárd
forintot az egészséges étkezésre, míg 306 milliárd forintot az egészséges életmóddal
kapcsolatos szolgáltatásokra költenek (LANTOS, 2011). Ez felveti tehát a prevencióra
fordított összegek emelésének kérdését, kiegészítve a hatékonyabb kommunikációra való
törekvéssel. Ha a lakosság tudatosan és hatékonyan tudná felhasználni az egészségére
fordított összeget, akkor a betegségek kezelésére fordított összegek is csökkenhetnének.
Látható, hogy a betegség „leküzdésére” és azok megelőzése jelentős pénzeszközök költ az
állam és a lakosság is. Az állam sok esetben „kényszerintézkedésekkel” akarja a „lakosságot a
helyes útra terelni”. Ezen intézkedés sorozathoz sorolható, hogy Finnország, Franciaország és
Magyarország az elhízás elleni küzdelem részeként a adót vetett ki az egészségtelen
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élelmiszerekre és italokra, amelyek egyrészt az állami bevételeket hivatottak növelni,
másrészt az étkezési szokásokat hivatottak megváltoztatni.
A táplálkozási ajánlások változásai
A táplálkozás életünknek, életmódunknak egy olyan eleme, amely közvetlenül
befolyásolja egészségünket. Ez a megállapítás nemcsak a gyermekkori táplálkozásra igaz
(még akkor sem, ha az kétségtelenül kihat egész életünkön át), hanem egészen életünk végéig
figyelnünk kell arra, hogy mikor, mit és mennyit eszünk vagy iszunk.
Az étkezési kultúra és szokások az egyik legkorábban kialakuló magatartásforma,
amelyben a személyes motivációk mellett nagy szerephez jut a család, de a nemzeti szokások
is meghatározóak. „A kedvezőtlen táplálkozási szokások, mint pl. a zsíros, és a
tartósítószerekkel „túltömött” ételek fogyasztása illetve a rendszertelen és egészségtelen
táplálkozás” (HUSZKA, 2010) nyilvánvalóan egy sor más tényezővel karöltve (pl. genetikai
és környezeti „örökségünk”) jelentősen ronthatják életkilátásainkat.
A táplálkozási ajánlások az elmúlt néhány évben számos változáson mentek keresztül,
mind Európában, mind hazánkban. Ennek fő oka, hogy a kilencvenes években számos, a
táplálkozástudományt átfogó vizsgálat történt (WWW.CIE.HU, 1988).
A bekövetkezett változás legfőbb iránya, hogy az új, modernebb szemlélet szerint –
melyet a WHO és a FAO közölt 1996-ban – a táplálkozási ajánlásoknak a mennyiség helyett a
minőségen kell alapulnia (RODLER et al., 2005). A legfrissebb amerikai és a nyugat-európai
étkezési ajánlások szerint már semmilyen élelmiszert nem kell elvetnünk, csak ügyelnünk kell
arra, hogy milyen mennyiségben, és még inkább, hogy milyen minőségben fogyasztjuk azt.
Ez azt (is) jelenti, hogy nincs egészséges vagy egészségtelen termék – minden étel fontos a
szervezet számára, ha azt mértékkel és a többi táplálékunkkal „összhangban” fogyasztjuk.
Az is nyilvánvaló, hogy korunk műszaki vívmányainak „hatása”, - mint például a
tartósítószerekkel „dúsított” félkész- és készételek, a génmódosított termékekből előállított
termékek - csak több emberöltővel később válnak majd ismerté. Ugyanígy a korszerű,
hatékony gyógyszeres kezelés egy-egy egyén életét meghosszabbítja, de e kezelések késői
következményét esetleg szintén csak több generáció után észleljük. Lehet, hogy egy
világméretű kísérlet részesei vagyunk!? (HUSZKA, 2010)
Ezek mellett szinte valamennyi táplálkozással kapcsolatos kutatás hangsúlyosan
felhívja a figyelmet arra, hogy a korszerű táplálkozás mellett rendkívül fontos az egészséges
életmód, a rendszeres testedzés (RODLER, 2004).”Mindent összevetve egyfajta
paradigmaváltásra lenne szükség, ahhoz hogy hatékonyan és valóban egészségünk
szolgálatába állítva tudjunk részt venni tudatos egészségmegőrző programokon, és így
formáljuk életünket. A szemléletváltás vonatkozik a kínálati és keresleti oldalra egyaránt”
(DARABOS 2008). „A tápanyagcélok ún. populációs átlagos tápanyag-beviteli ajánlások,
amelyek megtartása bizonyítottan csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát”
(RODLER és ZAJKÁS, 2004). Konczosné és társai - a felsőoktatási hallgatók fogyasztói
trendjeit vizsgálva - megállapították, hogy növekvő igény mutatkozik a wellness iránt, és „a
hallgatók, mint fogyasztók elvárásai mutatkoznak meg a sportolás, a szabad idős
élménykeresést biztosító programok, az extrém sportok, az élet élvezése iránti igény növekvő
jelentőségében (KONCZOSNÉ et al, 2010b: 192)
A legtöbb országban a fogyasztók felé könnyen értelmezhető „üzeneteket küldenek” a
táplálkozási szakemberek. Ezen üzenetek többnyire valamilyen illusztrált formában jelennek
meg. Ez az illusztráció lehet pl. piramis (USA), szivárvány (Kanada), pagoda (Kína), vagy
mint hazánkban a ház ábrájának segítségével kerültek bemutatásra az egészséges táplálkozás
ajánlásai. Az egészséges élet alapját a testi-lelki harmónia, a rendszeres testmozgás, és a
táplálékok egymáshoz „illő aránya” adja meg.
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„A nagyüzemi, növényvédőkkel, műtrágyákkal szennyezet globalizálódó
mezőgazdaság állítja elő a tömegtermelésre és tömegfogyasztásra berendezkedett
élelmiszeripart alapanyaggal. Az ép testben ép lélek filozófiának alapvető eleme azonban az
egészséges táplálkozás. Jó volna ezért, ha minél több étterem venné fel kínálatába a wellness
szolgálatába állított gasztronómiát. A biogazdálkodás és az ehhez köthető élelmiszertermelés
elterjedése egyelőre azonban messze nem mondható földünkön általánosnak”(DARABOS
2008).
Az egészséges táplálkozás alapját a gabonafélék teszik ki. Ez az élelmiszercsoport és a
belőlük készült ételek jelentős energiaforrások. Az előzőekben említett piramis vagy ház
oldalfalait (alapjait) a zöldség-, és főzelékfélék, valamint a gyümölcsök alkotják – minél
változatosabb formában –, a tető pedig a húsokból és húskészítményekből, valamint tejből és
tejtermékekből épül fel (fontos tudni, hogy az ajánlás szerint a burgonya nem számít
zöldségfélék közé). Ezekből az élelmiszer-csoportokból naponta többször is kell fogyasztani.
Azok a táplálékok, amelyek zsiradékban és cukorban gazdagok, nem szerepelnek ezekben az
ajánlásokban, ezért ezeket inkább hetente, vagy ritkábban célszerű fogyasztani (RODLER,
2004). A táplálkozási piramis egyszerű és átlátható segítséget nyújt ahhoz, hogy mi magunk is
egészséges étrendet tudjunk összeállítani. A legfontosabb különbség a korábbi ajánlásokkal
szemben azonban az, hogy hangsúlyozzák az egészségre jótékony hatású zsiradékok
fontosságát (pl. olivaolaj) is.
Csaknem mindegyik ajánlás legfőbb hibája, hogy túl általános. Nem tesz különbséget
a pl. a növényi és állati zsírok, a finom- és teljes kiőrlésű pékáruk között. A legújabb
táplálkozási piramist a Harvard Egyetem Közegészségügyi Intézetének kutatói állították össze
(2. ábra).
Bár a piramis felépítése számos új elemet tartalmaz, azonban objektivitását tekintve
dilemma merülhet fel, mivel az „egészséges” zsírok és olajok fogyasztását erőteljesen
ajánlják, míg a tejtermékek, különösen a vaj a ritkábban fogyasztott kategóriába sorolódik. E
„dilemma feloldására” nézzünk körül hogy hazánkban milyen a tejtermékek fogyasztásának
szakmai megítélése.
2. ábra
A táplálkozási piramis

Forrás: http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource
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Tejféleségek és tejkészítmények táplálkozási jelentősége
A tejtermékek a többi alapélelmiszer (húskészítmények, zöldségek és gyümölcsök
sütőipari termékek) közül is kiemelkedő jelentőségűek, legkevésbé nélkülözhetőek.
A tejtermékek az emberek egyetlen életszakaszában sem nélkülözhetők. A tej és tejtermékek
pótolhatatlan szerephez jutnak az újszülöttek táplálkozásában, a gyermekek és fiatalkorúak
élelmezésében, és szinte közhelyszámba megy az a tény, hogy a terhes nők és a szoptató
anyák csak a tejfogyasztással védhetik meg maguk és magzatuk egészségét. Az idősek
táplálkozásában betöltött szerepük is alapvető.
A tej és tejtermékek hagyományosan ismert sokféle táplálkozásbiológiai előnye végül is nem
bizonyult elegendőnek az ellenük indított méltánytalan támadásokkal szemben. Az egyik
legnagyobb kivetítődése ennek a „Keys-féle lipid-elmélet”. Eszerint az állati zsírok – közte a
tejzsír – koleszterintartalma és nagyobb telített zsírsavtartalma lenne felelős az
érelmeszesedésért, avagy az agyérkatasztrófáért. A tejzsír elleni harc a tejtermékek imázsának
gyengítését eredményezte, pedig a valóságban a tejtermékek nemhogy elősegítik, hanem
épphogy gátolják a magas vérnyomás kialakulását, ezáltal az agyérkatsztrófákat (BIRÓ,
1997). Ma a világon egy főre vetítve mindössze mintegy évi 97 liter tejfogyasztás jut. Ez az
önmagában is csekély mennyiség területileg rendkívül egyenlőtlenül oszlik el. Európa fejlett
nyugati részén nem ritka a 250-340 l/fő/év összes tejfogyasztás, szemben a kontinens keleti
részén tapasztalható 100-200 literes fogyasztással. Az afrikai és ázsiai térségben a legtöbb
ország esetében ez 15-50 liter között alakul.
A hazai tejtermék-fogyasztási cél megfogalmazásánál az egyik kiindulási támpont, hogy a
„magyar néma járványként” minősített csontritkulás mögött álló 1:2 Ca:P aránynak az 1:1
ideálisra való kiegyenlítéséhez mintegy 260-270 kg/fő/év tejben kifejezett összes
tejtermékfogyasztásra lenne szükség. Ezen ideális cél elérésének realitása a közeli jövőben
igen csekély (SZAKÁLY S., 2001,SZAKÁLY Z., 2011).
Tejtermékek a lakosság egészségének védelmében
A XX. század második felében olyan sok újszerű eredményt hoztak a
táplálkozástudományi kutatások, amelyhez alig mérhetők az emberiség történetének korábbi
időszakaiban felhalmozott megállapításai. E századvégi kutatások eredményei a földön lévő
élelmiszerekben fellelhető biológiailag aktív anyagok kimutatásával kapcsolatosak
(SZAKÁLY S., 2001). Mint arra az előzőekben már részben utaltam, az elmúlt öt évtized
tudományos és érdekrendszeri összecsapásai éppen a zsiradékok (állati zsírok és növényi
olajak) táplálkozási megítélése körül zajlottak. A tejzsírról a legújabb kutatások kiderítették,
hogy az egyik hosszú szénláncú telítetlen zsírsava nagyrészt konjugált formában van jelen,
köszönhetően a kérődző állatok bendőmikroflorájának. Ez a gyakran CLA rövidített néven is
szereplő konjugált linolsav a rákképződés egyik legnagyobb ellenlábasa. A CLA felvétel
70%-a tejtermékekből, 20%-a a kérődzők szöveti zsírjából, 10%-a pedig ezek
felhasználásával készített élelmiszerekből származik. Más élelmiszerek ilyen bioaktív
anyagokat nem vagy csak nyomokban tartalmaznak (VARGA, 2000, SZAKÁLY S., 2001,
SZAKÁLY Z. 2011). A CLA-n túl a tejzsír egyik foszfolipoid anyaga, a szfingomielin,
továbbá a sajtok érlelése során felszaporodó vajsav, végül pedig a tejzsír gazdag A-vitamin és
β-karotin tartalma ugyancsak hatékony rákvédő. A tejzsír, az abban gazdagabb teljes tej, de
különösen a vaj fogyasztása tehát hatékonyan védi a szervezetet a rákbetegségek fellépésétől.
Másik hatása a konjugált linolsavnak az immunmodulálás, ami az immunrendszer védelmi
kapacitásának szabályozott erősítését jelenti, de a testizom zsírmentesítésében is
közreműködik (SZAKÁLY S., et al., 2001, SZAKÁLY Z., 2011).
A rák elleni védelmen túl a tejzsír ún. rövid szénláncú zsírsavai a gyermekeknél
növekedési faktorok és általános baktérium gátlók. Általános élettani előnyként említhető,
hogy a tejzsír a benne lévő vitaminokkal együtt az ételzsírok közül a legkönnyebben
243

emészthető, kíméli a májat és a hasnyálmirigyet. További újonnan feltárt bioaktív és
élettanilag előnyös tejzsír-összetevők: az elenyésző transz-zsírsav tartalom, valamint az
ideális omega-6 és omega-3 zsírsavarány (SZAKÁLY S., 2001).
A tejfehérjék és a tejcukor bioaktív anyagai
A tej alkotórészei közül a tejfehérjék a leggazdagabbak bioaktív alkotókban, ennél
fogva hatásaik is sokfélék. A kazein származékok közül a kazomorfinek ún. „jóérzést”
kiváltó, fájdalomcsökkentő anyagok. A tej eredetű savófehérjék pedig együttesen erősítik az
immunrendszert és antioxidáns hatásúak. Említést érdemel még a tejfehérjék közül a
glükomakropeptidek, amelyek gátolják a szívinfarktust (SZAKÁLY S., 2001). Az említett
szerző kiemeli, hogy a tejfehérjék egész sorát ma már ipari méretekben szintetizálják, és
használják fel különböző készítményekben, vagy funkcionális (egészségvédő) élelmiszerek
gyártásához. A savófehérjéknek rákvédő és A-vitamin felszívódását elősegítő hatása is van.
A hosszú ideig közönséges szénhidrátnak, a csupán tejipari színtenyészetek tápanyagforrásának tekintett tejcukor táplálkozási jelentősége mára rendkívül módon felértékelődött.
Kutatások sora erősítette meg azokat a régebbi megfigyeléseket, hogy a tejcukor elősegíti a
kalcium, magnézium, a foszfor és más ásványi anyagok felszívódását. A magyar táplálkozási
szokások következtében a táplálkozásbiológiailag optimális napi 1000-1000 mg Ca és P
bevitellel szemben ugyanis a mai magyar diétában, mint ahogy azt már az előbb említettük
1:2 arányban testesül meg. A foszfortúlsúlyt csak a tejtermékekkel tudnánk kiegyenlíteni,
csakhogy ahhoz a jelenlegi alacsony szintet legalább a duplájára kellene növelni. Ennek
következtében jelentősen javulhatna a csontritkulás kialakulásának valószínűsége, és mivel a
tejkalcium hatékonyan véd a nálunk igen gyakori vastagbélráktól, ennek gyakorisága is
csökkenne. A tejcukor gátolja a májban a zsírlerakódást is. A tejcukorból képződik a
feldolgozás során (pl. ultrapasztőrözés hatására), részben pedig a szervezetben a laktulóz és a
laktitol, amelyek az egészség megőrzésében alapvető szerepet játszó probiotikumok(bélazonos
tejsavbaktériumok) kizárólagos táplálékai. Ez elősegíti a bélflórában a humánbarát
mikroorganizmusok elszaporodását (SZAKÁLY S., 2001, SZAKÁLY Z., 2009).
A tej bioaktív vitaminjai
A zsírban oldódó vitaminokat már érintettem a tejzsír élettani hatásainak
tárgyalásánál, ezért itt a fontosabb vízben oldódókról ejtek szót. A tej gazdag B2 és B12
vitaminban, amelyek napi szükséglete már 0,7 ill. 0,3 liter tejjel fedezhető. Az említett
vitaminok fontos szerepet töltenek be a növekedés és bőrregeneráció illetve vérszegénység
leküzdésében. A közelmúltban vált ismertté a folsav és a hozzá csatlakozó egyéb vitaminok
szerepe a fehérje-anyagcserében is.
Mint láthatjuk a tejtermékek élettani hatása rendkívül kedvező, ezért kritikusan kell
szemlélnünk minden olyan észrevételt, ami ennek az ellenkezőjét állítja. Mindazonáltal el kell
ismerni azt a tényt, hogy a lakosság egy részében a tejtermékek kedvezőtlen allergiás
reakciókat vált ki, illetve jelen termék esetében is igaz lehet a mértékletesség, vagy talán
helyesebb úgy fogalmazni, hogy a különböző élelmiszerféleségek fogyasztásának mennyisége
egymással is arányban kell, hogy álljon.
Anyag és módszer
A kutatás feladata egy megbízható adatsor felállítása a 13-15 éves korosztály
egészségtudatosságának, egészséges életmódjának, egészségi állapotának és táplálkozási
szokásainak vizsgálata vonatkozásában. A vizsgálat több lépcsőben zajlott le - és tervek
szerint a következő években is folytatódni fog. Jelen cikkben a fiatalok táplálkozási
szokásainak vizsgálata kerül ismertetésre.
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Mindezen célok és feladatok korrekt megvalósítása érdekében az alapsokaságból vett
minta összeállításánál szándékom a reprezentativitás és a véletlenszerűség biztosítása volt.
Egy korábban kidolgozott többlépcsős mintavételi eljárás segítségével (SZAKÁLY Z., 1994,
HUSZKA P., 2006) többszörös reprezentativitást sikerült elérni. A kvótarendszert nem és
iskolai végzettség szerint úgy állítottam össze, hogy tükrözze a megadott korosztályt.
A megbízható eredmények alapja – a reprezentativitáson túl – az, hogy biztosítani kell
a véletlenszerű kiválasztás lehetőségét is. Ehhez az ún. „minden n-edik” módszert
alkalmaztam, amelynek fontos jellemzője, hogy minden egyes személynek azonos esélye van
a mintába való bekerüléshez.
A fentieknek megfelelően a kérdőívek kitöltése a véletlenszerűen kiválasztott oktatási
intézmények 8. évfolyamában történt úgy, hogy minden második iskolában csupán egy
osztály (A, B, C sorrendben) került megkérdezésre. A többi (páratlan sorszámú) iskolában
ugyanakkor az osztályok közül véletlenszerűen két osztályt választottam ki (feltéve, hogy
több évfolyam is volt az intézményben). A kérdőíveket az adott osztály minden egyes tanulója
kitöltötte. A vizsgáltba 205 személy került bevonásra.
A nagyszámú adat feldolgozása az SPSS for Windows 14.0 matematikai-statisztikai
programcsomag segítségével történt. A program felhasználásával gyakorisági eloszlások,
kereszttáblázatok segítségével vizsgáltam az egyes változók egymással, valamint a
háttérváltozókkal való összefüggéseit. Az átlagszámítások mellett a Chi2-próbával
(MALHOTRA, 2001) szignifikancia vizsgálatokat is végeztem.
Eredmények és értékelésük
Érték-e az egészség?
Napjainkban már nem csak a felnőtteknek, hanem a „gyermekeknek” is lehetősége
nyílik azon értékek megválasztására és megvalósítására, amelyek fontosak számukra. Az
ókorban a bátorság, becsületesség, barátság és őszinteség számítottak a legfontosabb
értékeknek, addig ez manapság már nem ilyen egyértelmű, sőt egyre inkább veszélybe
kerülnek ezek az „ősi” értékek. Ezért is fontos, hogy az értékekre való nevelést már
kisgyermekkorban elkezdjük. Másrészt a kutatás során szerettük volna „megtudni”, hogy az
egészség értékként jelenik-e meg gyermekeink „mindennapjaiban”. Napjaink „kérdőíves
világában” már mindenki tudja a „helyes választ”, így ha „direktbe rákérdezünk” az egészség
fontosságára a többség annak fontosságát hangsúlyozza és persze a megkérdezett is
egészséges életmódot folytat.
3. ábra
Az egyes tanulók számára első helyre sorolt érték százalékos megoszlása

Forrás: Saját szerkesztés
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A kérdőívben tizenöt értéket soroltam fel. Kértem a tanulókat, állítsák 1 – 15-ig
fontossági sorrendbe úgy, hogy az egyes a legfontosabb, a tizenötös a legkevésbé fontos
számukra. Az eredmény a következőképpen alakult (3. ábra). A diagram azokat az adatokat
mutatja, hogy hány diák tette első helyre egyik-másik értéket. Látható, hogy a gyermekek
többségének (47%) a család a legfontosabb érték. Ezt követi a szeretet (30,5%), majd a
boldogság (3%), a barátság (3%) és az ünnep (3%) Az érték szempontjából a harmadik – két
százalékos blokkban található – a becsület, az őszinteség és az egészség. Az e csoportba
tartozó értékeket a tanulók közül négyen-négyen rangsorolták az első helyre. A tisztelet és a
szorgalom úgy tűni nem jelent értéket gyermekeinknek.
A szeretet és a család, mint a társadalom legfontosabb szocializációs színtere nem
véletlenül jelent értéket a 13-14 éves korosztály számára. Mint mindannyian, a gyermek is
legelőször a családban családtagjain keresztül sajátítja el első ismereteit, fogalmát a világ
dolgairól, az együttélés szabályairól, és itt éli meg a siker édes- és a kudarc keserű ízét.
Minden család egy jól, kevésbé jól, vagy rosszul működő önszabályozó rendszerként kell,
vagy inkább kellene, hogy működjön. A harmadik ábráról jól látható, hogy e két érték a
legfontosabb, mégpedig nemtől és a család anyagi helyzetétől függetlenül. Messze ezen
értékek után „jelennek meg” a társas együttlét „jelzőszavai”, mint a boldogság, a barátság, a
becsület és sajnos a tiszteletet senki nem rangsorolta az első helyre.
Témánk szempontjából az egészség megítélése érdemel kiemelt fontosságot és sajnos
a sejtés beigazolódott. A kamaszok számára az egészség nem jelent kiemelkedő fontosságú
értéket (jelzem az őszinteség és a becsület sem szerepelt valami jól). Meglepő volt számomra
az is, hogy 4 tanuló az egészséget utolsó helyre sorolta. Ez utalhat arra, hogy szerencsés
családban növekednek ezek a gyermekek, hiszen valószínű nem találkoztak családjukban
„komolyabb” betegséggel. Utalhat azonban arra is, hogy nincsenek tudatában az egészség
fontosságával, mert sem otthon, sem máshol nem beszélnek róla.
Az egészség, mint érték
Az egészség értékességét többnyire nem kérdőjelezi meg egy középkorú ember sem,
mert „addigra” felismerik annak értékét. Az egészség tehát rendkívül fontos és
pótolhatatlan.A család, mint elsődleges szocializációs közeg központi szerepet tölt tölthet be
minden érték így az egészségtudatosság kialakításában és rendszerré szerveződésében is.
Azok a családok, akik értékrendszerükben „megjelentetik” az egészséges életmódot, és
mintával segítik az egyes értékek megfelelő rendszerbe szerveződésének folyamatát és azok
fejlődését, képesek arra, hogy egészséges nemzedékeket neveljenek.
4. ábra
Honnan tájékozódnak a tanulók az egészséges életmódról

Forrás: Saját szerkesztés
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Kutatásom során kíváncsi voltam, hogy a megkérdezett gyermekek hogyan
vélekednek saját egészségi állapotukról és családjuk táplálkozási szokásairól. Nem kevésbé
fontos annak ismerete sem, hogy az iskolában van-e lehetőségük a kamaszoknak az
egészségről, az egészséges életmódról tanulni, informálódni.
A megkérdezettek közül a többség, 93,6% hallott az iskolában az egészséges
életmódról (4. ábra). Ez véleményem szerint jó arány, bár (és nem csak saját tapasztalataim
szerint) sok esetben kérdéses annak szakmaisága.
A 4. ábrából kiderül (ennél a kérdésnél a tanulók több választ is megjelölhettek) hogy
a legtöbben biológia órán (29,5%), külső előadótól (26%), illetve az osztályfőnöktől (23,5%)
kaptak információt. Meglepetésemre testnevelés órán mindössze 28 gyermek, 14% hallott az
egészséges életmódról. Úgy gondolom a táplálkozás mellett az egészséget befolyásoló egyik
legfontosabb életmódbeli jellemző az, hogy egy társadalom tagjai milyen gyakran vesznek
részt rendszeres fizikai aktivitásban. A civilizált társadalmakra egyre inkább jellemző az ülő,
mozgásszegény életmód már gyermek és fiatalkorban is. A fiatal társadalom számára a fizikai
aktivitás egyik legfontosabb területe az iskolai testnevelés kellene, hogy legyen. A testnevelés
és a sport ugyanis amellett, hogy egészségünket nagymértékben befolyásolja, alkalmas a
kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a tolerancia szellemének megismertetésére, valamint
aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül, önkifejezésre, önmegvalósításra
ad lehetőséget. Habár a kutatás nem tér ki arra a kérdésre, hogy a fiatalok a témában milyen
mértékben szereznek ismereteket egymástól, de a korosztály esetében korábbi vizsgálatok
alapján feltételezhető, hogy jellemzőbb az információ és tudásmegosztási hajlandóság, mint a
felnőtt társadalom esetében. (LŐRE, 2008)
Érdekes eredmény, hogy a gyermekek egy részének szerepel az órarendjében
egészségtanóra című tantárgy, ám mindössze 3 gyermek tüntette fel az egyéb megjelölés
mellett ezt az információforrást. Volt, aki a szüleit nevezte meg, vagy az osztálytársát, és volt,
aki egy kereskedelmi televíziós csatorna egyik műsorában hallott az egészséges életmódról.
A felmérés egyik sarkalatos kutatási területe a saját egészség megítélése volt. Arra a kérdésre,
hogy mennyire fontos számodra az egészség, 64,9% válasza a következő volt: Fontos, de nem
mindig sikerül tenni érte. Habár 18,3% a legfontosabbnak tartja, ez az arány véleményem
szerint igen csekély. Aggasztóan sok diák (10,5% ) úgy gondolja, ráér még az egészségével
foglalkozni, a megkérdezett diákoknak 6,3%-át pedig egyáltalán nem érdekli az egészség
(5.ábra).
5. ábra
A tanulók önvéleménye az egészség fontosságáról

Forrás: Saját szerkesztés
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Annak ellenére, hogy a többség számára fontos az egészség, mégis elgondolkodásra ad
okot az a közel 17%, akik szerint ez nem fontos. A diákok közül 191-en adtak értékelhető
válasz erre a kérdésre és egy osztálynyi tanuló – 32 fő – vélekedett így. Közülük 21 fő volt a
fiú, ami sajnos ismét azt mutatja, hogy a kamaszkor elején a fiúk menőzésből vagy talán
nemtörődömségből nem mérik fel az egészség fontosságát. A helyzetet súlyosbítja az a tény
is, hogy a srácok közül 9 fő sportol. Felvetődik a kérdés – a sport csak mint egy „monoton
cselekedet” jelenik meg náluk vagy „a szülői kényszer viszi őket rá” a sportra. Ennek
kiderítésére a közeljövőben az érintettek fókuszcsoportos vizsgálatát tervezem.
A megkérdezettek az általános iskola nyolcadik osztályába jártak, – kérdezném, hogy
ők mit láttak, hallottak környezetükben, mit hallottak az iskolában, otthon a családban az
egészségről - mint értékről? Mennyit érhet a közoktatásban (is) folyó felvilágosító munka, ha
ennyien nem látják át, hogy az egészség az egyetlen érték, amire tényleg vigyáznunk kell.
Érdekes megállapítása a kutatásnak, hogy az egészségükkel nem törődő fiatalok több mint
70%-a jó anyagi körülmények között él családjában, és kétharmaduk fiú. Ez utóbbi
megállapítás nem újszerű, de mindenképpen problematikus, hogy a számtalan, az egészség
fontosságát hirdető megnyilvánulás „nem megy át” és a gyermekeink még mindig nem
törődnek eleget egészségükkel.
A táplálkozási szokásokban a legmeghatározóbb szerepet a család játssza, így
születéstől fogva fontos odafigyelni az étkezésre. Sokat segíthet, ha a család együtt fogyasztja
el a reggelit, ebédet, vacsorát. A gyermek így könnyedén megtanulhatja, mit érdemes enni, és
mit nem. Ugyanis a nem megfelelő, egyhangú étkezésnek azonnali következményei vannak,
mint például a lassú súlygyarapodás, vagy a vitaminhiány. A rossz táplálkozásnak későbbi
gyerekkorban és kamaszkorban is megvan az ára: elhízás, étkezési zavarok, és az állandó
fogyókúra.
Kutatásom folyamán kíváncsi voltam arra is, hogy a gyermekek hogyan értékelik
családjuk étkezési szokásait.
6. ábra
A család táplálkozási szokásainak megítélése a diákok szerint

Forrás: Saját szerkesztés

A 6. ábrán jól látható, hogy a gyermekek mindössze 3,5%-a válaszolta, hogy a család
táplálkozása nagyon egészséges. 37% szerint egészséges, a többség viszont, 55,5%, csak
elfogadhatónak ítéli. Hat gyermek (3%) nem tartja egészségesnek, két fő pedig nagyon
egészségtelennek véli családja táplálkozási szokásait. Ennek ellenére mindkét gyermek jónak
ítéli saját egészségét. Sajnos a társadalmi különbségek nagyon megjelennek a családok
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étkezési szokásaiban is. A kétszáz értékelhető választ adó megkérdezett tizenéves közül az a
hét fő, aki azt válaszolta, hogy a családja táplálkozása nagyon egészséges, a kimondottan jó
anyagi körülmények között élő családokban él, és az egészségesen táplálkozó családokban is
érezhető többségben vannak a jobb anyagiakkal rendelkező családok. És megfordítva is igaz a
jó anyagi körülmények között élő diákok egyike sem vélekedett úgy, hogy családja
egészségtelenül étkezik.
Az étkezési szokások és az ízlésvilág kialakulása leginkább a gyermekkorra tehetők.
Ebben az életciklusban érdemes a helytelen étkezési szokásokat befolyásoló, s ha kell,
átalakító ismereteket a gyermekekkel megtanítani, hiszen ennek segítségével a felnőttkorban
megjelenő táplálkozási eredetű kórformák előfordulása jelentős mértékben csökkenthető.
Táplálkozási szokások
Elengedhetetlen, hogy a jó táplálkozási szokásokat már kisgyermekkorban kialakítsuk, mert a
későbbiekben, felnőttként ezt a habitust fogják folytatni, mely az egészségmegőrzést
szolgálja.
A kiegyensúlyozott táplálkozáshoz az ajánlások szerint napi öt étkezésre van szükség. A
főétkezések szerepe, hogy szükségletünk nagy részét fedezzék, emellett fontos, hogy a köztes
étkezések kiegészítsék a napi tápanyagbevitelünket. Ezáltal a táplálkozás
kiegyensúlyozottabbá válik, egy étkezéssel nem terheljük meg a szervezetünket, valamint az
energia mennyiséget arányosan el tudjuk osztani a nap folyamán. Kérdőívemben arról
kérdeztem a tanulókat, hogy visznek-e magukkal tízórait, uzsonnát (7. a és b. ábra), innivalót
az iskolába, és ha igen, akkor milyen jellegű termékeket (8. és 9. ábra).
7. a és b ábra
Az iskolába vitt tízórai és uzsonna gyakorisága

Forrás: Saját szerkesztés

A 7. ábráról leolvasható, hogy a gyermekek többsége, 81% csaknem minden nap visz
magával tízórait, 14% csak néha, és 9 fő nyilatkozott úgy, hogy soha. Az uzsonna esetében
azonban „fordított eredmény” született. A legtöbben, 89 % egyáltalán nem visz magával
uzsonnát, melynek legfőbb oka talán az lehet, hogy 13-14 éves korban kevés a „napköziben
ott maradó” gyermek. Többségük az utolsó iskolai óra után hazamegy, és vagy otthon
fogyasztja el az uzsonnát, vagy kimarad a napi étkezési rutinjából. A háttérváltozók
tekintetében vegyes kép született, azaz nem lehetett szegmentumokat észlelni sem a nem, sem
a szülők iskolai végzettsége, sem pedig a jövedelmi helyzet tekintetében. Az ugyanakkor
látható volt, hogy a lányok némiképpen többen visznek magukkal elemózsiát, mint a fiúk.
A főétkezésekből leggyakrabban a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, és az olajos
magvak maradnak ki. Az uzsonna és a tízórai fogyasztása kiváló alkalom lenne ezen
élelmiszerek pótlására. Manapság egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az iskolai büfék
választékának szélesítésre, így a gyermekek egy része a zsebpénzéből kedvére vásárolhat
ételt, italt. A szülőnek érdemes tájékozódni a büfék választékáról, és megbeszélni a
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gyermekkel, hogy csokit, édességet, péksüteményt lehetőleg ritkán fogyasszon, és a
tízóraihoz, uzsonnához mindig válasszon gyümölcsöt, vagy zöldséget.
Érdekes lehet annak vizsgálata is, hogy a tanulók, otthon készített vagy boltban
vásárolt tízórait, uzsonnát visznek-e magukkal. A felmérés eredményei ezen kérdés
vonatkozásában a következőkben összegezhető.
A 184 diák közül, akik érdemleges választ adtak e kérdésre és rendszeresen visznek
magukkal tízórait (149 fő), ezt többnyire az „otthon elkészített étellel teszik”. 73,2%-uk
ugyanis otthon elkészített ételt visz magával és 26,8% pedig megvásárolja azt. Szignifikáns
különbséget mutat a család anyagi helyzete e tekintetben. Boltban jellemzőbben vásárolnak a
jó vagy átlag feletti jövedelemmel rendelkező családok gyermekei, és az átlagos
jövedelemmel rendelkezők pedig inkább otthonról viszik magukkal a tízórait. Sajnos az
otthonról tízórait, uzsonnát magukkal vivő gyermekek körében sem szerepel gyümölcs
nagyobb arányban (egy későbbi válaszra adott válaszok alapján). Sőt megállapítható az is,
hogy nagyobb arányban szerepel gyümölcs az étrendben a jómódú családok gyermekei
között.
Fontos, hogy mindig legyen megfelelő mennyiségű folyadék az étkezések mellé. Ezért
kutatásunk során rákérdeztünk arra is, hogy visznek-e (ha igen milyen italt) valamilyen
italféleséget az iskolába a tanulók. Az eredmények világosan mutatják, hogy (hasonlóan a
tízóraihoz és uzsonnához) a legtöbb tanuló visz magával valamilyen italféleséget az iskolába,
még az is, aki egyébként tízórait, uzsonnát nem.
8. ábra
Az iskolába vitt innivaló gyakorisága

Forrás: Saját szerkesztés

A 8. ábrából kiderül, hogy 86% mindig visz magával italt az iskolába, míg 11% csak
néha, 8 gyermek pedig soha. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tanuló egyáltalán nem vesz
magához folyadékot az iskolában eltöltött idő alatt, hiszen a boltok, iskolai büfék italok
megvásárlására bő választékot kínálnak.
Kutatásom során kíváncsi voltam arra is, hogy amennyiben a gyermek otthonról visz
az iskolába valamilyen italt, az milyen jellegű. Ez esetben a válaszadóknak nyitott kérdésre
kellett válaszolniuk, a 9. ábrán a válaszok némiképpen csoportosított válaszai kerülnek
ismertetésre.
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9. ábra
Különböző italfélék iskolában történő fogyasztásának gyakorisága

Forrás: Saját szerkesztés

A 9. ábrán látjuk, hogy a megkérdezettek többsége (26%) az otthoni teát kortyolgatja
az iskolai szünetekben. Itt szignifikáns különbség (p=0,0456) van a kifejezetten jó anyagi
körülmények között élő és az átlagnál „szegényebb” családok között. A tehetősebb családok
gyermekei ugyanis érezhető módon „kevesebb otthoni teát fogyasztanak” és jellemzőbben
kortyolgatnak boltban vásárolt üdítőket és gyümölcsleveket. A fogyasztás szerkezetét tehát a
családok anyagi körülményei jelentősen befolyásolják, mint ahogy arra Józsa, Makkos-Káldi
és Németh (2011) is rámutatott. A nemek között a lányok a lakhely tekintetében inkább a
vidéken élők fogyasztanak teát, de szignifikáns különbség nem mutatható ki. Ha feltételezzük,
hogy a tea ésszerű fogyasztása nem káros az emberi szervezetre akkor ez a tény pozitívumnak
tekinthető.
Hasonló mondható el a házi szörpök tekintetében, bár ezek egy része sok hozzáadott
cukrot tartalmazhat, így az a 19%, aki ezt a folyadékot kortyolgatja nem biztos, hogy mindent
megtesz egészsége érdekében. Azok, akik szörpöt isznak jellemzően „vidéken laknak” és a
család jövedelme tekintetében az „átlagos” jelzővel illethetők.
A szénsavas üdítők és a gyümölcslé fogyasztása némiképpen kettősséget mutat. Ezen
két kedvelt folyadékféleség tekintetében az üdítőket az is-is pozíció jellemzi. Ez azt jelenti,
hogy üdítőt mind a kimagasló jövedelmi helyzetben lévő családok gyermekei mind az átlag
alatti jövedelmi viszonyok között élő családok gyermekei kedvelik, és gyakorta fogyasztják.
Gyümölcslevek esetében hasonló mondható el a jövedelmi viszonyok és a nemek
vonatkozásában is.
Az energiaitalt többségében fiuk fogyasztanak, függetlenül anyagi helyzetükből.
Tejtermék és csapvíz fogyasztása gyakorlatilag nem jellemző. Mindez azt is jelenti, hogy mi
szülők nem teszünk meg mindent gyermekeink egészsége érdekében, de sajnos Ők sem
igénylik ezt!
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Tóth Tamás134: Versenyképesség Kelet-Közép-Európában
(Competitiveness in Central and Eastern Europe)
Összefoglalás:
A tanulmány célja, hogy egy olyan általános versenyképességi modellt alkosson, amely gazdasági
mérőszámokból kiindulva, statisztikai módszertannal alátámasztva mutatja be a globális piacon zajlódó
tőkeáramlási folyamatokat. Az elemzés tárgya a közép-kelet-európai térség azon országai, amelyek hasonló
gazdasági háttérrel és pozícióval rendelkeznek, ezáltal egymásnak közvetlen vetélytársai a külföldi működőtőke
befektetések piacán. A vizsgálat első körében versenyképességi indikátorok csoportjait állítom fel, majd
azonosítom azokat a mutatószámokat, amelyek egzakt számadatokkal kifejezhetőek, illetve magyarázni képesek
az eredményváltozót, jelen esetben a direkt külföldi működőtőke befektetést (FDI).
Kulcsszavak: Működőtőke, versenyképesség, vállalkozási környezet, Kelet-Közép-Európa, globális versenytér
Summary:
The object of preparing this study was to create a model what is able to explain the location processes in CentralEastern Europe. As an initial presumption we connected the flow of capital to the region competitiveness then
examined the indicators on the background of the locacion decisions. As a first step I create competitiveness
indicator groups than identify the indexes that are able to explain the foreign direct investments (FDI).
Key words: Working capital, competitiveness, business climate, CEE, global market

Tőkeáramlás
Az 1980-as évek végére a nyugat-európai nagyvállalatok elérték saját belső
nemzetgazdasági növekedési korlátaikat, amelynek eredményeképpen új felvevő, illetve
termelő piacokat kerestek. Habár a kelet-európai rendszerváltás után felszabadult posztszocialista államok nem rendelkeztek számottevő belső vásárlóerővel, a termelés
kihelyezésére megfelelő gazdasági potenciál állt rendelkezésre. A költséghatékonysági
szempontok által vezérelt „keleti áramlás” lehetőséget biztosított az elemzett térségnek, hogy
megteremtse az alapjait egy jól működő piacgazdaságnak, illetve gazdasági aktivitást
generáljon az átalakuló államokban (Lemoine 1998; Kinkel–Zanker 2007).
A piacnyitások a térségben eltérő időben és ütemben mentek végbe, a
nemzetgazdaságok gazdasági fejlettségüktől és kiszámíthatóságuktól függően különböző
mértékben vonzották a külföldi tőkét. A 21. század elejére kirajzolódott egy versenysorrend,
amelyben Csehország, Lengyelország és Magyarország vezető pozícióban voltak, a térség
többi állama pedig továbbra is kereste a versenyelőny forrásait (Pavlinek 2004). Az 1.
táblázat egy összefoglaló áttekintést ad a 21. századi folyamatok szemléltetésére, melynek
keretében vizsgálja a külföldi direkt tőkebefektetések nagyságát, különválasztva az aktuális
állományt és az éves beáramlást.
A táblázatból kitűnik, hogy az említett vezető hármas az elmúlt 10 évben is megőrizte
pozícióját, mögöttük azonban egy magasfokú kiegyenlítődés zajlik. Érdemes vizsgálni a
tőkebeáramlás GDP-hez viszonyított nagyságát, amely irányadó lehet egy adott
nemzetgazdaság növekedési potenciáljának és korlátainak becslésekor. Ezek alapján
elmondható, hogy a közép-kelet-európai térségben továbbra is hatalmas potenciál van, amely
kellően stabil gazdasági, beruházási környezet mellett kiaknázásra kerülhet.
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1. táblázat
Közvetlen külföldi tőkebefektetés állomány és beáramlás
(Foreign direct investment stock and flow)
Beáramlás (millió USD)
Állomány (2010)
2001-2005
2006-2010
(millió USD)
GDP %
Bulgária
182
1 279
1 575
3,3
Csehország
1 580
10 375
14 018
7,3
Horvátország
1 407
1 915
5 416
8,9
Lengyelország
4 769
28 509
30 983
6,6
Magyarország
5 633
13 627
19 423
15,1
Románia
21
907
1 455
0,9
Szlovákia
540
2 668
3 316
3,8
Szlovénia
2 129
4 574
7 318
15,6
Forrás: World Bank (2011) alapján saját szerkesztés.

A tanulmány feladata, hogy azonosítsa azokat a befektetési indikátorokat, amelyek
döntően befolyásolják a tőkeáramlást, illetve számadatok formájában statisztikai elemzésbe is
bevonhatóak. Ennek első lépéseként olyan indikátor csoportokat hozok létre, amelyek a hazai
és nemzetközi szakirodalom alapján alkalmasak egy versenyképességi modell felállítására. Az
5 választott csoport (gazdasági környezet, munkaerőpiac, adórendszer, infrastruktúra,
beszállítói hálózat) mindegyikéhez mutatószámokat rendelek hozzá, majd vizsgálom, hogy az
egyes ráták magyarázó ereje milyen mértékben teszi alkalmasság őket a végső modellbe
történő bevonásra.
Gazdasági, vállalkozási környezet
Az átalakuló közép-kelet-európai országok legnagyobb versenyhátrányaként tartják
számon, hogy a gazdasági, társadalmi kultúra messze nem követi a nyugati trendeket, a
gazdasági környezet instabilitása komoly versenyhátrányt okoz a globális piacon. Független
tanulmányok legfőbb veszélyforrásként szinte kivétel nélkül a korrupciót és a fehérgalléros
bűnözést említik, de a vállalatalapítás területén is komoly nehézségekről számolnak be (PWC
2007). A 2. táblázat a Világbank által felállított „vállalkozásbarát környezet” rangsort
(zárójelben a helyezések száma) mutatja be, az adott országokhoz hozzárendelve a 2009-ben
regisztrált vállalatalapítások számát is.
2. táblázat
Vállalkozási környezet
(Business environment)
Vállalakozásbarát
környezet rangsor (2011)
Bulgária
Csehország
Horvátország
Lengyelország
Magyarország
Románia
Szlovákia
Szlovénia

59
64
80
62
51
72
48
37

Forrás: Világbank (2011) alapján saját szerkesztés
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Regisztrált
vállalatalapítások száma
(2009)
35 545
21 717
7 800
14 434
42 951
56 698
15 825
5 836

Megfigyelhető, hogy a térség azon országai (Horvátország, Románia), amelyeket
kevésbé vonzó befektetési célpontként értékeltem, a Világbank vállalkozásbarát környezet
rangsorában is alulteljesítettek. Kiemelkedő eredmény Bulgária 59. pozíciója, amellyel
megelőzi Csehországot és Lengyelországot is, az adatok mögé nézve azonban kiderül, hogy
az előkelő helyezés nem a stabil gazdasági környezetnek, hanem a bürökratikus korlátok
leépítésének következménye (Schwab 2010).
A regisztrált vállalatalapítások száma önmagában kevés információértékkel bír, a
térségben ugyanis a számviteli előnyök kiaknázásra és keresztbeszámlázások céljára alapított
„alvó cégek” részaránya drasztikus mértékben megemelkedett.
A bemutatott két mutató esetében értelemszerű, hogy a végső regressziós modellben a
Világbanki rangsort szerepeltetem, és bízom annak magyarázó erejében. A könnyebb
áttekintés érdekében minden olyan rátát, amelyet a modellalkotásnál alkalmazni fogok,
félkövér kiemeléssel szemléltetem, majd az indikátorcsoportok bemutatása után egy
táblázatban összegzem.
Korrupció
A globális tőkeáramlás egyik leglényegesebb korlátja a fejlődő térségek számára a
leküzdhetetlennek tűnő korrupció. A gazdasági környezet elemzésénél nem lehet kikerülni a
korrupció témakörét, ugyanis olyan jelentős taszító ereje lehet egy beruházó számára, amely
semmilyen más faktorral nem kompenzálható.
A korrupció különösen erős a közszférában, ahol a közbeszerzések és egyéb
engedélyeztetések területén nincs kiszámítható átfutási idő és a költségek hosszútávú
tervezése is akadályokba ütközik. Az állami alkalmazotti szféra alacsony bérszínvonala
kompenzációjaként a közigazgatási és döntéshozási szervekben mindennapos gyakorlat a
csúszópénzek átadása, amely a megfelelő bázisú társadalmi ellenállás hiányában továbbra is
virágzik a kelet-közép-európai térségben. A kritikus társadalmi tömeg elérése mellett a
kormányzati szervek ellenállása is szükséges lenne a korrupció visszaszorításához, a
„honatyák” azonban maguk is nagy számban érintettek a területen. Ennek bizonyítékaként a
Transparency International 2011-ben vizsgálta az európai országok kormányainak korrupció
ellen bevezetett intézkedéseit, amelyben a térség országai szinte kivétel nélkül különösen
negatív minősítéseket kaptak (Transparency International 2011).
A kelet-közép-európai térség B2B (business to business) kapcsolataiban vállalati
beszerzés területen szintén jelentős korrupciós folyamatról beszélhetünk, amely legtöbbször a
nyugat-európai vagy amerikai anyavállalat vállalati kultúrájával gyökeresen ellenkezik. A
magánszféra vesztegetési gyakorlatának leküzdése már kevésbé központi kormányzati feladat,
sokkal inkább a vállalatok belső kontrolling rendszerének hatáskörébe tartozik (Transparency
International 2011).
3. táblázat
Korrupciós index és helyezés, 2011
(Corruption scores and ranking, 2011)
Ország
Index
Helyezés
Bulgária
3,6
73
Csehország
4,6
53
Horvátország
4,1
62
Lengyelország
5,3
41
Magyarország
4,7
50
Románia
3,7
69
Szlovákia
4,3
59
Szlovénia
6,4
27
Forrás: Transparency International (2011) alapján saját szerkesztés
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A 3. táblázat a Transparency International által folymatosan korrigált korrupciós
indexet mutatja, amely szintén árulkodik a nyugat és kelet között fennálló szakadékról. A
beruházó multinacionális vállalatoknak döntést kell hozniuk a kockázatvállalás mértékéről,
nemcsak pénzben kifejezve, hanem a különböző folyamatok időbeli lefolyását illetően is.
Jelen esetben a modellalkotás szempontjából gyakorlatilag mindegy lenne, hogy a bemutatott
indexet, vagy az azzal járó helyezést alkalmazom, de mivel a gazdasági környezet témakörnél
utóbbival kalkuláltam, most is ezt viszem tovább.
Vállalatalapítási folyamat
A biztos és kiszámítható gazdasági környezet egyik alappillére a vállalatalapítási
folyamat egyszerűsége. A kormányzati szervek vállalakozásösztönző politikájának kiemelt
területe az alapítási korlátok lebontása, a hatósági folyamatok számának csökkentése és az
átfutási idő minimalizálása. A 4. táblázat adataiból kiolvasható, hogy a közép-kelet-európai
térség különös figyelmet fordít a vállalkozásbarát környezet kialakítására, amelynek jegyében
számottevő egyszerűsítéseket vezettek be a cégalapítások területén is. Habár a nagyvállalati
szektor kevésbé érzékeny az alapítás folyamatának pénzbeli és időbeli ráfordításaira, a kis- és
középvállalati réteg rendkívül dinamikusan fejlődik a pozitív intézkedések hatására.
4. táblázat
Vállalatalapítási folyamat, 2012
(Corporate set-up process, 2012)
Vállalatalapításhoz
Vállalatalapításhoz
szükséges idő (nap) szükséges folyamatok (db)
Bulgária
18
4
Horvátország
7
6
Csehország
20
9
Magyarország
4
4
Lengyelország
32
6
Romania
14
6
Szerbia
13
7
Szlovákia
18
6
Szlovénia
6
2
Forrás: Világbank (2011) alapján saját szerkesztés.

A korrupció és vállalatalapítási folyamat témaköre nem véletlenül lett ilyen részletesen
bemutatva, hiszen a korábban ismeretetett vállakozásbarát környezet rangsor alapját képezi.
Az alapítási folyamat átfutási idejének és egyszerűségének mérőszámai lényeges
információtartalommal rendelkeznek, de mivel rendkívül alacsony mértékben korrelálnak az
FDI értékekkel, kihagyom azokat a modellalkotásból.
Munkaerőpiac
Kék galléros munkaerő piaca
A szocialista rendszerek keretében a minőségi oktatás nem volt széles körben elérhető
közjószág, emellett pedig a kényszerű foglalkoztatottság teljesen elvette a piac szabályozó és
kiválasztó erejét a munkaerőpiacon. A teljes foglalkoztatottság kapun belüli
munkanélküliséget idézett elő, amely a rendszer leomlásával a reálpiacra zuhant rá, tömeges
munkanélküliséget okozva. A folyamat okozta sokk azonban egyben lehetőség volt a
betelepülő vállalatoknak, hogy számottevő megbízható munkaerőből válogathassanak, akik,
ha nem is voltak kiemelkedően képzettek, alacsony költséggel viszonylag magas
termelékenységgel dolgoztak (MacNeill–Chanaron, 2005). További lényeges jellemző, hogy
a térség országaiban működö szakszervezetek folyamatos nyomást gyakorolnak a vállalatokra
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és a kormányzatokra egyaránt, amelynek köszönhetően a minimálbér intézménye nem
helyettesíthető a piac szabályozó erejével, ahogy az több nyugat-európai országban már
korábban végbement (World Bank 2011).
Az 5. táblázat tartalmazza a közép-kelet-európai országokban 2011-ben érvényben
lévő minimálbért, amelynek nagysága önmagában is információ értékű, az átlagbérhez
viszonyított százalékos aránya azonban további elemzéseket tesz lehetővé. A modellalkotás
szempontjából szembetűnő, hogy a racionális feltételezésekkel ellentétben éppen azokban a
nemzetgazdaságokban történt jelentős tőkebefektetés, ahol a minimálbér a térségbeli
legmagasabb szinteken lett beállítva. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a kék galléros
munkaerő bérszínvonala nem számottevően befolyásolja a beruházási döntéseket, a vállalatok
döntéshozatali mechanizmusaiban a mutató alacsony súllyal szerepel. Ennek egyik oka, hogy
a térségbeli és a nyugat-európai bérszínvonal között olyan hatalmas szakadék helyezkedik el,
hogy felülről az alsó adatok szóródása csak minimálisan érzékelhető, a bérek ilyen arányú
szóródása is elveszik a piacon.
5. táblázat
Minimálbér a munkaerőpiacon, 2011
(Minimum wages on the labor market, 2011)
Minimálbér
Havi
Termelékenység
aránya
minimálbér (€)
EU 27 = 100
az átlagbérhez
Bulgária
123
40,4%
41,4%
Csehország
319
35,0%
67,7%
Horvátország
381
37,8%
37,8%
Lengyelország
349
35,7%
53,9%
Magyarország
281
38,8%
60,1%
Románia
157
30,5%
43%
Szlovákia
317
33,5%
74,6%
Szlovénia
748
43,5%
79,4%
Forrás: Eurostat, Világbank (2011) alapján saját szerkesztés

A bemutatottak ellenére sem tehettem meg, hogy a munkaerőpiacot (megfelelően
korreláló mutató hiányában) teljes egészében kihagyjam az elemzésemből, ezért egy általános
termelékenységi mutatót alkalmaztam, amely az Európai Unió 27 országának átlagához méri
az egyes tagállamok hatékonysági adatait. Az újonnan bevont indexről megállapítható, hogy
bizonyos ellentmondások ellenére (pl. Szlovákia kiugró értéke) megfelelően korrelál az
eredmény változóval, ezért alkalmas a további elemzésre.
Fehér galléros munkaerő piaca
A mai innovatív gazdasági környezetben egy nemzetgazdaság már nem lehet
versenyelőnyben csupán az alacsony bérigényű manuális tevékenységeket végző munkaereje
miatt, a tudásintenzív iparágakban a humán tőke felértékelődése újabb kihívások elé állítja a
kormányzatokat. A megfelelő oktatási szisztéma és stratégia hosszútávon biztosíthatja egy
ország globális munkaerőpiaci versenyképességét, felsőoktatásának korszerűsítése és piaci
igényekhez szabása pedig alapja lehet a beruházásoknak. A tradicionális kelet-közép-európai
magas szinvonalú felsőoktatás (főleg Csehország és Magyarország tekintetében) az elmúlt 15
évben széles körben elérhetővé vált, a folyamat eredményeképpen pedig a betelepülő
nagyvállalatok nem szenvedtek hiányt fehér galléros munkaerőből. A réteg stabil, megbízható
szegmensét képezi a munkaerőpiacnak, amelynek jövedelmi igénye a térségben nem sokkal
haladja meg a képzetlen munkaerő által elvártakat (Gauselmann–Knell–Johannes 2010).
A kedvező folyamat mellett azonban megemlíthető a KKE térség munkaerőpiacának
kereslet-kínálati eltérése, amely legfőképpen a felsőoktatásban érzékelhető. A reformok
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véghezvitele és az oktatás szerkezetének piaci igényekhez való alakítása komoly
erőfeszítéseket igényel a döntéshozó és végrehajtó szervektől egyaránt, az alkalmazkodási
folymat azonban az egyetlen út a versenyelőny kivívására és fenntartására (OECD 2007).
Egy beruházó vállalat telepítési döntésénél lényeges szerepet játszik az elérhető
diplomás munkaerő tömege, amelyből válogatva kialakíthatja saját személyzetét. A 6.
táblázat egyrészt mennyiségi szinten (1 évben diplomát szerzettek száma) másrészt minőségi
szinten (diplomát szerzettek aránya a teljes lakosságban) is bemutatja a nemzetgazdaságok
által alkalmazott felsőoktatási irányelveket és merítési lehetőségeket. A reál területen
(mérnök, közgazdász) diplomázottak aránya egy további kiemelkedően fontos mérőszám azon
multinacionális vállalatok számára, amelyek összeszerelő tevékenységeik támogatására
nagyrészt az említett két szektorból töltik fel fehér galléros munkaerőbázisukat.
6. táblázat
Diplomázottak aránya a munkaerőpiacon, 2009
(Portion of graduates on the labor market, 2009)

Bulgária
Csehország
Horvátország
Lengyelország
Magyarország
Románia
Szlovákia
Szlovénia

Oktatási
Diplomát Diplomát szerzettek
Reál területen
kiadás a GDP
szerzettek
aránya a teljes
diplomát szerzettek
%-ában
száma
lakosságban
aránya
(2008)
57 803
0,76%
25%
4,6%
96 207
0,92%
26%
4,1%
31 693
0,72%
24%
4,3%
574 972
1,51%
21%
5,1%
68 158
0,68%
20%
5,1%
310 886
1,45%
22%
n/a
75 364
1,39%
23%
3,6%
18 103
0,88%
25%
5,2%

Forrás: Eurostat (2011) alapján saját szerkesztés.

A táblázatból kindulva levonhatjuk a következtetést, hogy sem a mennyiségi sem a
minőségi index sem pedig a célpiaci összehasonlítás nem mutat egyértelmű kapcsolatot a
külföldi tőkebeáramlás nagyságával, így további statisztikai elemzésre nem alkalmasak.
Mindezek ellenére leszögezhető, hogy a közép-kelet-európai országokban mára felismerték a
fehér galléros termelési támogatás jelentőségét, amelynek következtében megkezdték
felsőoktatási expanziójukat.
A táblázat utolsó oszlopában szereplő oktatási kiadások szerint az egyes kormányzatok
régiós szinten igazodnak a nemzetgazdaság teljesítményéhez, a résztvevők átlagosan a GDP
4-5 százalékát fordítják közoktatásra, amelyben persze az alap-, közép- és felsőoktatás
közterhei egyaránt szerepelnek (OECD 2011). Habár a bemutatott index a nemzetgazdaségi
teljesítménnyel viszonylag szoros kapcsolatban áll, az FDI mutatókkal való korrelációs ereje
rendkívül alacsony, ezért a továbbiakban nem alkalmazom.
Adórendszer
Egy külföldi tőkebefektető telepítési döntésénél kétségkívül fontos szerepet játszanak
a humán erőforráshoz köthető indikátorok, a pénzáramlás és pénzügyi megtérülés
szempontjából azonban az olyan fiskális kérdéseket is vizsgálni kell, mint az érintett ország
adórendszere. Az állami adóelvonás mértéke pusztán számokkal kifejezve tisztán mérhető, a
végső szám kalkulálásához azonban az adónemek és kulcsok pontos ismerete és számbavétele
szükséges. Habár az Európai Unió megalakulása óta sürgeti a nemzeti adórendszerek
harmonizálását, az irányelv gyakorlati megvalósítása még várat magára, az egyes tagországok
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a mai napig eltérő adórendszerrel dolgoznak. Az eltérések közül is kiemelkednek a 2004-ben
és 2007-ben csatlakozott közép-kelet-európai tagországok, melyeknek állami elvonási
rendszerei olyan mértékben bonyolultak és átláthatatlanok, amely mind rövid, mind hosszú
távon megnehezíti a beruházások pénzügyi tervezhetőséget (Limpók 2010).
A Világbank egy részlege folyamatosan nyomon követi az említett nemzetgazdaságok
adórendszereinek változásait, és három alrészre bontva vizsgálja a vállalatokra vonatkozó
összes állami elvonás mértékét (World Bank 2011). A 7. táblázatban kimutatott adatok
alapján elmondható, hogy a térség néhány országában a Nyugat-Európában megszokott magas
elvonás tapasztalható, azonban találhatunk olyan kormányzatokat, amelyek mindössze 30 %
körül tartják az állami elvonás mértékét (Bulgária, Horvátország). A térség országai közül
kiemelkedik a magas kulcsokat alkalmazó Csehország és Magyarország, ami gyakorlati
szempontból taszítónak tűnhet a befektetők számára, a korábban bemutatott direkt külföldi
tőkebeáramlás számadatai azonban éppen az ellenkező előjelű folyamatokról árulkodnak. A
viszonylag vonzó gazdasági környezet oka, hogy az elmúlt 15-20 évben az említett
nemzetgazdaságok kormányai és önkormányzatai olyan adókedvezményeket biztosítottak a
beruházó vállalatok számára, amelyek jelentősen csökkentették azok terheit, vonzóvá téve
ezzel az országot idegen tőke befektetésére. A gyakorlat láthatóan eredménnyel járt, az
Európai Unió irányelveivel azonban gyökeresen ellenkezik, ezért az elv a jövőben nem
alkalmazható a külföldi tőke becsalogatására.

Bulgária
Csehország
Horvátország
Lengyelország
Magyarország
Románia
Szlovákia
Szlovénia

7. táblázat
Vállalatot terhelő adók, 2011
(Corporate taxes, 2011)
Profitot
Munkát
Egyéb adók
terhelő adók terhelő adók
4,9%
19,2%
4,1%
7,5%
38,4%
3,2%
11,5%
19,4%
1,5%
17,4%
23,6%
2,6%
14,8%
34,1%
3,5%
10,4%
31,8%
2,2%
7,2%
39,6%
2,0%
14,1%
18,2%
2,4%

Összes adó
28,1%
49,1%
32,3%
43,6%
52,4%
44,4%
48,8%
34,7%

Forrás: World Bank (2011) alapán saját szerkesztés.

Összefoglalva elmondható, hogy habár a vizsgált országok adópolitikája mind elvi
megközelítésben, mind gyakorlati megvalósításban gyökeresen eltér egymástól, a direkt
külföldi tőkebeáramlás és a teljes vállalati adóelvonás között nem lehet szoros függvényszerű
kapcsolatot felállítani. Az egyes országok fejlődési pályájának eltérő természetéből kiindulva
a közeljövőben sem várható egységes európai adórendszer, a kormányzatok ez esetben
ugyanis elvesztenének egy fiskális eszközt, amivel szabályozhatják saját belső piacuk
működését. Az Európai Unió elvárásai azonban élesen különválasztják a szabályozás és a
beavatkozás fogalmát, ezért a jövőben semmilyen olyan eszköz alkalmazását nem várhatjuk a
piacon, amellyel a kormányzatok direkt módon beleavatkozhatnak egy ágazat működésébe,
versenyelőnybe hozva ilyen módon egy beruházó vállalatot.
Az adózási politika talán leglényegesebb eleme a kiszámíthatóság és a hosszútávú
tervezhetőség, amelyek megkönnyíthetik egy beruházó pénzáramlási folyamatainak követését,
és a kiszámíthatóság útján vonzóvá tehetnek egy területet a külföldi tőke számára. Mind az
Európai Uniónak, mind a tagországoknak a jövőben törekedni kell egy egyszerű, átlátható és
hosszútávon stabil adórendszer kialakítására, amely mellett akár egy nagyobb elvonás esetén
is versenyképessé tehetnek egy adott régiót. Mivel a kiszámíthatóság mérésére nem áll
rendelkezésünkre egzak mutatószám, a direkt adóterhelés pedig nem alkalmazható
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tőkeáramlás előrejelzésére, az adórendszer területe nem fog megjelenni statisztikai előrejelző
modellemben.
Infrastruktúra
A beszerzési, termelő és felvevő piacok szétszakadása miatt az anyagáramlási és az
ezzel kapcsolatos elméletek kitüntetett figyelmet kaptak az elmúlt 20-30 évben. Az megfelelő
ellátási folyamat egyik biztosítója a hálózatos infrastruktúra, amely kiemelt fejlesztési
területként a központi és helyi kormányzatok kezében összpontosult. A rendszerváltásokat
követően a KKE térség egyik legfontosabb kormányzati feladatai közé tartozott, hogy az
infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően csatlakozzon az európai gazdasági
véráramlathoz. A felvevőpiacok viszonylagos távolsága miatt a betelepülő vállalatok egyrészt
elvárták a folyamatos és hiánytalan logisztikai szolgáltatások meglétét, másrészt a tranzakciós
és transzfer költségek minimális szinten tartását (Klauber 2008). Előbbi eredményeként a
KKE régió a vizsgált periódus alatt közel duplájára emelte a térség autópálya ellátottságát (8.
táblázat), utóbbi érdekében pedig további logisztikai és hálózati csomóponti fejlesztéseket
hajtott végre.
8. táblázat
Autópályák hossza 1998 és 2009 közöt, km
(Total length of motorways between 1998 and 2009, km)
Változás
1999 2004 2009
(%)
1999=100
Bulgária
324
331
418
29%
Csehország
499
546
729
46%
Horvátország
382
742
1 097
187%
Magyarország 448
569
1 273
184%
Lengyelország 317
552
849
168%
Románia
113
228
321
184%
Szlovénia
399
483
747
87%
Szlovákia
295
316
391
33%
Forrás: Eurostat (2011) alapján saját szerkesztés.

Lényeges azonban hangsúlyozni, hogy a térség autópálya és gyorsforgalmi út
fejlesztései nem kivétel nélkül egy hosszútávú kormányzati gazdaságfejlesztő stratégia részei
voltak. Példának okáért emléthetném Horvátországot, ahol a kiemelkedő mutató elérése nem
csupán iparfejlesztési, hanem turisztikai célokat szolgált. Ezen felül politikai korrupció és
propaganda céljából került kivitelezlésre számos olyan fejlesztés, amely nem az arra alkalmas
és rászoruló területeket érintette, és az alacsony forgalom miatt a mai napig fenntarthatósági
problémákkal küszködik (pl. Magyarország, Lengyelország).
A térség országainak eltérő területi kiterjedése miatt érdemes vizsgálni a sűrűségi
infrastrukturális adatokat is, amelyek jelen esetben az autópálya- és vasúthálózat esetében is
rendelkezésünkre állnak (9. táblázat). Az területi eltérések miatt állhat fenn az a helyzet, hogy
Lengyelország annak ellenére ért el közel 10-szeres befektetési potenciált Horvátországgal
szemben, hogy autópályaellátottságának sűrűsége éppen ellentétes adatokat mutat. Mindezek
eredményeképpen előre sejthető, hogy a vizsgált sűrűségi index nem lesz alkalmas a
modellalkotásra, helyette a lényegesen magasabb magyarázó erővel rendelkező vasúthálózati
sűrűséget vettem alapul. A kötöttpályás vonalak sűrűségi adataiból már kirajzolódik a
tényleges tőkeáramlás szerinti erősorrend, a mennyiségi indexek mellett olyan tényezők
vizsgálata is elengedhetetlen lenne, mint a villamosított szakaszok részaránya, illetve a
csomóponti logisztikai egységek és a szolgáltatók egyéb minőségi mutatói.
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9. táblázat
Autópályák és vasúthálózat sűrűsége, 2008, km
(Density of motorways and railway network, 2008, km)

Bulgária
Csehország
Horvátország
Lengyelország
Magyarország
Románia
Szlovákia
Szlovénia

Autópályahálózat sűrűsége
2008, km/1000 km2
3,9
9,3
20,1
2,7
13,7
1,4
8,5
38,6

Vasúthálózat sűrűsége
2008, km/1000 km2
37
122
49
62
79
45
73
61

Forrás: Eurostat (2011) alapján saját szerkesztés.

A sűrűségi térkép tanulmányozása során egyértelműen kirajzolódik a térség
államainak fővárosi területei körüli koncentráció. Mindez jelen pillanatban csak
országhatáron belüli feszültségeket okoz, azonban egy bizonyos telítődési szint felett
előfordulhat, hogy a beáramló tőke új irányokat keres, ami megfelelő mennyiségi és minőségi
infrastrukturális ellátottság hiányában meghiúsulhat, illetve más térségekbe települhet át.
Potenciális beszállítói hálózatok jelenléte
A termelő vállalatok kiszervezési hullámával egyidejűleg a beszállítói hálózatok és
ellátási láncok minősége önmagában versenyelőny faktorrá vált. A gyártástervezés modern
elméleteiben (és a gyakorlatban egyaránt) a késztermékgyártó üzemek csak az alapvető
márkajegyek előállításával és beszerelésével foglalkoznak, a részegységekkel és egyéb
alkatrészekkel kapcsolatos tevékenységek a magas fokú specializáltsággal működő
beszállítók, illetve partnerek kezébe kerül (Klauber 2008). A helyi beszállítói hálózat
kiépítésének lehetősége, illetve a jelenlegi partnerek helyiekkel való kiváltásának lehetősége
közép- és hosszútávú stratégiai cél a betelepülő vállalatok körében. Az ellátási láncba való
integráció ugyanakkor komoly feltételek teljesítése esetén lehet sikeres: a vevők a magas fokú
rugalmasság mellett minőségügyi paraméterek teljesítését és önálló K+F tevékenységet is
elvárnak partnereiktől. Ebből kifolyólag elsősorban azok a vállalatok tudnak magasabb árat
elérni, amelyek bonyolultabb, speciális, magas innováció-tartalmú terméket gyártanak, és
mindezt minőségügyi szabványok betartásával képesek előállítani (Gyukics-Klauber et. al
2011).
10. táblázat
ISO minősítéssel rendelkező vállalatok aránya, 2009 (ISO certification ownership, 2009)
ISO minősített vállalatok aránya (%)
Bulgária
19,9
Csehország
43,5
Horvátország
16,5
Lengyelország
17,3
Magyarország
39,4
Románia
26,1
Szlovákia
28,6
Szlovénia
28,0
Forrás: Világbank (2009)
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A 10. táblázat az ISO minősítéssel rendelkező vállalatok arányát mutatja a vizsgált
KKE országok esetében, amelyből kiolvasható, hogy Csehország és Magyarország térségi
vezető pozíciója, illetve Bulgária és Horvátország versenyhátránya minőségügyi
kritériumokkal is alátámasztható. Az ISO minősített vállaltok részarányából képzett index
magas korrelációs kapcsolatot mutat az FDI adatokkal, ezért a végső modellalkotáskor
alkalmazását támogatom.
A versenyelőny elérésének és fenntartásának egyik alappillére a K+F aktivitás magas
szinten tartása. A növekvő ütemű technológiai haladásnak és a high-tech iparágak
térnyerésének köszönhetően az innováció egy önálló versenypiaccá fejlődött, amelyet
egyrészt a helyi beszállítói hálózatok, másrészt az állami kutatóintézetek versenye tart fenn.
Az K+F aktivitás, mint versenyelőnyforrás alapvető mérőszáma annak nemzeti össztermékhez
viszonyított részaránya, amelynek hatékonyságát illetve kormányzati támogatását például az 1
millió főre jutó kutatók számából mérhetjük le (11. táblázat). Habár a bemutatott indexek
magyarázó ereje nem teszi azokat egyértelműen alkalmassá a modellbe való beépítésre, a
téma fontossága miatt a K+F ráfordítás GDP arányos mérőszámát a magyarázó változók közé
veszem.
11. táblázat
K+F aktivitás, 2008
(R&D activity, 2008)
K+F ráfordítás (GDP %)
Bulgária
Csehország
Horvátország
Lengyelország
Magyarország
Románia
Szlovákia
Szlovénia

0,49
1,47
0,90
0,61
0,96
0,59
0,47
1,66

Kutatók száma
(1 millió lakosra)
1 499
2 886
1 514
1 623
1 733
908
2 331
3 490

Forrás: Világbank (2008).

A KKE térségbe betelepült vállalatok egyik legfőbb problémája, hogy a hozott
beszállítókat még mindig nem képesek olyan arányban helyi partnerekkel kiváltani, ahogy az
a stratégiai tervekben szerepel. A magas minőségi elvárások és az innovatív gondolkodásmód
megkövetelése továbbra is korlátokat állít a lokális piaci szereplők elé, így az integráció nem
az elvárt ütemben megy végbe. A hálózatosodás (mint a technológia- és tudástranszfer alapja)
egy olyan megoldás lehet a kérdésre, amely a helyi erőforrások bázisán, de külső fejlesztések
bevonásával versenyképessé teheti a lokális beszállítói hálózatokat. Ennek egyik,
gyakorlatban kialakult formája a klaszteresedés, ahol a traded vállalat vezetésével a
beszállítók, egyéb partnerek, illetve a releváns állami támogató intézmények együttműködése
jön létre (Grosz 2005). A fejlődés iránya tehát a hálózatosodás felé mutat, az alulról jövő
kezdeményezések a térség gazdaságaiban ezidáig azonban rendkívül eltérő módon és sikerrel
jöttek létre.
Versenyképességi modell
A tanulmány célja egy versenyképességi modell felállítása volt, amely magyarázni
képes a globális tőkepiacon zajlódó áramlási folyamatokat, illetve feltárja annak generátorait.
A cél elérése érdekében a direkt külföldi működőtőke befektetések nagyságát, mint
eredményváltozót neveztem meg a versenyképesség alapjának, és azonosítottam 5 olyan
versenyképességi indikátor csoportot, amelyek együttesen befolyásolják egy nemzetgazdaság
vonzerejét a globális versenytérben. A csoportok felállítása után olyan konkrét, mérhető,
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egzakt mutatószámokat kerestem, amelyek függvényszerű kapcsolatban vannak az FDI
adatokkal, és alkalmasak egy modell felállítására és bizonyos előrejelző funkciók ellátására.
Az említett kritériumoknak 6 különböző index felelt meg, amelyeket a 12. táblázat foglal
össze, a függő változóval összekapcsolva.

Bulgária
Csehország
Horvátország
Lengyelország
Magyarország
Románia
Szlovákia
Szlovénia

12. táblázat
Regressziós modell
(Regression model)
VállalkoVasútháló
zásbarát Korrupció Termelék
zat
ISO
környezet s aktivitás enység
sűrűség minősítés
(f1)
(f2)
(f3)
(f4)
(f5)
59
73
41,4
37
19,9
64
53
67,7
122
43,5
80
62
37,8
49
16,5
62
41
53,9
62
17,3
51
50
60,1
79
39,4
72
69
43
45
26,1
48
59
74,6
73
28,6
37
27
79,4
61
28

K+F
ráfordítás
(f6)
0,49
1,47
0,9
0,61
0,96
0,59
0,47
1,66

FDI
(r1)
1 461
11 955
3 322
33 278
19 260
928
3 208
6 703

Forrás: Saját szerkesztés (2012).

A magyarázó (f1 – f6) és eredmény (r1) változók közötti kapcsolat szemléltetésére
számtalan statisztikai módszer áll rendelkezésre, de mivel célunk egy előrejelző és magyarázó
modell felállítása volt, jelen esetben egy regressziós egyenlet előállításával érhetünk el
eredményeket. A háttérszámítások részletezése nélkül a felállított lineáris regressziós egyenlet
a következő alakot öltötte:
r1 = (-431,9) f1 + (-1.173,13) f2 + (-1.095,57) f3 + 481,07 f4 + 20,61 f5 + (-23.985,98) f6 + 151.022,95

A felállított modell 3 fő funkciót képes betölteni. Egyrészt mutatja az egyes
magyarázó paraméterek érzékenységét, másrészt megadott adatok alapján becslést ad egy
virtuális gazdaság tőkeáramlására, harmadrészt pedig jövőbeli számadatok alapján
előrejelzéssel szolgál a várható beáramlott tőke nagyságát illetően. A hat magyarázó változó
és a konstans tag által kiadott regressziós egyenlet determinációs együtthatója 0,9945, ami
egy különösen erős kapcsolatról árulkodik a becsült és tényleges „r1” értékek között. A
modellalkotás látszólag tökéletesen sikerült, az egyenlet együtthatóit, illetve további
statisztikai mutatókat viszgálva azonban a modell gyenge pontjai is előtérbe kerülnek. Az első
és legfeltűnőbb probléma, hogy a „b” konstans paraméter aránytalanul magas értéken lett
beállítva, a modell pedig a negatív együtthatóknak köszönhetően „lefelé korrigál”. A kérdés
megoldására egyetlen módszer áll rendelkezésemre, hogy konstans együttható nélkül állítom
fel az egyenletet, amely a következőképpen néz ki:
r1 = 854,5 f1 + (-972,56) f2 + 299,05 f3 + (-14,53) f4 + 572,23 f5 + (-22.237,07) f6

A „b” érték nélküli modell már jóval finomabb közelítésekkel magyarázza az
eredmény változót, determinációs mutatója azonban negatív irányba változik (0,7939). Habár
a 80% körüli magyarázó érték önmagában nem egy elvetendő eredmény, az előző formához
képest mindenképpen visszaesést jelent, amelynek okait további, mélyebb statisztikai elemzés
segítségével kereshetjük vissza. A részletek bemutatása nélkül jegyzem meg, hogy mindkét
felállított modell esetében sem az „F” sem a „t” próba eredménye nem erősítette meg, hogy a
bevont magyarázó változók helyesek, illetve magyarázó erejük elégséges a modellalkotás
264

számára. A probléma okozója egyértelműen a független változók közötti multikollinearitás,
illetve az alacsony elemszám miatti torzítás. Mindezek ellenére a regressziós egyenlet kitűnő
alap egy összetettebb rendszer felállításához, amely egy kiterjesztett elemszámmal, és további
indexek bevonásával hasonló magyarázó erővel rendelkezik.
Eredmények, következtetések
A bemutatott tanulmány legnagyobb eredménye, hogy a versenyképesség, mint
gazdasági fogalom számszerű kifejezésére egy konkrét mérhető mutatószámot rendelt, majd
azonosította azokat az indikátor csoportokat, amelyek függvényszerű kapcsolatban állnak az
FDI adatokkal. Habár a felállított regressziós egyenlet determinációs együtthatója szinte
függvényszerű kapcsolatot jelzett a függő és független változók között, a mélyebb elemzés
után bizonyos fenntartásokkal éltem a modell gyakorlati alkalmazhatóságát illetően.
Első és legfontosabb kitétel, hogy az elemzett mintának (jelen esetben a KKE térség
országainak) hasonló gazdasági paraméterekkel kell rendelkeznie, ellenkező esetben ugyanis
az elemek szórása magasfokú torzítást eredményezne. További érdekesség, hogy olyan
kiemelkedően fontos gazdasági mutatók bizonyultak alkalmatlannak a modellalkotásra
(adóterhelés, minimálbér), amelyek normál körülmények között magas súllyal szerepelnek a
befektetési döntéshozatalokban.
A további kutatás iránya a jelzettek szerint az elemszám növelése és a mutatószámok
finomítása felé mutat. Az Európai Unió 27 tagországára kiterjesztett mintát 3 csoportba
foglalom (fejlett, átalakuló és mediterrán gazdaságok) és egy klaszteranalízis segítségével egy
mélyebb szerkezetű elemzést hajtok végre. A jelenlegi kutatás során képzett mutatószámok és
feltárt összefüggések egy stabil alapot képeznek az analízis felállításához, amely azonos
feltételezésekkel, de egy módszertanilag kifinomultabb eszközzel vizsgálja a tőkeáramlás
indikátorait.
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Dombi Dóra et al: Milyen jövő épül Győrben? Az élhető város marketingje
Dombi Dóra, Gábora Bernadett, Kovács Apolka, Potháczki Ádám, Vecsey
Veronika, Zágonyi Szandra135
Összefoglalás:
Kutatásunk középpontjában áll, hogy mi teszi Győr városát élhetővé. Fő célunk volt, hogy növeljük Győr
vonzerejét, továbbá hogy segítsünk az Önkormányzatnak megoldást találni a legégetőbb problémákra. Elsőként
szekunder és primer kutatást végeztünk, majd megalkottuk a kérdőívet, melyben a mélyinterjúk alapján
legfontosabbnak ítélt kérdésekre kerestük a választ. Munkánk kiterjesztéseként kvalitatív kutatást is készítettünk,
mely bizonyította, hogy a lakosság Győrt egy dinamikusan fejlődő és élhető városnak tartja, ahol lehetőségek
széles skálájából tudnak válogatni. A számtalan pozitív tényező ellenére problémákkal is szembe kell néznie a
városnak, úgymint a parkolási lehetőségek, az egészségügyi ellátás, valamint a tömegközlekedés. Összegzésként
levontuk a következtetéseket a városhoz való hozzáállás kapcsán, amely iránymutatást adhat a városvezetésnek a
további fejlesztési irányokhoz, valamint a problémák kiküszöbölésére.
Kulcsszavak: Élhetőség, városmarketing, kutatás, javaslatok, várostermék
Summary:
Our research focuses on what makes Győr liveable. Our main aim was to increase the attractiveness of Győr and
help the council’s work with discovering the most impontant problems that need to be solved. First of all, we
made secondary and primary research, and we created the most important questions of the questionnaire, such as
the social life in Győr, environmental issues and communication. To extend our work, we made qualitative
research as well which proved that most of the people agree that Győr is a developing city and a very good place
to live, there are a lot of shopping and entertainment facilities, and there are a lot of social events and
opportunities for spending their free time. In the other hand, there are urgent problems too, for example parking,
public transport and health care. To sum up, we drew up conclusion about the attitude to the city and what makes
it more livable which can help the council to keep and develop the positive things and find solutions to the
problems.
Keywords: Livable, city marketing, research, suggestions, city as a product

Bevezetés
2011-ben Győr új városi szlogent vezetett be: Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő
Győrben épül! A versenyképes városok megteremtése nyilvánvalóan nem csupán hangzatos
jelmondatok használatán múlik, sokkal inkább a belső tartalom fejlesztésén és az arra épülő
hiteles kommunikáción. Városmarketing kutatócsoportunk – mindennek támogatására – a
Győri Önkormányzat számára nyújt visszacsatolást a település élhetőségéről, a lakosság
viszonyulásairól, igényeiről.
2011-ben Győr új városi szlogent vezetett be: Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő
Győrben épül! A versenyképes városok megteremtése nyilvánvalóan nem csupán hangzatos
jelmondatok használatán múlik, sokkal inkább a belső tartalom fejlesztésén és az arra épülő
hiteles kommunikáción. Városmarketing kutatócsoportunk – mindennek támogatására – a
Győri Önkormányzat számára nyújt visszacsatolást a település élhetőségéről, a lakosság
viszonyulásairól, igényeiről.
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Szakirodalom
Amikor marketingről beszélünk, többnyire termékek, reklámok és szlogenek villannak
fel előttünk. Modern világunkban azonban láthatunk olyan térségeket, melyek fokozatosan
veszítenek pozíciójukból, és másokat, melyek a korábbi helyzetüktől eltérően középpontba
kerülnek. A tendencia megnyilvánulhat az adott lokalitás lakosságszámában (és lakóinak
elégedettségében, mely a népességmozgásban általában nyomon követhető), a térség
gazdasági vonzerejében (befektetők számában) és a helyi turizmus attraktivitásában.
Ahhoz, hogy egy régió vagy település kellőképpen attraktív – hosszú távon pedig
élhető – legyen, még a gazdaságilag fejlett térségeknek is szükségük van olyan módszerekre,
mellyel megtarthatják versenyképességüket. Ezen a ponton került előtérbe a fogyasztói
piacról ismert marketing szemlélet és eszközrendszer, melyet elméletben (és leginkább
külföldi gyakorlatban) ügyesen átforgattak a lokalitások szintjére. A városmarketing egyre
növekvő szerepére való tekintettel a következőekben rövid betekintést adunk a téma hazai és
nemzetközi szakirodalmába.
Marketing a városok szintjén
A marketing komplexitásából fakadóan a városmarketing is a települések egészét
áthatja: vezetést, szervezést, működést, megjelenést (Kotler, 2006). Természetesen a
települések tekintetében sem elhanyagolható a fogyasztókhoz való viszonyulás (arról, hogy
kik is ők a későbbiekben szólunk). Vágási megfogalmazásában a városmarketing „olyan
eszköz, amely meggátolja, hogy a városfejlesztés öncélú legyen, azaz elősegíti, hogy a
városfejlesztés a célcsoportok igényeivel összhangban történjen.” (Vágási, 2007. p. 342).
A régió- és településmarketing jórészt elemzési munkára épülő stratégiaalkotásként
írható le, mely ennek kivitelezésére piaci szemléletű eszközrendszert működtet. „A régió és
településmarketing feladata – röviden fogalmazva – nem más, mint a térség, település
versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása, realizálásának segítése,
kommunikálása a sokoldalú fejlesztési, gazdasági, életmódbeli célok elérésének érdekében,
szolgálatában” (Piskóti-Dankó-Schupler-Bűdy, 1997. p. 9). A versenyhelyzet, a települések
célirányos megjelenítése már korszerű fejlesztési és tervezési módszerek bevezetését követeli
meg, stratégiai szemléletmódot vár el a városvezetéstől (Rechnitzer, 1995).
Placemarketing
A városmarketing angol nyelvű szakirodalma a legjelentősebb, így érdemes néhány
gondolat erejéig elidőzni abban. Az általánosan használt fogalom a placemarketing (magyarul
talán területek marketingjeként adható vissza leginkább), melynek egy szűkebb értelmezése
az általunk vizsgált városmarketing. A placemarketing tárgykörébe alapvetően az országok
(nemzetek), régiók, városok és települések vizsgálata tartozik (Hanna – Rowley, 2007).
A célpiac a különböző területek esetén is szegmentálható, melynek célcsoportjai
Rainisto (2003) alapján a következőek:
 Vendégek (üzletemberek, turisták, átutazók)
 Helybeliek (helyi lakosok, munkavállalók, befektetők)
 Gazdasági szereplők (vállalkozások)
 Külpiacok (egyéb hazai és nemzetközi piacok)
Rechnitzer (1995) tovább bővítette a csoportosítást, nevesítve a kormányzati és civil jellegű
nonprofit szerveződéseket.
A várostermék jellegzetességei
A várostermék sokkal komplexebb a fogyasztói árucikkeknél, a termék ugyanis ez
esetben azonos magával a területtel, a régióval, a településsel (Kozma, 2002). „A város
esetében az épített környezetet, a szolgáltatások bizonyos csoportját kell eladni, értékesíteni,
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amelyet nem ugyanúgy értékelnek az eladók és a vevők, gyakran nem is ugyanaz a kép
jelenik meg a fejükben, mikor elvileg ugyanarról a településről beszélnek.” A termék
komplexitását mutatja Gordos (2000, p. 185) megfogalmazása, melynek értelmezésekor
érdemes szem előtt tartani, hogy nem csupán az eladók és vevők, hanem a rendkívül sokrétű
célpiac szemében is mást és mást jelent ugyanaz a terület.
Kozma (1995. p. 40) szerint a várostermék esetén figyelmet kell fordítanunk az ún.
shadow-hatásra is. „Ez azt takarja, hogy egy város marketingtevékenységét jelentősen
befolyásolja a környezetében fekvő más települések illetve a nagyobb közigazgatási egységek
(pl. a megye, esetleg az ország) munkája, amely lehet jobb, rosszabb, vagy esetleg teljesen
más témára irányuló.” Néhány város így már a kiinduló pontban versenyelőnnyel, míg mások
hátránnyal indulnak a települések közti döntéshelyzetekben.
Összefoglalóan egy város esetében eladásra kerül annak megjelenése, kultúrája és
kommunikációja. A területidentitás elemei a következőképpen csoportosíthatóak:
 Design (földrajzi elemek, építészeti jellemzők, a város szimbolikus önábrázolása
vizuális eszközökkel, képekkel, zászlókkal, színekkel);
 Kultúra (hagyományok, szokások, a városban élő polgárok mentalitása, az
önkormányzat viszonyulása a lakossághoz);
 Kommunikáció (médiahasználati eszközök, tájékoztatók, rendezvények).
A fenti csoportosításban Törőcsik (1995) a Corporate Identity gazdasági szervezetekre
alkalmazott modelljét vette alapul, és ezt terjesztette ki a településekre. A városmarketing
szakirodalmába a fogalmat Anholt ültette át, az általa használt Competitive Identity
(versenyképességet szolgáló arculat) kifejezéssel (Anholt, 2007). Az általa használt CI
tartalmazza a márkázás, PR, turizmus és kereskedelem-támogatás területeit.
A városok versenye
A marketing módszereinek alkalmazása a hagyományos termékek esetében is csak
versenyhelyzetben nyer értelmet – nincs ez máshogy a települések tekintetében sem. A
városok összehasonlítása több szinten is megvalósul, melyre különböző ügynökségek,
marketingkutatók szakosodtak. A világvárosok rangsorolásának alapjául többnyire gazdasági
mutatók, turisztikai látványosságok, a kulturális élet minősége szolgál. Az említett mutatókat
figyelembe véve készített rangsort a The Economist is. A Hot Spots, Benchmarking global
city competitiveness c. kiadványuk kategóriánként 60 nagyvárost rangsorolt. Az összesített
listába egyetlen magyar város jutott be, de Budapest is csak az 55. helyen végzett (Hot Spots,
2012). Hasonló szempontok alapján készítik a City Brand Indexet Simon Anholt és a Gfk
kutatói (Imas, n. a.).
Verseny azonban nem csupán a világvárosok szintjén valósul meg. A hazai települések
rangsorolását alapvetően az Image Factory és az Observer Budapest Médiafigyelő nevéhez
köthetjük. A két cég 2007 óta kíséri figyelemmel a városok kommunikációját, megítélését,
melynek keretében 2010-ben harmadik alkalommal tették közzé a városimázs toplistát.
Rangsorukban három kategóriát jelenítenek meg: megyei jogú városok, nagyvárosok és
kisvárosok szerint osztályoznak. Az ország sajátosságainak köszönhetően a főváros külön
kategóriát képez, az országhatárokon belül nincs önálló versenytársa.
A különböző rangsorok hatással vannak az egyes célcsoportok döntéseire, illetve az
általuk felállított sorrendet is tükrözik. A lakóhely- és telephelyválasztás, a turisztikai célpont
kiválasztása, a befektetési célterület azonosítása mind-mind olyan döntéshelyzetbe
kényszerítik a civil és jogi személyeket, melyben a terület versenyképessége mérvadóvá válik.
Élhető városok
A városok körében nem csupán népszerűségi ranglisták készülnek, hanem élhetőség
alapján is sorba rendezik azokat. A városok élhetővé válása elősegíti a lakók
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életkörülményeinek javulását, emellett a városhoz való kötődést, a városi identitást is erősíti.
„Az élhető városban a gazdaság innovatív és versenyképes, a társadalom kreatív és jelentős
társadalmi tőkével rendelkezik, a város kormányzása erőteljes társadalmi felhatalmazáson és
részvételen alapszik, a közlekedést a hatékony, mobil megoldások jellemzik, az erőforrásokat
a fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével használják fel, élénk a kulturális élet,
magas az életszínvonal” (Smart Cities, 2011. p. 59).
Az Economist Intelligence Unit évek óta végez kutatást ebben a témában is, ahol az
élhető város koncepciója alapvetően azzal foglalkozik, hogy melyek a világ legjobb illetve
legrosszabb kondícióval rendelkező városai (Global Liveability Report, 2011). A kutatást a
közbiztonság, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás és infrastruktúra pontozása alapján
végzik. A lista élén legutóbb Melbourne, Bécs és Vancouver végzett.
A magyar városok élhetőségének vizsgálata rendkívül újszerű. Az egyetlen általunk is
fellelhető kutatást a témában a III. Élhető városok Konferencia keretében mutatták be, 2012ben. Az Élhető Városok Indexét (É. V. I., 2012) az ökológiai és társadalmi fenntarthatóság
tényezői alapján állították össze, és a 10.000 lélekszám fölötti magyar városok körében
képeztek rangsort. A lista élén Szolnok végzett, míg Győr a hatodik helyet érte el. Habár a
dunántúli megyeszékhely humán indexe magas pontszámot kapott, környezeti
fenntarthatósága nem bizonyult olyan stabilnak a KSH adatai alapján.
Az élhetőség tárgyköréhez csatlakozik az általunk végzett kutatás is, amely Győr belső
megítélésére koncentrál. Az É. V. I. kutatás szekunder elemzésén túlmenően saját, primer
kutatást végeztünk a Győri Önkormányzat Marketing Osztályának legfőbb kérdései mentén,
hogy ezáltal támogassuk a döntéshozatalt, a város élhetőbbé tételét.
Primer kutatás bemutatása
Szekunder kutatásunk alatt észrevettük, hogy a szakirodalmak különböző területekre
helyezik a hangsúlyt, ha az élhető városról van szó. A rendelkezésre álló anyagok alapján úgy
döntöttünk, hogy három kiemelkedő területet fogunk tanulmányozni és azokon belül kis
fejezeteket hozunk létre, melyek szerintünk leginkább választ adnak arra a kérdésre, hogy
mennyire élhető egy adott város, estünkben Győr. A következő táblázatban a vizsgálni kívánt
területeket kategorizáltuk:
1. táblázat: Élhatő város - 3 kiemelkedő terület
Lakossági aktivitás
Rendezvények
Társadalmi kérdések
Gazdasági helyzet
Oktatás
Egészségügy
Természetes szépség
Infrastruktúra
Környezeti kérdések
Környezettudatosság, környezetvédelem
Kommunikációs csatornák
Külső szemmel
Kommunikációs kérdések
Márkaépítés
Látogatóközpont
Forrás: saját szerkesztés

A szekunder kutatásnak köszönhetően kialakítottuk a legfontosabb kérdéseket, amikre
válaszokat vártunk a primer kutatásunk alkalmával.
- a helyiek milyen szempontok alapján ítélik meg egy település élhetőségét?
- milyen mértékben tartják élhető városnak Győrt?
- mennyire tájékozottak a helyiek a várost érintő legfontosabb kérdésekben?
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- mennyire elégedettek a győriek a helyi programokkal?
- milyen csatornákból tájékozódnak az egyes eseményekből?
- mennyire ismert a győri Látogatóközpont intézménye, funkcionálisan megfelelő-e?
Kvalitatív kutatás
A primer kutatás alkalmával a kvalitatív kutatatással kezdtünk majd ezt követte
a kvantitatív kutatás. A kvalitatív kutatásra azért volt szükség, mert olyan
információkra is kíváncsiak voltunk, amik az emberek tudatalattijában rejtőznek,
illetve nem gondolnak bele, hogy miért azt válaszolják amit. Kvalitatív kutatásunk
keretén belül egy 50 fős mintával dolgoztunk, amiben a győri lakosokat kérdeztük
meg mélyinterjú formájában. Győr korfájából egy kvótás rendszer segítségével
meghatároztuk a megkérdezendő emberek nemét illetve korát. Győr marketing
kommunikációját leginkább a korosztályok szerinti felosztás jellemzi ezért
választottuk ezt. A mélyinterjúk elkészítésével az volt a célunk, hogy egy általános
képet kapjunk a városról, ott élők szemszögéből, hogy rájöjjünk, melyek azok a
részterületek, amikre még több figyelmet kell majd szentelnünk a kvantitatív
kutatásunk alkalmával.
Demográfiai adatok
2. táblázat
Demográfiai adatok
Kvóták (fő)
Korosztály
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70Összesen

Férfi
2
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
2
23

Kvóták (%)
Nő
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
27

Férfi
4%
4%
5%
6%
4%
4%
3%
3%
4%
3%
3%
4%
46%

Nő
4%
4%
5%
6%
4%
4%
3%
4%
5%
4%
4%
9%
54%

Forrás: Saját szerkesztés

A foglalkozások megoszlását tekintve a minta a következő képen alakult: szellemi
dolgozó 34%, nyugdíjas 26%, tanuló18%, fizikai dolgozó 14%, vállalkozó 8%, háztartásbeli
4%, rokkant nyugdíjas 4%.
A megkérdezettek közül legnagyobb számban Szabadhegyen 28% élnek, ezt követi
Adyváros 14%, majd Marcalváros 12%, Kisbácsa 10% a következő városrészek képviselői
elenyésző százalékban jelentek megRévfalu 8%, Ménfőcsanak 8%, Gyárváros 6%, Belváros
6%, Sziget 4%, Sáráspuszta 2%, Nádorváros 2%.
Az eredmények bemutatása
A legtöbb válaszadó, Győrről az alábbi pozitív és negatív kritikákat fogalmazta meg.

272

3. táblázat
Győr pozitívumai és negatívumai
Pozitívumok
Negatívumok
 programok
 közbiztonság
 közlekedés
 koszos utcák
 város fekvése, elhelyezkedése, élhetősége
 koszos közterületek
 munkalehetőségek
 rossz közlekedési morál
 oktatás
 az éjszakai járatok hiánya
Forrás: saját szerkesztés

Társadalmi kérdések
A megkérdezettek több mint fele úgy gondolta, hogy a városiak nagyon aktívak, és
sokan úgy vélték, hogy a programokon mindig rengeteg az érdeklődő. A megkérdezettek egy
része már pesszimistább volt említették, hogy ha a fizetős események olcsóbbak lennének,
többen látogatnák azokat is. Javarészt abban mindenki egyet értett, hogy az összes program
sokszínű, színvonalas, illetve sokan vesznek részt rajtuk. Elég sokan említették azt is, hogy
korosztálytól függetlenül mindenki megtalálja a maga számítását, egyaránt gondolnak a
kicsikre, a nagyokra és a senior korosztályra is. Számos kritika is érte a rendezvényeket, mint
például, nagyobb helyszínekre lenne szükség, az augusztus 20.-i program mindig ugyanolyan,
emeltebb minőség kellene, Budapesten megrendezésre kerülő programok színvonalasságát
kövessék, jobb és több reklámra lenne szükség.
A válaszadók döntő többsége szerint nagyon kevés a bölcsőde. A középiskolákat
nagyon jónak találták az interjú alanyok. Az egyetemi képzéseken gyakorlatorientáltabb
oktatást várnának el a legtöbben, és úgy gondolják, hogy a létszámot csökkenteni kellene a
minőség javítása érdekében.
Többen meg is jegyezték, ha valami baj van érdemesebb fizetni, és elmenni
magánrendelésre, mert az állami intézményekben órákat kell várni mire sorra kerül az ember,
és minden vizsgálatra végtelen hosszúak a várólisták.
A válaszadók legnagyobb hányada úgy véli, hogy Győr gazdasági helyzete az
országos szinthez, és a többi nagyvároshoz képest kimagaslóan jó, látják, hogy folyamatosak
a beruházások pl. szelektív hulladékgyűjtés, city busz, új buszmegálló táblák, de egyre több és
több hasonló újításra várnak. Legtöbben üdvözlik az AUDI és a város együttműködését,
hiszen rengeteg munkahelyet teremt, illetve támogatja az egyetemet is.
Környezeti kérdések
Az általános a vélekedés a városról, egy rendezett és gondozott képet sugall. A vízpart
és az egyetem környéke kiemelt természetes szépségekkel rendelkezik. A busszal utazók
véleménye nagyon megoszló, volt, aki a „borzalmas” szóval írta le a helyzetet, és volt, aki a
„nagyon jóval” foglalta össze ezt a közlekedési formát és a két szélsőség közötti fokozatok is
megjelentek. A környezetvédelemre is törekszik a város, ez a kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtőkből is látszik, valamint a PET palackok gyűjtése is örömmel tölti el az itt
élőket.
Kommunikáció
A helyi hírekkel kapcsolatos legfőbb hírforrásnak az Internet bizonyult, ezen belül is a
helyi vonatkozású lapok internetes portáljai. Még mindig viszonylag sokan tájékozódnak a
hagyományos médiából, közkedvelt a Győr+ és a Kisalföld Napilap. A helyi TV csatornákat –
így a Revitát és az Oxygén TV-t – többnyire az idősebb korosztály követi.
Egy kommunikációs szerepjátékra is invitáltuk a városlakókat, akiknek a turisták
szemszögéből kellett értékelniük Győrt. A leggyakoribb kifejezések Győrre a következőek
voltak:„fejlődő, szép, rendezett, sok a program, jók a lehetőségek és barátságosak az
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emberek”. A többség hosszas gondolkodás után sem tudott egyetlen városi szlogent sem
mondani, némelyek azonban megpróbálkoztak vele. Hallhattuk a korábbi szlogeneket és azok
szövegvariánsait, de Győr legújabb szlogenjét – „A jövő Győrben épül!” – segítség nélkül
csak 1-2 válaszadó mondta meg. A helyiek többsége még nem járt a Látogató Központban,
némelyek egyáltalán nem is hallottak róla mások kortól függetlenül feleslegesnek, drágának
vagy „ciki”-nek tartják a központot. A megkérdezettek szerint kizárólag pozitív hatásai
lehetnek ifjúsági olimpiának (EYOF). A mélyinterjú alanyok szinte mindegyike úgy véli,
hogy szükség van még fejlesztésekre, új csarnokok, szállodák építésére, valamint az
infrastruktúra javítására, ennek ellenére kivitelezhető az ifjúsági olimpia. A válaszadók szerint
nagyszerű hogy a város belevág és egy színvonalas és izgalmas fesztivál részesei lehetünk.
Hipotézisek
A mélyinterjúk elemzése után hipotéziseket hoztunk létre, melyek előzetes
információnk szerint jellemzőek a győriekre. Ez a hipotézisek a kutatási módszertan legelején
bemutatott kutatási kérdések és mélyinterjúból kapott adatok alapján lettek kidolgozva.
Ezeket az állításainkat a mélyinterjú szerint kategorizáltuk és meghatároztuk a hozzájuk
szükséges vizsgálati módszert is.
4. táblázat
Hipotézisek
Ssz. Témakör
1.
Győrhöz
kötődés
2.
3.
4.

Élhetőség

5.
6.
EYOF

Hipotézis
H0: a Győrben eltöltött évek száma és a városhoz való
való ragaszkodás között nincs kapcsolat.
H0: az elköltözési hajlandóság és a gazdasági helyzettel való
elégedettség között nincs kapcsolat.
H0: Nincs kapcsolat a környezettudatos életmód és az életkor
között.
H0: A lakhatási költségek behatároló jellegét nem az határozza
meg, hogy ki melyik városrészben él.
H0: A városlakók biztonságérzetét nem befolyásolja, hogy
melyik városrészben élnek.
H0: Az EYOF győri szervezésének támogatása nem függ attól,
hogy a városlakók betelepültek-e Győrbe, vagy már ott is
születtek.

Forrás: saját szerkesztés

Kvantitatív kutatás
A szekunder és a kvalitatív kutatás valamint a hipotézisek felállítása után már kellő
információ állt a rendelkezésünkre, hogy egy aprólékos kvantitatív kutatásba kezdjünk.
Meghatároztuk azokat a hipotéziseket, amely vizsgálata lesz a további célunk a kutatásunk
alatt. A kvantitatív kutatáson belül a leíró még szűkebben a megkérdezésből származó adatok
kutatását választottuk.
A kérdőív megalkotása
A Malhotra által megfogalmazott kérdőív szerkesztés folyamatát betartva lépésenként
haladva megszületett a kérdőív. Az írásbeli típust választottuk azon belül is a számítógéppel
támogatott fajtáját. Ennek köszönhetően sokkal szélesebb körben értünk el győrieket, az
interneten különféle honlapokat és oldalakat is segítségül hívtuk. A mélyinterjú kérdéseit
vettük alapul és ezeket egyesével felülvizsgáltuk, validáltuk és így alakult ki a kérdőív
végleges formája. A végleges témák és sorrendjük a következők lettek, melyek megegyeznek
a hipotézis témáival: Győrhöz való kötödés, élhetőség, programokon való aktivitás,
szlogennel való azonosulás, EYOF és végezetül a demográfiai kérdések. A kérdések
egyértelműek, de kíváncsiság felkeltőek, hogy a válaszadók akarjanak tovább tölteni.
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Fokozatosan haladtunk az egyre több időt igénylő, elgondolkodtató kérdések felé. A kérdőív
formai elvárásai azok volt, hogy könnyen áttekinthető, ne zsúfolt, hanem szellős képet
alkosson. A kész kérdőívet bemutattuk a városháza képviselőinek, akik egy kérdésnél
módosítást javasoltak. „Ön szerint melyik Győr jelenlegi szlogenje az alábbiak közül?”
helyett inkább legyen a „Az alábbiak közül Ön melyik szlogennel tud leginkább azonosulni?”.
Kérésüket azzal indokolták, hogy Győrnek jelenleg több aktuális szlogenje is van és inkább az
emberek hozzájuk fűződő érzéseikre kíváncsiak.
A kérdőív tesztelése
Az attitűdállításokat már korábban is teszteltük a mélyinterjú során, így ezek már
végleges formában kerültek bele a próba kérdőívbe. A megalkotott kérdőívet hatvan emberen
teszteltük, hogy az esetleges hibákat vagy nem egyértelmű kérdéseket kiszűrjük.
A kérdőív lekérdezése
A kérdőív linkjét a városháza megosztotta a hivatalos győri facebook oldalon, illetve
más győri témájú oldalak szerkesztőivel is felvettük a kapcsolatot, hogy segítsenek terjeszteni
a linket. Az idősebb generációt pedig az egyetem Nyugdíjas Egyetem nevű rendezvényén
kérdeztük le.
Minta bemutatása
Ebben a részben a kitöltők összegzett és strukturált véleményét mutatjuk be a kérdőívek
alapján. Az elemzés 700 fős minta alapján, reprezentatív módon történt. A válaszadók 64%-a,
azaz 444 nő, míg 36% férfi volt. A válaszadók korfa szerinti eloszlása az alábbi táblázatban
látható.
1. ábra
A megkérdezettek megoszlása életkor és nem szerint
Korcsoportok
241

82

Összesen
227

Fiatalok

83

231

90
0

400

200

371

Nő
Férfi

372

400

600

Forrás: saját szerkesztés

A foglalkozások megoszlását tekintve a minta a következő képen alakult: szellemi
dolgozó 27%, nyugdíjas 32%, tanuló 24,3%, fizikai dolgozó 9,4%, vállalkozó 4,1%,
háztartásbeli 2,3%, rokkant nyugdíjas 4% egyéb 0,7%, hiányzó adat 1%. A megkérdezettek
legtöbben Adyvárosból, Belvárosból és Nádorvárosból érkeztek. A többi városrészből
egyenlő válasz érkezett.
2. ábra
A megkérdezettek megoszlása városrészek szerint
Városrészek
6,31,3 30,3 10,1
4,1
10,6
1,6
4,7
6,9
1,1
0,9
2,7
3

11,9

14

4,7

12,7

Forrás: saját szerkesztés
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Révfalu
Szabadhegy
Nádorváros
Belváros
Sziget
Adyváros
Kisbácsa
Nagybácsa
Likócs
Kismegyer
Marcalváros I.
Gyárváros
Újváros
Marcalváros II.

A válaszadókat megbecsülték az anyagi helyzetüket. A 3. ábrából is jól látható, hogy a
legtöbben átlagos jövedelemmel rendelkeznek, de a két végletből is érkeztek bejelölések.
3. ábra
Becsült anyagi helyzet
Becsült anyagi helyzet
Jóval az átlagon felüli

13,90%

Átlagon felüli

22,10%

Átlagos

42,70%

Átlagon aluli
Jóval az átlagon aluli

14,60%
5,30%

Forrás: saját szerkesztés

Hipotézis vizsgálat
A hipotéziseinket a mintán keresztül, SPSS program segítségével vizsgáltuk.
Győrhöz való kötődés hipotézisei
H01: A Győrben eltöltött évek száma és a városhoz való ragaszkodás között nincs
kapcsolat.
A Győrben eltöltött évek száma valamint a városhoz való ragaszkodás között van
kapcsolat, mivel r=0,387. Ez a kapcsolat pozitív, de gyenge. Tehát minél több a Győrben
eltöltött évek száma annál jobban ragaszkodnak a városhoz az itt élők. Azokra a győriekre,
akik a városban nevelkedtek fel illetve régebb óta élnek a városban, sokkal inkább jellemző a
lokálpatriotizmus. A városhoz való ragaszkodás annál gyengébb minél kevesebb ideje élnek
Győrben a lakosok, ezért egészen kicsi kortól kezdve kell a várost megszeretetni a
gyerekekkel. Amennyiben ez a kötödés a város felé erős lesz kiskorban, nagy a valószínűsége
annak, hogy nem hagyják el a várost a későbbiekben. A frissen betelepülőket pedig a kezdeti
időszakban kell megcélozni, hogy hosszú távú letelepedést tervezzenek. Ez különösen
jelentős lehet a környező településekről érkező egyetemisták körében.
A kapcsolat megléte miatt, a nullhipotézist elutasítom.
T1: A Győrben eltöltött évek száma és a városhoz való ragaszkodás között van kapcsolat.
H02: Az elköltözési hajlandóság és a gazdasági helyzettel való elégedettség között
nincs kapcsolat
A kérdőívben lévő kérdések között szerepel, hogy a győriek mennyire elégedettek, a
gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi helyzettel. Az elemzés során arra voltunk
legfőképp kíváncsiak, hogy mit gondolnak a város gazdasági helyzetéről. A hipotézisünk
szerint a gazadási helyzettel való elégedettség egyáltalán nem befolyásolja az elköltözési
hajlandóságot. A variancia elemzés során F próba alapján kiderült, hogy nincs szignifikáns
kapcsolat a gazdasági helyzet és az elköltözési hajlandóság között, hiszen az érték 0,241 ami
jóval 0,05 felett van.
Érdekes, hogy az oktatási intézményekkel való elégedettség, a kulturális programok és
az egészségügyi ellátás és az elköltözési hajlandóság között szignifikáns kapcsolat van.
A nullhipotézist elfogadjuk, azaz nincs kapcsolat a gazdasági helyzet és az elköltözési
hajlandóság között.
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T2: Az elköltözési hajlandóságot az egészségügyi helyzet befolyásolja leginkább
Élhetőség
H03: Nincs kapcsolat a környezettudatos életmód és az életkor között.
Kíváncsiak voltunk, hogy a győri lakosoknak, mennyire fontos a környezetük és a
környezettudatos életmód. Feltételeztük, hogy a környezettudatos életmód nem a kortól függ,
hanem egyéb változók befolyásolják. Feltevésünk szerint, sem a fiatalabb generáció, sem az
idősebb korosztály nem fordít több figyelmet az életmódjukra, környezettudatosabb életre. A
hipotézisünket elutasítottuk, hiszen van kapcsolat a környezettudatos életmódot folytatók és a
korosztályok között. Ennek az lehet az oka, hogy manapság egyre nagyobb teret nyer a
környezettudatos életmód - a szelektív hulladékgyűjtés, egészséges ételek, sport és
energiatakarékosság – ez a fiatalabb korosztályt jobban megfogja. A fiatalabb generáció már
az óvodában és iskolában is hallgatott tájékoztató jellegű előadásokat a környezetvédelem
fontosságáról, ami az idősebb generáció életében kimaradt. Amennyiben a környezettudatos
életmód kialakítása elsődleges célkitűzése a városnak érdemes lenne az idősebb generációt is
megcélozni a figyelemfelhívó és tájékozató jellegű rendezvényekkel.
A nullhipotézist elutasítjuk, hiszen van kapcsolat a környezettudatos életmód és az
életkor között.
T3: Az idősebb generáció nem törődik annyit a környezettudatos életmóddal, mint a
fiatalabbak
H04: A lakhatási költségek behatároló jellegét nem az határozza meg, hogy ki melyik
városrészben él.
A kérdőívben az egyik attitűdállítás az volt, hogy a lakhatási költségek behatárolják az
életem. Ezt úgy vizsgáltuk, hogy egytől hatos skálán mértük és összevetettük, hogy a
válaszadók melyik városrészben élnek. Győr legtöbb városrészében nem határolják be a
lakhatási költségek a városlakók életét. A hipotézisünket elfogadjuk, hiszen nincs szignifikáns
kapcsolat a városrész és a lakhatási költségek között, de az egyértelműen kitűnik, hogy Sziget,
Nádorváros, Újváros, Gyárváros, sőt Adyvárosban is 4-es érték vagy a feletti értéket jelöltek,
azaz az ott élők költségeiket magasnak vélik. Feltételezhetjük, hogy az ezeken a területeken
élők azért vélik magasnak a lakhatási költségeiket, mert az átlagos havi jövedelem
családonként alacsonyabb a többi városrészben élők jövedelménél, nem pedig azért, mert a
tényleges lakhatási költségek lennének eltérőek a többi városrészhez képest.
A nullhipotézist elfogadjuk, azaz nincs kapcsolat a lakhatási költségek és a városrész, ahol él
között
T4: Sziget, Nádorváros, Újváros, Gyárváros, és Adyvárosban élőket határolják be
leginkább a lakhatási költségek.
H05: A városlakók biztonságérzetét nem befolyásolja, hogy melyik városrészben
élnek.
A mélyinterjú elemzése után világossá vált számunkra, hogy a közbiztonság helyzetén
van mit javítani, legalábbis a megkérdezettek véleménye ezt tükrözi. Egyértelmű volt, hogy a
kérdőívben is rákérdezünk, hogy mi a lakosok véleménye. Összevetettük a –mennyire tartja
súlyos problémának a közbiztonság hiányát Győrben - kérdést, azzal hogy a válaszadók
melyik városrészben laknak. A hipotézisünket elfogadjuk, hiszen nincs szignifikáns kapcsolat
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a helyeik biztonságérzete és a városrész, ahol élnek között. Az elemzésből azonban kitűnik,
hogy egyes városrészekben élők nem elégedettek a közbiztonsággal. Egytől hatos skálán
mértük, hogy mennyire tartják súlyos problémának a közbiztonságot. Kismegyeren és
Pinnyéden élők szerint súlyos problémát jelent, de Újváros és Marcalváros I. mellett is magas
értékek szerepelnek. A közbiztonsággal való elégedetlenség átlaga 3,52 lett. A közbiztonság
javítása ezeken a területeken javasolt, mert az ott élők szükségét érzik további városi
intézkedéseknek.
A nullhipotézist elfogadjuk, nincs kapcsolat városlakók biztonságérzete és a között,
hogy melyik városrészben laknak.
T5: Leginkább a Kismegyeren és Pinnyéden élők elégedetlenek a közbiztonsággal
EYOF
H6: Az EYOF győri szervezésének támogatása nem függ attól, hogy a városlakók
betelepültek-e Győrbe, vagy már ott is születtek.
Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált szinte kivétel nélkül támogatja mindenki.
2017-ben Győr rendezheti meg ezt a nagyszabású rendezvényt. A kérdőívben tehát
elengedhetetlen volt, hogy rákérdezzünk, vajon a lakosok támogatják-e ennek a
megrendezését. A hipotézisünk, tehát arra alapoztuk, hogy függetlenül attól, hogy tősgyökeres
győriek, vagy betelepültek támogatják az EYOF-ot, hiszen a mélyinterjúk elemzése során is
azt az eredményt kaptuk, hogy támogatják az önkormányzatot ebben a projektben. Nincs
szignifikáns kapcsolat, a között, hogy mennyire támogatják az olimpia megszervezését, és
hogy tősgyökeres vagy betelepült lakosokról van szó. A megrendezését egyértelműen
támogatják, de korábban a mélyinterjúban már elhangzott infrastrukturális fejlesztéseket
elengedhetetlennek érzik hozzá.
A nullhipotézist elfogadjuk, mert nincs kapcsolat az EYOF megrendezésének
támogatása és a között, hogy a városlakók betelepültek-e Győrbe, vagy már ott is születtek.
T6: Az EYOF támogatását nem befolyásolja, hogy a győriek mióta élnek a városban
Összegzés
Kutatásunkat azzal a céllal indítottuk el, hogy gyakorlati hasznot hozó munkát
végezzünk, amely segíteni fogja Győr vonzerejének növelését. Az Önkormányzattal való
kapcsolatfelvételt követően körvonalazódott előttünk, hogy mely témák a legégetőbbek a
városban, azok mentén végeztük kutatásunkat.
Első ízben a városmarketing szakirodalmát dolgoztuk fel, a legrelevánsabb angol
nyelvű anyagokkal is megismerkedtünk. Az élhetőségi kutatások ismeretében már saját
primer kutatásunkat is elő tudtuk készíteni. A mélyinterjúk legfőbb tanulsága, hogy a helyiek
Győrhöz való ragaszkodása rendkívül magas, sokan aktívabban részt vennének a település
fejlesztésében. Kutatásunk során lejegyeztük azokat a vizuális elemeket is, amelyekkel, helyi
szemmel azonosítani lehet a várost. Kulturális sokszínűségén és természetes szépségén túl
Győr vonzerejeként stabil gazdasági erejét határozták meg, mely sokat köszönhet az Audinak.
A gyárkomplexum elkötelezettsége is példamutató a város iránt, a helyiek közül sokan „A
jövő Győrben épül!” szlogent az Audinak tulajdonították, hiszen csak a vállaltnál látták
alkalmazni azt. A városi szlogenekkel kapcsolatosan viszonylag zavaros kép él a győriek
fejében, általánosságban egyet sem tudtak felidézni vagy hibásan említették azokat. „A jövő
Győrben épül!” szlogennel való azonosulás más szlogenek említése mellett alacsonynak
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mondható. Nem beszélhetünk azonban az új szlogen elutasítottságáról, hiszen a többség
találónak, megfelelőnek találja azt, azonban a Városvezetés részéről a titulusok egymás
melletti használata nem túl célravezető, hisz gátolja a nagymértékű azonosulást.
Kutatásunk kiterjesztésére, reprezentativitásának növelésére kvantitatív kutatást is
végeztünk.
Megerősített bennünket az eredmény, hogy viszonylag magas a győriekben a
lakhelyük iránti kötődés, amit leginkább a rokonaik, közösségük és munkahelyük vált ki
bennük. Sajnálatos módon a fiatalok más városba költözési hajlandósága viszonylag magas,
különösen a 15-19 éves korosztályban, érdemes lenne figyelmet fordítani lojalitásuk
növelésére. A városi rendezvényeken való részvételük saját bevallásuk szerint az átlagnál
alacsonyabb, a programkínálattal kevésbé elégedettek.
A helyi lakosok szerint Győr alapvetően alkalmas a minőségi életre, munkavállalásra,
tanulásra és gyermeknevelésre. Ugyancsak elégedettek a győriek a szabadidős tevékenységi
lehetőségekkel, így a fesztiválok, kulturális és egyéb rendezvényekkel. Legsúlyosabb
problémaként a tömegközlekedés hiányosságait jelölték meg, valamivel enyhébb parkolási
nehézségek és környezetszennyezettség megítélése, a munkanélküliség csak enyhe problémát
jelent sokak szerint. Az egészségügy helyzete már nem bizonyul ennyire rózsásnak, a győriek
jelentős aránya nem megfelelőnek tartja azt.
Kutatásunk alapján a győriek támogatóak az Ifjúsági Olimpia szervezése kapcsán, sőt
kivitelezhetőnek tartják az akciót. Mindenesetre az olimpia rendezési jogával a zsebében már
mindenképpen átgondolt marketingstratégiát és konkrét kampánytervet kell megfogalmaznia
a városvezetésnek, hogy sikerüljön kiaknázni a kínálkozó lehetőségeket.
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Molnár Csilla136: Marketing az egészségturizmusban
Tendenciák, kihívások, lehetőségek
Összefoglalás:
Magyarország számára az ország mérete miatt a gazdaság nyitottsága elengedhetetlen. Olyan területek
fejlesztése jelenthet perspektívát, amely a hazai erőforrásokra alapoz, és amely a belső piac mellett érdemi
külpiaci pozíciót is jelenthet. Az egészségipar és ezen belül az egészségturizmus hazánk komplex kitörési pontja
és pozitív pozícionálási lehetősége lehet, melynek piaca az elmúlt évtizedekben alapvetően megváltozott.
Nemcsak adottságaink kiemelkedők nemzetközi összehasonlításban is, de orvosaink ismertsége és elismertsége,
szolgáltatásaink jó ár-érték aránya szintén alapot jelentenek a hosszú távú fejlődésre. A keresleti trendekhez
igazodó modern, differenciált marketing nélkül mindezek kihasználása ugyanakkor elmarad a lehetőségektől. Az
egyre globalizálódó piacon a hagyományos és új célpiacok igényeinek megismerése, a piaci rések keresése és
megtalálása, a folyamatosan változó igényeket kielégítő innovatív létesítmény- és szolgáltatásfejlesztés, a
termék- és piacdiverzifikáció, valamint a hatékony kommunikációs tevékenység elengedhetetlenek.
Kulcsszavak: egészségturizmus, turisztikai trendek, fogyasztói magatartás, marketing
Summary:
The spa and wellness tourism is one of the most dynamically growing field of tourism, the most competitive
tourism product of Hungary. Though the advantages of our country are internationally outstanding, without
differentiated, modern marketing adjusted the demand trends only lower utilization of the opportunities can be
reached. In this article the author tries to summarise the most important market trends have an impact to the
marketing activity of enterprises in this field of tourism and gives proposals for marketing work. In the
methodology of the survey mainly seconded information (published literature, surveys and databases of
international and national organization) and the professional experience of the author is used.
Key worlds: spa tourism,, market trends, consumer behaviour

Bevezetés
A szolgáltató szektor az elmúlt évtizedekben robbanásszerű fejlődést tudhat maga
mögött, mind a GDP, mind pedig a foglalkoztatottság alapján a nemzetgazdaságok vezető
szektorává vált. A legnagyobb növekedést az oktatási- és egészségügyi szolgáltatások, az
üzleti (professzionális) szolgáltatások, a logisztikai-, az információs/kommunikációs és a
szabadidős szolgáltatások piacán prognosztizálják (Papp 2003, Veres 2009, Milenkovska
2011). Az Európai Unió országaiban a fogyasztási kiadások között első helyen a közlekedés,
második helyen a szabadidő és kultúra, míg a harmadik helyen az ún. HORECA szektor
szolgáltatásai állnak, amit az egészségre fordított kiadások követnek (Molnár 2011).
A nemzetközi szolgáltatáskereskedelem egyharmadát a turizmus adja. A WTTC137, a
UNWTO138 és az ETC139 összhangban lévő prognózisai szerint a turizmus nemzetközi
jelentősége tovább emelkedik, növekedésének üteme rövid- (2,8%) és középtávon (4%) is
meghaladhatja a világgazdaság átlagos becsült növekedési ütemét (2,5). A hivatkozott
nemzetközi turisztikai szervezetek szerint a harmadik évezred első évtizedében a turizmuson
belül az egészségturisztikai utazások mutatják az egyik legdinamikusabb fejlődést. A legtöbb
fejlett országban az egészségturizmust is magába foglaló egészségipar a GDP közel 10%-át
adja (OECD 2009) A civilizációs ártalmak és kísérőjelenségeik elterjedésével egyrészt az
egészség megőrzése, a szépségápolás, a test és a lélek „karbantartása”, a jó közérzet elnyerése
egyre fontosabb motivációvá válik, másrészt az emberek természetes és alternatív
gyógymódok iránti fogékonysága nő. Mindezek oka, hogy az egészség az elmúlt évtizedben
136
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egyre inkább értékké vált, napjainkban a sikeresség fogalmával is összekapcsolódik, ezért a
harmadik évezred embere erre áldozni is hajlandó. Az egészségturisztikai piac a The Global
Spa Summit 2011.évi jelentése szerint mintegy 1.9 billiárd dollár bevételt jelent, melyből
egyre nagyobb az ún. proaktív tevékenységek részesedése. A legdinamikusabb emelkedés a
személyreszabott szolgáltatások (beauty & anti-aging, selfness, spirituális- és holisztikus
wellness), és az életmódhoz kapcsolódó rehabilitáció terén tapasztalható. Az egészség tehát
napjainkban már nem a betegség hiányát, hanem a képességek és az életminőség
optimalizálását jelenti.
A szolgáltatóipar és a szolgáltatások fejlődése okán a marketingtudományban is
meglehetősen nagy szerepet kap a szolgáltatások marketingje. Alapelveinek megfogalmazása
az 1970-es - 1980-as években megtörtént, de napjainkig is az elméleti kutatók kereszttüzében
áll (Józsa 2005). Lovelock (1981) fogalmazta meg elsőként, hogy a szolgáltatások a fizikai
javaktól eltérő jellemzői, valamint a környezet különbözőségei miatt más megközelítést
igényelnek. Ez a tény különös szerepet kap turizmusban, hiszen a turizmus nyílt, dinamikus és
interdependens rendszere (Lengyel 2004) és összetett szolgáltatásai a marketingben is
speciális elvárásokat jelentenek. A marketing tudományban egyre nagyobb szerepet kapott
szolgáltatásközpontú marketing (SDL) képviselői szerint a szolgáltatás nem a fizikai
termékeket egészíti ki, hanem mint a kompetenciák (tudás és készség) folyamat és
teljesítmény útján történő alkalmazását (Vargo–Lusch 2004, Kotler–Keller 2006). A
turisztikai marketingkutatás valójában csak az elmúlt néhány évben kezd részben önállóvá
válni, és bár valójában e területre is részben a szolgáltatásokra megfogalmazható tézisek
érvényesek, mégis a termék összetettsége okán a téma speciális tárgyalása indokolt.
Az egészségturizmus értelmezése
Ahhoz, hogy az egészségturizmus tendenciáiról, marketingjéről reális
megállapításokat tehessünk, nemzetközi szinten kell értelmeznünk azt. Ez már csak azért sem
egyszerű, mivel a terminológiák az egészségturizmus piacának fő fogadóterületein – Európa,
Amerika és Ázsia – nem azonosak. A szó szerinti fordítás (health tourism) az angol
nyelvterületen kevésbé használt, ott mint spa és wellness iparág értelmezik. A spa
szolgáltatásokhoz Európában a víz (Közép-Európában a termálvíz) és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások (régiónkban a gyógyászati szolgáltatások) elengedhetetlenek. Az amerikai
kontinensen a spa fogalma ennél tágabb, hisz valamennyi fizikai és/vagy mentális
felfrissülést, gyógyulást kínáló szolgáltatás mellett ide tartoznak az egészséges
termékcsomagok is. Ázsiában a térségre jellemző hagyományos kezelések és az alternatív
gyógyászat is beleértendő. Az ISPA értelmezésében intézményi keretek között gyógyászati
szolgáltatásokat kínáló medical spa-ban Kelet-Európában gyógyászati tevékenységek, míg az
USA-ban például botox kezelések zajlanak. Az Európában dinamikusan emelkedő medicalwellness az egyik legnagyobb német utazásszervező, a TUI 2010.évi felmérése szerint mást
jelent a gyógy- és mást a wellness vendégeknek, ezért e terminológia használatakor
körültekintés indokolt. Fontos figyelembe venni a nyelvi- és kulturális sajátosságokat is
(például a MT Zrt. kiadványaiban is többször előforduló többes szám alkalmazás – spas – a fő
küldő piacnak számító német nyelvterületen viccet, tréfát jelent).
z egészséggel kapcsolatos utazásokat jelentő egészségturizmusban valójában két,
önmagában is speciális szolgáltatás - az egészségügy és a turizmus – együttesen jelenik meg
(Molnár 2011). E kétféle szolgáltatás igénybevételi aránya alapján különíthetők el kínálat
alrendszerei. Az egészségturizmus általános jellemzői között a marketing szempontjából a
következők érdemelnek említést (1. ábra).
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1. ábra
Az egészségturizmus értelmezése

Forrás: Molnár (2011) p. 29

Az ezeket igénybevevő vendégkör számos vonatkozásban (elsősorban az egészséghez
- és nem a turizmushoz - való viszonyulásában, az utazás során végzett tevékenységeiben,
demográfiai és pszichológia jellemzőiben stb.) eltérést mutat. Amikor az egészségturisztikai
szolgáltatók, a létesítmények üzemeltetői célpiaci stratégiájukról és taktikájukról döntenek,
elsődleges kérdés, hogy melyek azok az előnyök (1. táblázat), amelyeket meglévő és
potenciális vendégeik remélnek és elvárnak egy egészséghez kapcsolódó utazástól.
1. táblázat
Az egészségturizmus termékcsoportjai és a vendégkör által elvárt előnyök
Termékcsoport

Elvárt előny

Hagyományos gyógyturizmus

- gyógyulás,
- egészségi állapot javítása

Orvosi szolgáltatásokon alapuló
gyógyturizmus

- otthoninál olcsóbb szolgáltatás
- minőség (más technológia, komfort,
megbízhatóság, nagy név garanciája),
- hozzáférés (jogszabályok, várakozási
idő)
- komplex élmény (rehabilitáció+üdülés)
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Igényelt
szolgáltatások
- fizioterápiás
kezelések: balneo-,
hidro-, klíma-, diéta- és
fizikoterápia
- orvosi szolgáltatás
(fogászat, plasztika,
szemészet, őssejt
terápia stb.)

Rekreációs wellness

Holisztikus- és spirituális
wellness

Medical-wellness

- stresszkezelés, feltöltődés
- élvezet, szórakozás, kikapcsolódás
- jobb közérzet
- rátalálás önmagunkra
- az élet értelmének megismerése
- megoldás a harmadik évezred
konfliktusaira (párkapcsolat, szülőgyermek kapcsolat, hivatás és
magánélet stb)
- belső béke, nyugalom elérése
- egészség megőrzése,
- betegségek megelőzése

- spa szolgáltatások
(masszázs, arc- és
körömápolás, szaunák
és gőzfürdők stb.)
- természetgyógyászati
kezelések (reiki,
reflexológia, fitoterápia
stb.)
- jóga
- tai-chi
- fizioterápiás + spa
szolgáltatások

Forrás: hivatkozott szakirodalmak alapján, saját szerkesztés

Az egészségturisztikai kereslet
A turisztikai marketingkutatás fókuszában a keresletet megszemélyesítő turista áll. Az
egészségturizmusban résztvevők jellemzőinek és motivációinak vizsgálatával eddig
viszonylag kevesen foglalkoztak. A kutatások (például Forgen 2005, Puczkó–Bachvarov
2006, Smith–Kelly 2006, ISPA140 vonatkozó kutatásai) többségében a fogyasztók tipizálást
leginkább a demográfiai szempontok (életkor, életszakasz, nem, lakóhely stb) szerint, illetve a
fogyasztók körében leginkább igénybevett szolgáltatások alapján végezték. Az
egészségturizmus célcsoportjait a hivatkozott kutatások eredményei, valamint a szerző hazai
gyógy- és wellness szállodákban végzett megkérdezéses vizsgálatai alapján a következő
domináns kategóriákba sorolhatjuk.
• A meghatározott betegségben szenvedő, gyógyulni vágyó szeniorok a terápiás
gyógyturizmus tipikus vendégei. Betegségük gyógyítását valamilyen természetes
gyógytényező (leggyakrabban a gyógyvíz) és fizioterápiás kezeléstől várják, értéket
számukra a gyógyulás jelent, ugyanakkor a kezeléseken kívüli időszakokban a kiegészítő
(jellemzően kulturális és gasztronómiai) programokat és lehetőségeket is keresik. A
kúraalapú szolgáltatások miatt tartózkodási idejük magas (nem ritkán 2-3 hét), ezért a
komfortos, barátságos környezetet, személyes törődést különösen igénylik. A
szolgáltatásmarketingben alkalmazott 7P modellből ismert személyes tényezők (people)
tehát különösen fontosak. A hagyományos egészségturisztikai desztinációk (Közép-KeletEurópa országai – köztük Magyarország – Németország és Olaszország) fontos
szegmensei;
• Az egészségtudatos idősek növekvő táborát olyan fiatalos, korukhoz képest jó
egészségnek örvendő, magas költési hajlandóságú vendégek alkotják, akik a gyógyászati
kezelések mellett fontosnak tartják a szépség ápolását és megőrzését, az egészséges
étkezést, a beauty, az anti-aging és – természetesen a koruknak megfelelő – mozgás
programokat is. A müncheni székhelyű Institut für Freizeitwirtschaft 2007.évi
felméréséből az előbb említettek mellett egyértelműen kitűnik, hogy e vendégkör igénylik
a kellemes környezetet, a tartalmas pihenést és a magas minőségi színvonalú
szolgáltatásokat. Szívesen keresik fel az all-inclusive fitness és wellness szolgáltatásokat
nyújtó tengerparti üdülőket (resort-spa-k) és thalassoterápiás központokat (pl.
Franciaországban, Görögországban);
• A rehabilitációra szorulók főleg a közép- és idősebb korosztályhoz tartoznak, de nem
ritka a fiatalabb korosztályok megjelenése sem. Ide tartoznak a sportolók sportsérülései,
mely lehetőséget a hazai szolgáltatók nem használnak ki. Olyan utókezelést igénylő
140
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•

•

•

•

•

vendégek, akik számára a csendes, nyugodt környezet és a turisták által kevéssé látogatott
létesítmények az ideálisak. Egyre inkább olyan gyógyászati-, wellness- és spa
szolgáltatásokat is kínáló létesítményeket keresnek, ahol nem szokványos kórházi-,
szanatóriumi vagy éppen gyógyszállodai miliőben érzik magukat (wellpital);
Az egészségmegőrzésre törekvő 35-55 év közötti középkorúak általában gyermek nélkül
érkeznek, regenerálódásra vágynak, köztük magas a 40 feletti szakképzett nők aránya. A
magas fizetőképességű vendégkör előnyben részesíti a fizikai-, pszichológia-i és mentális
feltöltődést nyújtó csendes, nyugodt környezetet. A spirituális és kreatív programokat
igénylik. A medical-wellness szolgáltatók, holisztikus- és jógaközpontok, továbbá a
hazánkban is egyre terjedő selfness tipikus vendégkörét alkotják. Smith és Kelly 2008-ban
végzett kutatásában mintegy 450 kifejezetten e szegmensre és termékre koncentráló tour
operatort azonosított főleg az Egyesült-Királyságban, Spanyolországban, Görög- és
Törökországban, valamint Ázsia feltörekvő fogadóterületein Thaiföldön és Indiában (idézi
Smith–Puczkó 2010).
A főleg 45-65 közötti, elsősorban Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban élő
korosztályon belül egyre többen keresik az orvosi szolgáltatásokon alapuló
gyógyturizmusban magukat pozícionálni kívánó országokat és gyógyközpontokat Középés Kelet-Európában – Magyarországon is – Ázsiában (Kínában és Indiában) vagy DélAfrikában. Az alapvető motivátorok közé a szolgáltatás minősége (korszerű technológia,
komfort, megbízhatóság, a „nagy név” garanciája), hozzáférhetősége (jogszabályi háttér,
várakozási idő) és ára (az otthoninál kedvezőbb) tartoznak (Kincses 2010). A kezelési
időn kívül – természetesen a kezeléstől függően – igénylik a szabadidős szolgáltatások és
programok meglétét;
A fiatal, aktív és szórakozást kereső korosztályok (az ú.n. Y-Generáció) nem
ragaszkodnak sem termál-, sem gyógyvíz közelségéhez, de preferálják az
élményelemekkel rendelkező medencével, egyéb wellness szolgáltatásokkal (szauna, belés kültéri sportolási lehetőségek, beauty) rendelkező intézményeket. A lehetőleg
különleges élményfürdők, aquaparkok vagy valamilyen egyedi adottságú, a
szolgáltatásstruktúrában, építészetben, design-ban is az ő igényeiket kielégítő
létesítmények (az ú.n. adventure spa-k) jelentenek számukra vonzerőt. A nemzetközi
verseny talán e termékcsoportban a legintenzívebb, hiszen ennek létrehozásához
különleges adottság nem szükségeltetik;
Az egészségtudatos fiatalok számára főleg a passzív wellnesshez kapcsolódó
szolgáltatások (szépségkezelések, méregtelenítő kúrák, stresszoldás stb.) fontosak.
Tartalmas pihenés céljával, általában gyermek nélkül érkeznek, az átlagnál magasabb
fizetőképességgel rendelkeznek. E szegmensben is magas a nők, emelkedik a szinglik
aránya. A spiritualitás és holisztika jelentősége e szegmensben is emelkedik a desztináció
és a szolgáltatások kiválasztásakor. Emelkedik az igény olyan elvonulóközpontok iránt,
ahol a mindennapi stressz elől elmenekülve feltöltődhetnek;
A családos fiatalok és középkorúak olyan szolgáltatásokat keresnek, amelyek a szülők
pihenését és a gyermek(ek) kikapcsolódási lehetőségeit egyszerre biztosítják. A
szórakozást, fizikai kikapcsolódást, pihenést biztosító rekreációs spa-kban az
élményelemek és a családbarát szolgáltatások megléte mérvadó szempont a számukra;

A legújabb vizsgálatok azonban egyre inkább rávilágítanak, hogy a pszichográfiai
tényezők (életmód, értékek, személyiség stb.) e turisztikai terméknél különösen fontosak. A
fogyasztói magatartás és a szocializációs környezet (Rátz 2004, Kopp–Pikó 2004, Michalkó
2007, Pál–Uzzoli 2008), valamint az életmód (Gfk Lifestyle Research 2005 in. Smith-Puczkó
2010, Michalkó–Rátz–Bakutz 2009, Michalkó–Rátz 2011), továbbá a lakókörnyezet
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(Kangas–Touhino 2007) és az egészségturizmus iránti érdeklődés közötti összefüggés
(Molnár 2011).
A fent hivatkozott kutatások eredményeit összefoglalva és azokat az egészségturizmus
célcsoportjait vizsgálva tehát megállapíthatjuk, hogy míg a gyógyturizmusban mindkét nem
képviselteti magát, addig a wellnesshez tartozó termékcsoportokban a szegmensek között
magas a jóllétet és a külső megjelenést egyre fontosabbnak tartó 30 év feletti nők aránya,
amire a marketing tevékenység során figyelemmel kell lenni a termékfejlesztéstől a
kommunikációig. Bár a turizmus piacán is jelentős változásokat hozó társadalmi változások
(emancipáció, hagyományos családmodell felbomlása stb.) is a nők szerepének erősödését
jelzik (UNWTO 2004; ETC 2004, 2012; WTTC 2011), ez természetesen nem azt jelenti, hogy
a férfi vendégek, mint új szegmens elérésére nincs mód. E vendégkört más „hívó szavakkal”
(stresszoldás, lazítás, kaland, sport), más termékekkel (pl. egyes sportok így a golf, a sí, vagy
a tenisz és a wellness összekapcsolása) és módszerekkel tudjuk megnyerni. Ezt bizonyítja,
hogy több szolgáltató (például a Spa Europa Luxury Spa & Anti-Aging Center Calgary141ban, a Nickel Spa142 New Yorkban, vagy a Refinery143 Londonban) kifejezetten „Only Man”
szolgáltatóként működik sikeresen. A turizmus piacán egyre nagyobb részarányt képviselő –
ezért bár az egészségturizmusban még kisebb számban megjelenő, ám a jövő szempontjából
fontos - fiatalabb korosztályok esetében tudomásul kell vennünk, hogy számukra nem vonzó a
betegséggel összefüggő bármilyen kontextus. Mivel ez a korosztály még a wellnesst is
sokszor feleslegesnek és öregesnek (KPMG–MT Zrt. 2002) tartja, számukra a szórakozás,
lazítás, és az élmény ígérete lehet vonzó. Ez fogalmazódik meg a The Global Spa & Wellness
Summit „Spa4U” koncepciójában is (http://www.globalspaandwellnesssummit.org/2009/
postsummit/files/pdf/Sunday/Student%
20Strategy%20Competition/Ecole.Hoteliere.De.
Lausanne Student_Strategy_Report.pdf.).
A kereslet tehát adott és folyamatosan bővül, amit a hazai gyógy- és wellness
szállodákban megfigyelhető vendégforgalmi adatok is alátámasztanak (2. táblázat). Meg kell
ugyanakkor jegyeznünk, hogy a vendégforgalom emelkedése elsősorban a wellness szállodák
mutatóiban bekövetkezett dinamikus növekedésének köszönhető.
2. táblázat
Gyógy- és wellness szállodák vendégforgalmának alakulása 2005-2011

Vendégéjszakák száma (éj)
ebből külföldi
Bruttó szállásdíj bevétel
(mrd Ft)

2005
3 084
000
16,4

2007

2008

2009

2010

2011

4126312

4350842

4116566

4782384

5104000

1776023

1807842

1696915

1908918

1937000

29,8

32,3

32

35,4

36,0

Forrás: KSH, saját szerkesztés

A fogyasztói magatartás változása és annak marketing következményei az
egészségturizmusban
A fogyasztói magatartás az emberek azon viselkedése, amely javak és szolgáltatások
vásárlásában, használatában és a vásárlás tervezésében jut kifejezésre (Engel–Kollat–
Blackwell 1968 in: Töröcsik 2003). A fogyasztói magatartáskutatásba több tudományterület
(pszichológia, szociológia, antropológia) is bekapcsolódott az elmúlt évtizedekben, hiszen a
fogyasztói magatartás nagyon komplex, azt számos tényező határozza meg. Ezek között kell
141

http://www.spa-europa.com/men/index.html
http://nickelspanyc.com/newyorkspa/
143
https://www.the-refinery.com/
142
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megemlítenünk a kultúrát és szubkultúrát (Hofstede 1982), a társadalmi értékeket és
életstílust, a referencia csoportokat és a családot. Mindezek mellet a tanulás és tapasztalat, a
személyiség és attitűd, a motiváció és az észlelés is fontos szerepet kap (Törőcsik 2003). Az
elmúlt évtizedben mindezek számos tekintetben változtak, így napjainkban az
egészségturisztikai vállalkozásoknak is új típusú fogyasztókkal, s azoknak új igényeivel kell
szembesülniük nemzetközi és hazai színtéren egyaránt.
A jelenlegi fogyasztási trendeket számos demográfiai tényező befolyásolja. A
demográfiai mutatók (például a születéskor várható élettartam, a társadalom elöregedése144)
folyamatos romlása az egészséges életmód-szemlélet kialakulásához vezet, mely az
egészségturisztikai szolgáltatások esetén már túllép a Nieche-marketing területén. A már
többször hivatkozott nemzetközi szervezetek kutatásai és prognózisai szerint az egészség
egyre inkább értékké válik, amire az emberek költeni hajlandók. Egyre keresettebbé válik az
Egyesült Államokból indult Anti-aging Medicina, melynek célja nem csak a kor külső
nyomainak eltüntetése, hanem az öregedés gyors folyamatának lelassítása, a szervezet élettani
folyamatainak optimalizálása is (http://www.anti-agingmedicina.hu/). Nemzetközi
tapasztalatok szerint az 50-es, 60-as éveikben járók mellett egyre többen érdeklődnek a
fiatalabb korosztályokból is e kezelések iránt, hiszen ezen múlik majd életük utolsó
harmadának minőségmegőrzése. A medical-wellness termékcsoport piaci térnyerése is ehhez
a tényhez kapcsolódik. Mivel a turizmus e területei csak a közelmúltban kaptak nagyobb
figyelmet, viszonylag kevés adat áll rendelkezésre a kereslet pontos nagyságáról. Az IPK
International német kutatóintézet European Travel Monitor 2009.évi felmérése szerint az
európai lakosság külföldi utazásainak 15%-át az egészség motiválja. Ez megközelítőleg 37
millió utazást, illetve körülbelül 33 milliárd euró turisztikai kiadást jelent évente
(http://www.ipkinternational.com/en/home/). Az egészség luxusát tehát egyre többen hajlandók
megfizetni éppen ezért érthetetlen, hogy a hazai szolgáltatók többségének marketing
tevékenységében az árpolitika, pontosabban az árengedmény-politika dominál. A
kommunikációban sokkal inkább a személyre szabott, magas minőségű szolgáltatásokat
érdemes hangsúlyozni.
A hagyományos családmodell felbomlása a házasságkötések számának és a
gyerekvállalás mértékének csökkenéséhez vezet, ami növeli a „szingli”-életstílus követőinek
számát. A többségében a harmincas éveikben járó, nagyvárosi, a munkaerőpiacon piacképes,
viszonylagos jólétben élő, a munkában és a szabadidő eltöltésében is aktív, gyakran kevés
szabadidővel rendelkező (Törőcsik 2003, Utasi 2004) szinglik számára fontosak a rövidebb,
ám nagyon tartalmas programok és a személyreszabott szolgáltatások (pl. személyi edző). Az
élményszerzés különösen fontos a számukra, ezért ezt már kommunikáció során is
hangsúlyossá kell tenni, mellyel szemben elvárásuk a kreativitás és egyediség, kedvelik, ha
egy reklám vicces és pörgős vagy eleganciát sugároz. A karrier mellett az egészséget
különösen fontos értéknek tartják. A jó márka feltétele többségük szerint a megbízhatóság, a
jó minőség, az image és az ismertség. Kiemelkedően sokat költenek a külső megjelenésre
(fitness, beauty). Szabadidős tevékenységeik között a sport (közük a sielés, golf és tenisz), az
utazás és a szórakozás áll az élen. Nem szeretik az interneten érkező ajánlatokat, de szívesen
vásárolnak, foglalnak le utakat on-line (Stifter 2011). A szolgáltatóknak érdemes tehát
kihasználni a szinglik által látogatott helyeken (divatos szórakozóhelyeken és kávézókban,
mozikban, bevásárlóközpontokban stb.) való hirdetési lehetőségeket, együttműködési
kapcsolatokat kialakítani e létesítményekkel. Érdemes külön kiemelni a „kényszerből
szinglik” csoportját, akik partnerkapcsolatra vágynak. Az ismerkedés nehézségeit felismerve a

144

Az ENSZ vonatkozó prognózisai szerint 2050-re a világ lakosságának közel ¼-e 60 év feletti lesz, ami
kétszer akkora arányt jelent, int 2007-ben. A szeniorokon belül a 75 év felettiek részaránya emelkedik a
legjobban http://www.un.org/esa/population/publications/WPA2007/ wpp2007
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Rogner szállodalánc (köztük a hévizi Lotus Therme) mint párok és leendő párok szállodája
pozícionálja magát.
Az egyebek mellett a technikai haladással is együtt járó felgyorsult életstílus miatt
egyszerre több szerepkörben (család, karrier, társas kapcsolatok, szülői szerep) is sikerrel
helyt kell állnunk. Ez utóbbi sokakban – különösen a nőkben – belső konfliktus helyzeteket
eredményez, melynek feloldásának segítésére új típusú termékek jöttek és jönnek
folyamatosan létre az egészségturizmusban. A Mathias Horx (2002) nevéhez fűződő selfness
célja, „hogy jobban legyünk önmagunkkal, mindezt annyi energiával, amennyi feltétlenül
szükséges.” Több nyugat-európai (Hotel Käppelehof, Selfness Center St.Gallen) és néhány
hazai szolgáltató (Kék Duna Wellness Hotel, Zichy Park Hotel) kifejezetten e vendégkör
megcélzásával és nekik összeállított programokkal (például anti-karrier, férfi és nő
kapcsolatelemző tréning, testműhelyek, művészetterápiás csoportok) igyekszik tematizálni
szolgáltatásait. A felgyorsult életstílus másik következménye, hogy a döntési helyzetek
dinamikája nő, maga a folyamat ugyanakkor lerövidül. Ellentrendként egyre többen akadnak
olyanok, akik tudatosan a lassítást választják. Ez egyrészt azzal a következménnyel jár, hogy
sikerre számíthat minden olyan termék és szolgáltatás, amely segíti a fogyasztót idejének
hatékonyabb kihasználásában (pl. csomagküldő szolgálat, készétel forgalmazás, vagy
esetünkben rövid ám nagyon tartalmas, gyors feltöltődést lehetővé tevő egészségturisztikai
csomagajánlatok), másrészt a marketing kommunikációs eszközök esetében is a gyorsaság
válik fontossá, így a korábban leggyakrabban alkalmazott értékesítési csatornák és
kommunikációs módszerek helyét átveszi az internet, illetve a közösségi média.Az
impulzusvásárlások szaporodnak az egészségturisztikai szolgáltatások területén is. A
racionalitást felváltja az emóció (Kotler–Keller 2006).
Napjaink vitathatatlanul komoly befolyásoló erővel bíró jelensége a már említett
globalizáció. A dereguláció és liberalizáció eredményeképpen a verseny valamennyi
gazdasági- és nem elsősorban gazdasági ágazatban (így az egészségügyben is) megjelenik. Az
EU szabadságjogok kiterjedése (köztük a szolgáltatások szabad áramlása és a szabad
orvosválasztás) okán a lokális piac már alig létezik, hiszen a vállalkozásoknak (így
természetesen az egészségturisztikai szolgáltatóknak is) rögtön a nemzetközi versenyben kell
helytállniuk. Ezt kiegészítve az utazás és a kommunikáció könnyebbé, gyorsabbá és olcsóbbá
válásával egyértelműen felértékelődik az egyediséget és minőséget közvetítő branding,
valamint az együttműködés (például külföldi egészségbiztosítókkal) szerepe.
A világ számos pontján egyre több egészségturisztikai szolgáltató létesítmény
(zömében spa- és wellness hotel) épül. Bár természetes gyógytényezővel nem minden ország
rendelkezik, élmény- és úszómedencét, szaunát és gőzfördőt, fitness termeket bárhol ki lehet
alakítani. Ez a nem kifejezetten gyógyulás céljából érkező vendégeknek (például a MICE
vendégei, vagy akinek a spa megléte plusz vonzerőt jelent) elegendő. Ugyanez érvényes a
holisztikus wellness esetében. Az élmények jelentős része tehát globális, bárhol elérhető és
megkapható, éppen ezért az egyediségre, különlegességre (elhelyezkedésben, építészetben, a
szolgáltatások struktúrában és/vagy mennyiségében stb.) való törekvés fontos
versenyképességi tényezővé válik.
Napjaink fogyasztója tapasztalt, individualisztikus, egocentrikus és hedonista
(Törőcsik 2003, ETC 2004, Mitev–Horváth 2008). A szolgáltatások hagyományos használatiés szükséglet kielégítési funkciói mellett felértékelődik az élmény és hozzáadott érték
szerepel. A kommunikációban már nem az a fontos, hogy egy fürdő hány medencével vagy
milyen szolgáltatásokkal rendelkezik, hanem hogy „miért jó ez nekem”. Sikerre a személyre
szabott, egyedi, autentikus élményt kínáló szolgáltatások számíthatnak.
Utóbbi kapcsán kell említést tennünk a diverzifikációról, továbbá a specializáció és a
tematizálás lehetőségéről és szükségességéről, mely egyre fontosabb versenyképességi
tényezővé válik. Az először csak latens piaci igényeket kielégítő szolgáltatás az idő múltával
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piacvezetővé is válhat. Napjainkban jellemző, hogy a minél szélesebb termékkínálat
kialakításának céljából a létesítmények kiegészítő termékként egy más tipusú turisztikai
attrakciót kapcsolnak a wellness főprofilhoz. Ilyen trendekhez illeszkedő, komplex
terméktípus a hivatás- (kiemelten a konferencia- és az incentive) turizmus összekapcsolása; a
különböző sportok (főleg a golf-, a síelés, a lovaglás és a vizi sportok) kombinációja.
Ugyanilyen termékfejlesztési stratégia lehet a régi-, tradicionális módszerek fantáziadús
módon, a modern technológia és a legfrissebb tudományos kutatási eredmények
felhasználásával történő alkalmazása. Egyre népszerűbbek azok a szolgáltatások és
szolgáltatók, amelyek különböző – például spirituális, ökológiai vagy történelmi – tényezőket
kombinálnak.
Felértékelődik a CRM szerepe. A piaci részesedés növelése helyett a vásárlói
részesedésre koncentráló marketing (cross-selling és up-selling) vezet sikerre az
egészségturizmusban is.
Végül, de nem utolsó sorban érdemes szót ejteni az ú.n. hibrid fogyasztás
megjelenéséről (Schmalen –Simon 1998), melynek következtében a szegmentáció korábbi
ismérvei már nem alkalmazhatók. Az egészségturizmusban például megjelennek a gyógyés/vagy wellness szállodában pihenő, ugyanakkor nem kifejezetten egészségtudatos
(dohányzó, a reformétkezés elveit nem tartó) vendégek, akik számára is biztosítani kell a
szolgáltatásokat (dohányzóterek, ételválaszték). Az idősebb vendégek korábban fiatalosnak
tartott tevékenységeket végeznek, illetve miközben megfizetik a szálloda és a fürdő magas
árait igénylik az önkiszolgáló gyorséttermet (például Hotel Saliris Resort & Spa Egerszalók).
A szegmentálás fókuszába tehát a sokféle hatás eredőjeként értelmezhető motiváció kerül. Ez
megjelenik a termék- és értékesítési politikában, valamint a kommunikációban is.
Összefoglalás
A világ egészségturizmusa az elmúlt évtizedekben alapvetően megváltozott. Átalakult
a kereslet és az iparági üzleti modell is. Az emberek többségének igénye van az
egészségturizmus valamelyik termékcsoportjában való részvételre, de az azokon belül
választható tevékenységek erősen változóak lehetnek.
A termékpolitikában figyelemmel kell lenni arra, hogy valamennyi régi és potenciális
célcsoport szempontjából döntő fontosságú a változatosság, a különlegesség, a jó minőségű,
színvonalas, ugyanakkor kedvező árú – azaz jó ár-érték arányú – személyreszabott
szolgáltatások megléte. Napjaink egészségturizmusának alapja a komplexitás. Szemben a
korábbiakkal, ma az egészségturizmus már nemcsak a vízről és a vízbázisú szolgáltatásokról,
hanem az adott igényt teljes körűen kielégítő all-inclusive szolgáltatás-csomagokról,
kezelésekről szól.
A kínálat kialakításakor az előző alfejezetben kifejtett keresleti jellemzők és trendek
figyelembevétele mellett érdemes figyelemmel lenni arra, hogy egy desztináció és/vagy
szolgáltató sem lehet minden célcsoport számára egyaránt vonzó. Az eltérő életkor, nemzeti
és nemi hovatartozás és életstílus, illetve az egészségi állapot és az ezekből eredő motiváció –
hogy csak a legfontosabbakat említsük – más-más elvárást eredményez. Az idősebb,
gyógyulni vágyó vendégek nehezen viselik, ha hangos fiatalok zavarják pihenésüket, míg a
fiatalok rosszul érzik magukat az állandó megjegyzésektől. Sok nőnek jelent problémát –
vagy az arab országokból érkező, magas fizetőképességű hölgyvendégeknek akár tilalmat –
hogy a medencéket, szaunákat és azok pihenőtereit (főleg fürdőruha nélküli igénybevétel
esetén) férfiakkal kell megosztaniuk. A passzív wellnessre, kényeztetésre vágyók nem akarják
magukat egészségügyi létesítményben, betegek között érezni, míg a fizikai gyógyulásra
koncentrálókat kevésbé érdekli a spiritualitás; a gyermektelenek, vagy a gyermeküktől néhány
napra „szabadságot kapott” párok örülnének egy kis meghittségnek. A szolgáltatóknak tehát

289

érdemes a motiváció, mint a legfontosabb szegmentálási ismérv alapján meghatározni
potenciális vendégkörüket és az ő elvárásaikhoz igazítani szolgáltatásaikat.
Az egészségturisztikai szolgáltatók sikerének alapja a különleges adottságokat
(például a gyógyító természeti kincseket Európában – köztük a termálvizek változatos
kínálatát Magyarországon – vagy az ősi gyógymódokat és a spirituális hagyományokat
Délkelet-Ázsiában) kihasználó, jól körülhatárolt vendégkört attraktív szolgáltatásokkal
megcélzó differenciált termékfejlesztés speciális és réspiaci crossover típusú
szolgáltatásokkal, a piacok diverzifikálása.
A modern spa- és wellness iparág üzleti modelljére jellemző, hogy – tekintettel a már
többször is említett komplexitás iránti igényre – az egyedi fürdők helyett egyre inkább a spahotelek válnak versenyképessé. Mivel szolgáltatásaikat a mai kor embere már nem csak
szabadsága idején vagy hétvégi utazásai során, hanem a mindennapjaiba építve is igénybe
akarja venni, a day spa-k térhódítása jellemző.
Az egészségturizmuson belül többféle árképzési stratégia is megfigyelhető. Egyes
üzemeltetők igyekeznek áraikkal is azt kommunikálni, hogy nem kívánnak mindenkit
megszólítani, minőségi (luxus) szolgáltatásokat magas fizetőképességű vendégkörnek
kínálnak. Sok esetben működnek együtt hasonlóan magas árszínvonalat és minőséget
képviselő cégekkel (pl. a szépségipar területén). Más szolgáltatók (főleg Ázsiában és KeletEurópában) éppen az alacsony árakat helyezik kommunikációs tevékenységük középpontjába.
Az árstratégia kialakításakor természetesen figyelemmel kell lenni arra is, hogy az adott
ország egészségügyi ellátásában az egészség érdekében tett utazások támogatottak-e..
Bármelyik stratégiát folytassa is egy vállalkozás, a kizárólag az árszinvonala alapozott
marketing stratégia igen kockázatos.
Az előbb említett átstrukturálódást támasztja alá az is, hogy mind a világban, mind pedig
Magyarországon a sikeres fürdők többségének bevételei struktúrájában már nem a
fürdőbelépő, hanem az egyéb kezelések bevételei a meghatározóak.
A kommunikációban a direkt reklámtevékenység helyett az integrált márkaépítés, a
hagyományos kommunikációs eszközök helyett az internet, a mindenkinek értékesítés helyett
a pontosan meghatározott célpiac legjobb kiszolgálása vezethet sikerre. A marketingkutatók
közül egyre többen fordulnak a holisztikus marketing felé is, melynek elemei, a kapcsolat
marketing, az integrált marketing, a belső- és a társadalmi felelősségérzetre alapozott
marketing (Kotler–Keller 2006) az egészségturizmusban is értelmet nyernek.
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Talabos István145: Az utazók fogyasztói szokásainak új tendenciái
Összefoglalás
Napjainkban az értékelés központjában a gazdasági teljesítmény, a gazdasági növekedés értékelése áll. A
gazdasági teljesítmény központjában maga a vásárló áll. Egy-egy ország/régió gazdasági térség teljesítményében
maga az idegenforgalom igen fontos szerepet játszik. A világon a gazdasági válság ellenére az idegenforgalom a
WTTC adatai szerint 9 %-ban járult hozzá a GDP-hez. A gazdasági siker záloga maga a fogyasztó és a
fogyasztói szokások ismerete, azok figyelembe vétele, melyet a globalizációs folyamatok felgyorsítottak. A
fogyasztói szokásokban bekövetkezett legnagyobb változást az elmúlt években az internet jelenléte és a
techonológiai változások okozták az idegenforgalomban is. Tekintettel arra, hogy az idegenforgalom sok esetben
mintegy 9 %-kal (Magyarország esetében 4-5 %-kal) járul hozzá a GDP-hez nem hagyhatjuk figyelmen kívül az
utazók fogyasztói szokásainak változását, melyet a globalizációs folyamatok felgyorsították.
Kulcsszavak: élmény, internet, fogyasztói csoport, mobil eszközök, infokommunikációs eszközök
Summary
Nowdays measuring success of the economical performance means we need to evaluate the customer itsel fwho
is in the centre of the economical performance. Tourism plays important role in the economic performance. In
accordance with the figures of WTTC of 2011 tourism is one of the leading industries representing appr. 9 % of
the GDP (Incase of Hungary it is 4-5 %). The biggest change of the customer behavior is due to be known to the
internet. There is a big change in the usage of the means of infocommunication too as a result of the
globalization.

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban
Napjaink globalizálódott világában az idegenforgalomnak fontos gazdasági szerepe
van. A WTTC146 adatai szerint 9 %-ban járul hozzá a GDP-hez és a UNWTO147 adatai alapján
a világ turista érkezéseinek a száma 2010-ben elérte a 935 millió főt (1. ábra), 2012-ben
várhatóan eléri s talán már kis mértékben meg is haladja az 1 milliárdot. 2020-ra pedig a
UNWTO előrejelzése szerint meg fogja haladni a 1,5 milliárdot (2. ábra). Ez a szám pedig
nem tartalmazza a belföldi idegenforgalmat, ami ennél akár 10-szer nagyobb volumenű
érkezést is generál.
1. ábra
A világ turistaérkezéseinek száma

Forrás: John G. C. Kester UNWTO (2011)
145

MSC; Munkahely: BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Turizmus Intézeti Tanszék
Beosztás: adjunktus
Elérhetőség: talabos.istvan@kvifk.bgf.hu
146
WTTC: World Travel and Tourism Council
147
United Nations World Tourism Organisation
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2. ábra

A világ turistaérkezéseinek tendenciája - előrejelzés

Forrás: UNWTO

A világon végbemenő globalizáció fontos szerepet játszik a gazdaság egészében, de az
idegenforgalom szempontjából különösen, mivel az idegenforgalom a gazdaság számos
ágazatához kapcsolódik. Egy turista fogadásával kapcsolatban pedig elmondható, hogy
mintegy 8 munkahelyet teremt.
Az idegenforgalom komplexitását és a kapcsolatrendszer összetettségét jól példázza,
hogy a UNWTO Babu-Mishra-Parida (2008, 44. old.) alapján 7 ipari kategóriát említ, melyre
az idegenforgalom támaszkodik és épül. A US Standard Industrial Classification System
pedig több mint 35 különböző ipari komponenst sorol fel mely az idegenforgalommal szoros
kapcsolatban van (Roehl 1998) idézi Babu-Mishra-Parida (2008, 44. old.).
Az idegenforgalom más ágazatokkal való összehasonlításban pedig azt jelenti, hogy a
bank - ill. az autó iparhoz hasonlítható mértékben járul hozzá a gazdasághoz (3. ábra). A
befektetéseket illetően pedig 4,5 % tudható be az idegenforgalomnak.
2. ábra
Az idegenforgalom GDP-hez való hozzájárulása

Forrás: World Travel and TourismCouncil (2011)
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Tendenciák az idegenforgalomban
Napjaink fogyasztójára és így az idegenforgalom alanyára, a turistára is jellemző,
hogy élményt keres, élményre utazik. A turisták egyre inkább élményre és személyre szabott
szolgáltatásokra vágynak. A kalandparkok, múzeumok, élményparkok számos interaktív
(virtuális és valós) élményt kínálnak. Mindez pedig a kínálat oldaláról a vásárlók igényeinek
figyelembe vételét és egyúttal a turisták igényeinek markáns változását is jelenti (Árva-Deli
2011), melyben a marketingé s ezen belül is az interneté a fő szerep, mert el kell érni a
fogyasztót, a potenciális turistát.
A turisták új igényei és változásai Mowforth és Munt 2003 Szemelvények 2006/1 9
old. alapján a következő táblázatban foglalhatók össze (Bridging 2006)148:

Ágazat
Szállás
Vendéglátás
Ajándéktárgyak előállítása,
értékesítése
Közlekedés

1. táblázat
A turisták igényeinek változása
Új Turizmus
Régi Turizmus
Vendégház, fizetővendégSzálloda lánchoz tartozó
szobák, fogadó
szálloda
Kisvendéglő, helyi ételek és
specialitások
Kézműves termékek,
kisvállalkozások, helyi
kézművesek
Egyéni közlekedés
(személygépkocsi, motor),
kerékpár kisbusz

Nemzetközi stílusú uniformizált
éttermek, nemzetközi ételek
Tömegtermeléssel előállított áru
Légkondicionált busz, bérelt
gkv.

Forrás: Mowforth és Munth Szemelvények 2006/1 9. old.

Jól megfigyelhető tendencia az idegenforgalomban a szabadidő eltöltésének, az
aktivitásnak, a kreativitásnak, valamint az aktív kikapcsolódásnak (lazításnak) az igénye.
Holisztikus szemlélettel nézve pedig ezt azt is jelenti, hogy a turistának totális élményt kell
nyújtani, mert az utasok egyre inkább a komplex élményeket keresik. Az új fogyasztóra az
aktivitáson kívül az is jellemző, hogy jól informált és független.
Az utazást, a komplex turisztikai termék igénybevételét – az élményhez jutást – a
fogadóterület vonzereje váltja ki. Ehhez viszont információra van szükség. A fogadóterület
vonzerejét az ún. genius loci-t149 el kell juttatni a turistához mert ez váltja ki az utazást, a
turisztikai terméket körülvevő infrastruktúrát és egyéb szolgáltatások igénybevételét a
fogadóterületen. Ebben pedig a motivációkutatásé a fogyasztói csoportok ismerésének van
kulcs szerepe.
Fogyasztói csoportok - életstílus
Az életstílus fontosságára és szerepére a fogyasztói döntésekben már a 60-as években
felfigyeltek és elkezdték vizsgálni. Ekkor kezdték felismerni a fogyasztói magatartás és az
életstílus közötti kapcsolatot. Számos modellt dolgoztak ki pl. Prizm, Sinus Milieu erre,
melyek közül a téma szempontjából két az Amerikai Egyesült Államokban (ahol többet is
kidolgoztak) kidolgozott modellt érdemes említeni.
Az egyik az AIO150 modell (Activities, Interest, Opinion) a másik pedig a VALS151
modell (Values, Attitudes, Life-style).
148

A szerző a BridgingBt . tulajdonosa (projektvezetője) a hivatkozott tanulmánynak
Hely szelleme, varázsa, kisugárzása (Aubert 2006 alapján a szerző)
150
AIO : a tevékenység, érdeklődés és vélemény angol szavak kezdőbetűi
149
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Jelen tanulmánynak nem célja ezen a modellek ismertetése, de a téma szempontjából
fontos megemlíteni, mert ezen a modellek szociológiai szempontok figyelembe vételével
tárják fel ill. próbálják magyarázni, elemezni a fogyasztói magatartást ill. hoznak létre
fogyasztókat, fogyasztói csoportokat a motivációk és források figyelembe vételével
(Schumann Róbert 2009).
Kiemelten fontos a fogyasztói szokások, a döntési folyamat és a döntéshozók
motivációjának ismerete, a fogyasztó, azaz az utas elérése.
3. ábra
Az idegenforgalom rendszere
Társadalmi-kulturális, gazdasági, politikai, technológiai környezet

MARKETING
Utazás
szervezők

FOGADÓ TERÜLET

KERESLET
Turista

és

Szolgáltatók

Turisztikai termék

közvetítők

Turisztikai Termék

KÜLDŐ TERÜLET

motiváció

szabadidő
diszkrecionális
jövedelem

M A UTAZÁS
RKETING
Közlekedési
vállalatok

KÍNÁLAT

vonzerő/attrakció
infrastruktúra/higiénia
szállás, étkezés,
egyéb szolgáltatások
közbiztonság
intézményrendszer

MARKETING

Forrás: saját szerkesztés Pompl 1 2000, 21. old. Pompl 1 2000, 60 old. és Bridging 152 2010, 4. old.
alapján
4. ábra

A fogadó területek versenyképességi modellje

CÉL - JÓLÉT

FENNTARTHATÓSÁG

TERMELÉKENYSÉG

FOGLALKOZTATÁS –
HELYIEK JÖVEDELME

INFORMÁCIÓS - TECHNOLÓGIA
Forrás: saját szerkesztés Sziva (2009) alapján

A siker érdekében viszont nagyon fontos szerepet játszik az életstílus az életmód
figyelembe vétele, mely a fogyasztói szokásokat nagymértékben befolyásolja. A fogyasztó
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VALS: az értékek, hozzáállás és életstílus szavak kezdőbetűi
Megj. A szerző a Bridging Bt. projektvezetője és tulajdonosa, több turisztikai tartalmú és célú kistérségi,
regionális tanulmány készítője.
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hatékony elérése szempontjából pedig ez a legfontosabb. Pontosabban, milyen
kommunikációs csatornán keresztül jutunk el a fogyasztóhoz. Napjainkban viszont nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a fogyasztó milyen eszközöket, info kommunikációs
eszközöket használ.
A 4. ábra az idegenforgalom kapcsolódási rendszerének komplexitását mutatja, az 5.
ábra pedig azt, hogy az információs technológiának miért van fontos szerepe.
Globális gazdaság – információs társadalom
Napjaink technikai központú világában mindenkit akaratlanul is rengeteg
információval „bombáznak”. Mindenkit akaratlanul is több információ ér el, mint amit
ténylegesen hatékonyan fel tud dolgozni, s az információk sokasága a technika fejlődésével
egyre csak növekszik. Hogy melyik, mennyi információt és hogyan dolgozunk fel az a
fogyasztótól a fogyasztó, a turista szokásától függ.
A technika haladásának köszönhetően az információk szinte állandóan rendelkezésre
állnak és a fogyasztók megszokták, hogy bárhol vannak is a web-en az információk online
elérhetők.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ma már megvalósult Eli M. Noah 1997-es jóslata.
„„A múltban az emberek jöttek az információért az egyetemre, a könyvtárba, a fakultásra.
A jövőben az információ jön az emberekhez, bárhol is vannak.”
(Eli M. Noah, 1997)
Napjaink globalizálódott gazdasága tudásalapú. Az Európai Unió által megcélzott
információs társadalom létrejötte napjainkban már valóság. Ebben a globalizálódott
tudásalapú gazdaságban folyamatosan dolgozzuk fel az információkat annak érdekében, hogy
megfelelően informáltak legyünk.
Az információs társadalom egyik alappillére a kommunikáció, aminek a hajtóereje a
piac, a technológia és az eszközök használata is kulcsszerepet játszik. Nemcsak pénzügyi,
gazdasági és kulturális globalizációs folyamatról, hanem az információ globalizációjáról sem
feledkezhetünk el.
A Forrester Research független technikai és piackutató vállalkozás e-commerce-el
kapcsolatos kutatásai is megerősítik és alátámasztják ezt.
Az internet és az igénybe vett mobil eszközök
Napjainkban már nemcsak gazdasági, pénzügyi és kulturális globalizációról kell
beszélnünk, hanem az információ globalizációjáról is.
Az internet szerepe
Napjainkban az internet megjelenésével naponta mennek végbe változások, hiszen a
technikai haladásnak megfelelően mindenkit naponta sokkal több információ ér el, mint amit
valójában kényelmesen fel tudunk dolgozni.
Addig, míg nem is olyan régen csak az utazási irodák számára volt megfizethető az
informatikai eszközök arzenálja, a ma technikai lehetőségei azt biztosítják, hogy bármely
fogyasztó képes otthonról, kényelmesen akár az utazási iroda igénybe vétele nélkül az
interneten lefoglalni, megszervezni utazását, megnézni a reptéri menetrendeket és
megvásárolni az utazáshoz szükséges utiokmányokat.
A 20. század utolsó két évtizedében és a 21. század első évtized technológiai
fejlődése nagymértékben megváltoztatta az emberek életét. Az emberek életében az
internet és a mobil telefon meghatározó szerepet kapott.
A mobil telefonok esetében ez azt jelenti, hogy a 1990-es évek elején használatuk
kismértékben volt elterjedt ma már viszont a mobil telefonok teljesen háttérbe szorították a
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„vonalas” készülékeket. Magyarországon már 2006-ban 93,8 mobil előfizetés jutott 100
lakosra.153
A mobil telefonhasználat mellett az internet használatának terjedését sem hagyhatjuk
figyelmen kívül, ha az információról, pontosabban az információs csatornákról beszélünk.
A világon a mobil telefont használók száma az ITU154 statisztikái szerint 2010-ben
1,43 milliárd volt a fejlett és 3,84 milliárd volt a fejlődő országokban szemben a 2000-es
évek eleji 500 millió mobil használóval világszerte.
2015-re az előrejelzések szerint világ népességének fele a gyorsabb adatforgalmat
lehetővé tévő harmadik generációs, azaz 3G-s telefont fog használni. Ami az internet
használatot illeti a 2011-es év elején az ITU szerint már 2,08 milliárdan szörföltek a
világhálón és ez a szám meghaladja az előrejelzéseket.
5. ábra
Internet felhasználók a világon (millió)

Forrás: www.allaboutmarketresearch.com (2011)

A világgazdaságban végbement és jelenleg is tartó globalizációs folyamat a gazdaság
minden területét, de legfőképpen az idegenforgalmat érinti. Ezek a változások nagymértékben
befolyásolják a keresletet és kínálatot és a fogyasztói szokásokat.
A világgazdasági válság, a fogyasztói szokások folyamatos változása és a
folyamatosan erősödő versenyhelyzet napjainkban egyáltalán nem könnyű helyzet elé állítja
azokat, akik - legyen az termék vagy szolgáltatás – el szeretnének adni valamit. Ilyen
vonatkozásban az idegenforgalom - a szolgáltatások természetéből fakadóan - mindig is
magas kockázati tényezőt jelent. A siker is nagymértékben az értékesítésen múlik.
Ez pedig azt jelenti, hogy az idegenforgalomban résztvevő gazdasági szereplőktől
leginkább elvárható a fogyasztók felé való orientáció a gazdasági siker érdekében.
A másik tényező a kommunikáció és a kommunikációs eszköz, mert sikerünk azon
múlik, hogy az információt, az üzenetet mely döntésre/utazásra késztet milyen
hatékonysággal (hogyan) juttatjuk el a fogyasztóhoz, azaz a turistához.
Ezért az utazási döntési folyamatát kell figyelembe venni. A döntés egyik fontos
tényezője pedig az információ, az információhoz jutás, az információ szerzése.
Az információ szerzés szempontjából Money-Crotts (2002) szerint négy szempontot
kell figyelembe vennünk, állapítja meg Neulinger-Kelemen-Simon-Hofmeister (2009):
1. személyes (barát, ismerős, szájpropaganda stb.)
2. piaci (nyomtatott és elektronikus reklámok)
3. semleges (piaci közvetítők, utazási irodák stb.)
4. tapasztalati (közvetlen kapcsolat pl. szolgáltatóval)
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Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/tav/tav20606.pdf
ITU: International Telecommunication Union. Az ENSZ információs és kommunikációs technológiával
foglalkozó szervezete (Megj. a szerző)
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Az információ szerzés folyamatát a 6. ábra mutatja.
6. ábra
Az információ szerzés folyamata

Forrás: Neulinger-Kelemen-Simon-Hofmeister (2009) 47. o.

A FutureBrand Country Index százalékosan vizsgálta a fenti kérdést és megállapította,
hogy a család és a barátok valamint az internet súlya a döntésben együttesen eléri az 50 %-ot.
Budai László 2011 februárjában a Turizmus Trend Online Marketing c. konferenciáján
(Budapest) a FutureBrand Country Index kimutatására hivatkozva hasonló eredményeket
mutatott be az előadásában.
A fogyasztók napjainkban már sokkal jobban felkészültek, magasabb igényeket
támasztanak és nem utolsósorban sokkal tudatosabbak, mint korábban.155 A 2008. szept. 1719 között Bourdeauxban megrendezett konferencia résztvevői azt is megállapították, hogy a
fogyasztók eléréséhez és megnyeréséhez egyre különlegesebb és új technológiákra van
szükség. Egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a fiatalokra és az idősebbekre.
Magyarországon a Neckermann Magyarország Kft. támogatásával készült kutatás a
magyar piacon vizsgálta a fogyasztói magatartást156. A kutatás megállapította az internet
fontosságát és elismerését, valamint azt is, hogy a kérés nélkül kapott információt (utazási
információ) is szívesen fogadják. Az ilyen esetekben továbblépnek az adott szolgáltató
weboldalára. (Megj. A hivatkozott kutatás iránymutatást ad némiképp arra, hogy milyen az
ideális weboldal és milyen tartalommal célszerű megtölteni).
Az internetes tartalommal kapcsolatosan tényként kezelhetjük, hogy az
internetezők 60 %-a elhiszi a látott hirdetést, tartalmat (Nielsen Research) hangzott el a
Turizmus Trend 2011. februári konferenciáján Budapesten.
A fogyasztói szokásokkal kapcsolatosan tényként kell kezelnünk azt is, hogy a mobil
eszközök használata nagymértékben elterjedt és a használat terjedése egyre növekszik. Az
Európai Unióban a felhasználók 85 %-a a mobil infokommunikációs eszközt részesíti
előnyben és a felhasználók csaknem 40 %-a notebook-ot használ.
Az ITU várakozásai szerint 2015-re a világ népességének fele a gyorsabb
adatforgalmat lehetővé tévő harmadik generációs, azaz 3G-s telefont használ majd. A 3G-s
mobilt használók száma négy év alatt hatszorosára nőtt a kimutatások szerint.
(http://einclusion.hu/2011-01-27/internet-2010-szamokban/ megnézve 2011.05.21.
Egy másik igen fontos tény, amit a fogyasztói szokások vizsgálatánál az
idegenforgalommal kapcsolatosan nem hagyhatunk figyelmen kívül az, hogy az
idegenforgalomban leginkább ún. ROPO157 fogyasztókkal/utasokkal állunk szemben. Ez azt
155

Forrás: Turizmus Bulletin XII. évf. 2. szám 69 old. Konferencia beszámoló Európai Turizmus Fórum – a
keresleti trendek változása jegyében (Bourdeaux 2008. szep.t. 17-19) Dr. Papp Zoltán összeállítása
156
dr.Neulinger Ágnes-Kelemen Kata-dr. Simon Judit-dr. Hofmeister Tóth Ágnes Fogyasztói magatartás a hazai
utazási szolgáltatások piacán (Turizmus Bulletin XIII. évf. 4. szám 2009 44-55 o.)
157
ROPO: Research online purchase offline
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jelenti, hogy az információt az interneten keresik, de a foglalás/vásárlás már nem a neten
történik, hanem hagyományos módon.
Magyarországon egy 2001-ben készült felmérés az mutatta, hogy az internetezők 95 %
-a olyan oldalra is ellátogatott amit nem tervezett egy harmaduk pedig befogadta ill. „akció
érzékenyen” reagált. Az idegenforgalommal kapcsolatosan az utazáshoz köthető információt
72 %-ban az interneten keresik (Budai László 2011)
Következtetések – Mit tegyünk a siker érdekében?
Az idegenforgalomban, mely fokozottan érzékeny a változásra, a divatra a fogyasztói
szokások figyelembe vétele elengedhetetlen és folyamatosan követni szükséges.
Napjaink globalizálódott világára melyre jellemző a nagyfokú internet használat a
mobil eszközökkel (mobiltelefonok, okos telefonok, tablet gépek stb.) ez a folyamat még
inkább felgyorsult.
Ez pedig azt jelenti, hogy az információnak mobil telefonról is elérhetőnek kell lennie,
illetve mobil eszközre kell eljuttatni. Ez annál is inkább fontos mert a nemzetközi utazók 40
%-a ilyen eszközt használ. Olyan alkalmazásokat jöttek létre/lettek fejlesztve s melyekkel az
információt könnyen el tudjuk juttatni, vagy pedig elérhetővé tudjuk tenni a turista számára.
Már léteznek ilyen alkalmazások pl. a GPS City Guide Kft. által fejlesztett
városnézésre alkalmas alkalmazás (Pocket Guide), melyet a világ 86 városában lehet
használni és az elmúlt évben 1,2 millióan vették igénybe az 5 USD értékű szolgáltatást.
A mobil eszközök használata az idegenforgalmi szolgáltatók részére és a TDM158-ek
számára a bevétel növelését teszi lehetővé oly módon, hogy pl. a Pocket Guide üzleti modellje
szerint a turista 5 EUR-t fizet egy desztninációért és 2 EUR-t egy túráért.
A turista tulajdonképpen a tartalomért, a tartalom elérésért fizet, ezért az elektronikus
tartalom management (Electronic Content Management) –re melyben az internetes tartalom
menedzsmenté a fő szerep, egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni.
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Ercsey Ida159: Módszertani kihívások a szubjektív életminőség és a
kulturális fogyasztás kapcsolatának vizsgálatában
Összefoglalás
Ez a tanulmány szakirodalmi áttekintést nyújt a szubjektív életminőség vizsgálatáról és azokra a kihívásokra
fókuszál, amelyekkel a kutatók szembesülnek az empirikus kutatás során. A nemzetközi és különösen a hazai
marketing szakirodalomban viszonylag kevés kutatás foglalkozik a szolgáltatások és a szubjektív életminőség
kapcsolatának elemzésével. Kutatásunk célja, annak feltárása, hogy a kulturális aktivitás milyen hatással van az
igénybevevők életminőségének értékelésére. A vizsgált témával foglalkozó kutatásokban három megközelítés
figyelhető meg. Korábbi kutatási eredmények azt mutatják, hogy módszertani szempontból kulcskérdés a
globális és/vagy többdimenziós mérési szint eldöntése, másrészt a vizsgált kulturális aktivitás széles vagy szűk
értelmezése, mérése. A kulturális aktivitás és a szubjektív életminőség közötti kapcsolatot két megközelítésben
(közvetlen, közvetett) vizsgáljuk. A kutatás feltáró fázisában fókuszcsoportos interjúkat és próbakutatást
végeztünk. A választott kutatási témához kapcsolódóan elemezzük az eredményeket, és megvitatjuk a kutatási
terv fő módszertani kérdéseit.
Kulcsszavak: szubjektív életminőség, életminőség dimenziók, kulturális fogyasztás,
Summary: Methodology challenges in the examination of the subjective quality of life
The objective of this article is to explore how the cultural services resorted and the cultural activities influence
on the evaluation of the consumers’ quality of life (QOL). Our paper provides the literature review about the
examination of QOL and focuses on the challenges that researchers face in the empirical researches. According
to the literature, there is not consensus about the definition of QOL that can apply in all contexts. Three types of
approaches can be identified in the previous articles. The first is a multi-dimensional approach to QOL,
exploring the factors that contribute to the individual QOL. In case of the second, one QOL is a global construct,
and the third use only a qualitative approach. We investigate the relationship between the cultural consumption
and the subjective quality of life by two approaches (direct and indirect). We conducted six small-group
interviews and a pilot study according to the aim of this research in pursuance of the exploratory research.
Finally, we discuss our results and the main methodology questions for our empirical research.
Keywords: subjective quality of life, dimensions of quality of life, cultural consumption,

Bevezetés
A fogyasztók életminőségét vizsgáló korábbi kutatások egyrészt a megszerzett anyagi
javakkal való elégedettséget mérték (Nakano és társai, 1992), másrészt a kiskereskedelemmel
való elégedettséget értékelték (Meadow, 1983). Ezek a kutatások a szubjektív életminőséget
csak egy dimenzióban konceptualizálták. Ugyanakkor más szerzők (Day, 1987,
Leelakulthanit és társa, 1991) a fogyasztók jóllétét két jól elhatárolható dimenzióra bontották,
és így elkülönítették az anyagi javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás, és a birtoklás
tényezőjére. Ezen az egy és kétdimenziós szemléleten túllépve, Lee és társai (2002) a
fogyasztói tapasztalatok különböző szempontjait mind objektív, mind szubjektív módon
vizsgálták, és kiterjesztették a jóllét dimenziókat, a hozzájutás és a birtoklás mellett
„bevezették” a fogyasztással, a fenntartással, és a rendelkezéssel való elégedettség mérését.
Az életminőségben fontos szerepet játszó tizenegy termék és szolgáltatás kategória
fogyasztásával kapcsolatos elégedettséget mérték, például egészségügyi szolgáltatásokra,
banki és biztosítási szolgáltatásokra valamint háztartási elektronikai termékekre vonatkozóan
(Lee és társai, 2002). Az életminőség kutatások és az egészségkutatások fontos területe az
egészségmagatartás vizsgálata regionális kitekintésben. Fülöp és szerzőtársai (2009) a
táplálkozási szokásokat, motivációkat vizsgálta kvalitatív módszerrel a fiatal korosztályra
vonatkozóan. A fejlettebb magyarországi régióban végzett vizsgálatok az alapvető
élelmiszerfogyasztási és vásárlási motivációkat tárta, fel kvantitatív kutatási módszer
alkalmazásával (Huszka és társai, 2008).
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Az életminőséggel foglalkozó tanulmányok azt mutatják, hogy az élettel való
elégedettség az élet különböző területein szerzett tapasztalatok, illetve az ezzel kapcsolatos
elégedettséggel magyarázható (Campbell és társa, 1976). Ez a megközelítés azt feltételezi,
hogy az emberek az élet egészével való elégedettségüket a részekkel való elégedettség alapján
számolják ki (bottom-up elv). Ugyanakkor Heady és társai (1991) véleménye szerint inkább a
top-down effektus működik a szubjektív jóllét meghatározásakor, hiszen amikor általában
elégedettek vagyunk, akkor az élet különböző területeivel is elégedettek leszünk. Diener
(1984) szerint mindkettő mechanizmus működik bennünk, a pontos választ mindig az adott
vizsgálat eredményei döntik el.
Ez a tanulmány kiterjeszti az életminőség kutatást egy speciális terület vizsgálatára,
nevezetesen feltárja a kulturális szolgáltatások, a kulturális tevékenységek és a fogyasztók
szubjektív életminősége közötti kapcsolatot. A kulturális intézmények, a kulturális
tevékenységek és a kreatív iparágak fontos szerepet játszhatnak egy régió vonzerejében és
gazdasági fejlődésében. Emellett a kultúra forrásként szolgál a közösség identitása és értékei
szempontjából, és hatással van a fogyasztók életminőségére. A háztartási fogyasztási kiadások
szerkezetében jelentősek az EU tagországok közti különbségek, amelyek az eltérő gazdasági,
kulturális fejlettségből, életmódbeli sajátosságokból következnek. A kultúrára és szórakozásra
fordított kiadás aránya a magas életszínvonalú országokban a legjelentősebb (Ausztria 12.6
%, Svédország 13.3 %), nálunk ez a szolgáltatási csoport a kiadások 8.5 %-át jelenti, ami
kismértékben elmarad az EU-27 átlagos értékétől (8,9 %) (KSH, 2005). A kulturális
fogyasztás mérési módszerének meghatározásában az első lényeges kérdés az, hogy mi a célja
az adott kutatásnak és alapvetően marketing vagy szociológiai nézőpontból közelítünk az
adott kutatási problémához. A kulturális aktivitás vizsgálható egyrészt a háztartások és az
egyének szintjén, másrészt volumen adatok, szintetikus mutatók, és életviteli jellemzők
felhasználásával. A különböző mérési szintek jelentős eltéréseket mutatnak a kulturális
fogyasztásban.
A nemzetközi marketing szakirodalomban csak kevés kutatás fókuszált az életminőség
és a kulturális szolgáltatások értékelése kapcsolatának elemzésére. Michalos (2005) azt
vizsgálta, hogy a művészetek „fogyasztása” milyen hatással van az életminőségre, és
eredményei azt mutatták, hogy kanadai fogyasztási környezetben ez a hatás kismértékű.
Ugyanakkor hiányolható olyan kutatás, amely azt tárja fel, hogy a kulturális szolgáltatások
igénybevétele és a fogyasztók kulturális tevékenysége, aktivitása milyen befolyást gyakorol a
fogyasztók szubjektív életminőségére. Feltételezhető, hogy a kultúra, mint iparág által kínált
értékes szolgáltatások, és tevékenységek növelik a fogyasztók emocionális jóllétét, a
társadalmi kapcsolatokat, az ismeretszerzést és végül pozitív életminőség észleléshez
vezethetnek.
Az életminőség szakirodalmának áttekintése
Az életminőség definiálása
Megállapítható, hogy még nem jött létre konszenzus az életminőség definiálásában és
a kutatási témakörtől, a konkrét kutatási céltól függően egymástól eltérő értelmezést
használnak. Miért olyan nehéz az életminőség jelentését meghatározni? A fogalmi zűrzavart
az is növeli, hogy az életminőség értelmezésében különböző nézeteket találunk arra
vonatkozóan, hogy milyen tényezők járulnak hozzá az életminőséghez és mi tekinthető az
életminőség eredményének. Egyes szerzők úgy vélik, hogy minden az életminőség része
(Taillefer és társai, 2003), de ez a kutatási eredmények alapján nem egyértelmű. Ugyanakkor
az életminőség kutatások jeles szerzője (Diener, 1997) szubjektív nézőpontból az
életminőséget és a jóllétet (well-being) egymás szinonimájának tekinti. A szubjektív
életminőség Diener megfogalmazása alapján az, ahogyan az emberek értékelik saját életüket,
és magában foglalja az élettel való elégedettséget, a boldogságot, a kellemes érzéseket,
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továbbá a kellemetlen hangulatok és érzelmek relatív hiányát. Veenhoven (1997) a szubjektív
életminőség szinonimájának tekinti a boldogságot, valamint az élettel való elégedettséget. A
szakirodalomban az életminőség meghatározására három fő definíció típust különíthetünk el.
Az első a globális definíció, amely általában magában foglalja az elégedettségetelégedetlenséget vagy a sikert-sikertelenséget, és keveset szól az életminőség lehetséges
összetevőiről. Ez a leginkább elterjedt meghatározás az életminőség kutatásokban. A másik a
komponens definíció, amely az életminőséget összetevőire bontja vagy azonosítja azokat a
kulcsjellemzőket, amelyeket fontosnak ítél az életminőség értékelésében. Ennél a
megközelítésnél a kutatók mind az objektív, mind a szubjektív aspektust alkalmazzák. Ezen
kívül a fókuszált definíciók az életminőségnek csak egy vagy néhány dimenziójára
koncentrálnak. A definícióknak ez a harmadik típusa elsősorban az egészségkutatásokban
terjedt el. Általában a legtöbb szerző definiálás nélkül használja az életminőség terminust,
majd az operacionalizálás és a mérés után következtethetünk az életminőség fogalmi
meghatározására.
Életminőség kutatások a kulturális iparágban
A nemzetközi és különösen a hazai marketing szakirodalomban viszonylag kevés
kutatás foglalkozik a szolgáltatások és a szubjektív életminőség kapcsolatának elemzésével. A
vizsgált témával foglalkozó jelentősebb tanulmányok között csak négy (Burack és társai,
2003; Coffman és Adamek, 1999; Michalos, 2005; Wood és Smith, 2004) fókuszál a
kulturális aktivitás életminőségre gyakorolt hatásának vizsgálatával. Burack (2003) a
zenehallgatás életminőségre gyakorolt hatását vizsgálja szanatóriumban élő idős emberek
esetében. Ugyanakkor Coffman és Adamek (1999) aktívan zenélő szeniorokra fókuszál,
Wood és Smith (2004) pedig a népszerű élő zenei eseményeken szereplő, és résztvevő
személyek életminőségével foglalkozik. Michalos (2005) a művészetet szélesebb értelemben
használja és a művészeti aktivitás és az életminőség közötti kapcsolatot vizsgálja egy kanadai
város lakosai körében. Ugyanakkor más szerzők kiszélesítik a kutatási területet és a
szabadidős tevékenységnek az életminőséghez való hozzájárulását értékelik, és nem
foglalkoznak specifikusan a kulturális szolgáltatásokkal és részvétellel.
1. táblázat
A kultúrával kapcsolatos életminőség kutatások fókusza és célsokasága
A kutatás fókusza
Zenehallgatás
Aktív zenélés

Célsokaság
Szanatóriumban élő idős emberek
(USA)
Idős emberek (aktívan zenélnek) (USA)

Művészeti aktivitás
Zenei rendezvényeken
részvétel
Szabadidő tevékenység

Idős lakosok (Kanada)
Zenei rendezvények aktív résztvevői
(Anglia)
Idős lakosok (Anglia)

Szabadidő tevékenység
Szabadidő tevékenység

Mentális betegek (Írország)
Felnőtt lakosok (Kanada)

Szabadidő tevékenység

Idős emberek (Svédország)

Szakirodalmi hivatkozás
Burack és társai (2003)
Coffman és Adamek
(1999)
Michalos (2005)
Wood és Smith (2004)
Bowling és Gabriel
(2004)
Kelly és társai (2001)
Michalos és Zumbó
(2000)
Silverstein és Parker
(2002)

Forrás: saját szerkesztés

Ezen tanulmányok célsokasága tekintetében látható, hogy Bowling és Gabriel (2004)
továbbá Silverstein és Parker (2002) leszűkítik a brit illetve svéd idős emberekre, Kelly
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(2001) pedig az ír súlyos állapotú, mentális betegekre. Michalos és Zumbo (2000)
felnőtt kanadai városi lakosok (Prince George) véleményére építette kutatását. A kultúrával
kapcsolatos életminőség kutatások jellemzőit az 1. táblázatban foglaltam össze.
Hogyan konceptualizálható és mérhető az életminőség? A kutatási témához
kapcsolódó tanulmányok közül csak kettő (Bowling és Gabriel, 2004; Coffman és Adamek,
1999) végezte el az életminőség konceptualizálását, a többinél az operacionalizálásból
következtethetünk arra, hogy a szerző melyik életminőség koncepciót használja az adott
kutatáshoz. Megállapítható, hogy mindegyik tanulmány a fogyasztók által észlelt
életminőséget, a szubjektív életminőséget alkalmazza, ugyanakkor az életminőség
operacionalizálása eltéréseket mutat. Három kutatásban az életminőség az élettel való
elégedettséget jelenti, más tanulmányokban pedig a globális létet. Ezen kívül Michalos (2000;
2005) az életminőség operacionalizálásához más koncepciókat is segítségül hívott,
nevezetesen a boldogságot és a szubjektív jóllétet.
Az életminőség mérésénél egyrészt megjelenik az életminőség többdimenziós
koncepciója, amelynél a válaszadók az élet különböző területeivel való elégedettséget
értékelik (Bowling és Gabriel, 2004), vagy felsorolják, és fontosság szerint minősítik azokat a
faktorokat, amelyek hozzájárulnak életminőségükhöz (Coffman és Adamek, 1999). Globális
szintre vonatkozóan az élettel való általános elégedettség mérhető egy elemű vagy több elemű
eszközzel vagy a kettő kombinációjával. Mivel az időtényezőnek is fontos szerepe lehet az
életminőség értékelésében, a mentális betegek és az időskorú válaszadók vizsgálatánál ez a
szempont is megjelent. A globális életminőség méréséhez használt szubjektív értékelés a
szakirodalomban általánosan elfogadott és megbízhatónak tekintett, ezzel szemben a
szubjektív jóllét megközelítést több kutató (Haas, 1999; Meeburg, 1993) erősen kritizálja. A
kultúrával kapcsolatos életminőség kutatások koncepcionális és mérési jellemzői a 2.
táblázatban láthatók.
2. táblázat
A kultúrával kapcsolatos életminőség kutatások jellemzői
Koncepció

Mérés

Egydimenziós és többdimenziós,
elégedettség a globális életminőséggel
Többdimenziós, globális életminőség

7 elemű

Egydimenziós és többdimenziós,
elégedettség az életminőséggel;
szubjektív jóllét és boldogság
Szubjektív jóllét; általános életminőség
és az élet objektív és szubjektív
területei
Többdimenziós, globális életminőség,
dinamikus koncepció
Egydimenziós, globális jóllét

Élettel való elégedettség globális
szinten, általános boldogság és jóllét,
és 19 élet-területtel való elégedettség
Nem alkalmazható

Egydimenziós és többdimenziós,
elégedettség az élettel, elégedettség az
általános életminőséggel, boldogság
Egydimenziós, globális életminőség

1 elemű globális szinten (2 típus), 15
élet-területtel való elégedettség

Faktorok fontossága

1 elemű globális szinten, az élet
objektív és szubjektív területei
1 elemű globális szinten

1 elemű globális szinten

Forrás: saját szerkesztés
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Szakirodalmi
hivatkozás
Burack és társai
(2003)
Coffman és
Adamek (1999)
Michalos
(2005)
Wood és Smith
(2004)
Bowling és
Gabriel (2004)
Kelly és társai
(2001)
Michalos és
Zumbó (2000)
Silverstein és
Parker (2002)

Kvalitatív és/ vagy kvantitatív kutatás? A szakirodalmi áttekintésben bemutatott
tanulmányokból három mind a kvalitatív, mind a kvantitatív kutatási módszert alkalmazta a
kutatás célkitűzésének és információigényének megfelelően. A kutatás feltáró szakaszában
lebonyolított mélyinterjúkkal azonosíthatók az életminőség értékelésének összetevői és
mechanizmusa, és az interjúalanyok által kedvelt kulturális tevékenységek. Több
tanulmányban csak kvantitatív eljárást használtak a fogyasztók kulturális – szabadidő
aktivitása és az életminőség globális, dimenzionális szintje közötti összefüggés méréséhez.
Wood és Smith (2004) kvalitatív kutatás keretében szerzett tapasztalatot a zenei eseményeken
szereplő és aktívan résztvevő személyek érzékeléséről és észleléséről.
A kulturális aktivitással kapcsolatos életminőség kutatásokban három megközelítés
figyelhető meg. Az első az életminőség többdimenziós vizsgálata, amely feltárja a kulturális
fogyasztással kapcsolatos azon faktorokat, amelyek hozzájárulnak meghatározott célcsoport
életminőségéhez (Bowling és Gabriel, 2004; Coffman és Adamek, 1999). Mivel ezek a
tanulmányok az időskorú emberekre fókuszálnak, feltételezhetően a kulturális aktivitás
életminőség értékelésben játszott szerepének relatív fontossága eltér a többi populációtól.
Ezen kívül az aktívan zenélő személyek fontosabbnak minősítették a kulturális részvétel
életminőségre gyakorolt hatását. A szabadidős tevékenység 7 területéből az egyik a kulturális
aktivitás, amelynél mind a társasági, mind az egyéni részvétel kedvező életminőség
észleléshez vezetett.
A második egy globális konstrukció, amelynél azt mérik, hogy a fogyasztók kulturális
aktivitásának vagy szabadidős tevékenységének milyen hatása van az életminőségre
összességében (Bowling és Gabriel, 2004; Michalos és Zumbo, 2000; Burack és társai, 2003;
Michalos, 2005; Kelly és társai, 2001; Silverstein és Parker, 2002).
3. táblázat
A kultúrával kapcsolatos életminőség kutatások módszere és eredménye
A kutatás módszere
Kvalitatív és kvantitatív
Kvalitatív és kvantitatív
Kvantitatív
Kvalitatív
Kvalitatív és kvantitatív
Kvantitatív
Kvantitatív
Longitudinális kutatás,
kvantitatív

Eredmény: életminőségre gyakorolt
hatás
Kulturális aktivitás
Nincsen hatás az életminőségre
Jelentős hatás az életminőségre
Kis pozitív hatás az életminőségre
Pozitív hatás az emocionális jóllétre
Szabadidős tevékenységek
A társasági és egyéni kulturális
aktivitás pozitív hatása az
életminőségre
Gyenge korreláció a napi aktivitás és
az életminőség között
Erősebb korreláció az aktivitással
való elégedettség és a globális
életminőség között
Csak a rekreációs aktivitás hatását
méri

Szakirodalmi hivatkozás
Burack és társai (2003)
Coffman és Adamek (1999)
Michalos (2005)
Wood és Smith (2004)
Bowling és Gabriel (2004)
Kelly és társai (2001)
Michalos és Zumbó (2000)
Silverstein és Parker (2002)

Forrás: saját szerkesztés

Az eredmények azt mutatják, hogy a művészetben erősen érintett kanadai lakosok
aktivitásának is csak kismértékű hatása van az általános életminőségre. Szanatóriumban élő
amerikai szeniorok zenehallgatás előtti és utáni emocionális állapotát vizsgálták, és az
összehasonlítás nem mutatott jelentős különbséget. A szabadidő tevékenységgel kapcsolatos
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kutatásokban a kulturális részvétel pozitív hatást és kapcsolatot mutatott a globális
életminőséggel.
Végül a harmadik csak kvalitatív megközelítést használ egy specifikus kulturális
aktivitás (élő zenés rendezvényen való részvétel) és az életminőség kapcsolatának
megértéséhez (Wood és Smith, 2004). Ennél a kutatásnál a kulturális részvétel pozitív
hatással van az emocionális jóllétre, de nincsen közvetlen hatása az anyagi életfeltételekre. A
3. táblázat mutatja a kultúrával kapcsolatos életminőség kutatásoknál alkalmazott módszert és
a kutatások eredményeit.
Az emberek szubjektív életminőségét befolyásolja az adott társadalom fejlettsége, ahol
az egyén él, valamint a személy társadalomban elfoglalt helye.
A kulturális fogyasztás vizsgálata
Első lépésben áttekintjük, hogy a korábbi empirikus kutatásokban hogyan mérték a
magyar lakosok kulturális fogyasztását, majd elemezzük a vizsgálatok legfontosabb
eredményeit.
A kulturális fogyasztás mérésének szintje
A kulturális fogyasztás mérési módszerének meghatározásában az első lényeges
kérdés az, hogy mi a célja az adott kutatásnak és alapvetően marketing vagy szociológiai
nézőpontból közelítünk az adott kutatási problémához. A szociológia a társadalom
szerkezetének modellezését a fogyasztás kutatásával oldja meg, a marketing a fogyasztói
magatartást a szociológiai változók alapján magyarázza (Hetesi és társai, 2007).
A társadalmi egyenlőtlenségek legszembetűnőbb megnyilvánulási formáját az anyagi
életkörülményekben és a kulturális fogyasztásban meglévő különbségek jelentik. Bukodi és
Róbert (2000) tanulmányának célja a lakosság anyagi és kulturális életkörülményeinek
bemutatása, a háztartás javakkal való ellátottsága és a családok és egyének kulturális
fogyasztása alapján. A háztartások szintjén használt mutatók: a család kulturális javakkal
(könyv, CD, hanglemez, magnókazetta, videó kazetta) való ellátottsága, és a művelődési
kiadások alakulása. Az egyének kulturális fogyasztását a kulturális szabadidő aktivitások
(olvasás, színház, mozi, múzeum, hangverseny, könyvtár, könyvesbolt, TV nézés)
gyakorisága alapján értékelték. Mind a családi, mind az egyéni fogyasztás méréséhez
szintetikus mutatókat is képeztek. A kutatás adatbázisa (TÁRKI 1999. évi Háztartás Monitorfelvétel) lehetővé tette a fogyasztás életstílus szempontú megközelítését (Fábián és társai,
2000). A fogyasztás kategóriáján belül szerzők elkülönítették a kulturális fogyasztást (8
változó), mivel a korábbi rétegződés vizsgálatok eredménye szerint a magyar társadalomban a
legnagyobb egyenlőtlenséget a kulturális jellegű társadalmi különbségek határozzák meg.
A marketing tudomány nézőpontját érvényesítő fogyasztói szegmentációs modellek
közül kiemeljük a TÁRKI és a GfK Hungária Piackutató Kft. közös kutatását (2008), melynek
célja fogyasztói csoportok tipizálása, amelyek piackutatási célokra felhasználhatók. A
fogyasztói szokások definiálása hat fogyasztási területre terjedt ki, melynek egyik területe a
kultúra. A fogyasztási szokásokat mérő mutatók egyrészt volumen indexek (költséges és
magas kultúra), másrészt habitus indexek (egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúra). Ez a
differenciált megközelítés azért volt fontos, mert mennyiség mellett a kutatás szempontjából
nagy jelentőséggel bírt a fogyasztás módja. A költséges és magas kultúra általában előzetes
szervezést igényel, idesorolható a színház, a hangverseny, a múzeum, a könnyűzenei koncert,
és a mozi. A kevesebb erőforrást igénylő, jellemzően barátokkal együtt töltött szabadidős
formák jelentik az egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúrát.
Az elmúlt tíz-tizenöt évben a kulturális fogyasztás témaköre kiemelkedő szerepet
kapott a nemzetközi rétegződés vizsgálatokban. Ezek a kutatások a társadalmi osztályok és
státuszcsoportok, valamint a kulturális fogyasztás közötti kapcsolat elemzésére fókuszáltak. A
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magyar kutatók (Hunyadi, 2005) eredményei szerint, a nemzetközi modellhez hasonlóan,
elkülöníthető két szegmens: a „sokoldalú” kulturális fogyasztók, és az egyoldalú szegmens.
Az első szegmens két csoportra bontható: a „fiatalos mindenevők”, és a „konszolidált,
hagyományosan kulturálódók” csoportjára. A második szegmensben négy csoportot talált: a
„mozizós-bulizós” fogyasztók, a „művelődési házba járók”, az „otthonülő olvasók”, és a
„sivár” életformát követők, akiknek az egyetlen szórakozási formáját a TV jelenti. Sági
(2010) kutatásának célja a magyar társadalom egyéni szintű tipikus kulturális szegmenseinek
meghatározása, és a kulturális fogyasztás és a társadalmi-demográfiai tényezők közötti
összefüggés feltárása. A kulturális szegmentációt a nyilvános kulturális eseményeken (23 db)
való részvétel gyakorisága alapján határozták meg, amely a „klasszikus” kulturális
rendezvényeken kívül a sport-aktivitást és a szórakozási céllal felkeresett „plázázást” is
magában foglalta. Az ismertetett kutatások célkitűzése és mérési módja a 4. táblázatban
látható.
4. táblázat.
A kulturális fogyasztás mérésének célja és a mérés módja
A kutatás fókusza
Vagyoni helyzet
↕
Kulturális fogyasztás

Fogyasztói csoportok
tipizálása
Kulturális
szegmentáció
Internet ↔ Kultúra

A kulturális fogyasztás mérése
Mérési szint 1.
Mérési szint 2.
Háztartás
Kulturális ellátottság (5)
Kulturális kiadások
Szintetikus mutató
Egyéni
Kulturális tevékenység intenzitása
(8)
Szintetikus mutató
Egyéni
Volumen-index: költséges és magas
kultúra
Habitus-index: egyszerű és könnyen
hozzáférhető kultúra
Egyéni
Kulturális programokon (23 db)
való részvétel gyakorisága
Egyéni
Kultúra fogalom változatai (30)
Attitűd az internet és a kultúra
kapcsolatában (29)
Internet használat célja (58),
gyakorisága (6) és helye (4)

Szakirodalmi
hivatkozás
BukodiRóbert, 2006.

GfK-TÁRKI,
2008.
Sági, 2010.
CsepeliPrazsák,
2008.

Forrás: saját szerkesztés

Az internet megjelenése a kultúra számos termékét is elérhetővé teszi a felhasználók
számára. Ugyanakkor azok, akik az internetet démonizálják, az emberiség kulturális
gyökereinek végleges elmetszésével vádolják (Csepeli-Prazsák, 2008). Magyarországon a
lakosság körében az internet használat viszonylag lassan bontakozott ki, napjainkban a 15–69
éves népesség 62 százaléka, mintegy 4,6 millió ember internetezik legalább havi
rendszerességgel. A fő ok az, hogy az internet felé leginkább nyitott csoportok, a fiatalok és a
diplomások körében a használók aránya már meghaladja a 90 százalékot, így új netpolgárok
leginkább az idősebb korosztályokból érkezhetnének. Ebben a körben azonban nem
figyelhetünk meg komoly növekedést, az ötvenes éveikben járók 43, a hatvanasok 24
százaléka használja az internetet (NRC, 2012). Csepeli (2008) kutatása arra irányult, hogy a
hazai internethasználók körében feltárja a kultúra fogalom értelmezését, valamint a kultúra és
az internethasználat kapcsolatát. Az összefüggések vizsgálatához három tényezőt mért:
kultúra fogalom változatai a széles értelemben vett kulturális tevékenységek (30 db)
felhasználásával; az internet és a kultúra kapcsolatára vonatkozó attitűdök (29 változó); és az
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internethasználat jellegzetességei, a használat célja (58), gyakorisága (6) és helye (4) alapján
(4. táblázat).
Mennyire differenciál a társadalmi hierarchia és az életstílus a kulturális fogyasztásban?
A vagyoni helyzet és a kulturális fogyasztás közötti kapcsolatot vizsgáló kutatásban
(Bukodi-Róbert, 2000) a kulturális fogyasztás tekintetében jelentős különbségek mutatkoztak
a háztartások és az egyének fogyasztását befolyásoló társadalmi-demográfiai tényezőkben.
Amíg az egyének kulturális aktivitása az életkor előrehaladtával csökken, addig a családok
kulturális „ellátottságában” a középkorú háztartások vezetnek. Az egyének kulturális
fogyasztása az iskolai hierarchián felfelé haladva lineárisan növekszik, ugyanakkor a családok
kulturális tőkéje lényegesen csak az egyetemi végzettségű háztartásfők családjaiban
emelkedik az átlag fölé. Az eredmények azt mutatják, hogy a jövedelmi helyzet inkább az
egyének kulturális fogyasztását befolyásolja, a háztartásokhoz képest. Lakóhely
szempontjából az urbanizációs lejtő hatását érdemes kiemelni, a nagyobb településeken élők
kulturális szintje jelentős mértékben nagyobb, különösen az egyéni fogyasztók esetében. A
kulturális életstílus elemzésekor az egyének otthonülő kulturális tevékenységében kisebb
különbségeket találtak, mint az eljáró kulturális aktivitások tekintetében. Az adatok
megerősítették, hogy a házon kívüli kulturális tevékenység erősen életkor specifikus.
Megállapítható, hogy „a vagyoni helyzet és a kulturális fogyasztás alapvetően státusfüggő,
ugyanakkor a családok és egyének vizsgált jellemzői nemcsak következmény jellegűek,
hanem státusteremtő tényezők” (Bukodi-Róbert, 2000).
A fogyasztás és életstílus kapcsolatát elemző kutatásban (Fábián és társai, 2000)
kialakított fogyasztói csoportok (elit, jómódú, felhalmozó, szabadidő orientált, jó lakású deprivált, deprivált - szegény) egy hierarchikusan elhelyezkedő képet nyújtanak az elittől
lefelé haladva, a hierarchia alján elhelyezkedő deprivált – szegény csoportig. Ez a hierachikus
elrendeződés jól visszatükröződik a különböző életstílus csoportok otthonon kívüli kulturális
fogyasztásában. Az elithez tartozók és a jómódúak sokkal gyakrabban eljutnak színházba,
múzeumba, moziba, komolyzenei koncertre vagy könyvtárba, mint a deprivált csoportok. Az
otthonülő kulturális aktivitásban is megmutatkoznak a csoportok közötti hierarchikus
viszonyok, mind az olvasás, mind a TV nézés esetében, természetesen éppen ellentétes
módon.
A marketing szakemberek által készített fogyasztói szegmentációs modell (GfK
Hungary-TÁRKI, 2008) nyolc fogyasztói csoportot (felső plusz, befutott értelmiségiek,
hedonista fiatalok, felső klasszik, városi alsó-közép, szegény nyugdíjasok, szegény
munkásréteg, underclass) tartalmaz, és az eredmények alapján látható, hogy a magas
jövedelem nem minden esetben jelent magas színvonalú fogyasztást, az alacsony jövedelem
azonban mindig egy gyengébb fogyasztási színvonalra utal. A kulturális fogyasztásra
fókuszálva megállapítható, hogy az egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúra fogyasztása
kevésbé szóródik a kialakított jövedelmi csoportok között. Feltételezhetően a költséges
szabadidős formák hiánya és a társaságban eltöltött szabadidő kedvelése népszerű mindegyik
csoporthoz tartozók számára. Az egyszerű és könnyen elérhető kultúrában kiemelkedő
hedonista fiatalok esetében ez a fogyasztási szokás az egyetemi életforma eleme, ezen kívül a
költséges és magas kultúra fogyasztásában is jóval átlag feletti érték tartozik hozzájuk. A
felső csoportok és a befutott értelmiségiek kiemelkednek a költséges és magas kultúra
fogyasztásában. A létrehozott fogyasztói csoportok között a demográfiai különbségeken kívül
életstílusbeli differenciálódás is kimutatható.
A kulturális fogyasztásbeli és ízlésbeli jellegzetességek alapján a szerző (Sági, 2010)
négy tipikus kulturális szegmenset azonosított: mindenevők (13 %), válogatósak (21 %),
egysíkúak (18 %), és nélkülözők (48 %). A legnagyobb létszámú „nélkülözők” csoportja
jellemzően nem vesz részt házon kívüli kulturális rendezvényeken, domináns aktivitásuk a
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tévézés. A kulturális „nélkülözők” csoportjába való tartozást valószínűsíti az alacsony iskolai
végzettség, az idősebb életkor és a nem (férfiak). Az „egysíkú” csoporthoz tartozók
uniformizált aktivitásokat folytatnak, és jellemző rájuk, hogy társaságban vesznek részt a
kulturális programokon. Az „egysíkú” csoporthoz való tartozást alapvetően demográfiai
tényezők (fiatal kor, férfiak, aktív kor) befolyásolják. A kulturális lehetőségek között
erőteljesen „válogatók” előnyben részesítik a hagyományos populáris (pl. mozi, művelődési
ház) aktivitási formákat, emellett a költséges és magas kultúrát jelentő programoktól sem
tartják magukat távol. A kulturális „válogatók” csoportjába történő tartozás befolyásoló
tényezői a női nemhez tartozás, a középfokú vagy magasabb iskolai végzettség, és a diplomás
foglalkozás. Ugyanakkor bizonyos aktivitásoktól határozottan elzárkóznak (pl. zene). Végül a
„mindenevők” csoportjának szinten minden tagja minden kulturális aktivitási formában részt
vesz. Elsősorban a foglalkozási pozíció, az iskolai végzettség, az életkor (fiatalok) és a nem
(nők) befolyásolja az adott csoporthoz való tartozást.
5. táblázat.
A kulturális fogyasztás vizsgálatának célsokasága és eredménye
Célsokaság, minta
nagysága
Háztartások,
2.020 db
14-75 éves népesség,
3.049 fő
Felnőtt népesség,
2.907 fő
15 év feletti
internethasználók,
1.000 fő

Eredmény
Háztartási ↔ Egyéni kulturális fogyasztás
Különbségek: életkor, iskolai végzettség, jövedelem,
település típus, nem
Fogyasztói csoportok (1-8) ↔ kulturális fogyasztás
Különbségek: jövedelem és életstílus
Kulturális szegmensek (1-4)
Különbségek: demográfia és társadalmi jellemzők
Csoportok kultúra felfogás alapján (1-4)
Klaszterek attitűd alapján (1-4)
Csoportok internet használat alapján (1-2)
Összefüggés a három tipológia között, összevont
csoportok (1-8)

Szakirodalmi
hivatkozás
BukodiRóbert, 2006.
GfK-TÁRKI,
2008.
Sági, 2010.
CsepeliPrazsák,
2008.

Forrás: saját szerkesztés

A kultúrafelfogás mérése négy internethasználói csoportot eredményezett: populáris,
és magas kultúra felfogásúak, „kulturális nihilisták”, és „heterogén” kultúra felfogásúak
(Csepeli-Prazsák, 2008). A „heterogén” kultúra felfogásúak véleménye szerint az online világ
és a mindennapi kultúra beleillik az általuk vallott kultúra fogalomba. Ezzel szemben a magas
kultúra felfogásúak az online tartalomkészítést, és a mindennapi kultúrát nem tekintik a
kultúra részének. Csepeli és szerzőtársa az internet és a kultúra kapcsolatára vonatkozó pro
vagy kontra hozzáállást megfogalmazó attitűd állítás alapján négy klasztert különített el:
„békés egymás mellett élés” (29,5 %), „szkeptikusok” (27,5 %), „párhuzamosok” (22 %), és
„optimisták” (20 %). Az internethasználat méréséhez használt három index (használat
tevékenységtípusok szerint, használat gyakorisága, és gyakorlati számítógép-használói
ismeretek) aggregálásával új változót hoztak létre, és ennek segítségével két csoportba
sorolták az internethasználókat. A „netpolgárok” ritkábban használják az internetet, és
viszonylag kevés alkalmazást vesznek igénybe szegényes számítógép-használói ismerettel.
Ezzel szemben a „netokraták” gyakrabban és szélesebb körben használják az internetet, és
számítógép-használói ismereteik szerteágazóak. A kultúrafogalom változatai, az internet
használati típusok és az internet - kultúra kapcsolatot kifejező attitűdcsoportok közötti
összefüggés elemzéséhez a csoportok kombinálásával nyolc átfogó csoportot kaptak:
populáris kultúra felfogású netpolgárok, populáris kultúra felfogású netokraták, magas kultúra
felfogású netpolgárok, magas kultúra felfogású netokraták, nihilista netpolgárok, nihilista
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netokraták, heterogén netpolgárok, és heterogén netokraták. A populáris kultúra felfogású
netokraták, és netpolgárok esetében viszonylag magas azok aránya, akik szerint az internet
tönkreteszi a kultúrát. A heterogén netpolgárok pesszimistán látják az internet és a kultúra
viszonyát. Az eredmények azt mutatják, hogy minél átfogóbb kultúra felfogással rendelkezik
valaki (ideértve a magas kultúra felfogást) annál valószínűbb az internet pozitív kultúrára
gyakorolt hatásának nézete.
A fiatalok (15-29 éves) művelődési szokásaival foglalkozó kutatás (Bauer, 2006)
megállapítja, hogy a társadalom kettészakítottsága tovább nőtt a vizsgált időszakban (2000-től
2004-ig). Különösen feltűnő az eltérés a fővárosban és a kis településen élő fiatalok kulturális
fogyasztásának jellegében és gyakoriságában. Az adott korosztályon belül mindhárom
korcsoport (15-19 éves, 20-24 éves, 25-29 éves) esetében nagyon alacsony az elitkultúrához
tartozó színtereket látogató fiatalok száma. Szerző az elitkultúra színteréhez sorolja az art
mozit, az operát, a színházat, a múzeumot, a kiállításokat és a hangversenyeket. Az
elitkultúrához tartozó kulturális téren kívül létezik egy „szubkulturálisnak” nevezhető tér a
fiatalok esetében, amelyek a” beszédcselekvés helyszínei” (pl. kocsma, kávéház) és a
„könnyed vagy igényes szórakoztatás színterei” (pl. diszkó, jazz-klub). Bauer (2006) kiemeli,
hogy a felmérési adatok (8.000 fős mintán) nagyságrendileg alacsonyabb szintű kulturális
aktivitást mutattak a korábbi szociológiai vizsgálatokhoz képest, különösen az igényes társas
cselekvés iránti vágy hiányolható a fiatalok kulturális tevékenységéből. Elgondolkodtató,
hogy a fiatalok erős individualizációja, a meghosszabbodott ifjúsági korszak, az iskolában
töltött idő megnövekedése, a munkába állás kitolódása együtt jár-e a kulturális fogyasztás
változásával.
A kultúrához való hozzájutás helyszínét vizsgálva Hunyadi (2004) megállapítja, hogy
az elmúlt tíz-tizenöt évben jelentős átrendeződés történt, az otthon és a szabad terek szerepe
megnövekedett a hagyományos kulturális intézményekkel szemben. Az otthoni kultúra
fogyasztás a családok technikai felszereltségének javulásával, a kulturális árucikkek
kínálatának bővülésével kiszélesedett, és enyhítette a hozzáférés egyenlőtlenségeit. A fiatalok
körében az otthonülő kultúrát ellensúlyozza a fesztivál kultúra.
Empirikus kutatás az életminőség és a kulturális aktivitás kapcsolatának vizsgálatához
Ebben a fejezetben először áttekintjük az empirikus kutatás célkitűzéseit, és kutatási
kérdéseit, majd megtárgyaljuk a kutatás feltáró szakaszát és legfontosabb eredményeit.
A kutatás célja, kutatási kérdések
A szubjektív életminőség komplex kategória, az életminőséget befolyásoló tényezők
nagyon sokrétűek, így ennek a témakörnek csak egy szeletét vizsgáljuk meg. Az empirikus
kutatás alapvető célkitűzése annak vizsgálata, hogy a kulturális szolgáltatások igénybevétele,
és a kulturális aktivitás milyen hatást gyakorol a fogyasztók életminőségére.
Módszertani szempontból kutatásomnak három kulcskérdése van, és a kutatás
kérdéseit is ennek megfelelően fogalmazom meg.
 Sarkalatos kérdés a szubjektív életminőség kutatásokban, hogyan definiáljuk az
életminőséget: a globális, a dimenzionális vagy a fókuszált megközelítés alapján. Tehát az
első kutatási kérdés:
o Mi jellemzi a fogyasztók életminőség értékelését: a globális szemlélet vagy az élet
egyes területein szerzett tapasztalat dominál?
 A szubjektív életminőség vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a globális értékelés
és az élet egyes részterületein tapasztalt elégedettség között kapcsolat áll fenn. A
utilitáriusok szerint úgy értékeljük életünket, hogy egy mentális kalkulussal összegyűjtjük
a jó és rossz tényezőket és egyenleget készítünk. A másik lehetőségnél az értékelés
fordított, fentről lefelé tart. Tehát a második kutatási kérdés:
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o A szubjektív életminőség és az élet egyes területein tapasztalható elégedettség hogyan
függ össze?
A kulturális aktivitáshoz kapcsolódó életminőség vizsgálata során több kutatás arra az
eredményre jutott, hogy a vizsgálat fókusza, a kultúra széles vagy szűk értelmezése
különböző mértékben hat az egyén általános életminőségére és az élet egyes részterületein
észlelt életminőségre. Tehát a harmadik kutatási kérdés:
o A fogyasztók által igénybevett kulturális szolgáltatás és végzett kulturális tevékenység
milyen hatást gyakorol a szubjektív életminőségre?

Az empirikus kutatás feltáró, kvalitatív fázisa
A kutatás előkészítő fázisában hat kiscsoportos interjút folytattunk le 2011 tavaszán,
március hónapban. Azért döntöttem a kiscsoportos interjú alkalmazása mellett, mert a
csoportos interjú dinamikája biztosítható, a felkért 4-5 résztvevő aktívan részt vesz a
beszélgetésben. A kutatási téma szempontjából fontosnak tartottam, hogy olyan homogén
csoportokat alakítsunk ki, amelyekben kicsi a szociális távolság, és a csoporttagok őszintén és
bátran megnyílnak egymás előtt. A gyakorlati megfontolás is a négyfős csoport mellett szólt,
általában a résztvevők elfoglaltsága miatt nehéz időpontot egyeztetni a csoportos interjúkhoz.
Ezen kívül a csoportvezető számára is előnyös a kiscsoportos megoldás, hiszen jól kezelhető,
kontrollálható a beszélgetés, és a résztvevők reakciói, valamint megérthető az egyéni
véleményalkotás folyamata is. A résztvevők kiválasztásához meghatároztam a kutatás
alapsokaságát, Magyarország két régiójában, Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon
vizsgálom a szubjektív életminőség és a kulturális szolgáltatások kapcsolatát. A primer
kutatás területi leszűkítését időbeli és anyagi korlátok indokolták. A hat kiscsoportos interjú
alanyainak felkérésénél szűkebb és tágabb környezetemre támaszkodtam, és informális
módon vettem fel a kapcsolatot a résztvevőkkel. A kiscsoportos beszélgetések lefolytatásához
„vezérfonalat” állítottam össze, és az egységes lebonyolítás érdekében személyesen vezettem
azokat. A résztvevők kiválasztásánál ügyeltem arra, hogy a különböző életkorú személyek
külön csoportba kerüljenek, és mind a megyeszékhelyen, mind az egyéb városban és
községben élők is képviseltetve legyenek. A kultúra iránti attitűdöt, a kultúra-barát, vagy a
kultúrától idegenkedő magatartást a fogyasztók iskolai végzettsége is befolyásolja, ezért a
csoportok összetételénél az iskolai tanulmányokra külön hangsúlyt helyeztem.
A kvalitatív kutatás eredményei
A kiscsoportos interjúk témája három csoportba sorolható, ezek a következők:

Az életminőség értelmezése, értékelése, és összetétele a csoporttagok számára

A kultúra megnyilvánulása, értékelése és szerepe a résztvevők életében

Az életminőség és az igénybevett kulturális szolgáltatások, a kulturális aktivitás
kapcsolatának feltárása
Először a résztvevőkkel az életminőségről beszélgettünk. Amikor a csoport résztvevői
értékelik saját életüket, egyrészt minősítik az életüket általában, másrészt az élet egyes
területeit, amelynél a következő fontossági sorrend alakult ki: egészség, család, barátok,
munka, boldogság, pénzügyi biztonság, kulturált környezet, szabadidő eltöltése, és természeti
környezet. A résztvevők véleménye alapján elmondható, hogy az élet fontos tényezőivel való
elégedettség jelentős hatást gyakorol az általános életminőségre. A beszélgetés során arra is
fény derült, hogy az életminőség értékelés különböző szakaszában a fontos események, mint
mérföldkövek jelennek meg, pl. önálló élet, lakásvásárlás, vállalkozás létrehozása.
Ezek után a kultúra megnyilvánulási formáit idéztük fel, amely nagyon sokféle módon
jelenik meg a csoporttagok életében. Egyesek számára a klasszikus kulturális szolgáltatások
igénybevétele jelenti a kultúrát, másoknak a szórakozás, a barátokkal való időtöltés otthon
vagy házon kívül nyújtja a kívánt kikapcsolódást. A résztvevők által leggyakrabban említett
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kulturális tevékenységek: színház, múzeum, kiállítás, mozi, könyvtár, előadás, szórakozás,
beszélgetés különböző kultúrájú emberekkel, borkóstoló, önképzés, koncert, népművészeti
program, tánc, olvasás és vallás. Amikor a kulturális aktivitást befolyásoló tényezőkről volt
szó, többen megnevezték az időt, a pénzt, az elérhetőséget, az évszakot, a kulturális
intézményt, az utazási lehetőséget, és a hobbit. Az idő kétféle nézőpontból merült fel:
egyrészt a munka miatt többnyire csak a hétvégén marad idő kulturális tevékenységre,
másrészt, ha fontos, akkor jut idő mindenre. A kulturális szolgáltatások értékelési szempontjai
közül a legfontosabb az ár (elsősorban a diákok és nyugdíjasok esetében), majd a minőség, és
az ár-érték arány következik, utána a kényelmet, a személyzet hozzáértését, segítőkészségét,
és udvariasságát emelték ki és végül a hírnevet és a megbízhatóságot sorolták fel.
A kulturális aktivitással kapcsolatos preferencia, az igénybevételi gyakoriság, az
involvement, és a minőség tekintetében lényeges különbséget találtunk az interjúalanyok
életkora és társadalmi-iskolázottsági státusza alapján. Ez felvet két további kérdést. Vajon a
kulturális aktivitás fontossága és a szubjektív életminőségre gyakorolt hatása azonos vagy
eltérő a célsokaságra vonatkozóan? Léteznek olyan sajátos élet-szakaszok, amelyekben a
kulturális aktivitásnak nagyobb hatása van az észlelt életminőségre?
Bátorítottuk a résztvevőket, hogy mondják el tapasztalataikat, a kulturális
szolgáltatások igénybevétele, a kulturális aktivitás milyen hatással van rájuk. A csoportos
interjú résztvevői beszámoltak érzéseikről (pl. öröm, kikapcsolódás, energiát ad a
mindennapokra), és pozitív tapasztalataikról (pl. tudás). Negatív vélemény olyan formában
került szóba, hogy kultúra nélkül nagyon „unalmas, üres lenne az élet, mint a sivatag”,
hiányozna a „valódi érték”. Mivel az interjúalanyok gyakrabban vesznek részt társas
kulturális programokon, mint egyéni formában, a társas kapcsolat kialakulása, ápolása és
társadalmi megítélése markánsan megjelent az emocionális érzékelés mellett.
A pilotkutatás célja és eredményei
Először kidolgoztuk a szubjektív életminőség méréséhez alkalmazható skálát a
fókuszcsoportos interjúk és a korábbi nemzetközi kutatások tapasztalatainak felhasználásával.
A kvantitatív kutatás előkészítéséhez egy pilotkutatást folytattunk le, melynek célja a
következő:
 Az életminőség értékeléséhez összeállított skála előzetes tesztelése
 Az életminőség értékelésére jellemző szemlélet megismerése
 Az életminőség és a kulturális aktivitás kapcsolatának vizsgálata
 Feltételezhetően azonosíthatjuk a kutatási folyamat potenciális gyakorlati nehézségeit
 A várható eredmények variabilitásának mértéke segítséget nyújt a kvantitatív kutatás
mintanagyságának meghatározására
Kutatásunk célsokasága egy magyarországi régió 14 év feletti lakossága, akik részt
vesznek valamilyen kulturális tevékenységben. Az alkalmazott mintavételi módszer nem
véletlen, és kvótás mintavétel, az alkalmazott kvótajellemzők: életkor és lakóhely. A
pilotkutatás mintanagysága 238 fő, melynek 54 %-a nő és a többi férfi. A válaszadók mintegy
harmada megyeszékhelyen él, ahol sokkal több fajta kulturális aktivitásra nyílik lehetőség,
mint a kisebb vidéki városokban és falvakban. A minta életkor szerinti összetétele: 14-25 éves
korosztály 27 %, a 26-45 éves korcsoport 48 %, és a 46-70 év közöttiek aránya 25 %.
A próbakutatás eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók életminőségének értékelésében
mind a top-down (33 %), mind a bottom-up (30 %) mechanizmus jelen van. Ezen kívül a
legtöbb alany (37 %) életének legfontosabb tényezői alapján értékeli életminőségét (1. ábra).
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1. ábra.
A szubjektív életminőség értékelése
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Forrás: saját szerkesztés

Az eredmények birtokában látható, hogy az életminőség különböző részterületei közül
a legfontosabbak az egészség, az anyagi biztonság és a családi illetve párkapcsolat.
Ugyanakkor a legfontosabb dimenziók válaszadói értékelésénél kaptunk viszonylag gyenge
minősítést és jelentős eltérést a fontosság és elégedettség tekintetében. Az életminőség
általános értékelése és az egyes dimenziók közötti kapcsolat értelmezéséhez
korrelációelemzést futtatunk le. Az elemzés eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy az
életminőséggel való általános elégedettség és az élet fontos részterületeivel való elégedettség
között szignifikáns kapcsolat van. Tehát a válaszadók egészségével való elégedettség
(r=0,330), az anyagi helyzet szubjektív értékelése (r=0,333), a családi helyzet minősítése
(r=0,340) és a szabadidő eltöltésével való elégedettség (r=0,29) valamint az élettel való
általános elégedettség között közepesen erős, pozitív összefüggés áll fenn (6. táblázat).
6. táblázat
Az általános életminőség és az életminőség dimenziók közötti kapcsolat
Az életminőség
általános értékelése
Az életminőséggel
való általános
elégedettség

Korrelációelemzés:
Szignifikáns
összefüggés
Közepesen erős,
pozitív kapcsolat

A szubjektív életminőség részterületeinek
értékelése
Egészséggel való elégedettség
Anyagi helyzettel való elégedettség
Családi élettel való elégedettség
Szabadidő eltöltésével való elégedettség

Forrás: saját szerkesztés

A kulturális aktivitás és a szubjektív életminőség közötti kapcsolatot két
megközelítésben vizsgáljuk. Először megnézzük mennyire jellemző, hogy a fogyasztók
kulturális aktivitása pozitív változást eredményez közvetlenül a szubjektív életminőség egyes
részterületeire vonatkozóan. Várakozásainknak megfelelően a legtöbb válaszadó véleménye
alapján, a kulturális programok a szabadidő eltöltésében és a műveltség megszerzésében
játszanak jelentős szerepet. Ezen kívül a baráti kapcsolatok ápolásában és a családi valamint a
párkapcsolat fenntartásában érzékelhető nagymértékű hatás. Az egészségkutatásokban kapott
eredményekhez képest kevesebb válaszadó (37 %) egészségi állapotában nyújt pozitív
változást a kulturális rendezvényeken való részvétel. A kulturális aktivitás és a szubjektív
életminőség dimenziói közötti kapcsolat a 2. ábrán látható.
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2. ábra.
A kulturális aktivitás pozitív hatása a szubjektív életminőség különböző dimenzióira
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Forrás: saját szerkesztés.

A kulturális aktivitás és a szubjektív életminőség közötti kapcsolat értékeléséhez a
másik megközelítés esetében közvetett módszerrel dolgozunk. Először meghatározzuk a
különböző kulturális programokon való részvétel gyakorisági szintjeit, és annak eloszlását a
pilot kutatás adatai alapján, majd ezt követően megvizsgáljuk, hogy a kulturális aktivitás
intenzitásának mértéke mennyiben befolyásolja az életminőség különböző részterületeit. Az
összefüggések értelmezéséhez a válaszadók demográfiai és társadalmi tényezőit is figyelembe
vesszük.
A házon kívüli kulturális programok közül a leglátogatottabbak a mozi, a színház és a
könyvtár, a zenei rendezvények közül a könnyűzenei koncertek. Szignifikáns eltéréseket
kaptunk az életkor, és a lakóhely típusa alapján, a fiatalok a mozit és a könnyűzenei
koncerteket preferálják, a középkorúak körében pedig a színházi előadások kedveltek. A
legfiatalabbak (14-18 évesek) és az idősebb korúak gyakrabban járnak múzeumokba.
Várakozásainknak megfelelően a komolyzenei hangversenyek látogatásánál legalacsonyabb a
részvételi arány illetve intenzitás. Az eljáró kulturális tevékenységek gyakoriság szerinti
megoszlását a 3. ábra mutatja.
3. ábra.
Házon kívüli kulturális tevékenységek gyakorisági bontásban (%)
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Forrás: saját szerkesztés
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Az életminőség egyes részterületeivel való elégedettség és az eljáró kulturális
tevékenységek intenzitása közötti kapcsolat vizsgálatához varianciaelemzést futtatunk le. A
legkedveltebb kulturális tevékenységek intenzitási szintje pozitív hatást gyakorol az élet egyes
részterületeire, bár a befolyásoló hatás kismértékű. Az eredmények alapján azoknak a
válaszadóknak, akik gyakrabban járnak színházba magasabb az egészségi állapottal, családi
élettel, és lelki élettel való elégedettségük. A moziba járás intenzitási szintje a baráti
kapcsolatok, az egészségi állapot és a lelki élet kedvezőbb értékelésében jelenik meg. Ezen
kívül a családi élettel való elégedettséget a könnyűzenei rendezvényeken való részvétel
gyakorisága pozitív irányban befolyásolja (7. táblázat).
7. táblázat.
Házon kívüli kulturális tevékenységek gyakorisága és az életminőség közötti kapcsolat
Házon kívüli kulturális
tevékenységek
Színházba járás gyakorisága

Varianciaelemzés:
Szignifikáns hatás
Pozitív, kismértékű hatás

Moziba járás gyakorisága

Pozitív, kismértékű hatás

Könnyűzenei koncertre járás
gyakorisága

Pozitív, kismértékű hatás

A szubjektív életminőség
részterületeinek értékelése
Egészséggel való elégedettség
Családi élettel való elégedettség
Lelki élettel való elégedettség
Egészséggel való elégedettség
Baráti kapcsolatokkal való
elégedettség
Lelki élettel való elégedettség
Családi élettel való elégedettség

Forrás: saját szerkesztés

Az otthonülő kulturális tevékenységek közül a TV-nézés vezet életkortól függetlenül,
minden korosztály esetében. A televíziózás olyan kulturálódási és szórakozási forma, amely
jelentős változáson esett át, a kínálat rendkívüli mértékben kibővült, a lakosok részéről pedig
erőteljes kereslet mutatkozott az új szolgáltatások és programok iránt. Könyvolvasásra
lényegesen kevesebb alkalmat találnak a megkérdezett személyek, és az eredmények további
árnyalása szempontjából az is lényeges lenne, hogy milyen műveket vesznek kézbe. A
könyvolvasás gyakoriságát tekintve magasabb a középkorúak és idősek aktivitása a
fiatalokhoz képest. Az otthonülő kulturális tevékenységek gyakoriságát mutatja a 4. ábra.
4. ábra.
Otthonülő kulturális tevékenységek intenzitási szintek szerinti bontásban (%)
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Forrás: saját szerkesztés
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A kultúrához való hozzájutás harmadik helyszíne a szabad terek, szabad ég illetve
szabad épületek, melyek szerepe megnövekedett. Elsősorban az ingyenes szabadtéri
fesztiválok kedveltek a fiatal korosztály esetében, nemek tekintetében szignifikáns eltérést
kaptunk a nők javára, ugyanakkor az idősebbek (46-70 év) 26 %-a még soha nem járt ilyen
fesztiválon. A belépőjegyes fesztiválokon is kiemelkedő a fiatal korosztály részvétele és a
fesztivált elutasító személyek aránya a 46-70 éves korosztályban a legmagasabb. A
fesztiválokon való részvétel intenzitását életkor szerinti bontásban az 5. ábra szemlélteti.
5. ábra.
Fesztiválokon való részvétel gyakorisága életkor szerinti bontásban (%)

ingyenes szabadtéri fesztiválok: 46-70 év
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Forrás: saját szerkesztés

A fesztiválokon való részvétel gyakorisága és a szubjektív életminőség dimenziói
közötti kapcsolat vizsgálatához varianciaelemzést végeztünk. Az adatok a fiatalok
fesztiválozási szokásainak megfelelően, a baráti kapcsolatok értékelésében mutattak pozitív
szignifikáns hatást. A fesztiválokon való részvétel gyakorisága és az életminőség közötti
kapcsolat eredményeit a 8. táblázat mutatja.
8. táblázat.
Fesztiválokon való részvétel gyakorisága és az életminőség közötti kapcsolat
Házon kívüli kulturális
tevékenységek
Ingyenes szabadtéri
fesztiválokon való részvétel
gyakorisága
Belépőjegyes fesztiválokon való
részvétel gyakorisága

Varianciaelemzés:
Szignifikáns hatás
Pozitív, kismértékű hatás

A szubjektív életminőség
részterületeinek értékelése
Baráti kapcsolatokkal való
elégedettség

Pozitív, kismértékű hatás

Baráti kapcsolatokkal való
elégedettség

Forrás: saját szerkesztés

A primer kutatás feltáró fázisa biztosította a kutatás kvantitatív szakaszának
előkészítését és lebonyolítását. A kutatás következő szakaszában megfogalmazzuk a
hipotéziseket, és elvégezzük azok tesztelését.
Következtetések
Ez az empirikus kutatás egy nagyobb, hosszú távú kutatás része, amelynek célja, hogy
eredményei hozzájáruljanak egyrészt a magyar lakosok életminőségének alaposabb
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megismeréséhez és javításához, másrészt a kultúra iparágában működő szervezetek,
intézmények számára javaslatokat fogalmazzon meg az alkalmazható marketing eszközök
tekintetében.
A szubjektív életminőség a fogyasztók személyes véleményén alapul és a válaszadók
közvetlen, tudatos vagy érzelmi érzékelésére épül. Kutatás módszertani szempontból az első
lényeges kérdés az, hogyan definiálható az életminőség. A szakirodalmi áttekintés és a
csoportos interjúk eredményei alapján az első definíció típus, a globális definíció és a
második típus, a komponens definíció kombinációja alkalmazható kutatási témánkhoz. Ez a
„hibrid” definíció tartalmazza az élettel való általános elégedettséget, és az élet egyes
területeinek értékelését. A skála fejlesztés során arra is figyelmet fordítunk, hogy
meghatározzuk milyen irányú az összefüggés a globális szintű értékelés és az élet
összetevőinek minősítése között. Az életminőség meghatározásából kiindulva a fogyasztók
életminőségét két szinten vizsgáljuk. Globális szinten egy elemű változóval mérjük az észlelt
életminőséget a korábbi kutatási eredmények és a kvalitatív kutatás tapasztalatainak
figyelembevételével. A második szint vizsgálatához a többdimenziós koncepciót használjuk,
és mérjük az élet egyes részterületeivel kapcsolatos elégedettséget és fontosságot. A csoportos
interjúk alapján kilenc területet azonosítottunk: egészség, anyagi biztonság, munka-karrier,
család-párkapcsolat, baráti kapcsolatok, lakás, szabadidő eltöltése, lelki élet-vallásosság, tiszta
környezet. Az életminőség általános értékelése és az élet fontos részterületeivel (egészség,
anyagi helyzet, családi helyzet, szabadidő eltöltése) való elégedettség között szignifikáns,
közepesen erős, pozitív összefüggés áll fenn.
Módszertani szempontból fontos kérdés az is, hogy mennyire széles vagy szűk
értelemben vizsgáljuk a kulturális aktivitást. A csoportos interjúkon elhangzott vélemények
felhasználásával azonosítottuk a legkedveltebb házon kívüli és otthoni kulturális
tevékenységeket (színház, mozi, komolyzenei koncert, könnyűzenei koncert, múzeum,
könyvtár, olvasás, TV nézés, belépőjegyes fesztiválok, ingyenes szabadtéri fesztiválok,
rendezvények, ünnepekhez köthető programok), és nem szűkítettük le a kulturális aktivitást
egy speciális kulturális szolgáltatásra vagy tevékenységre.
A kulturális aktivitás és a szubjektív életminőség közötti kapcsolatot két
megközelítésben vizsgáljuk. Először megnézzük mennyire jellemző, hogy a fogyasztók
kulturális aktivitása pozitív változást eredményez közvetlenül a szubjektív életminőség egyes
részterületeire vonatkozóan. Várakozásainknak megfelelően a legtöbb válaszadó véleménye
alapján, a kulturális programok a szabadidő eltöltésében és a műveltség megszerzésében
játszanak jelentős szerepet. A kulturális aktivitás és a szubjektív életminőség közötti kapcsolat
értékeléséhez a másik megközelítés esetében közvetett módszerrel dolgozunk. Először
meghatározzuk a különböző kulturális programokon való részvétel gyakorisági szintjeit, és
annak eloszlását a pilot kutatás adatai alapján, majd ezt követően megvizsgáljuk, hogy a
kulturális aktivitás intenzitásának mértéke mennyiben befolyásolja az életminőség különböző
részterületeit. A legkedveltebb házon kívüli kulturális tevékenységek intenzitása pozitív hatást
gyakorol az élet egyes részterületeire (egészségi állapot, családi élet, baráti kapcsolatok, lelki
élet). A szabad terekhez kapcsolódó kulturális tevékenységek igénybevételi gyakorisága és a
baráti kapcsolatok szubjektív értékelése között pozitív szignifikáns összefüggés áll fenn.
A tervezett kvantitatív kutatás célsokasága két magyarországi régió 14 év feletti
lakossága, akik részt vesznek valamilyen kulturális tevékenységben. A válaszadók
kiválasztásához a nem véletlen és kvótás mintavételt alkalmazzuk, és a tervezett
mintanagyság 800 fő.
Korábbi kutatások igazolják, hogy a gazdasági és egészségi faktorok hatással vannak
az egyén jóllétére, ezen kívül azonban más tényezők is befolyásolják annak magas vagy
alacsony szintjét. Feltételezhető, hogy az emberek szabadidejében igénybevett kulturális
szolgáltatások és kifejtett kulturális aktivitás pozitívan hat az észlelt szubjektív életminőségre.
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Kopcsay László: Az élelmiszer kiskereskedelmi hálózatok versenyhelyzete
Magyarországon
Összefoglalás:
A 2008. évi válság óta élesedett a harc a kiskereskedelmi hálózatok között Magyarországon. A fogyasztók egyre
árérzékenyebbek, s ezért megváltoztak vásárlási szokásaik. Nőtt a diszkonthálózatok forgalma, valamint a
kereskedelmi márkák részaránya. A külföldi tulajdonban lévő hálózatok közül 3 – a Cora, a Profi és a Match –
kivonult az országból. Folytatta terjeszkedését a két német tulajdonú diszkonthálózat az Aldi és a Lidl.
Ugyanakkor a hazai tulajdonban lévő láncok egymással is nagy harcban állnak, a szerződött partnerek gyakran
vándorolnak az egyiktől a másikhoz. 2012-ben a hálózatok marketingkommunikációs offenzívába kezdtek: az
élelmiszer kiskereskedelem az egyik legtöbbet hirdető ágazattá vált. Hallgatók közreműködésével 540 bolt
választékát vizsgáltuk, s a tapasztalatokat összevetve a szekunder adatokkal a tanulmány rámutat az egyes láncok
stratégiájára.
Kulcsszavak: kiskereskedelmi hálózat, kereskedelmi márka, árérzékenység, diszkont
Summary:
Since 2008, the beginning of the economic crisis, the struggle between the food retail companies has been more
serious. Customers are always more and more reactive to the price, therefore their shopping habits has been
changed. The turnover of the discount companies and the proportion of the private label have rised as well.
Three of the chains, owned by foreign companies, Cora, Profi and Match left the country. However, the two
german discount chains, Aldi and Lidl continued their expansion in Hungary. At the same time inland chains
battle against each other, their partners often wander from one company to another.
The chains have begun a marketing communication offensive in 2012: food retail trade has became one of the
chains which advertise the most.
We investigated the assortment of 540 stores with involvement of students, and with the comparison of the
experiences and the secondary datas, the study shows the strategy of the different chains.
Keywords: retail trade chain, private label, price sensithury, discount

A múlt század 70-es éveitől először a gazdagabb országokban, majd a periférián is
óriási változás kezdődött meg az élelmiszerkereskedelemben. A hatékonyság növelése
érdekében megindult a centralizáció, kereskedelmi hálózatok jöttek létre. Eleinte regionális
alapon alakultak ki a bolthálózatok, később már egy – egy ország lefedésére törekedtek, végül
kontinensnyi birodalmakat építettek ki. A független kisboltok nem bírták a versenyt, számuk a
hálózatok terjeszkedésével párhuzamosan radikálisan csökkent.
A koncentráció révén a kiskereskedelmi hálózatok a csatorna irányító szereplőivé
váltak. A beszállítók alkuereje az adott ágazat helyzetétől függően eltérő lehet, de az erős
márkával nem rendelkező termelők helyzete egyformán kiszolgáltatott a kereskedőkkel
szemben. A hálózatok a csatorna integrátoraiként koordinálják az értékesítési csatorna tagjait.
A beszállítók jogilag önállóak maradtak, de gazdasági értelemben sok esetben függő
helyzetbe kerültek a hálózatokkal szemben (Agárdi, 2010). Legbrutálisabban ez a szétaprózott
iparágakban figyelhető meg.
Megvalósult az, amit Porter (2006) még elméleti lehetőségként említ: a kereskedők
lefelé kényszerítik az árakat, jobb minőséget vagy több szolgáltatást alkudnak ki, és kijátsszák
a versenytársakat egymás ellen.
Rekettye (1999) szerint „a hatalmas vállalkozások alkalmasak arra, hogy
ármeghatározóvá váljanak. Képesek arra, hogy rákényszeríthessék ár- és egyéb feltételeiket a
beszállítókra, képesek saját kereskedelmi márkáikat gyártatni velük, sőt még arra is, hogy
külön díjat fizettessenek a termelőkkel azért, hogy áruik megjelenhessenek a polcokon.”
Józsa (2000) rámutat, hogy az FMCG termékek az intenzív elosztás segítségével az
ilyen típusú boltokban adhatóak el a legjobban. Az intenzív értékesítési politika a lehető
legtöbb csatorna felhasználásával a piac teljes lefedésére törekszik. E filozófia kiindulási
pontja, hogy a vásárlók többségét kényelmesnek és árérzékenynek gondolja, úgy véli, hogy
nem márkaorientáltak, a hozzájuk legközelebb lévő boltból az ottani kínálatból választanak.
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Így az a termelő lehet sikeres, akinek a terméke a lehető legtöbb kereskedelmi egységben
megtalálható.
Az 1990-es évek politikai és gazdasági változásai további terjeszkedési lehetőséget
nyújtottak a hálózatoknak Közép- és Kelet-Európa országaiban. A Nyugat-európai hálózatok
ma már más kontinenseken is megvetették lábukat, s csak attól tartanak, hogy a világ
legerősebb hálózata, az amerikai Wal-Mart is előbb – utóbb megjelenik Európában.
A kiskereskedelem átalakulása Magyarországon a kilencvenes évek közepén
kezdődött, s ennek a gyors szakasza körülbelül egy évtized alatt befejeződött. A hagyományos
értékesítési struktúra felbomlása egybekapcsolódott a privatizációval, melynek folyamán az
addig állami és szövetkezeti tulajdonban lévő kereskedelmi egységek jelentős része külföldi
tulajdonba, kisebb részük hazai magántulajdonba került. Nálunk is megindult a koncentráció,
a külföldi tulajdonban lévő hálózatok mellett a hazai bolttulajdonosak is integrálódni kezdtek.
A külföldi tulajdonú hálózatok vagy felvásárolták az addigi élelmiszerüzleteket (pl. Spar,
Profi) vagy zöldmezős beruházásokkal építették ki üzlethálózatukat (Penny Market, Metro). A
Tesco először egy vidéki regionális hálózatot vásárolt meg, s innen kezdte el a terjeszkedését
új hipermarketek építésével.
1. ábra.

Az élelmiszerkereskedelmi hálózatok forgalma Magyarországon 2011-ben
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Közép-Kelet-Európában egyedüli módon a forgalom egy jelentős része hazai tulajdoni
hálózatok kezében maradt. 2008-ban megszűnt az utolsó önálló regionális hálózat, s ettől
kezdve csak országos lefedettségre törekvő hálózatok versenyeznek egymással. Ezzel lezárult
az átalakulás egy szakasza, de még közel sem ért véget.
A világ legnagyobb hálózatai közé tartozó két német diszkont lánc, a Lidl és az Aldi,
csak ekkor lépett a magyar piacra. Esélyeiket növelte, hogy ebben a kategóriában csak
egyetlen komoly versenytárssal kellett szembenézniük, a Penny Markettel, ám valójában a
célcsoportjuk nem ugyanaz. A Tengelmann csoporthoz tartozó Plusz diszkont hálózat 2009ben eladta boltjait a Sparnak, mely szupermarketeké alakította azokat. A Profi hálózat sem
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volt igazi versenytárs, boltjait esetleges felvásárlással szerezte, s nem tudott egységes és
kemény diszkont stratégiát folytatni.
A 2011. év nem hozott nagy változást a hálózatok forgalmában a 2010. évhez képest.
A Tesco szilárdan tartja első helyét, s csak a Lidl került eggyel előbbre, a Metro rovására. A
forgalom nagysága alig tért el az előző évihez képest, a legszembeötlőbb változás, hogy a
Metro forgalma évről – évre csökken, már negyedik éve ért el rosszabb eredményt az előző
évhez képest (1. ábra).
A 2012. év újabb fordulatokat hozott. Év elején a Cora hipermarket lánc átadta
áruházait az Auchan láncnak, így eggyel kevesebb lett a hipermarket hálózatok száma.
November közepén sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra, hogy megszűnik a Match
szupermarket és a Profi diszkontlánc, s az egységeket két magyar tulajdonú hálózat, a CBA és
a Coop veszi meg.
Így a koncentráció újabb szakaszához érkezett, 2012 végére csupán 10 hálózat marad,
melyek az FMCG piac több mint 90%-át a kezükbe tartják. A legnagyobb a Tesco, mely
egyben az ország legnagyobb foglalkoztatója is. Az első öt között van a Spar, mely
hipermarket és szupermarket hálózatot is üzemeltet. A három magyar hálózat, a CBA, a Coop
és a Reál is összes forgalma alapján az első öt között van. Az üldöző bolyban követi őket az
Auchan, mely a Cora forgalmát átvéve csaknem megduplázhatja éves forgalmát, és a Lidl,
mely évről – évre növeli boltjai számát és forgalmát.
A Metro kezdetben eredményesnek tűnő stratégiája mára visszaütött. Az éles versenyt
kikerülve, visszatérve a nagykereskedői jelleghez, elsősorban a gasztronómiai igények
kielégítésére rendezkedtek be. Ám ez 2008-tól rossz stratégiának bizonyul. Ez a szegmens
drámaian visszaesett, s ez a Metro forgalmán is meglátszik.
A Penny Market csaknem 10 éve hasonló boltszámmal és forgalommal rendelkezik.
Nem kíván terjeszkedni, de pozícióit tartani tudja, Az Aldi a válság következtében jelentősen
visszafogta expanziós terveit, s csak korlátozott mértékben fejleszt Magyarországon.
Az átalakulás időszaka nem volt konfliktusmentes. Az egyes szektorok a környezeti
tényezők pillanatnyi alakulásától függően eltérően ítélték meg a helyzetet. Az alábbiakban az
egyes csoportok reakcióit foglalom össze.
Vásárlói elégedettség, társadalmi hatások
A 90-es években a nagy kereskedelmi hálózatok megjelenése a hazai piacon
egyértelműen a vásárlók megelégedésére szolgált. A jóléti fogyasztói társadalmat
szimbolizáló bevásárló központok és hipermarketek széles áruválasztéka és konszolidált árai
az áruhiányhoz és a szűk, esetleges választékhoz szokott vásárlók számára a jobb
életfeltételek reményét jelentették. Különösen az hozott újdonságot, hogy a hálózatok
egységes kínálata az egész országot lefedte, így a főváros és a vidéki települések áruellátása
között évtizedeken át meglévő óriási különbségek eltűntek.
Az új problémákra, kihívásokra először csak a szociológusok hívták fel a figyelmet. A
városok frekventált központjai kiürültek, az addig népszerű belvárosi boltok nem tudták
felvenni a versenyt a hálózatokkal, sorra csődbe jutottak és bezártak. Mivel a kereskedelemi
forgalom ezeken a területeken megszűnt, a szolgáltatások is fogyasztó nélkül maradtak, s
szintén lehúzták rolóikat. Ez a hatás még napjainkban is tart, a legtöbb településen kihalt
belvárosi részek találhatóak, a vásárlók nemcsak szükségleteiket szerzik be a bevásárló
központokban, de gyakran szabadidejüket is ott töltik el.
Az Unióba való belépésünk után a hazai termékek részarányának csökkenése
felgyorsult. A társadalom lassan ráébredt, hogy a külföldi eredetű FMCG termékek kiszorítják
a hazai termékeket, s ezzel hazai munkahelyek szűnhetnek meg, növekedhet a
munkanélküliség. Más oldalról nézve az erőfölényüket kihasználó kereskedelmi hálózatok
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olyan versenyhelyzetbe kényszerítették a hazai beszállítókat, melyben sokszor erejükön felül
vállaltak kockázatot, aminek csőd lett a következménye.
Ezek a negatív hatások ráébresztették a társadalom jelentős részét arra, hogy saját jól
felfogott érdeke, hogy elsősorban magyar terméket vásároljon az üzletekben. Ám ez ma még
csak elméleti szinten valósul meg. Minden kutatásban a fogyasztók öntudatosan azt állítják,
hogy számukra a vásárlás során döntő szempont a hazai termékek előnyben részesítése, ám a
statisztikai adatok ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Különösen egyértelmű a 2008-as válság
óta, hogy a magyar fogyasztók árérzékenyek, sokkal fontosabb számukra az alacsony ár, mint
a termék származási helye.
A beszállítók pozíciója és értékítélete
Magyarországon is a multinacionális hálózatok térhódítása miatt a piacon kereskedői
dominancia alakult ki, mely a beszállítói érdekeket sérti. Ennek oka az Unió piacaira fél
évszázada jellemző élelmiszer túlkínálat, s a kereskedelem koncentrációja miatt fellépő
versenyelőny. E mellett a külföldi tulajdonú hálózatok sokszor ragaszkodnak a jól bevált, régi
beszállítóikhoz, s ezért a hazai termelők könnyen kiszorulhatnak a piacról.
Természetesen egy beszállítónak számos előnnyel is járhat, ha bekerül egy hálózatba a
termékivel. Így az igényes piacokon keresztül forgalmazhatja termékeit, nagy tételű eladásban
reménykedhet. A hálózatok némelyike több száz boltot üzemeltet, s mindegyikben egyforma
az áruválaszték, ezért a sorozatnagyságból adódó előnyök is jelentkezhetnek. Ide bekerülni
minőségi garanciát is jelent, hiszen csak európai színvonalú árukkal foglalkoznak. A fizetési
biztonsággal sem kell foglalkozni, mert tőkeerős cégekkel kerül kapcsolatba a beszállító.
Ugyanakkor kénytelen elfogadni és alkalmazkodni azokhoz szigorú feltételekhez, s tudomásul
venni a kiszolgáltatottságból eredő hátrányos következményeket, melyek e hálózatok
működésének alapfilozófiájából adódnak.
A beszállító és a kereskedő kapcsolatában a beszállító azt szeretné elérni, hogy
mindenekelőtt a kereskedő a terméket a kínálatába felvegye, majd a közös ösztönző akciók
keretében minél többet adjon el, s alkalmanként a szokásosnál nagyobb mennyiséget
vásároljon (Kotler és Keller, 2006). Ezért a kiskereskedelem ösztönzése az FMCG termékek
piacán a gyártó számára ma már nem önként felajánlott kezdemény, hanem egy
kikerülhetetlen súlyos teher. A kereskedelmi hálózatok elvárják és megkövetelik ezt
valamennyi beszállítójuktól, az üzleti együttműködésnek ez a feltétele, a kapcsolat felvétel,
majd a szerződéskötés e nélkül létre sem jöhet. A konkrét ösztönző rendszer kialakítása
hosszas alkuk eredményeképpen jön létre, s szinte biztosra vehető, hogy az adott termék
eladása nyomán keletkező haszon nagy része a kereskedőt fogja gazdagítani.
A beszállító és a kereskedő közötti alku eredménye a termék átadási ára, melyet a
szerződésben rögzítenek. Ez alapvetően a kereslet – kínálat hatására alakul ki, de önmagában
még nincs nagy jelentősége, hiszen a beszállító még különböző jogcímeken jelentős
kedvezményeket, visszatérítéseket kénytelen nyújtani, melyet csak a nyereség rovására tehet
meg. Mivel a visszatérítések egy része forgalomhoz kötött, más része forgalomtól független
fix összeg, valójában a beszállító nehezen tud csak kalkulálni, csak a forgalom becslésével
tudja kiszámítani a várható eredményt.
A hálózatoknak nem feltétlenül érdekük, hogy a nyereségük nagy része a
visszatérítéseken keresztül realizálódjon. Megtehetik, hogy alig kérnek visszatérítést, de az
átadási árat a lehető legalacsonyabbra alkudják le. Ez azért is időszerű, mert a törvénykezés
egyre szigorúbb korlátozásokat fogalmaz meg az adható visszatérítésekre, így ezek többsége
legálisan már nem használható. Az átadási ár viszont kizárólag a két fél alkujától függ, ezt
értelemszerűen nem lehet a törvényekkel befolyásolni.
A forgalomtól független beszerzési kedvezmények közül a legelkeseredettebb
támadás a beszállítók részéről a polcpénzt érte. Ez egyfajta belépőjegynek is tekinthető,
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melyet akkor kell kifizetnie a beszállítónak, mikor még egyetlen darabot sem vett meg tőle a
kereskedő. Ha ezt megfizeti, a kapcsolat teljes időszaka alatt úgy érezheti, hogy fut a pénze
után, hiszen a későbbiekben, ha nem tudnak megállapodni egymással, ez a pénz egyszer s
mindenkorra elvész.
Leggyakrabban az akciókhoz való hozzájárulást is elvárják a hálózatok, ami
ugyancsak a forgalomtól független kiadás. A polcpénzzel ellentétben ezt rendelettel nem lehet
korlátozni, hiszen konkrét teljesítés áll mögötte, az akciós füzet készítéséhez és terjesztéséhez
való hozzájárulás.
A forgalomhoz kapcsolt kedvezmények szűkítése miatt várható, hogy a fix összegű
visszatértéseknek jelentősége növekedni fog, de csak azok a formák maradhatnak meg,
melyek mögött konkrét, szerződésben rögzített plusz szolgáltatás áll.
Az egyik hipermarket hálózat a partnereinek a következő lehetőségeket kínálja fel:
 Marketingszolgáltatás maximum 500.000 forint/áruház/hét fényképes
megjelenés akciós újságokban
 Áruházi kiemelt elhelyezés maximális ár ugyancsak 500.000 forint/áruház/hét.
Másodlagos kihelyezés, display, hostess promóció, stb.
 Hirdetés. Óriásplakáton, tv reklámban, interneten, napilapokban. Maximális
díj: 1.000.000 forint/áruház/hét.
 Vásárlói kártya kedvezmény, maximális díj ugyancsak 500.000 forint.
Értelemszerűen ez nemcsak ajánlat, hanem elvárás is. Bár a törvény szigora miatt csak
a maximális összegek szerepelnek az ajánlatban, de valójában a kereskedő elvárja, sőt,
megköveteli a beszállítóktól az ajánlatok igénybe vételét.
A forgalomarányos kedvezményekkel a beszállító abban teszi érdekeltté a
kereskedőt, hogy minél többet adjon el az általa szállított termékekből. Ennek jelentősége
azért nagy, mert a szerződésben a kereskedő nem vállal mennyiségi kikötéseket, mint egy
hagyományos adás – vételi szerződésben, s ezért közvetlenül nem érdekelt az eladás
növelésében.
A forgalomarányos kedvezmény két részből állhat. Az első rész minden egyes eladott
darab után visszatérített kedvezmény. Ez pusztán technikai jelentőségű, hiszen valójában az
átadási árat csökkenti. Valójában az eredmény szempontjából mindegy, hogy a beszállító 90
forintot kap a termékért, vagy 100 forint az ár, s ebből levonnak 10 forint visszatérítést.
A másik rész, a bónusz, adott forgalmazott mennyiség eladása után köteles adni a
beszállító a kereskedőnek. Alku tárgya, hogy a mennyiségi korlátot darabban, súlyban
(űrtartalomban) vagy forintban adják meg, s az is, hogy a bónusz százalékban vagy fix
összegben kerül meghatározásra. Mivel egy gyártó többnyire számos terméket szállít a
kereskedőnek, ennek az adott, konkrét szituációban mégis óriási jelentősége lehet.
Ugyancsak alku kérdése, hogy a kedvezmény csak a meghatározott határ feletti
forgalom után jár, vagy a határ elérése után minden addig eladott mennyiségre
visszamenőlegesen is.
A forgalomarányos visszatérítést bár sokféle módon lehet meghatározni, de mégis
egyértelműen nyomon követhető. A beszállítók sérelmesnek tartották mértéktelen
alkalmazását, s a hálóztok megjelenése óta harcoltak a bónuszok használatának törvényben
rögzített korlátozására. Ez mára megvalósult, s így a bónuszok segítségével a kereskedők nem
tudnak erőfölényükkel visszaélni.
A bónuszok mellett a beszállítók másik nagy sérelme a hosszú fizetési határidő volt.
Ennek tilalmát először az Agrárpiaci rendtartást szabályzó 2003. évi XVI. törvény rendelte el,
mely kimondta, hogy a fizetési határidő maximum 30 nap lehet. Ám ennek a törvénynek nem
sikerült érvényt szerezni, s több évnek kellett eltelnie, míg véglegesen rendeződött ez a
kérdés.
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A 2009. évben született XCV. törvény „A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
vonatkozásában a beszállítókkal szembeni alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás
tilalmáról” rendelkezik. Mivel a fizetési határidő nemcsak az agrárpiaci rendtartásban, hanem
más törvényekben is már korlátozva volt, nem ennek újbóli megfogalmazása vált szükségessé,
hanem a szankcionálás szigorítása. Ez a törvény 500 millió forintra emelte a kiszabható
büntetés mértékét, s új szervezet felállítását rendelte el az ellenőrzésre. Néhány valóban
húsbavágó büntetés után ez a sokáig vitatott kérdés így megoldódott.
Kormányzati reakciók
Több törvény is született az Agrárpiaci rendtartás mellett, de ezek hatástalanok voltak,
a kereskedők nem tartották be, mivel komoly retorzióktól nem kellett tartaniuk. A beszállítók
elkeseredetten követelték a hatóságok közbelépését. 2009. április 9-én írták alá azt az etika
kódexet, melyben a hazai élelmiszertermelők és forgalmazók védelmét próbálták biztosítani a
nemzetközi élelmiszerkereskedelmi hálózatokkal szemben. A megállapodás hivatalos címe:
Élelmiszer termékpálya kódex. A 10 cikkelyből álló kódex részletesen és aprólékosan felsorol
és megpróbál orvosolni minden olyan panaszt mely a termelők életét megkeserítette. Az
illetékes miniszter abban bízott, hogy a hazai termékek részaránya 80 százalékossá válik, ha a
hálózatok teljesítik a kódexben vállalt kötelezettségeket.
A kódex tiltotta a tisztességtelen üzleti magatartás és az erőfölénnyel való visszaélés
minden lehetséges formáját, s ezeket részletesen fel is sorolta. Ugyancsak tiltotta a beszerzési
ár alatti áron való értékesítést. Részletesen foglalkozott a kötbér és az akciók bonyolításának
kérdéskörével is. Számos rendelkezés csupán megismételte azt, ami a versenytörvényben, a
kereskedelmi törvényben vagy az agrárpiaci rendtartásban már rögzítésre került.
Ez a kódex nem lépett életbe, hatálybalépése előtt látványosan megbukott. Kiderült,
hogy ezt a kérdést csak törvénnyel lehet rendezni.
A sok kudarc után még ugyanabban az évben végre megszületett egy új törvény, mely
végre megvalósíthatónak tűnt. Ez a 2009. évi XCV. törvény, „a mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szembeni alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról”. Ez a törvény első bekezdésében
egyértelműen meghatározza azokat a célokat, melyek valóban irányadóak, s az egész
problémakör eddigi legtökéletesebb összefoglalását adják. Ezek szerint az elérendő célok:
 Az élelmiszerlánc szereplői között a kölcsönös bizalom és együttműködés
megteremtése
 A piaci kapcsolatok rendezése
 Az etikus üzleti magatartás érvényesítése
 A kiegyensúlyozott piaci alkupozíció biztosítása
 Az élelmiszer-ellátás biztonságának fenntartása
 A fogyasztók bizalmának megőrzése.
A törvény alapja egyetlen, már a címben is megfogalmazott mondat: „Tilos a
tisztességtelen forgalmazói magatartás”. Ez után több mint 20 alpontban részletezi, hogy mi
tekinthető tisztességtelennek! Nem új dolgokról van szó, visszaköszönnek azok a sérelmek,
melyek orvoslását a termelők már évek óta várták a törvényhozóktól. Így többek között tilos a
törvény értelmében a polcpénz alkalmazása, az üzemeléshez való hozzájárulás előírása, a
különböző címen megkövetelt engedmények, bónuszok, indokolatlan árengedmények
kikötése, a 30 napnál hosszabb fizetési határidő megkövetelése, a kizárólagosság kikötése, a
védjegy használat korlátozása.
Jogsértés esetén az illetékes hatóságnak a bírság mértékének megállapításakor
figyelembe kell vennie a jogsértő nettó árbevételét, ami azt jelenti, hogy lehetőség adódik a
nagyok számára sokkal szigorúbb büntetést kiszabni. S itt már nemcsak jóindulatú dorgálásról
lehet szó: a törvénysértés büntetésének felső határa 500 millió forint! Néhány száz milliós
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birság kiszabása rádöbbentette a hálózatokat, hogy a törvények most már rájuk is
vonatkoznak. Azóta a versenyhelyzetükből adódó előnyt megpróbálják törvényes eszközökkel
érvényesíteni.
Az utóbbi években a törvény életbelépése után számos rendelet is született a hazai
termelők versenyképességének javítása érdekében. A 3/2010.(VII.5.) VM rendelet az
élelmiszer előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon
követhetőségről rendelkezik. Célja megakadályozni a silány minőségű élelmiszerek
terjesztését és beáramlását a hazai piacokra. Ezért a rendelet lehetővé teszi a másodlagos
élelmiszer vizsgálatot annak szellemében, hogy a dupla ellenőrzés dupla biztonságot
eredményezzen.
A végrehajtásra kijelölt hatóság az import élelmiszereket az első magyarországi
tárolási helyen kockázatbecslésen alapuló vizsgálatokkal ellenőrizheti. Ezért minden raktárt,
hűtőházat és szállítmányt, vagyis a teljes élelmiszerláncot vizsgálhatja a szakhatóság. Így
lehetőség nyílik az élelmiszerek nyomon követésére az országba való beszállítás pillanatától a
végfelhasználóhoz való eljutásig. A rendelet következetes végrehajtása esetén a rossz
minőségű import élelmiszerek kiszorítása lehetővé teszi, hogy a hazai kistermelők eladhassák
termékeiket a kiskereskedelemben.
A kereskedelmi márkák szerepe
A hálózatok stratégiájának egyik legfontosabb pillére a kereskedelmi márkák
forgalmazása. Kereskedelmi márkát a kereskedő hozza létre és forgalmazza, s bármely
termelővel legyártatja, a márka imázsa így a kereskedőhöz kötődik. Magyarországon még az
egyetlen motiváció az alacsony fogyasztói ár.
Az élelmiszerkereskedelemben egyre nagyobb szerephez jutnak világszerte a
kereskedelmi márkák az FMCG termékek piacán. Elsősorban azokban az országokban magas
a kereskedelmi márkák részaránya, ahol az éghajlati adottságok miatt a hazai mezőgazdasági
termelés kisebb jelentőségű (Egyesült Királyság, skandináv államok). Ezekben az
országokban a fogyasztók már megszokták, hogy az élelmiszerek nagy része külföldről
érkezik, s nagyobb a bizalmuk, ha a márkanevet nem a számukra ismeretlen termelő, hanem
az általuk kedvelt kereskedő adja a terméknek. A kereskedelmi márkák által a vásárlók
számára a gyártó helyett a kiskereskedő iránti lojalitása növekszik (Agárdi, 2010).
Magyarországon az ezredforduló idején kezdték tömegesen alkalmazni a kereskedelmi
márkákat. A gyors siker következtében 1-2 év alatt szinte valamennyi termékcsoportban
jelentős részarányt értek el, többnyire az addigi piacvezetők háttérbe szorításával. A
piackutatások alapján a magyar fogyasztók számára az elsődleges vásárlási szempont az ár, a
fogyasztó inkább megvásárolja az olcsóbb terméket, még ha a minősége gyengébb is. Ennek
megfelelően a Magyarországon forgalmazott kereskedelmi márkák szinte kizárólag az olcsó
árral érnek el versenyelőnyt.
2011-ben a kereskedelmi márkás élelmiszerekre 320 milliárd forintot költöttek a
fogyasztók Magyarországon. A hálózatokban forgalmazott élelmiszeripari termékek 32%-a,
az árbevétel alapján 23%-a minősült kereskedelmi márkának (2. ábra).
Természetesen a kereskedelmi márkák részarányának növekedésével a gyártók
alkupozíciója tovább gyengül. A hatás kettős: egyrészt a termelő bármikor lecserélhető,
hiszen a márkanévhez nem kötődik, másrészt legjobban épp a piacvezetők pozíciójára mérnek
nagy csapást, akiknek piaci részaránya jelentősen csökkenhet, a minőségi termékek
forgalmazásának rovására belekényszerülnek a kereskedelmi márkákkal való küzdelembe.
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2. ábra.
Márkák piaci részesedése mennyiség szerint

K eres kedelmi márka

Termelői márka

32%

68%

Forrás: Nielsen

Természetesen a kereskedelmi márkák részarányának növekedésével a gyártók
alkupozíciója tovább gyengül. A hatás kettős: egyrészt a termelő bármikor lecserélhető,
hiszen a márkanévhez nem kötődik, másrészt legjobban épp a piacvezetők pozíciójára mérnek
nagy csapást, akiknek piaci részaránya jelentősen csökkenhet, a minőségi termékek
forgalmazásának rovására belekényszerülnek a kereskedelmi márkákkal való küzdelembe.
3. ábra.
Márkák piaci részesedése árbevétel alapján
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Forrás: Nielsen

A kereskedelmi márkák különösen a diszkont hálózatokban meghatározóak, bár erről a
fogyasztók többnyire nem tudnak. A márkanév ágazatonként eltérő, s a hálózat neve nincs
feltüntetve a termékeken, így a tájékozatlan fogyasztó csak az olcsó árat látja, s ez alapján
vásárol (3. ábra).
Az Unióhoz való csatlakozásunk óta a magyar termelők számára még élesebbé vált a
verseny. Számos olcsó, gyenge minőségű, külföldön gyártott új termék jelent meg a
kereskedelmi hálózatok kínálatában, melyek a tovább rontják a hazai termelők esélyeit. A
2008. évi válság következtében kialakuló életszínvonal zuhanás tovább erősítette a vásárlók
árérzékenységét, s ez által tovább növelte a kereskedelmi márkák részarányát.
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4. ábra.
Márkák részesedése értékben mért bolti eladásából

F érfi koz metikum 6%

94%

Hajápolás 6%

94%

S z ájápolás 6%

94%

A lkoholos italok 14%
Női higiéniai
17%
termékek
K ávé, tea 17%
A lkoholmentes 22%
italok
30%
B abakoz metikum
41%
P apíráru
Mélyhűtött
44%
termékek
0%

86%
83%

K eres kedelmi
márka
Termelői márka

83%
78%
70%
59%
56%
50%

100%

Forrás: Nielsen

Az egyes ágazatokon belüli versenyhelyzet és a vásárlói igények alapján eltérő a
kereskedelmi márkák részaránya, de minden ágazatban növekszik (4. ábra).
Versenyhelyzet napjainkban
Mivel a fogyasztás 2008-tól gyakorlatilag stagnál, de a költségek és az adók
emelkednek, egyre élesebb a verseny az élelmiszer kereskedelemben. A hálózatok
terjeszkedése a kisvállalkozások rovására már nem járható út, hiszen e szegmens tagjai vagy
csatlakoztak valamelyik hazai hálózathoz vagy felhagytak tevékenységükkel. Sem a
beszerzési árak jelentős csökkentésének, sem a fogyasztói árak jelentős növelésének nincs
realitása, ezzel egyik lánc sem tud már versenyelőnyre szert tenni.
A válság kezdete óta számos beruházás elmaradt, s 2012-ben az említett három lánc
felszámolta magyarországi érdekeltségét.
Az egyes hálózatok túlélési technikájáról, egyéni stratégiájáról a statisztikai adatok,
publikált kutatási eredmények, sajtóközlemények és egy primer kutatás segítségével
vizsgálom. Ez utóbbi a BGF marketing szakirányos hallgatóinak közreműködésével készült.
Valamennyi hallgató minden bolttípust felkeresett, s egy adott termékcsoport választékát
feltérképezte. Az adatok és a személyes tapasztalatok alapján összegezték észrevételeiket. Így
az ország valamennyi térségét sikerült bevonni a kutatásba, 540 boltot felkeresve.
Természetesen az eredmény nem tekinthető reprezentatívnak, de elég széleskörű a minta
ahhoz, hogy helytálló következtetéseket lehessen levonni.
TESCO
A válság ellenére a Tesco bővíti hálózatát, minden évben sikerült új boltokat nyitnia és
összforgalmát emelnie. A közhangulat számára nem kedvező, a „gonosz” külföldi hálózatok
szimbólumának tekintik, s némely időszakban a média kifejezetten ellenséges hangnemben
tudósít róla. Ennek ellenére állja a sarat. Terjeszkedését a kisebb alapterületű szupermarket
jellegű bolttípusok nyitásával biztosítja, így ma már a 118 hipermarket mellett 57 S – Market
és 37 Tesco expressz egységet üzemeltet. Mivel a szupermarket hálózatok száma kevés, itt
valós esélye lehet a növekedésre.
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BTL eszközökkel, elsősorban a vásárlásösztönzéssel próbálja törzsvásárlói köre
lojalitását hosszútávon biztosítani. E tevékenysége messze túlszárnyalja az összes többi
hálózat hasonló próbálkozását. Ugyancsak egyedülálló, hogy az önkiszolgáló pénztárak
használatát szorgalmazzák, ezzel előbb – utóbb jelentős munkaerő takarítható meg, s így
költségcsökkentő tényező lehet. és Figyelme újabban az e – kereskedelem felé fordult, nyitni
szeretnének e téren. . ról
CBA
Szemlátomást előre menekül a legnagyobb magyar hálózat. Elképesztő összegeket költ
reklámozásra, valamennyi reklámhordozó eszközt felhasználva. Ez az aktivitás és az
impozáns számszerű eredmények súlyos gondokat takarnak. 2012 októberében a 12 regionális
kis hálózata közül 3 távozott, átigazolt a Coop – hoz. Bár a szóvivő „letisztulási folyamat” –
ról beszélt, tény, hogy 170 bolttal és becslések szerint a tavalyi forgalom közel 20%-ával lett
szegényebb a CBA. A háttérben anyagi gondok állhatnak.
Egy hónappal később újabb sajtótájékoztató ellentétes hírekről szólt, a CBA
megvásárolta a Match és Profi hálózat 48 fővárosi és főváros közeli boltját. Nagy alapterületű
és forgalmas üzletek kerültek így a CBA – hoz, mely a Prima üzleteket kíván létrehozni
ezekben az egységekben. Bár a vételárat nem hozták nyilvánosságra, azt nem titkolták, hogy a
vásárlás jelentős részben hitelből történt.
Ha a meglévő CBA boltok áruválasztékát vizsgáljuk, meglehetősen tarka képet
találhatunk, melyben jól felszerelt, széles áruválasztékú üzletek éppúgy találhatóak, mint
szegény, jellegtelen kis boltok. Ebből megállapítható, hogy a CBA még távolról sem
tekinthető egységes hálózatnak, inkább önálló kisebb - nagyobb boltok laza szövetségének.
COOP
Jóval szerényebb kommunikációval működik a Coop hálózat, mely eddig is a
legnagyobb bolthálózattal rendelkezett, mely 2012-ben tovább nőtt. A CBA – tól átigazoló
170 bolt mellé még a Match és Profi vidéki boltjait is megvették, így versenyben lesznek a
CBA – val a második helyért. Mivel a fővárosi jelenlétük gyenge, ritkábban kerülnek az
érdeklődés középpontjába, pedig számos téren bíztató a helyzetük. Egyrészt stabil saját
nagykereskedelmi szervezettel rendelkeznek, ez a Pro – coop hálózat az egész országot lefedi,
s a logisztika szervezését megkönnyíti. A fővárosi kisebb jelenlét előnyös is lehet, hiszen sok
olyan vidéki boltjuk van, ahol a külföldi diszkontok nincsenek jelen, s így regionálisan jó a
versenyhelyzetük. Az informatikai rendszerük is mára versenyképessé vált, s egyértelműen a
Coop boltokban a legmagasabb a hazai termékek részaránya.
Jelenleg nagy erőfeszítéseket tesznek az arculat javítására, s valóban pillanatnyilag ez
a leggyengébb pontjuk. Kicsit idejétmúltnak, korszerűtlennek tartják a vásárlók ezt a
hálózatot, az Áfész –hez kapcsolódó negatív attitűdtől még nem tudtak teljesen
megszabadulni.
SPAR
A Match távozásával a Spar maradt az egyetlen külföldi tulajdonú szupermarket
hálózat Magyarországon. A Plusz felvásárlása óta pozícióját szilárdan tartja. A saját
tulajdonában lévő legrangosabb szupermarket hálózatát, mely Kaiser’s néven külön
bolthálózatnak tűnt, megszüntette, a boltok beolvadtak a Spar boltok közé. Részt vesz a 2012.
év kommunikációs küzdelmeiben, rengeteget költ reklámra, sok kereskedelmi márkával
rendelkezik. Mind a hipermarket hálózata (Interspar), mind a szupermarket hálózata egy kissé
a versenytársak fölé van pozícionálva, de kínálatuk alapján ez teljesen indokolt, s a forgalom
alakulása szerint ez eredményes is. Választékuk egységes, rendezett, átgondolt.
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Megítélésükben érdekes kettősség figyelhető meg. Fogyasztói oldalról a vélemények
pozitívak, a vásárlók meg vannak elégedve a választékkal, sőt, az árakkal is. Ám a beszállítók
részéről általában nagyon rossz a vélemény. A szubjektív megítélésnek vélhetően van alapja,
számos komoly büntetést kapott a Spar az utóbbi időben.
1. táblázat.
A kiskereskedelmi hálózatok boltjainak száma

Aldi
Auchan
CBA
Coop
Metro
Lidl
Penny Market
Reál
Spar
Tesco

2006

2007

10
3 182
5 286
13
68
155
2 310
189
99

10
2 924
5 283
13
90
163
2 310
204
122

2008
45
11
2 780
3 066
13
105
169
2 311
214
144

2009
70
12
2 904
3 116
13
125
173
2 311
255
167

20010
73
12
3 072
5 250
13
135
186
2 320
399
205

2011
78
12
3 077
5 225
13
148
189
2 140
389
212

Forrás: Nielsen

REÁL
A legnagyobb kérdőjel a 10 hálózat között. Mozdulatlanságba merevedett, tartja
pozícióját, de nem észlelhető semmilyen egyértelmű szándék a jövővel kapcsolatban. A
honlapján gyakorlatilag nincs értékelhető információ, még a boltok elérhetőségét sem lehet
megtudni. Az egysége arculat csak az üzletek töredékénél figyelhető meg, a szerződött
partnerek nem tartják szükségesnek a logó elhelyezését. Vannak ugyan akciók, akciós
újságok, ám ezek szürkék, erőtlenek a versenytársakéhoz képest. A választék esetleges, az
árak kissé magasabbak. Nem okozna meglepetést, ha jelen formájában nem maradna fenn
sokáig a Reál hálózat.
Mivel a hálózati jelleg alig észrevehető, a regionális beszállítók jó eséllyel meg tudnak
egyezni termékeik forgalmazásáról.
LIDL
A válság kezdete előtt nem sokkal, rossz pillanatban lépett a magyar piacra Európa
legnagyobb diszkont hálózata, ám ennek ellenére feltartóztathatatlanul tör előre. Paradox
módon a törvényhozás szab gátat 2012-ben a terjeszkedésének, a bevásárlóközpontok
építésének tilalma a nagy alapterületű egységei miatt a Lidl – t sújtja a legjobban.
A CBA után a legtöbbet hirdető hálózat, kommunikációjának középpontjában a
magyar termékek állnak. Kissé disszonáns ez a helyzet, hiszen messze a legkisebb a hazai
termékek részaránya a Lidl hálózatban. Beszállítói szempontból nézve ez ellenséges
magatartásnak tűnik, pedig a Lidl csak a saját üzletpolitikáját hajtja végre következetesen.
Valóban keresi a magyar partnereket, s valóban nehezen talál olyanokat, akik megfelelnek
neki. Így hozza Magyarországra azokat a partnereket, akikhez évtizedes közös, sikeres
partneri kapcsolat fűzi.
A fogyasztók egyértelműen megkedvelték a Lidl – t. Áruválasztékát úgy alakítja ki,
hogy a diszkont jelleg kiegészítéseként fajtacsoportonként 1- 2 magasabb minőségű terméket
is tart. A boltok teljesen egységesek, a választék és a berendezés ugyanolyan minden boltban.
Bár az árszínvonal a legalacsonyabb, mégis komoly akciók szervezése is jellemzi a hálózatot.
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AUCHAN
A Cora bekebelezésével csaknem megduplázhatja eddigi forgalmát az egyetlen,
kizárólag hipermarketeket üzemeltető hálózat, az Auchan. A 2012. év az átalakulásé, nyilván
a következő évben indulhat az új stratégia. A lehetőségek jók, a képet csak az árnyalja, hogy
az áruházak elhelyezkedése nem ideális, néhány helyen túl közel van egymáshoz a régi és a
Corából átalakított új egység. Ma még nem látni, hogy hogyan kívánják orvosolni ezt a
problémát.
PENNY MARKET
Lassú, rejtett terjeszkedés jellemzi a Penny market hálózatot. Pozíciói szilárdnak
tűnnek, a két új diszkont hálózat nem jelent közvetlen versenytársat, bár nevükben
diszkontok, mégis más a stratégiájuk. A Penny Market kisebb boltjai erőteljesebben
képviselik a diszkont jelleget, s tudatosan sok egységet építettek kisebb településekre, ahol
más láncnak nincs üzlete. Logisztikai rendszere kiváló, áruválasztéka egységes, árai valóban
alacsonyak, a kommunikációja visszafogott, az óriásplakátokat részesíti előnyben.
Lényegesen nagyobb a hazai termékek részaránya, mind a két új diszkont hálózatnál.
ALDI
Szokatlan bármilyen rangsor végén látni Európa egyik vezető hálózatát, de forgalma
alapján jelenleg az Aldi – t ez a hely illeti meg. Rossz pillanatban kezdte meg magyarországi
bolthálózata kiépítését, s a kezdeti terveket igen visszafogta a gazdasági helyzet romlása
miatt. Így lépéshátrányba került a versenytárs Lidl – vel szemben. Láthatóan a kivárásra
játszanak, pozícióikat nem adják fel, de a bővítést visszafogták. Néhány éven belül el kell
dönteniük, folytatják – e a terjeszkedést, mert a jelenlegi forgalom nem versenyképes, jóval
nagyobb hálózat kell az eredményes működéshez.
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Lukács Réka160: Wellnessben az egészség?
Összefoglalás
A dolgozat témája a wellness szolgáltatások körét, és a wellness egészségmegőrző szerepét, és wellness turisták
motivációit fejtegeti. A primer kutatásban arra a kérdésre próbáltam rávilágítani, hogy a válaszadóknak a
wellness szolgáltatásokon való részvétel mit is jelent igazán; a testi-lelki egészségük ápolását, javítását, vagy
élvezetes programokkal egybekötött pihenést. Az eredmények szerint a többség számára a kényeztetés, az
élvezet, a pihenés a fő motiváló tényezők, míg csak egy kisebb szegmensnek számít igazán egészségi állapota
javítása és védelme. Az ilyen információk fontosak lehetnek a wellness szolgáltatók számára, hiszen könnyebben
eldönthetik, mely szegmensre koncentráljanak, vagy azt, hogyan alakítsák ki ajánlataikat, termékeiket.
Kulcsszavak: wellness, egészség, fogyasztói magatartás, szolgáltatásmarketing
Summary
The subject of the study is the connection between wellness services and the health behavior. The study also
consists of health behavior segmentation, the main target groups in wellness tourism, moreover the characteristic
of the wellness guests. The primer research examines why the consumers resort the wellness services. According
to the research a majority of interviewees prefer enjoyment, spoiling, and relaxation. These are the most
motivating reasons to travel to wellness. On the other hand there is a minor segment with real health-conscious
trying to improve and protect their well-being. This research can provide relevant information for wellness
service providers. Due to the information providers can choose the target market and form the wellness packages
easier.
Keywords: wellness, health, consumer behaviour, service marketing

Bevezetés
Az egészségtudatos viselkedés manapság nemcsak hogy széles körben elterjedt, de
meglehetősen divatos magatartási mintának is számít. Ezzel párhuzamosan a wellness
szolgáltatások egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek és mára széles körben elérhető
programmá váltak. Úgy gondolom, hogy napjaink marketingjében nagy szerepet kell kapnia
az egészséges életmód hangsúlyozásának. Ha a wellness szó jelentéséből indulunk ki, a
wellness szolgáltatóknak különösképp fontos lehetne, hogy kommunikációjukban az
egészséges értékeket erősítsék és az egészséggel való törődést sugallják a termékeikkel,
szolgáltatásaikkal kapcsolatban. A fogyasztók elérése szempontjából azonban nem biztos,
hogy ez a legjobb megoldás.
A wellness vendégeit nem csak az egészségtudatos szegmens tagjai alkotják. Ezért a
fogyasztói magatartás szemszögéből érdekes kérdést jelenthet, hogy a wellnesst látogatóknak
mik a tényleges motivációi. Vajon tényleg a testi, lelki, szellemi jólét fenntartása és egészség
megőrzése a cél? Vagy egyszerűen csak kényeztetésre vágynak? Netán a hedonista életvitel
kiélésének egy újabb módjával állunk szemben? A tanulmányban a wellnesst igénybevevők
fogyasztói szokásait és motivációit vizsgálom, továbbá azt, hogy a valóságban mennyire
játszik szerepet az egészség, mint a wellness üdülés célja, illetve milyen elvárásokat
támasztanak az ilyen szolgáltatásokkal szemben, számít-e az egészségmegőrzés.
Mit jelent a wellness?
Először is nézzük meg, hogy az egyes definíciók szerint mi is a wellness lényege.
Dunn szerint a wellness olyan egészségi állapot, melyben a jólét érzése az ember mindhárom
dimenziójára kiterjed, testi, szellemi és lelki harmónia áll fenn. (Dunn[1959])
160

PhD hallgató
Széchenyi István Egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Marketing és Menedzsment Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
e-mail: lukacsr@sze.hu

332

Müller és Kaufmann wellness fogalma olyan egészségi állapotot takar, mely jelenti a
testi, lelki, szellemi egyensúlyt, melyhez hozzátartozik a jó egészség, a szépségápolás, az
egészséges táplálkozás, a pihenés, a meditáció, a szellemi tevékenység és az önmagunk iránt
tanúsított felelősség. (Müller-Kaufmann [2000])
Rátz írásában a wellness „egészséget jelent a szó holisztikus értelmében, a fizikai,
szellemi és értelmi képességek harmonikus egyensúlyát.” (Rátz [2001] 8. o.)
A Nemzeti Wellness Intézet szerint a wellness egy olyan aktív folyamat, melynek
során tudatosabbá válunk, ezen keresztül pedig életvitelünk is sikeresebbé válik. (National
Wellness Institute [2012])
A wellness tehát egy tudatos életmódot jelent, amelyben felelősséget vállalunk saját
egészségünk iránt. Egészségi állapotunk azonban több dimenzióból tevődik össze, a legtöbb
wellness definícióban ezek az összetevők a fizikai, a szellemi és az érzelmi dimenziók,
melyek harmonikus működése eredményezi az egész lényünkre kiterjedő jóllétünket vagyis az
egészségünket.
A különböző definíciók szerint tehát a wellness alapvető célja az egészségmegőrzés,
ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden wellness turista ebből a célból érkezik meg
a választott wellness létesítménybe.
A wellness szó jelentése országonként és kultúránként is eltér. Míg Európában a
wellness fogalmát elsősorban a gyógyvizek és gyógyfürdők világával társítják, addig pl.
Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban leginkább a szépségkezelésekre, a
pihenésre és a kényeztetésre koncentrálnak a wellness területén. Közép- és Kelet-Európában
az egészségről elsősorban a fizikai állapotra és az orvosi kezelésekre asszociálnak, míg a
keleti kultúrákban a spirituális hagyományoknak van döntő szerepe. Az ázsiai országokban a
spiritualitás gyakorlása mindennapi tevékenység, és az energiaáramlás irányításával vagy a
testi-lelki egyensúly megteremtésével való kezelések teljes mértékben elfogadott eszközei a
gyógyításnak. A wellness szót az élet különböző területein is eltérő jelentéstartamok kísérik,
pl. lehet a munkához kapcsolódó pszichológiai foglalkozás, vagy egy plasztikai
beavatkozással egybekötött üdülés. Jelentheti a munkából való kiszakadást, ezáltal a stressztől
való megszabadulást, de tekinthetjük egy fajta turisztikai tevékenységnek is. Erősödő trend,
hogy a wellness különböző környezetből származó jelentései egyre jobban keverednek a
wellness termékek piacán. A hagyományos spák a keleti filozófiákból származó spirituális
elemekkel bővítik kínálatukat, pl. meditációval, jógával, masszázzsal. (Smith-Puczkó [2010])
Mit jelent a wellnessturizmus?
A wellnessturizmus és az egészségturizmus között különbséget kell tenni. Müller és
Kaufmann úgy gondolták, hogy a wellnessturizmus az egészségturizmusnak a része, és meg
kell különböztetni a gyógyulni vágyó és a wellness szolgáltatásokat kereső turistákat.
Szerintük a wellness fő célja a megelőzés. (Müller-Kaufmann [2000])
Legfőbb különbség a két fogalom között, hogy míg az egészségturizmusban fontos
szerepet tölt be a gyógyászati tevékenység, addig a wellnessturizmus formáiból általában
hiányoznak az orvosi és gyógyászati területek. (Smith-Puczkó [2010])
Rátz cikkében azt olvashatjuk, hogy a turisták motivációja szerint kell különbséget
tenni gyógy- és wellnessturizmus között. A turisták célja ugyanis vagy egészségük javítása,
vagy annak megőrzése, ezek szerint pedig a gyógyturizmus a gyógyulást, míg a
wellnessturizmus a megelőzést hívatott szolgálni. A wellnessturizmus tehát „olyan, az állandó
lakóhelyen kívüli, ideiglenes tartózkodást jelent, amely során a turista célja az optimális
egészségi állapot elérése, a testi, lelki és szellemi egyensúly megteremtése. A wellness
szolgáltatások tehát komplex egészség-megőrzési, prevenciós programot kínálnak, lehetőséget
nyújtanak az egészséggel kapcsolatos tudás megszerzésére, s mindezt vonzó környezetben,
szórakoztató módon biztosítják a vendégek számára.” (Rátz [2001] 8. o.)
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Ide kapcsolódik még egy fogalom, melynek tisztázása szükséges, ez pedig a medical
wellness, mely az egészség- és a wellnessturizmus összekapcsolásából jött létre. „A medical
wellness a gyógy- és a wellnessturizmus ötvözeteként fogható fel; lényege az egészség
megőrzését szolgáló wellness szolgáltatások minőségének orvosi háttérrel történő
biztosítása.” (Laczkó-Rébék [2007] 8. o.)
Az egészség trendje
„Már nem a betegség leküzdése, hanem az egészség fenntartása az a cél, amiért
hatalmas apparátusok mozdulnak meg, új piacok, piaci szeletek nyílnak.” (Törőcsik [2007]
48. o.)
Az egészségőrzés területén uralkodó trend a felelősségvállalás és magas technológiai
szint elvárása illetve ennek ellentrendje a gyengéd orvoslás. A trend lényege, hogy ma már
egyre többet áldoznak az emberek az egészségük megőrzésére, illetve az egészséghez
kapcsolódó ismeretek megszerzésére. A társadalom felelősségvállalása iránti igény is nő,
fontos, hogy a legújabb gyógyítási lehetőségek bárki számára elérhetőek legyenek, növekszik
a high-tech eljárások, az innovatív műtétek, a nyugati orvoslás iránti kereslet. Az ellentrend
jelentősége, hogy a lehető legkisebb beavatkozással lehessen megszüntetni az egészségügyi
problémákat. Ennek hatására fellendül a természetgyógyászat, a keleti gyógymódok, az
öngyógyítás és más alternatív megoldások iránti kereslet. (Törőcsik [2011])
A teljesség kedvéért érdemes azt is figyelembe venni, hogy az egészséges életmód
drága, a biotermékek, vagy a különböző kezelések mind-mind többletkiadást jelentenek a
háztartások számára. A válság hatására pedig egy új fogyasztói magatartás van kialakulóban,
ami nem pont az egészségtudatos fogyasztást, inkább egy másfajta tudatos vásárlást ösztönöz,
ez pedig mérsékelheti az egészséghez kapcsolódó trendek terjedését. „Mára megjelenik a
„válságtanult fogyasztó”, ami érezhetően egy új időszak kezdete, amikor a sokak által
támogatott tudatos vásárlás már nem óhaj, hanem a túlélés eszköze. A családok nagy számban
kell, hogy újragondolják eddigi kiadási szerkezetüket, döntési szempontjaikat. Meg kell
beszélni a családtagoknak, ki milyen fogyasztási elemét korlátozza, vagy szünteti meg, mivel
járul hozzá a takarékoskodáshoz.” (Törőcsik [2011] 379. o.)
Az egészséghez vezető út talán egyre több ember számára válik fontosabbá, és
értékesebbé. Az sem elhanyagolható szempont azonban, hogy a „válságtanult” fogyasztói
magatartás mellett nem biztos, hogy széles körben helyet kapnak az egészséges életmód
termékei. Persze az is lehet, hogy ez a fajta racionális fogyasztás talán a tudatosság más
szintereire is kihat, és a fogyasztók a gazdaságosságon kívül esetleg az egészséges
szempontokat is figyelembe veszik. Ez legfőképpen attól függ, hogy az egyén és a háztartás
számára mi számít fontos tényezőnek, és hogy hajlandó-e vagy esetleg kénytelen-e spórolni
egészségén.
Egészségmagatartás típusok
„Egészség-magatartáson azoknak a cselekvési mintáknak az összességét értjük,
amelyek elősegítik az egészség fejlesztését, az egészségproblémák kivédését, elkerülését (ez a
pozitív oldal), illetve amelyek az egészségproblémák kockázati, súlyosbító tényezőiként
szerepelnek (ez a negatív oldal).” (Ambrus-Varsányi [2011] 228. o.)
A 2003-as Országos Lakossági Felmérés és a 2009-es Európai Lakossági Felmérés az
embereket különböző egészségmagatartás-típusokba sorolta. Az egészségtudatos típusba
tartoznak, akik kihasználják az egészségügyi rendszer lehetőségeit (pl. szűrővizsgálat), de
aktív szerepet is vállalnak saját egészségük megőrzésében. A megelőzést is komolyan veszik,
kiegyensúlyozottan táplálkoznak, nem isznak alkoholt, nem dohányoznak, az alternatív
gyógymódok felé is nyitottak, és táplálék-kiegészítőket is szívesen szednek. A kevéssé
egészségtudatos típus az előzőekben leírt mentalitás ellenkezője, de valószínűleg ez a
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hozzáállást a szűkös anyagi helyzetüknek köszönhető. Ez abból is következtethető, hogy
közöttük a legtöbb az ideges, szomorú és boldogtalan ember. A hiányosan egészségtudatosok
sokat dohányoznak, sokat esznek, de fizikailag aktívak, általában nem túlsúlyosak, és ritkán
látogatják orvosukat. A passzív egészségtudatosak bár foglalkoznak egészségi állapotukkal, a
megoldást az egészségügyi rendszertől várják. Gyakori vendégek az orvosnál, de a
természetgyógyásznál is, sok gyógyszert szednek, és sokan rendelkeznek túlsúllyal közöttük.
(KSH [2011])
Az 1. ábra a 2003-as és 2009-es adatokat tartalmazza az egészségmagatartás-típusok
arányairól.
1. ábra.
Az egészségmagatartás-típusok arányának változása

Forrás: KSH [2011]

Az egészségükkel aktívan vagy passzívan törődők aránya alkotja a magyar lakkosság
több, mint felét, míg a többiek szinte semmit sem tesznek egészségük megőrzése érdekében.
A nemeket tekintve, a nők jóval nagyobb gondot fordítanak egészségük megőrzésére.
Egyértelmű összefüggés áll továbbá az egészségtudatosság és az olyan szociális változók
között, mint az iskolai végzettség, a munkaerő-piaci jelenlét, vagy a jövedelem. Ez arra enged
következtetést, hogy az egészségmagatartást nagymértékben befolyásolják a külső kényszerítő
tényezők. A magasabb iskolai végzettség magasabb egészségtudatosságot eredményez. A
felsőfokú végzettségűek körében az egészségtudatosok aránya 40%, míg az érettséginél
alacsonyabb végzettségűeknél ez az arány 25%. A kevéssé egészségtudatosok száma a
munkanélküliek és a legalacsonyabb jövedelműek között a legnagyobb. (KSH [2011])
A wellnessturizmus célcsoportjai
Azt gondolhatnánk, hogy a wellness turizmus célcsoportjai az aktív és passzív
egészségtudatos típusokból kerülnek ki, ez azonban korántsem biztos, hogy így van. A
wellness turisták ugyanis nem mindig az egészségmegőrzés céljából kelnek útra, sőt rendkívül
eltérő motivációk jellemzik őket. Indíttatásuk függ az életíven való elhelyezkedésüktől és az
érdeklődési körüktől is. A fizikai jellegű igényeik kielégítésére a sport és fitnesz
szolgáltatásokat veszik igénybe, míg az egészségügyi okokból utazók számára a
gyógykezeléseken való részvétel az elsődleges. Vannak, akiket szellemi vagy pszichológiai
célok motiválnak és meditációkon vagy pl. agykontrollon vesznek részt, mások pedig pihenést
és kényeztetést igényelnek egy luxus wellness létesítményben. Cél lehet továbbá a szórakozás
is pl. egy jól felszerelt aquaparkban, vagy akár az elvonulás a spirituális út megtalálására.
(Smith-Puczkó [2010])
A wellness létesítmények vendégei főként a középkorú, házastárssal, partnerrel,
baráttal utazó turisták. A wellnessturizmus alapjában véve szabadidős turizmus, de az üzleti
szegmens szerepe is növekszik, ahol a wellness szolgáltatások többnyire kiegészítő
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elemekként jelennek meg. A vendégkör nem szerinti arányát tekintve a nők dominálnak, de a
férfi turisták száma is növekszik, illetve a több generációs wellness üdülések is egyre
gyakoribbak. A wellness szolgáltatók vendégköre általában a magasabb jövedelműek köréből
tevődik össze. (Rátz [2001])
Ha a családi életciklus alapján szegmentálunk (részletes bemutatása: Józsa-Kiss: A
marketing alapjai könyvében is megtalálható), „a különböző csoportok körében jellemzően
legnagyobb népszerűségre számot tartó termékek és szolgáltatások a következők:
 fiatal egyedülállók vagy párok, gyerek nélkül (körülbelül 18-35 év) - élményfürdő,
szépség- és fitnessprogramok, szórakoztató, relaxációs programok,
 fiatal párok, gyerek(ek)kel (körülbelül 20-40 év) - élményfürdő, különös hangsúly
a gyerekprogramok kínálatán, szépség- és fitnessprogramok,
 középkorúak (körülbelül 40-60 év) - összetettebb wellness programok (fizikai és
szellemi megújulás),
 idősek (körülbelül 60 év felett) - gyógyszolgáltatások, összetettebb wellness
programok (fizikai és szellemi megújulás).” (Rátz [2001])
Smith és Puczkó szerint a wellness turisták zöme testi és szellemi egészsége
tökéletesítésére törekszik. „Egyéni helyzetüktől függően a stresszes szituációkból való
menekülésre, pihenésre és kikapcsolódásra, spirituális élményre, a természetben töltött időre,
személyiségfejlesztésre és fejlődésre, hasonlóan gondolkodó emberekkel való találkozásra és
közösségek létrehozására, valamint érzelmi vagy kreatív önkifejezésre vágynak.” (SmithPuczkó [2010])
Smith és Puckó az egészség- és wellnessturizmus típusok felosztásához hasonlóan
szegmentálja a turistákat az eltérő igények és motivációk alapján. Ennek eredményeként
elkülönít spaturistákat, holisztikus turistákat, jógaturistákat, New Age161 turistákat, spirituális
turistákat, és gyógyturistákat. A spaturisták egy része elkötelezett a wellness iránt, a spa
kezeléseket a egészséges életmód részeként fogja fel, és rendszeresen részt vesz az ilyen
programokon. Egy másik csoportjuk azonban csak a kikapcsolódás és az élvezet lehetőségeit
keresi a spa szolgáltatásai közt. A spa vendégeit többnyire három tényező motiválja; egyrészt
az élvezet, vagyis az öröm, a szórakozás, a kényeztetés, másrészt a kikapcsolódás, illetve a
munka, vagyis a személyiségfejlesztésre tett erőfeszítés. A holisztikus turisták egy csoportja,
az, aki már rendelkezik tapasztalatokkal a választott tevékenységet illetően (pl. jóga, pilátesz,
reiki, stb.), rendszeres gyakorlói és a wellness központokba nem a továbbfejlődés érdekében
utaznak, hanem hogy máshol (szép, kellemes környezetben) is végezhessék mindennapi
gyakorlataikat. Ezzel ellentétben vannak, akik csupán csekély ismeretekkel rendelkeznek a
wellness létesítményekben tartott foglalkozásokkal kapcsolatban, de ha üdülésük színhelyén
ilyen programok is szerepelnek, akkor hajlandóak bekapcsolódni a programokba. A két
szegmens között elhelyezkedő csoportot alkotják azok, akik már részt vettek hasonló
foglalkozásokon, és tudatosan választják a holisztikus üdülést, annak céljából, hogy pl.
megfiatalodjanak vagy életmódjukon javítsanak. A jógaturisták a holisztikus turisták egy
alcsoportja, ők otthon is rendszeresen jógáznak és wellness vakációra is azért mennek, hogy
jóga gyakorlatokon vegyenek részt, a jógát a testi-szellemi és lelki egyensúly
megteremtésének egyik eszközeként tekintik. A New Age turisták általában különböző
kultúrákhoz és vallásokhoz kapcsolódó helyekre, eseményekre utaznak el, úti céljukban
spirituális dimenzió lelhető fel. A spirituális turistákra jellemző, hogy hisznek egy ember
feletti erőben, utazásaik révén a nyugalmat, a békét keresik, szertartásokon is szívesen részt
vesznek, igyekeznek a test, szellem és lélek összhangjának megteremtésére. A gyógyturisták
161

New Age néven a spiritualitás számos aspektusát szokták emlegetni. A New Age tanításai az 1960-as évekbe,
Angliába nyúlnak vissza, „tanai érdekesek, hiszen szorosan kapcsolódnak a nem vallásos jellegű spiritualitáshoz,
s hívei általában nyitottabbak az újfajta élmények iránt.” (Smith-Puckó [2010] 71. o.)
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többsége az idős és nyugdíjas korosztályból kerül ki, általában az ország nyugati részéről
látogatnak el más területekre az olcsóbb kezelések reményében, őket a gyógykezeléseken való
részvétel motiválja. (Smith-Puczkó [2010])
A wellnessturizmus területén, mint ahogy a fentiekből is jól látszik, egyáltalán nem
egyszerű fogyasztói csoportokat kialakítani. A motivációk skálája roppant széles és rengetek
tényezőtől függ, mint pl. az életkor, a családi életciklus, a fizikai állapot, az érdeklődési kör, a
személyiség vagy akár a spiritualitás iránti nyitottság. A különböző szegmensek tehát eltérő
igényekkel rendelkeznek, melyek kielégítése a wellness szolgáltatók feladata. Az izgalmas
kérdés az, hogy az ilyen intézményeknek vajon az egészségmegőrző szolgáltatások
biztosítására vagy inkább a hedonista vágyak kielégítésére érdemes törekednie.
Primer kutatás módszertana
A kutatási problémába tartozik, hogy a wellnesst látogatók milyen motivációkkal
indulnak el az ilyen jellegű üdülésekre, mi jellemzi a wellnesshez kapcsolódó fogyasztói
szokásaikat. A kutatás tárgyához tartozik továbbá, hogy milyen elvárások jellemzik a wellness
fogyasztóit, és milyen tényezők befolyásolják őket a szolgáltató megválasztásában.
A kutatási probléma feltárására kérdőíves megkérdezést alkalmaztam. A kérdőív
elkészítésének alapja a tölcsér elv volt, ezért a kérdőív elején az általános dolgokra kérdeztem
rá, majd haladtam a specifikusabb kérdések felé, a megkérdezettek attitűdjeinek elemzésére.
Többnyire a zárt típusú kérdéseket részesítettem előnyben, nominális és intervallum
skálatípusokat használva. A megkérdezések nagy részét személyesen bonyolítottam le,
néhányat pedig interneten keresztül.
A kérdőív első felében a fogyasztói szokásokra kérdeztem rá (mikor, milyen gyakran,
és kivel látogatják a wellness létesítményeket, mely szolgáltatásokat veszik igénybe). Ezt
követték az ötfokozatú skálakérdések. A Likert skálán bejelölt válaszok a
szolgáltatásválasztást befolyásoló tényezők (pl. ár, színvonal), a különböző elvárások és
motivációk felmérését szolgálták. A kérdőívet a demográfiai kérdések zárták (nem, életkor,
lakóhely, iskolai végzettség, jövedelem).
1. táblázat.
Minta összetétele demográfiai jellemzők alapján (fő)
Nem
Nő
Férfi

50
34
Életkor

30-37
38-46
47-55

33
34
17

Végzettség
Szakmunkásképző
Érettségi
Felsőfokú végzettség
Jövedelem
-70 000
70 001-150 000
150 001-250 000
250 001-500 000
500 001Nem válaszolt
Forrás: saját szerkesztés
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3
32
49
5
40
23
10
2
4

A kérdőíves megkérdezés nem véletlen, önkényes mintavételi technikán alapszik. A
minta Győr illetve Győr vonzáskörzetében található települések 30 és 55 év közötti lakosaiból
áll össze, azzal a szűrőfeltétellel, hogy igénybe vettek már valamilyen wellness szolgáltatást.
A kérdőívet 92-en töltötték ki, az ellenőrzés során 8 hibásan kitöltött kérdőívet kiszűrtem, így
lett a végleges minta nagysága 84 fő. A szekunder kutatásom szerint a nők dominálnak a
wellness turisták között, így az én mintámban is a nők kerültek többségbe. A válaszadók
demográfiai adatait az 1. táblázat szemlélteti, a mintába kerülők nem, kor, végzettség, és
jövedelem szerinti arányát.
Hipotézisek
Az alábbi hipotéziseket a feldolgozott szakirodalmak és a saját tapasztalatok alapján
állítottam fel.
H1: A magasabb jövedelműek, nagyobb távolságra hajlandóak elutazni a wellness vakáció
érdekében.
H2: A magasabb jövedelműek gyakrabban járnak wellness szállodába
H3: A sportprogramok a férfiak körében népszerűbbek
H4: A kiadós étkezések a férfiak számára fontosabbak
H5: A magasabb végzettségűek körében fontosabb szerepet játszik az egészség-megőrzés, ha
wellness szállodába mennek.
H6: Az idősebb korosztály számára fontosabb cél az egészségmegőrzés
H7: A nők számára fontosabb szempont az egészségmegőrzés a wellness során
H8: A nők számára fontosabb cél a szépség és fiatalság megőrzése a wellness üdülés során
H9: A férfiak között az élménymedencében töltött idő népszerűbb, mint a nők körében
H10: Akik számára fontosabb az egészségmegőrzés, a sportprogramokon is aktívabban részt
vesznek
Adatelemzés
A 84 elemű mintán végzett felmérés adatainak vizsgálatát az egyváltozós
elemzésekkel kezdtem, ahol megvizsgáltam a wellnesshez kapcsolódó fogyasztói szokásokat,
továbbá azt, hogy a válaszadók milyen szempontok alapján választják meg a wellness vakáció
helyszínét, és az ilyen üdülésekkel szemben milyen elvárásokat támasztanak, illetve hogy
tisztában vannak-e a wellness jelentésével, és mire asszociálnak a fogalom hallatán. Az
egyváltozós elemzések után rátértem a hipotézisek vizsgálatára.
Mit jelent a wellness?
A megkérdezettek nyitott kérdésben fogalmazhatták meg mit jelent számukra a
wellness. A legtöbben a pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre, felfrissülésre, lazításra,
regenerálódásra asszociáltak, a pihenést 61%, a kikapcsolódást pedig 48% említette meg. A
wellnesst sokan a sporttal, a fürdőzéssel illetve különböző szolgáltatásokkal (pl. szauna,
masszázs, szolárium) hozták párhuzamba. Csak néhányan soroltak ide az egészséghez
kapcsolódó fogalmakat (10%), mint az egészség megőrzése és javítása, az egészséges életmód
vagy a megelőzés, 8% pedig a testi-lelki harmóniát társította a wellness fogalmához. Vannak
olyanok is, akiknek a wellness családi programot, nyaralást, semmittevést, szórakozást,
„párterápiát”, vagy kiadós étkezéseket jelent. Az egyik megkérdezett reklámba illő szavai
szerint pedig a wellness „kényeztetés, luxus, jutalom”.
Wellness fogyasztói szokások
A legtöbb válaszadó évente (43%) és 2-3 évente (31%) száll meg wellness
szállodában. További 18% évente többször is elutazik a wellness érdekében, illetve a maradék
8% az előzőeknél ritkábban teszi ugyanezt. A többség az őszi időszakot részesíti előnyben
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(34,5%), ezt követi a tél (29%-kal), de nyáron (25%) és tavasszal (25%) is sokan indulnak
wellness vakációra. Bár a 2. ábrán is látszik, hogy az ősz vezeti a sort, mivel jelentős
különbségek nincsenek az egyes évszakok között, így a vizsgált minta alapján a szezonalitás
nem mérvadó, vagy legalábbis nem az évszakok függvénye.
2. ábra.
Wellness üdülések szezonalitása

Forrás: saját szerkesztés

A kitöltők legnagyobb része, 62%-a belföldön bárhová hajlandó elutazni a wellness
üdülés érdekében. További 16% akár külföldi úti célt is szívesen választ, 14% azonban
leginkább csak régión belül utazik, illetve 8% a lakóhelyéhez legközelebbi lehetőséget
választja. Ide kapcsolódóan kell megemlíteni, hogy a válaszadók körében a távolság átlagosan
közepes mértégben játszik szerepet a wellness szálloda megválasztásában.
A válaszadók 58%-a családjával vesz részt a wellness programokon, 32%-a párjával,
8% barátokkal, egyetlen egy válaszadó pedig egyedül.
3. ábra.
Wellness szolgáltatások népszerűsége

Forrás: saját szerkesztés

Legnépszerűbb szolgáltatás a megkérdezettek körében az élményfürdő, 88%-uk vett
már részt ilyen kényeztetésben. Szaunázni 81%-uk, gyógyfürdőben 78%-uk, és masszázson
66%-uk volt már, tehát ezek is nagyon közkedveltnek számítanak, továbbá a sport
programokat 31%-uk, a szépségkezeléseket pedig 16%-uk vette már igénybe. Az eddig
felsorolt szolgáltatások leginkább a test kényeztetését és karbantartását szolgálják, de nézzük
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meg mi a helyzet a szellemi és lelki fejlődés ösztönzésével. Néhányan már meditációkon
(7%), alternatív gyógykezeléseken (6%), spirituális tanfolyamokon (5%) is részt vettek, ezek
azonban az előző tevékenységekhez képest jelentősen kisebb látogatót vonzottak a
megkérdezettek köréből. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a vizsgált mintában a lélek
dimenziójára kevesebb figyelmet fordítanak, mint a fizikai területre. A 3. ábra azt mutatja,
hogy a vizsgált mintában hányan vettek már részt a különböző programokon.
Szállodaválasztás szempontjai
A wellness üdülés állomásának megválasztását rengeteg tényező befolyásolja. A
kitöltők ötfokozatú skálán értékelhették, hogy az egyes tényezőket mennyire tartják fontosnak
a szálloda megválasztásakor. Az 1 jelentette az egyáltalán nem fontos kategóriát, az 5 pedig a
nagyon fontosat. A skálán megjelölt számok alapján minden egyes befolyással bíró tényező
kapott egy átlagot, hogy milyen helyet foglal el a skálán. Ha ezek szerint sorrendbe állítjuk a
tényezőket, akkor a legnagyobb szerepet játszó elem a színvonal (4,56), ezt követik sorban az
ár (4,01), az akció (3,98), a helyszín (3,82), a közeli kulturális programok (3,55), a hírnév
(3,33), a közeli szórakozási lehetőségek (2,93), a kültéri sport programok (2,9) és végül a
távolság (2,7).
A 2. táblázat részletesen mutatja, hogy a fenti tényezőket a megkérdezettek hogyan
értékelték, hány százalékuk tartja ezeket fontosnak, nem fontosnak, illetve közömbösnek. (A
kerekítések és néhány hiányzó adat miatt nem minden sor összege 100%.)
2. táblázat.
Szállodaválasztás szempontjai (%)
Befolyásoló tényezők
Ár
Szálloda hírneve
Közeli kulturális programok
Kültéri sportolási lehetőség
Közeli szórakozási lehetőség
Szolgáltatások színvonala
Szálloda távolsága a lakhelytől
Akciók
Helyszín

Fontos/nagyon
fontos
61
48
47
30
31
95
18
68
65

Közömbös
25
31
26
37
33
4
43
26
20

Egyáltalán nem/
nem fontos
1
20
14
31
32
1
37
5
10

Forrás: saját szerkesztés

Motivációk, célok, elvárások
A wellness központok látogatóit különböző motivációk ösztönzik az egyes
szolgáltatások igénybevételére. A primer kutatásból kiderül, hogy a vizsgált minta résztvevőit
milyen célok és elvárások vezérlik, és mely szolgáltatásokat veszik elsősorban igénybe.
Célok
Egészségmegőrzés
Kényeztetés
Szépülés, fiatalodás
Fogyás
Pihenés

3. táblázat.
Wellness utazás céljai (%)
Egyetért/leginkább
egyetért
36
76
17
1
75

Forrás: saját szerkesztés
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Közömbös
40
14
29
14
17

Egyáltalán nem/
nem ért egyet
24
10
54
83
8

A vizsgált motivációk közül a kényeztetés játssza a legnagyobb szerepet, ezt követi a
pihenés, majd az egészségmegőrzés. A válaszadók többsége nem tekinti célként a szépülést,
fiatalodást, és fogyást a wellness vakáció során. A 3. táblázat azt mutatja, hogy a wellness
utazás különböző motiváló tényezőit, mennyire tekintik célnak a megkérdezetteket.
A wellness szállodában való étkezésekkor a válaszadók többsége a bőséges, finom
fogásokat részesíti előnyben a reform konyhával szemben, bár sokan úgy gondolják, hogy e
kettő egyáltalán nem zárja ki egymást, és elvárják a kiadós, ízletes és egyben egészséges
étkeket. A kitöltők jelentős részének azonban úgy tűnik közömbös, hogy mi kerül az asztalra.
Az 4. táblázat a szállodai étkezéssekkel kapcsolatos elvárásokat mutatja.
4. táblázat.
„Wellness menü” iránti elvárások (%)
Elvárások
Kiadós finom fogások
Reform ételek

Egyetért/leginkább
egyetért
46
30

Közömbös
29
31

Egyáltalán nem/
nem ért egyet
25
38

Forrás: saját szerkesztés

Nem csak az étkezésekre vonatkozóan gondolják úgy a válaszadók, hogy a wellness során az
egészség karbantartása és az élvezetek hajszolása egyszerre kivitelezhető, ugyanis 81%
egyetért azzal az állítással, hogy az élvezet és az egészség összehangolható.
Hipotézisek vizsgálata
A következő három hipotézis vizsgálatára kereszttábla elemzést alkalmaztam, mert az
idetartozó adatok mind nominális skálán kerültek felvételre.
Az első hipotézisem, hogy a magasabb jövedelműek, nagyobb távolságra hajlandóak
elutazni a wellness vakáció érdekében.
4. ábra.
Jövedelem és a wellness utazások távolságának kapcsolata

Forrás: vizsgált minta válaszai alapján saját szerkesztés
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A 84 elemű mintából 4-en nem válaszoltak a jövedelemre vonatkozó kérdésre. A
válaszadók 64%-a belföldön bárhová hajlandó elutazni, a 250 000 Ft felett keresők 92%-a, a
150 000 Ft alatti jövedelemmel rendelkezőknek pedig csak a 67%-a. A kitöltők 21%-a inkább
csak régión belül utazik. Ez az alacsonyabb jövedelműek (150 001 Ft alatti havi nettó
jövedelem) 33%-ára, míg a magasabb jövedelműek (250 000 Ft felett havi nettó jövedelem)
8%-ára jellemző. A 4. ábra azt mutatja, hogy az egyes jövedelemkategóriákba tartózók milyen
távolságokra hajlandóak elutazni a wellness üdülés érdekében.
A χ2 statisztika alapján 7 cella van (58,3%), ahol az elvárt érték kevesebb, mint 5,
ezért az elemzést nem lehet folytatni. H1 hipotézist nem tudom elfogadni.
A második hipotézis, hogy a magasabb jövedelműek gyakrabban járnak wellness
szállodába. A válaszadók 40%-a ritkábban, mint évente indul wellness üdülésre, ennek az
aránynak 17%-a tartozik a magasabb jövedelműek közé (250 000 Ft feletti havi nettó
jövedelem), és 45%-a 150 000 Ft alatt keresők közé. Évente többször az alacsonyabb
jövedelműek 13%-a, a magasabb jövedelműek 42%-a látogat el wellness szállodákba. A 5.
ábra azt mutatja, hogy az egyes jövedelemkategóriákba tartózók milyen gyakran utaznak el
wellness vakációra.
5. ábra.
Jövedelem és a wellness utazások gyakoriságának kapcsolata

Forrás: vizsgált minta válaszai alapján saját szerkesztés

A χ2 statisztika alapján itt 3 cellában (33,3%) kevesebb az elvárt érték, mint 5, így az
elemzést itt sem folytattam. H2 hipotézist nem tudom elfogadni.
A harmadik hipotézisem, hogy a sportprogramok a férfiak körében népszerűbbek. A
84 megkérdezettből a nők 72%-a, a férfiak 65%-a nem vett még részt sport programon a
wellness során. A hipotézist el kell vetni, mert a χ2 statisztika alapján a szignifikancia szint
nagyobb, mint 0,05 (p=0,478). Ez azt jelenti, hogy a vizsgált mintán a nem és a sport
programokon való részvétel között nincs statisztikailag kimutatható kapcsolat. H3 hipotézist
elvetem.
Varianciaelemzést alkalmaztam, mikor a hipotézisek vizsgálatához a kérdőívből egy
nominális és egy intervallum skálára volt szükség.
Ide tartozik a következő hipotézisem, miszerint egy wellness szállodában a kiadós
étkezések a férfiak számára fontosabbak. A Levene teszt szerint a szórás homogenitás
feltétele teljesül. A hipotézist azonban nem tudjuk elfogadni, a csoporton belüli eltérések
jóval nagyobbak, mint az egyes csoportok között, a szignifikancia szint nagyobb, mint 0,05 és
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a számított F érték kisebb, mint a kritikus érték (F=1,88; df=1, p=0,274). H4 hipotézist
elvetem.
A végzettség és az egészségmegőrzés, valamint a kor és az egészségmegőrzés, illetve
a nem és az egészségmegőrzés között statisztikailag kimutatható kapcsolat nincs a vizsgált
minta alapján, ugyanis mindhárom esetben a szignifikancia szint nagyobb, mint 0,05 és a
számított F érték kisebb, mint a kritikus érték. H5, H6, H7 hipotéziseket elvetem.
Következő két hipotézisem, hogy a nők számára fontosabb cél a szépség és a fiatalság
megőrzése a wellness üdülés során, illetve, hogy a férfiak között az élménymedencében töltött
idő népszerűbb, mint a nők körében. Mindkét esetben varianciaelemzést végeztem, a szórás
homogenitás feltétele teljesült és mindkét hipotézist elfogadhatjuk, mert a szignifikancia szint
kisebb, mint 0,05. Az η2 azonban mindkét esetben alacsony szám lett, a nem 5%-ban
befolyásolja ez élményfürdő népszerűségét, és 7%-ban befolyásolja azt, hogy a szépülés és
fiatalodás-e a wellness célja. H8, H9 hipotéziseket elfogadom.
Az utolsó hipotézis: Akik számára fontosabb az egészségmegőrzés, a
sportprogramokon is aktívabban részt vesznek. A kapcsolat erősségének mérésére korrelációt
alkalmaztam, a Pearson féle korreláció értéke 0,083, ami rendkívül gyenge kapcsolatot jelez.
Regresszió elemzést is végeztem, ami alapján szintén el kellet utasítanom a hipotézist, mert a
szignifikancia
szint
nagyobb,
mint
0,05
(p=0,457).
H10 hipotézist elutasítom.
Összefoglaló következtetések, javaslatok
Bár a wellness lényege eredetileg a jólét, az egészség, a primer kutatásból kiderül,
hogy a wellness vendégeinek korántsem ez az elsődleges céljuk egy-egy ilyen üdülés alatt,
leginkább a kényeztetés és a pihenés a fő motivációk. Azért természetesen olyanok is
akadnak, akik mégis az egészségük miatt mennek, rájuk külön szegmensként érdemes
tekinteni. A vizsgált minta alapján azonban a többségre nem ez a jellemző, így a wellness
létesítményeknek talán érdemesebb elsősorban a kényeztető és élvezet teli programokra,
szolgáltatásokra összpontosítani, és a reklámokban is ezekre az elvárásokra érdemes
építeniük, ha széles tömegeket szeretnének elérni.
A wellness jelentése kapcsán a válaszadóknak csak kisebb része említette meg az
egészséghez kapcsolódó fogalmakat és a testi-lelki harmóniát, a legtöbben a pihenésre és
kikapcsolódásra asszociáltak. Úgy gondolom, ez szintén azt bizonyítja, hogy nem az
egészségmegőrzés az elsődleges cél.
Az egészséges életmód fontos kelléke a megfelelő táplálkozás is. A szállodai
étkezéseket tekintve, a válaszadóknak jelentős része fontosnak tarja a bőséges és ízletes
fogásokat, de a reformkonyhát is sokan elvárják, így a szállodáknak mindkét tábor
elvárásának eleget kell tenniük.
A wellness turisták fogyasztói szokásaiból is hasznos következtetések vonhatók le a
wellness szolgáltatók számára. Ha a megkérdezettek wellness iránti keresletét vizsgáljuk, azt
látjuk, hogy az egyes évszakok között nincs jelentősebb ingadozás. Ebből az következik, hogy
a wellness szállodáknak nem az évszakokra kell elsősorban koncentrálniuk kapacitásaik
megfelelő kihasználása érdekében. Leginkább az ünnepnapok, a hosszú hétvégék vagy akár a
közelben lévő kulturális programok azok, amik alakíthatják a wellness iránti keresletet. Így a
holtidőszakokra érdemes lehet különböző kulturális rendezvényekkel, sport programokkal, és
szórakozási lehetőségekkel odacsalogatni a vendégeket, hiszen ezeket is fontos tényezőként
értékelték a válaszadók.
A kérdőívet kitöltők nagy része, belföldön bárhová hajlandó elutazni a wellness üdülés
érdekében, és a távolságot is csak kevésbé fontos tényezőnek értékelte a többség, tehát az
ország másik végén lévő szállodák is megcélozhatják a helyi (győri és Győr környéki)
lakosságot.
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A legtöbben családjukkal mennek wellness vakációra, így a szállodáknak külön
figyelmet kell fordítaniuk a gyermekeknek való programokra, vagy különböző családi
kedvezményekre. Sokan vannak azok is, akik párjukkal látogatják a wellness létesítményeket,
számukra is megfelelő szolgáltatás csomagokat kell kialakítani, különös tekintettel a
romantikus programokra (pl. gyertyafényes vacsora, Valentin napi akciók).
A legnépszerűbb szolgáltatások az élményfürdő, a szauna, a gyógyfürdő, a masszázs,
de sportprogramokon is sokan részt vesznek. Ezeknek a szolgáltatásoknak a magas
színvonalát mindenképp érdemes biztosítani, hiszen a színvonal a legfontosabb befolyásoló
tényező a szálloda megválasztásában. Sokan jelölték még fontosnak az akciókat, tehát a
szállodák akciós ajánlataikkal, csomagjaikkal vendégkörüket bővíthetik, új látogatókat
csalogathatnak.
A primer kutatás legfontosabb következtetései, hogy a vizsgált mintában elsősorban a
„tejben-vajban fürösztő” programokat igénylik, mint az élményfürdő vagy a masszázs, és a
szauna. A válaszadóknak jelentősen kisebb része az egészségmegőrzést tartja szem előtt, a
reformkonyhát részesíti előnyben, és akár még alternatív gyógykezeléseken is részt vesz.
Sokan kedvelik a sportprogramokat is, ami azt jelenti, hogy ők aktívan is hajlandóak tenni
megfelelő kondíciójuk elérése, megtartása érdekében. Összefoglalva tehát elmondható, hogy a
válaszadók nagyobb részének a kényeztetés, az élvezet, a pihenés a fő motiváló tényezők, míg
kisebb arányuknak igazán számít egészségi állapotuk javítása, védelme. Olyanok is akadnak,
és nem is kevesen, akik megpróbálják egybekötni a kellemes és hasznos szempontokat, vagyis
úgy próbálják egészségi állapotukat karban tartani, hogy közben élvezik a wellness nyújtotta
kényeztető, élvezet teli programokat.
Úgy gondolom, hogy a kutatás hasznos lehet a wellness szolgáltatók számára, persze
messzemenő következtetések levonásához mindenképpen egy szélesebb körben, reprezentatív
mintán elvégzett vizsgálatra lenne szükség.
Az ilyen jellegű információk birtokában a szolgáltatók könnyebben tudnák kialakítani
csomagjaikat, tisztább képet kaphatnának arról, mely fogyasztói csoportokat milyen
termékekkel érdemes megcélozni, és mely reklámokkal egyszerűbb elérni, továbbá biztosabb
döntéseket hozhatnának abban a kérdésben, hogy mely célcsoportokra koncentráljanak. A
megkérdezettek motivációiból levont legfontosabb következtetés a wellness létesítmények
számára talán az lehet, hogy ha széles közönségnek szeretnék eladni termékeiket, érdemesebb
a hedonista elvárásokra koncentrálniuk, illetve az egészségtudatos csoportra külön
szegmensként kell tekinteniük.
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