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A pályázat
keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő
!
néven,
! ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi
!
építőkövekből
lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes
!
jegyzetét.
! A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a
!
tananyagok
optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy
!
előadó
! kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett,
! tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok
létrehozott
GSPublisherEngine 0.0.100.17

minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.
GSPublisherEngine 0.0.100.17
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Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre.

!

Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát,
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek”
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.

!

Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer.
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a
fenntarthatóságát is.
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A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak,
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk.
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Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli.
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Bevezető
Az elmúlt évtizedekben a fejlett országokban a fogyasztás nagymértékű növekedésének lehettünk
tanúi. Kopátsy (1992) fogyasztói társadalom közgazdaságtanáról írt munkájában kifejti, hogy a
kapitalizmusból a fogyasztói társadalomba való átmenet látványos forradalmak nélkül zajlott, ezért
a kor közvéleménye és a társadalomtudományok nehezen vették azt tudomásul. A változás a világ
fejlett ötödének bármilyen termékhez való hozzáférését lehetővé tette. Napjainkra a fogyasztás az
önkifejezés egyik meghatározó eszközévé is vált, sokszor az egyén ez által jelöli ki helyét a
társadalomban. Megjelent emellett, és napjainkra erőteljesen középpontba került a fogyasztói
trendeknek egy olyan iránya, amely éppen a fogyasztás csökkentésére, a fenntarthatósági
problémákra hívja fel a figyelmet. A Római Klubba tömörült tudósok már a múlt század hatvanas
évei végén megfogalmazták, hogy a gazdasági növekedésnek szigorú határai vannak, és a modern
fejlődés vonala a környezet, a társadalom, egyéni életünk katasztrófájához vezet.

!
Fogyasztás és vásárlás régóta áll a kutatások középpontjában. A kutatók célja megmagyarázni a
gyakran felbukkanó jelenségek múltbeli okait, másrészről viszont a jövő előrejelzése. Bauer-Berács
(1998) megközelítésében a fogyasztói magatartáskutatók „...a klasszikus mikroökonómiai
felfogással szemben (amely szerint a fogyasztó tökéletes információk birtokában világosan
megfogalmazza preferenciáit, megalkotja hasznossági függvényét, s konzekvensen a nagyobb
hasznosságú jószágot vagy jószágkombinációt választja) ... elsődlegesen nem az általános
racionalitást tételezik fel a piaci szereplőkről, hanem a vizsgálataiknál a fogyasztót egyéniségként
kezelik.” (Bauer-Berács 1998, 77. o.) A fogyasztói és vásárlói magatartás vizsgálatának feltétele
eszerint a lelki jelenségek ismerete. A vásárlókat a kutatók önálló jellemzőkkel bíró
személyiségként kezelik, akiket különböző környezeti hatások érnek, így viselkedési módjuk is
nagyon különböző. A vásárlók sok egyedi döntése tipizálható, ami a fogyasztói és vásárlói
magatartáskutatók céljaként értelmezhető. Ezt a célt követve számos vásárlói magatartásmodell
került megalkotásra. A modellek lehetnek parciálisak (bizonyos területre vonatkozók, szűkített
feltételrendszerrel dolgozók) vagy totális modellek (általános viselkedés magyarázatára szolgálnak).
(Katona 1960, Nicosia 1966, Howard-Sheth 1969, Hoffmanné 1977, Pakainé 1997, Foscht-swoboda
2004, Blackwell-Miniard-Engel 2001, Törőcsik 2006)
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Munkánkban a magyar fogyasztói bútorpiac marketing szempontú modellezésére törekszünk,
áttekintve az ehhez szükségesnek vélt kutatások eredményeit és vásárlói magatartásmodelleket.
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A bútoripar jellemzője, hogy a hazai tulajdonú vállalkozások esetében a jelenlegi üzemméret mellett
nem jut elég kapacitás a marketing és termékfejlesztési tevékenységekre. Mind a kis- és
középvállalkozások, mind a nagyobb vállalatok hátrányban vannak külföldi versenytársaikkal
szemben. A gyorsan változó versenykörnyezetben pedig egyre nagyobb kihívásokkal kell
szembenézniük1. A versenyképesség szempontjából a cégek mozgástere meglehetősen eltérő. A
nagyobb cégek, kiemelten a multinacionális cégek előnyt élveznek a mikro- kis- és
középvállalkozásokkal szemben, hiszen a piaci erő, tőkeerő, és a piac ismerete náluk
koncentrálódik, aminek egyenes következménye a piacvezető pozíciók megszerzése. A
szétaprózódott bútoripar kis- és középvállalkozói körében fontos a fogyasztóorientált
gondolkodásmód, és egyre sürgetőbbé válik az a felismerés, hogy a piacon szereplő import
termékekkel szemben tevékenyen megkezdődjön a „magyar bútor” imázsának felépítése a hazai
piacon2. A vázolt körülmények mellett a magyar bútorszakmának, és az egyes vállalkozásoknak
átfogó stratégiára van szüksége, mely stratégiák egyik fő elemét szükségképpen a marketingmunka,
és azon belül a vásárlók megismerése képezi.
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1#

Néhány a bútoripart érintő probléma közül: Kína előretörése, lengyel tömegtermékek, szürke és feketegazdaság, uniós
környezetvédelmi előírások, forráshiány, nem optimális cégméret, innovációs hajlandóság hiánya.
2#

„Vásároljon hazait! Megnyílt a Magyar Bútor Galéria első bemutatóterme” ” A Magyar Bútor- és Faipari Szövetség
1990-ben alakult civil szervezet, amelynek bázisát jelenleg 70 hazai faipari és bútorgyártó vállalkozás alkotja. A
bútorgyártók tapasztalata, hogy a hazai bútoráruházakban nincs megfelelően prezentálva a hazai bútoripar, a magyar
termék. 2008-ban fogalmazódott meg először a közös bemutatóterem ötlete, de akkor a körvonalazódó válság miatt ez
nem valósulhatott meg. Végül a közös gondolkodás, az összefogás eredményeként 2010-ben indult el a szervező
munka, a megfelelő üzlethelyiség megtalálása és annak berendezése ... Így 2011 áprilisában megnyílhatott a Magyar
Bútor Galéria első bemutatóterme Budapesten, a belvárosban, a Paulay Ede utcában.” http://www.architectforum.hu/
node/18529 letöltés: 2011. április
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1. Fogyasztói és vásárlói magatartás – alapfogalmak
A kutatók között nagyfokú egyetértés mutatkozik a fogyasztás napjainkra történő átrendeződésében,
amely a fogyasztói társadalom kialakulásához vezető gazdasági változások következménye. A
változásokat Kopátsy (1992) így foglalja össze:
- A 20. század vége előtt a lakosság többsége számára megvívandó harcot jelentett a
létfeltételek biztosítása, ami a fogyasztói társadalmakban csak legfeljebb egy kisebbségre
igaz.
- A 20. században korábban nem tapasztalt mértékben nőtt a termelés.
- A tömegek életszínvonala minden előző társadalomnál magasabb szintet ért el. A korábban
csak egy kisebbség számára biztosított relatív anyagi jólét már a nagy többség számára
valóság.
- A 20. század végén a fogyasztói társadalmak lakosságának kilenctizede nem ismeri a
nélkülözést, a fogyasztásra kerülő jövedelmek pedig alapvetően nivellálódtak.
- Az információk áramlásában bekövetkezett változásoknak köszönhetően a legelmaradottabb
társadalmak lakói is naprakészek lehetnek a világban történő eseményekről.
- Az emberek térbeli mobilitása többet nőtt az elmúlt három generáció alatt, mint előtte
évezredek során.
Solomon és társai (2010) is felhívják a figyelmet a fogyasztói társadalomra, mint a gazdaságilag
fejlett világ társadalmainak szerveződési formájára. Ez alatt azt értik, hogy míg korábban
elsősorban a termelési folyamatban vállalt szerep, a végzett munka alapján határozták meg magukat
az emberek, addig napjainkra a munka eredményének „elfogyasztására” helyeződik a hangsúly, az
lesz az identifikáló tényező.
Mindezek következtében számos tudományterület képviselőjének figyelme fordult erőteljesen a
fogyasztás és vásárlás kutatására (a hazai marketingszakmáé a kilencvenes évek végén).
1.1. Fogyasztás és vásárlás elméleti kategóriái
A fogyasztás a vásárlásnál tágabb tárgyi, szolgáltatási kategóriát jelöl. A vásárlás cselekvés, ami a
fogyasztáshoz alapot teremt, de nem feltétlenül3 . A magatartás vizsgálat szempontjainak
kiválasztása bonyolódik azáltal, hogy a környezet elemei kiszámíthatatlan módon változnak.
Egyetlen elemet kiemelve a kereskedelem gyökeres átalakulásán figyelhetjük meg, ami az elmúlt

3# A szerepkörök

és/vagy a folyamat nem esik feltétlenül egybe vásárlás és fogyasztás esetén.

évtizedekben, hazánkban zajlott. Léteznek azért stabil alapkategóriák a fogyasztás és vásárlás
vizsgálata kapcsán, amik csak elemeikben igazodnak az aktuális társadalmi-gazdasági
környezethez. A fejezetben ezen alapfogalmak kerülnek megadásra.

!
1.1.1. A fogyasztás kategóriái
A fogyasztás vizsgálata alatt Törőcsik (2007) a termékeket és szolgáltatásokat ténylegesen
felhasználók magatartásának elemzését érti. Leírja a fogyasztás két alapkategóriáját, amelyek a
következők:
1. funkcionális fogyasztás
2. szimbolikus fogyasztás, ami lehet önmegnyugtató vagy önkifejező fogyasztás.
Egy-egy termék, szolgáltatás esetében mind a funkcionális mind a szimbolikus fogyasztás jelen
lehet, de termékenként különböző arányban.
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A funkcionális fogyasztás
A funkcionális fogyasztás racionális, indokolható és érthető. Olyan termékek fogyasztására
vonatkozik, amellyel kapcsolatos igényünk racionálisan magyarázható, és ez a magyarázat könnyen
elfogadható mások számára is az adott társadalmi-gazdasági környezetben. A fogyasztó racionális
érvek alapján, optimális eredményre próbál jutni a termékek összehasonlításakor. Törőcsik (2007)
leírja, hogy ez esetben, a választásakor a kényelemre és az olcsóságra törekszik leginkább a
döntéshozó, az érintettsége4 pedig leginkább alacsony.
A szimbolikus fogyasztás
A szimbolikus fogyasztáshoz emóciók kötődnek, és a környezet számára látszólag érthetetlennek
tűnhet. Ez jelentheti egyrészt olyan termékek fogyasztását, amit nem egyszerű megmagyarázni, nem
logikus, nem élethelyzetből vagy korábbi vásárlásokból következő, másrészt olyan márkák
fogyasztását, amelyekkel azonosulni, vagy magáról valamit kifejezni szeretne a fogyasztó, és annak
fogyasztása érzelmi többletet nyújt. Törőcsik (2007) a szimbolikus fogyasztást két alapvető
motivációra vezeti vissza: az önmegnyugtatásra és önmegvalósításra. Önmegnyugtatás esetén a
fogyasztás kizárólag az adott személyt érinti, egyedül dönti el, hogy az mennyiben járul hozzá jó
közérzetéhez, mennyiben érte el a célját. A lényeg, hogy a termék vagy szolgáltatás biztosítsa azt az
érzelmi többletet, amire az adott személynek szüksége van. Ez kívülállók számára érthetetlennek,
4#

Érintettség (involvement): „… az a késztetés, az aktivizáló erő bizonyos állapota, amellyel a vásárló cselekedetei
során érzelmileg vagy értelmileg kötődik cselekvése tárgyához.” (Pakainé 1997, 26. o.)

akár feleslegesnek is tűnket. Önkifejezés esetén a fogyasztás célja kifelé irányuló, a szociális
környezet pozitív reakcióját várja a fogyasztó. Pozitív környezeti hatást kíván tehát elérni úgy, hogy
közben kifejezze saját személyiségét.
1.1.2. A vásárlás kategóriái
A vásárlás kategóriáit és alkategóriáit a 2. ábra szemlélteti:
vásárlás

élmény

feladat

folyamat

aktív
részvételű

eredmény

passzív
részvételű

adott termékre/
márkára irányuló

#

árvezérelt

kényelem-központú

sikerre irányuló:
smart shopper,
success shopper

1. ábra: A vásárlás kategóriái és alkategóriái
Törőcsik, 2007. 27. o.
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Feladatorientált vásárlás esetén a vásárló célja mielőbb túljutni a vásárláson, az érzelmi motiváltság
nem jellemző. Ilyen a rutinszerű vásárlások nagy része, amikor a „család vagy az egyén normális
szintjének megfelelő termékeket rendszeresen be kell szerezni”. (Törőcsik 2007. 23. o.). A
feladatorientált vásárlás motivációit Törőcsik (2007) a következőkben foglalja össze:
- kötelesség teljesítése,
- a felelősség nyomása feladatszerűvé változtathatja az élménynek szánt vásárlást is (például
túl drága a termék),
- a túlzott idő- és energiaráfordítást igénylő vásárlások,
- külső kényszer hatására történő vásárlás,
- a kognitív disszonancia, a saját döntésekben való kételkedés gyakori megjelenése
feladatorientálttá teheti a vásárlást,
- a rossz tapasztalatok,
- alapvetően negatívan áll a személy a vásárláshoz, mert a vásárlás pénzköltést jelent számára,
- az igények és lehetőségek által korlátozott személy feladatorientáltan élheti meg a
kompromisszumos vásárlást,
- a kellemetlen körülmények miatt is feladatorientálttá válhat a vásárlás.

!

A feladatorientált vásárlás két formája az árvezérelt feladatteljesítés (cél: minél olcsóbban
vásárolni) és a kényelemorientált feladatteljesítés (cél: minél gyorsabban, minél kevesebb
ráfordítással vásárolni).
Az élményorientált vásárláskor meghatározó szerepük van a vásárlás során szerzett élményeknek.
Ezek származhatnak a vásárlás körülményeiből (Schmitz, 2005) vagy a vásárló habitusából
(Weinberg, 1992).

!
Törőcsik (2007) a vásárlások élményszerűségét a következő forrásokból származtatja:
- maga a termék (vonzó külső, illúziótartalom),
- kereskedelmi eladóhely jellege,
- a vásárlás humán környezete,
- az élmény észlelésére képes, megfelelő lelkiállapotú személy,
- jónak ítélt választás, sikeres vásárlás.
Az élményorientált vásárlás tekintetében beszélhetünk folyamatközpontú vásárlásról, amikor maga a
vásárlási folyamat okoz örömöt, illetve eredményközpontú vásárlásról, ha az élmény akkor
realizálódik, ha sikerül elérni a kitűzött vásárlási célt.

!
A folyamatközpontú vásárlás a szabadidő eltöltéseként értelmezhető, amihez szükséges a megfelelő
infrastrukturális háttér. Itt a vásárlói habitus mellett az élményt adó vásárlási körülményeket (tárgyi
környezet) kell elemeznünk, ami az üzlet atmoszférájának vizsgálatát is jelenti. Bost (1987) szerint
ezt számtalan tényező határozza meg, melyek közül kiemeli: az üzlet környezetét, fekvését, az üzlet
portálját, a kirakatot, az eladótér hangulatát, az árubemutatás rendszerét, stílusát, kisugárzó hatását.
Törőcsik (2007) a folyamatközpontú vásárlásokat passzív és aktív vásárlásként különbözteti meg.
Passzív vásárláskor a személy az eseményeket élvezi, nem vesz részt aktívan. Ebben az esetben a
környezet reakció nélküli észleléséről van tehát szó. Aktív vásárláskor a személy tényleges
bevonódásáról beszélünk.

!
Az eredményközpontú vásárlás termékre/márkára irányuló alkategóriájában az élményt a
terméknek, szolgáltatásnak kell biztosítania, hozzájárulva a vásárló önkifejezéséhez. Az
élményszerzés valamilyen plusz energia-, idő-, pénzráfordítással jár, nem rutinszerű vásárlás,
többféle érzékre (hallás, látás, tapintás, illat, íz) hat.

Az eredményközpontú vásárlás másik alkategóriája a sikerre irányuló vásárlás. Itt a hangsúly a
termékhez való hozzájutáson van. A success-shopper (sikervásárló) jellemzője, hogy valamilyen
feltételek szerint kedvezőbben jutott a termékhez/szolgáltatáshoz, mint a nagy átlag. Jellemzői:
- egyedi ajánlat megszerzésére való törekvés,
- „vásárlás, mint sport” szemléletmód,
- hiányhelyzetet leküzdéseként éli meg a termék megszerzését,
- folyamatos vadászat, a jó vétel elszalasztásától tart,
- fontos számára a különleges megvásárlása,
- fontos, hogy a vásárlási akadályok leküzdését jelentse.

!
A smart-shopper (okos vásárló) a számára megfelelő ár-érték arányú termékeket részesíti előnyben.
Az élményt számára saját okosságának, megfontoltságának kifejeződése jelenti a vásárlások során.
Anyagi lehetőségei vásárlásait nem korlátozzák, de saját értékítélete igen.

!
A vásárlói döntések mechanizmusáról komoly viták folynak a szakirodalomban. A magatartásmodellekben fellelhetők mindazon tényezők, amelyeket a kutatók a téma szempontjából
meghatározónak tartanak, ezért szükséges rövid bemutatásuk. A következő fejezet célja
összefoglalást adni a vásárlói magatartás jelentősebb, korai és napjainkban alkotott modelljeiről, a
döntést befolyásoló tényezők összefoglalásáról, amelyek ismerete szükségszerű a bútorvásárlói
magatartás vizsgálati keretének megadásához. A modellek célja a vásárlási folyamat általános
leírása, ezért természetüknél fogva sem adnak lehetőséget a termékcsoport szerinti jellegzetességek
bemutatására.

!
A következő fejezetben a vásárlói magatartás meghatározó tényezőinek megadásával, a
magatartásmodellek bemutatásával folytatjuk az alapfogalmak megadását.

!
1.2. A vásárlói magatartásmodellek (korai és totális magyarázó modellek, bútorpiaci
magatartásmodellek)
A vizsgált modellek közös jellemzője, hogy a vásárló a döntés során egyfajta mechanizmus szerint
szabadon választ az alternatívák közül. A modellekben megjelenik tehát a szubjektív értékítélet.
Törőcsik (2007) jelzi, hogy a vásárlási döntések mechanizmusát tekintve nincs olyan koncepció,
amit a kutatók többsége irányadónak tartana. Az viszont általánosan elfogadott, hogy a racionális

döntések tana mellett a vásárlásra ható tényezők vizsgálatakor figyelembe kell venni a korábbi
közgazdasági elméletekben kevés hangsúlyt kapó szociológiai és pszichológiai tényezőket is.
A korai magatartásmodellek az 1960-as évekből származnak, kísérletet tettek a vásárlási folyamat
leírására, alapot adva a további kutatásoknak. Ruyon (1980) szerint ezek modellek
egyszerűségüknél fogva alacsony hatékonysággal jelezték előre a várható magatartásformákat.
Előnyük lehet azonban, hogy rendszerezett gondolkodást alapoztak meg, leírhatóvá tették a
változók közötti kapcsolatokat, és a feltevések tesztelhetővé váltak segítségükkel. A későbbi totális
magyarázó modellek a vásárlói döntések és azok környezetének teljes körű magyarázatát jelölték ki
célul.
A vásárlói magatartásmodellek támogatják az igények feltárását, ezáltal fokozzák a
marketingprogram alkalmazkodóképességét. Fontos, hogy rendszerezik a vásárlás során ható
gazdasági, szociológiai, pszichológiai tényezőket, aminek segítségével a marketing-programokban
rejlő gyengeségek gyorsabban felfedezhetők, a vállalkozás által befolyásolható tényezők
gyorsabban változtathatók. A modellek emellett segítik a termelő, kereskedő, fogyasztó közötti
hatékonyabb kommunikációt.
A modelleket összességében tekintve megállapíthatjuk, hogy „… mindegyikből kiemelhető valami,
ami a további kutatások, vizsgálódások számára kiindulópontot jelenthet. A modellek legnagyobb
értéke az, hogy bebizonyítják, az üzleti életben nem lehet járható út az egydimenziós út, az
egydimenziós szemlélet alkalmazása. Tudatában kell lennünk, hogy az emberek igényeikkel nem
csupán fogyasztók, hanem adott termékek, szolgáltatások vásárlásával emberi fejlődésük eszközeit,
mentális szükségleteik tárgyait is megszerzik.” (Törőcsik, 2007. 227. o.).
A következők fejezetben azon vásárlói magatartásmodellek rövid bemutatása következik, amelyek
alapot jelentenek a bútorvásárlói magtartás modellezéséhez.

!
1.2.1. A kotleri alapmodell
Az inger-szervezet-reakció (SOR5) egységén nyugvó rendszerek alapelve szerint, ha inger éri a
szervezetet, az azon belül (fekete-doboz) zajló folyamatok következtében valamiféle reakció
következik. A korai behaviorista modellek a fekete-dobozba bemenő és azon kijövő változók
alapján következtetnek a vásárlói magatartásra, és a kutatók a fogyasztók „fekete-dobozát” nem
megfigyelhető folyamatok összességének tekintik. Philip Kotler S-O-R szemléletben tárgyalja a
fogyasztói magatartást.
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S (Stimulus) – O (Organisation) – R (Reaktion)

Kotler (2002) modelljében a vevőt a magatartás inputjaként marketing-ingerek és környezeti
ingerek érik. A „fekete dobozban” szerepelnek a vevő jellemzői (kulturális, társadalmi, személye,
pszichológiai) és a vásárlási döntések folyamata (probléma-felismerés, információgyűjtés, értékelés,
döntés, vásárlás utáni magatartás). Az output, maga a vásárlási döntés, ami a következőket takarja:

Marketing
stimulusok
-termék
-ár
-elosztási
csatorna
-promóció

-

termékválasztás,

-

márkaválasztás,

-

kereskedő választás,

-

a vásárlás időzítése,

-

a beszerzendő mennyiség meghatározása.

Környezeti
stimulusok
-gazdasági
-technológiai
-politikai
-kulturális

A vevő jellemzői

-kulturális
-társadalmi
-személyes
-pszichológiai

A vásárlási döntések

folyamata

-problémafelismerés
-információgyűtés
-értékelés
-döntés
-vásárlás utáni
magatartás

A vásárlási döntés

-termékválasztás
-márkaválasztás
-kereskedőválasztás
-a vásárlás időzítése
-a beszerzendő
mennyiség
meghatározása
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2. ábra: A vásárlói magatartás modellje
Kotler, 2002. 209. o.

A későbbi neobehaviorista megközelítések már törekednek a belső folyamatok (a fekete – doboz)
magyarázatára is (Hofmeister-Tóth 2008).
1.2.2. Vásárlói magatartás dinamizált modellje
A modell megalkotásakor Törőcsik (2007) abból a feltevésből indul ki, hogy a vásárlói magatartás
elméletekben tett korábbi vizsgálatok mindig egy-egy döntési elemet (folyamategységet) állítottak a
középpontba. Szükségesnek tartotta ezért egy komplex modell összeállítását, amely általános
vizsgálatokra alkalmas, a legfontosabb magatartás magyarázó elemeket összegzi és a „ma
tapasztalható vásárlói valóságot” (Törőcsik 2007. 35. o.) közelíti.
A modellben a vásárlást meghatározó tényezőcsoportok:
- A környezeti stimulusok, amelyek a tágabb-szűkebb vásárlásokban megjelenhető környezet
hatásait jelzik (környezeti szint).
- A vásárlói habitus, az egyén keretei (egyéni szint).
- Az adott, vizsgált vásárlás sajátosságai. Ezek az általános magatartástól eltérőek is lehetnek
(tranzakciós szint).
- A vásárlás következményei (következmények szintje).

Törőcsik (2007) modelljében a vásárlást befolyásoló tényezőket csoportosítja, és jelzi, hogy a
vizsgáltak a számos vásárlói magatartást befolyásoló tényezők közül csupán kiemeltek, amelyek
keretet adnak az elemzésnek.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. ábra: A vásárlói magatartásra ható tényezőcsoportok (Törőcsik, 2007. 36. o.)
A környezeti stimulus a modellben lehet személytelen vagy személyes. A személytelen környezeti

stimulusok a trendek és a cégaktivitások, a személyesek pedig az egyén közvetlen emberi
kapcsolatai.
A trendek olyan új jelenségek a társadalomban, amelyek a vásárlásokra fokozottan hatással vannak.
Ilyen például a vásárlás és a szabadidő összefonódása, az élményvásárlás megjelenése, az élet
gyorsulásának trendje, a kényelem, a változatosság iránti igény trendjei.
A szociális környezetet Törőcsik (2007) személyes környezeti befolyáskötegként értelmezi, amihez
a következő elemek sorolhatók: család, barátok, referenciacsoport, státusz, szerepek, hálózatok,
minták.
A cégek aktivitása, a marketingaktivitás állandó változásban van, folyamatosan alkalmazkodik a
változó trendek és a szociális környezet által befolyásolt fogyasztó igényei szerint.
A vásárlói habitus tényezői: az egyén vásárlási lehetőségei, az életstílus, az egyén és a vásárlás
alapvető viszonya, a vásárlási döntések egyéni rendszere. A vásárlói habitus azt a „stabil jellemzőt
testesíti meg, ahogyan egy ember általában a vásárlásokhoz viszonyul”. (Törőcsik, 2007. 40. o.). A
szerző az egyén vásárlási lehetőségei alatt vizsgálja, hogy mely vásárlási területen mozog. Ez
infrastrukturális adottság és szokás kérdése egyaránt, amit meghatároznak pénzügyi keretek, de a
piaci szintek ismerete is.

Az életstílus azt a módot jelöli, ahogyan az egyén tevékenységeit, érdeklődési köreit rendezi a
számára fontosnak tartott értékek mentén.
Az egyén és a vásárlás alapvető viszonya arra az alapbeállítódásra utal, amely szerint az egyén
pozitívan vagy negatívan áll a vásárlás tényéhez. A szerző két meghatározó tényezőt említ
példaként: nem- és trendaffinitás.
A döntési jellemzők egyéni rendszere a gyakran alkalmazott kiválasztási módszereket jelenti,
amiben meghatározó szerepet szán a szerző a tapasztalatnak. A különféle döntési eljárásokat a
vásárló tudattalanul alkalmazza a piacismert és involváltság mértékétől függően.
Az adott vásárlás feltételeit meghatározzák: a vásárló aktuális helyzete, a vásárlás
megvalósításának jellege, a szituációs külső hatások.

!
A vásárló aktuális helyzete:
- involváltság mértéke, hangulat, lelkiállapot,
- aktuális fizikai állapot,
- aktuális anyagi helyzet.
A vásárlás megvalósításának jellege:
- a vásárlás induló pozíciója,
- üzletválasztást befolyásoló tényezők,
- üzletválasztás.

!
A szituációs külső hatások:
- eladáshelyi marketingeszközök (POS, POP6),
- bolti atmoszféra,
- szociális környezeti hatások.

!
A tényezők fent leírt csoportosítása áttekinthetőbbé teszi a vásárlói magatartás megértését, de a
valósághoz közelítő elemzés további mérlegelendő szempontok bevonását igényli a szerző szerint,
amelyeket szintenként szoft és hard tényezőként különít el:
- környezeti szint: személyes (szerep, véleményvezetők, család, csoport), személytelen
(cégaktivitások, média, kultúra, trendek);
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Point of Sale, Point of Purchase

- egyéni szint: keretek (vásárlási lehetőségek, infrastruktúra, pénzügyi lehetőségek, piaci keretek),
habitus (vásárláshoz való viszony, életstílus, döntési szokások);
- tranzakciós szint: vásárló (lelkiállapot, anyagi helyzet, prioritások, az aktuális feladat jellege:
keresés, idő, energia, pénz, fontosság, involváltság), körülmények (boltválasztás, tömegvásárlás,
egytermékvásárlás, halmozott vásárlás, POS, szituáció);
- következmények szintje: a megvásárolt termék értékelése (lelkesedés, elégedettség,
elégedetlenség, teljes elutasítás), vásárlás értékelése (lelkesedés, elégedettség, elégedetlenség,
teljes elutasítás).
A komplex vásárlói modellben Törőcsik (2007) különbséget tesz az emocionális (változékony, adott
helyezettől függő) és racionális (nehezen befolyásolható) változók között.
A racionális elemek stabilitása magas, a hatás tartóssága jellemző, az érzelmek befolyása mérsékelt,
az impulzusokra való reagálás mérsékelt. Az emocionális elemek esetén a stabilitás változó, a hatás
tartóssága kevéssé jellemző, az érzelmek befolyása erős.

!
A modell dinamizálását az érzelmek bevonásával teszi a szerző. Ez az a tényező, aminek
következtében két azonos feladat, azonos helyszínen és módon induló vásárlás kimenete
különbözik. Törőcsik (2007) leírja, hogy a marketinggyakorlat nagymértékben alapoz az
érzelmekre, a vásárlói magatartás modellekben ez azonban alig jelenik meg. Az érzelmek „olyan
kellemetlen és kellemes belső izgalmi hatások, amelyeket többé-kevésbé tudatosítunk magunkban,
és amelyek befolyással bírnak intenzitásuktól függően is a cselekedeteinkre.” (Törőcsik, 2007.
43-44. o.) Az érzelmek hatása pozitív vagy negatív egyaránt lehet. A bemutatott modellelemeket
egy-egy konkrét vizsgálat során elemezhetjük aszerint is, hogy az adott elemre mekkora hatással
van az emóció és a ráció.
A modell négy alapszintje közötti összefüggéseket az 5. ábra szemlélteti:

személytelen környezet
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személyes környezet
a vásárló keretei
a vásárlói habitus
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-

Tranzakció
(adott vásárlás)
a vásárló részvétele
a körülmények hatása

-

Következmény
termékre vonatkozó
vásárlásra vonatkozó

4. ábra: A vásárlói magatartás modellje
Törőcsik, 2007. 42. o.

1.2.3. Termékorientált kölcsönhatásos magatartásmodell
Pakainé (1997) által kidolgozott modell összegezi a vásárlók azon meghatározó adottságait,
amelyek folytonos kölcsönhatása vezérli a döntéshozókat. A modell fontos sajátossága, hogy a
bútorpiac vizsgálatának területéről származik. Hangsúlyt fektet a belső indítékok, külső ingerek,
információforrások fogyasztói magatartást meghatározó szerepére, melyek termékcsoportonként,
vásárlási formának megfelelően eltérő súlyozásra tartanak számot. A modell termék-specifikussága
azt jelzi, hogy az adottságok közül azokra koncentrál, amelyek vizsgálata segítségével az adott
terméket előállító vállalkozások leginkább közel kerülnek a fogyasztók magatartásának
megértéséhez.
Fontos szempontként jelennek meg a modellben a vásárlási döntési szerepek, az informátorok
hatása és a választás, döntés során tanúsított involváltság, a döntéshozatali képesség, az én-kép, a
viselkedési változók vizsgálata, a vásárlók informáltsági foka.
A modell három fő részből áll: ingerek/indítékok, információszerzés és feldolgozás, vásárlási
döntéshozás. Az információszerzési és feldolgozói blokk tartalmazza a zavaró jeleket, észlelési

torzulásokat és az érdeklődés felébredési fázist. A „vásárlás döntési folyamata” részben a szerző
hangsúlyozza az érintettség döntésre gyakorolt hatását.
A vásárlás indítékai a modellben lehetnek belsők vagy külsők. A belső indítékok: specifikus
kívánságok, igények, fogyasztói szokások, vásárló szociodemográfiai, társadalmi, kulturális, egyéni
és viselkedésváltozóinak függvényei. A belső indítékok időben változók, és a vásárló életszituációja
is meghatározza azokat. A külső tényezők azok az információforrások, amelyek a vállalkozás
marketingaktivitása nyomán alakulnak ki.
A szerző leírja, hogy a modellben jelzett indítékok vásárlásra ható tényezőként csak együttes
hatásukban vizsgálandók. Termékcsoportonként, vásárlási döntési formánként7 eltérő súlyozásuk
szükséges. A fogyasztói piacon jelentkező három alapvető döntési forma alapját az egyén
tulajdonságai képezik. Rutinvásárlásnál a kényelemigény, a családi életciklus és a kulturális háttér
hangsúlyos. Impulzus vásárlások esetén az életstílus, az involváltság, a kulturális háttér, a
csoporthoz való tartozás a domináns. A valódi vásárlás esetében az informáltsági fok (sokszor a
szakértelem hiánya), az információ-igény, a döntéshozatal mechanizmusa, az árérzékenység, a
jövedelemszint és az életstílus a meghatározó.
A modell sémáját a 6. ábra szemlélteti.

!
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Rutinvásárlás, impulzus vásárlás, valódi vásárlás

5. ábra: Termékorientált kölcsönhatásos magatartásmodell Pakainé, 1997. 44. o.
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Vásárlás
lebonyolító
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A
V

Vásárlás utáni magatartás
használó

Elégedettség

Tapasztalat

MAKROKÖRNYEZET

Elég

1.2.4. Bútorvásárlói döntések folyamata
Bennington (2004) az Egyesült Államok bútorpiacára vonatkozóan fejti ki a vásárlási folyamat
meghatározó tényezőit. A modell jelentősége, hogy kifejezetten a bútorvásárlási döntéseket
vizsgálja, amit a tartós, önkifejezésre alkalmas fogyasztási cikkek között helyez el, és főként
egyéni döntésnek tart, amit azonban a szociális környezet elemei közül a család jelentősen
befolyásol.

!
Bennington (2004) tehát a bútort, mint tartós fogyasztási cikket definiálja, ami relatív hosszú
ideig mindenki számára, aki az adott lakásba lép szembetűnő, és információt hordoz. A bútorok
vásárlása mögött ritkán áll sürgető igény, ezért a vásárló kedve szerint halaszthatja, elhúzhatja a
vásárlást. Ezek a tulajdonságok meghatározzák a bútorvásárlási folyamatot, amelyet a szerző a
következő modellel ír le:

!
Igény

#

Keresés és
vásárlás

Vásárlási
döntés

Termékhasználat

Használat utáni
attitűdök

6. ábra: A bútorvásárlási folyamat (Bennington)
Bennington, 2004. 164. o.
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Igény

A felmerült igény lehet tudatos, vagy majdnem tudattalan. Adódhat abból, hogy a vásárló
véleményvezérei által hatásoknak van kitéve (mások lakásában tapasztaltak), vagy kiválthatja
valamiféle funkcionális igény (kényelmetlen otthoni ágy).
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Keresés és vásárlás
Bennington (2004) feltételezi, hogy a bútor speciális termék, így ez a szakasz általában hosszabb
időt vesz igénybe. A bútor nagy beruházást igényel, magas áru termék, ami reflektál a vásárló
személyiségére, így a döntés különös gondosságot, figyelmet kap. A döntést befolyásolja:
- más emberek bútorainak, lakásainak berendezése,
- saját személyes ízlés (tetszik/nem tetszik),
- magazinok, újságok hatása,
- lakberendezők hatása,
Az információgyűjtésnél:

- az Internet jelentőségét hangsúlyozza (FurnitureFan.com, gyártók oldalai),
- hirdetések figyelembe vételére (mi, hol szerezhető be) és
- a lakberendezők szerepére hívja fel a figyelmet.
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Vásárlási döntés
A szerző a vásárlási döntést több kisebb döntés összegződéseként értelmezi. Egy kanapé
vásárlásakor például, a vevő dönt a méretről, típusról, színről, gyártóról, kereskedőről, és még
akár a fizetés módjáról is.
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Termékhasználat
A szükséglet kielégítése miatt beszerzett terméknek visszaigazolást kell adnia a helyes döntésről,
amiről a gyártónak gondoskodnia kell már a termék tervezésének szakaszában. Nem mindegy,
hogy ki, milyen céllal használja a bútort, ki volt a fejlesztés célcsoportja.
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Utólagos attitűdök
A termékhasználat során keletkező attitűdök, amelyek meghatározzák, hogy a következő
beszerzéskor a vásárló visszamegy-e a kerekedőhöz, ragaszkodik-e az adott márkához. Itt nagy
szerepe van a kiegészítő szolgáltatásoknak, garanciának, szerviznek.
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Bennington (2004) a bútorvásárlói döntést befolyásoló tényezőket a következőkben határozza
meg:
1. kulturális hatások,
2. szociális hatások,
3. pszichológiai adottságok,
4. percepció,
5. verseny más iparágakkal,
6. családi életciklus,
7. fogyasztói várakozások,
8. jövedelem.

!
1. Kulturális hatások
Az Egyesült Államokban számos etnikai csoportot azonosítanak, amelyek különböző kulturális
jellemzőkkel bírnak. Ezek ismerete a terméktervezés és marketingkommunikáció szempontjából

Bennington (2004) által kiemelten fontos. A lakással kapcsolatos elvárások (építészet,
lakberendezés), a különböző életstílus az, amire a kulturális elemeknél figyelni kell.
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2. Szociális hatások
A bútor „szem előtti” tárgy, a szociális környezet számára látható és mások által is használt, így a
bútorvásárlói döntések esetén a szociális hatások meghatározóak. Számos befolyást gyakorló
csoport közül Bennington (2004) kiemeli a családot, személyes (face-to-face) csoportokat
(akikkel az egyén nap, mint nap kapcsolatba kerül, például szomszédok), a
referenciacsoportokat, a társadalmi osztályt.
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3. Pszichológiai adottságok
Alapvető attitűdök, vélemények befolyásolják a bútorvásárlási döntéseket. Bennington (2004) itt
említi az életstílust, és az alapvető értékeket (tradicionális).
A bútorvásárlás a döntési folyamat nehezen megfogható, szenzitív eredménye, mert egyéni,
személyiségjellemzőkön alapul.
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4. Percepció
Az a jellemző mód, ahogyan a vásárló a termékhez viszonyul. Bizonyos személyek a bútorban
státusz szimbólumot látnak, míg mások számára a státuszt egy autó jobban kifejezi. Az adott
szegmensben meg kell határozni a jellemző percepciókat.

!
5. Verseny más iparágakkal
A vásárló a családi jövedelmet is figyelembe véve összeveti a vásárlási lehetőségeket. A
rendelkezésre álló jövedelem felhasználásáról szóló döntésről van szó: nyaralni megy, bútort
vásárol, autót vásárol és így tovább.
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6. Családi életciklus
Bennington (2004) a következő életciklus szakaszokat írja le:
- A „tizes” és „huszas” évek között: 8-17 évesek, akik a szobájuk berendezésével kívánják
kifejezni ízlésüket, személyiségüket, barátok gyakori otthoni fogadása jellemző.
- Fiatal, egyedülálló: elköltözik otthonról, berendezi új otthonát, alacsony jövedelmű, alap
bútorok vásárlása, a státusz szimbólumai: autó, rekreációs termékek, egyéb nem
bútoripari termékek.

- Fiatal házasok: költözés előtt, a bútorvásárlás a költések legfőbb részét adják
- „Gyermek érkezik”: gyermekszoba berendezése
- A család gazdasági helyzete erősödik: bútorcsere jellemző. Az életszakasz bekövetkezhet,
amikor a szülő visszatér a munkába, vagy magasabb jövedelmet biztosító munkalehetőség
miatt, de lehet, hogy csak akkor, amikor a gyermek is dolgozni megy.
- Teenager gyermek a családban: Bennington (2004) abból indul ki, hogy fiatalabb
gyermekek mellett a lakásban lévő bútorok eléggé amortizálódottak ahhoz, hogy a család
lecserélje azokat. Emellett társadalmi elvárás is megfogalmazódik: a teenagerek gyakran
fogadnak vendégeket, barátokat.
- Nyugdíjazás után: a legfőbb bútorvásárlási ok, hogy kisebb otthonba költözik a
nyugdíjazott.
- Válás/különélés: két új háztartás keletkezik, amelyik közül az egyik biztosan új bútorokat
igényel.
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7. Fogyasztói várakozások
A jövővel kapcsolatos gazdasági (például inflációs) várakozásokat érti ez alatt a szerző.

!
8. Jövedelem
Jelenbeli, vagy hitelek által bevonható jövőbeli jövedelem és azzal kapcsolatos várakozások
befolyásolják a vásárlási döntést.
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1.2.5. Hoffmanné családi döntéshozatal modellje
A hazai kutatásokban is megjelentek a vásárlói magatartás megismerését célzó modellek. Saját
modellt Hoffmanné (1977) munkájában találunk, melynek középpontjában a háztartási döntések
mechanizmusának vizsgálata áll. A háztartást egy döntéshozatali egységként kezeli a szerző. A
modell a tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozik, és egyik feltevése, hogy a fogyasztói
döntések külső és belső hatások eredményeként születnek, ezért semmiképp sem esetlegesek,
véletlenszerűek és elszigeteltek.
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A modell tényezői a következők:
Gazdasági tényezők

Magatartási tényezők

Eszköztényezők:
- a jövedelem nagysága,
- a kiadási szerkezet,
- szabad rendelkezésű jövedelem hányada,
- a megtakarítások nagysága.

Magatartási tényezők:
- a beszerzési javak jellege,
- a takarékoskodás módja,
- a jövedelem beosztásának módja,
- a pénzjövedelmek kezelési módja.

Eredménytényezők:
Tervszerűségi tényezők:
- lakáshelyzet,
- részletvásárlási készség,
- tartós fogyasztási cikkek állománya és - az első látásra megvett termékek jellege
kora
és értéke (impulzusvásárlás).
- gépkocsi megléte.
Demográfiai tényező:
- háztartásnagyság.

Szubjektív tényezők:
- reklámbefogadó képesség,
- a vásárlás előtti döntések jellege.

!

Az eszközök és eredmények között közvetett kapcsolatot feltételez, és felhívja a figyelmet a
megtakarításon keresztül modifikálható tényezőkre. Az időtényező is szerepet játszik a
modellben, vagyis az, hogy melyik család mióta rendelkezik az adott jövedelemmel. Az eszköz
és magatartási tényezők némelyike között a modell közvetlen kapcsolatot feltételez. Például a
szabadon rendelkezésre álló jövedelem és a jövedelem beosztásának módja. A jövedelem
beosztásának módja és pénzjövedelmek kezelésének módja közötti kapcsolat meghatározza a
közvetve a megtakarítások nagyságát.
A modell az életmód alakulásának szempontjából negatív hatásokat jelöl meg az új lakással járó
diszkrecionális jövedelemcsökkenés kapcsán (nagyobb, új lakásba való költözéssel járó
költségnövekedés miatt csökken), ami adott (1977) társadalmi-gazdasági környezetben
értelmezhető.
A modell a szocialista gazdaság keretei között született, ezért számos megállapítása mára nem
érvényes. Érdemes azonban megvizsgálni azt a módot, ahogyan a háztartást egységként kezelve
közelíti a családok tartós javainak vásárlását, beruházásait.
A szubjektív tényezők között a vásárlás előtti döntések jellege jelenti azt a döntési
mechanizmust, ami a háztartáson belül érvényesül, azt, hogy a család tagjai a döntésekben
mennyire vesznek részt. A háztartás gazdálkodásában funkciók különíthetők el. Az egyes
családtagok feladatainak indokai a befolyásolás pontjaira is rámutatnak. Az életmód
formálásában Hoffmanné (1977) szerint a feleségeknek van kiemelkedő szerepe, akik a
döntéshozatalban érvényesítik ilyen jellegű szerepüket. A szintén szubjektív tényezők között
szereplő reklámérzékenység a vásárlás előtt és alatt elfogadott információforrásokra és azok

preferáltságára utal. A modell további „kényes eleme a családnagyság, mert közvetve az egész
háztartás gazdálkodási magatartását alapvetően meghatározza8.” (Hoffmanné, 1977. 85. o.)

!
1.2.6. Sheth családi döntéshozatal modellje

!

A Sheth-modell a családi döntés-mechanizmust helyezi a vizsgálódás középpontjába (1974). A
modell különálló pszichológiai rendszereket foglal magába (a 8. ábra bal oldalán), amelyek az
apa, az anya, a többi családtag elkülönülő vásárlói döntési folyamatát jelzik.
A modellben hét tényező található, amely egy specifikus vásárlási döntés egyéni vagy közös
voltát befolyásolja:
- a társadalmi osztály,
- az életstílus,
- a szereporientáció,
- családi életciklus,
- a felfogott kockázat,
- a vásárlás fontossága és
- az időkényszer.

!
A modellben ugyancsak megtalálhatók a vásárlás döntési folyamatának megszokott szakaszai:
-

az információgyűjtés,

-

az alternatívák értékelése és

-

a döntés.

!
A modell hiányossága, hogy a vásárlás utáni magatartás lényegére nem mutat rá. Munkám
szempontjából lényeges a modell családi jellege és a családi kapcsolatok ábrázolása (megjelenik
az apa, anya, más családtagok).

!
!

8#

A modell nyilvánvaló kapcsolatot feltételez az egy főre jutó havi jövedelem és háztartásnagyság között, a keresők
számának befolyására a családi jövedelemre.
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7. ábra: Sheth családi döntéshozatal modellje
Pakainé, 1997. 39. o.

1.2.7. Háztartások vásárlási döntéshozatala, Solomon és társai
Solomon és társai (2010) leírják, hogy a családi életcikluson alapuló koncepciók elterjedtek a
marketing szakirodalomban, mivel a családi szükségletek és kiadások az idővel változnak. A
családi életcikluson alapuló vizsgálatok a család összetétel és jövedelem összefüggésein
alapulnak. Az életkorral a tevékenységek és a termékkel kapcsolatos preferenciák változnak, ami
a jövedelemváltozásokkal szorosan összefügg. Számos olyan vásárlás van, amit fiatal éveiben
megtesz valaki, és nem ismétli meg a közeljövőben. A szerzők példaként említik a bútorokat
(tartós fogyasztási cikkek között), amelyeket a felhalmozási szakasz után csak szükség esetén
vásárol a család. Az egyes családi életciklusban más-más tipikus termékek iránti kereslet
tapasztalható.
A szerzők leírják, hogy számos modell törekszik a családi életciklus egyes lépcsőinek
megragadására, de ezen modellek használhatósága korlátozott, mert nem vesznek figyelembe
olyan fontos társadalmi trendeket, mint a nők változó szerepe, az alternatív életstílusok gyors
terjedése, gyermek nélküli vagy késői gyermekvállalók és egy-szülős háztartások terjedése.
Négy változó szükséges a változások leírásához: életkor, együttélési helyzet, a gyermek jelenléte
vagy nem léte a háztartásban, és a családtagok életkora. Az együttélési helyzet meghatározásakor

együtt élők alatt azon párokat értik (ideértve az azonos neműek együttélését is), akik hosszú távú
kapcsolatban élnek egy háztartásban.
A 1. táblázatban Solomon és társai (2010) a háztartásfő életkora, a háztartásban élők száma és a
gyermek jelenléte (és életkora) alapján határozza meg a családi életciklusokat.
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A háztartásfő életkora
35 év alatt

35-64 év

64 év felett

egy felnőtt a háztartásban

egyedülálló I.

egyedülálló II.

egyedülálló III.

két felnőtt a háztartásban

fiatal pár

gyermek nélküli pár

idősebb pár

két felnőtt és gyermek a háztartásban

teljes fészek I.

késleltetett teljes fészek

teljes fészek II.

teljes fészek III.

1. táblázat: A családi életciklus napjainkban
Solomon és társai 2010. 430. o.
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A fogyasztási, vásárlási szokásokban az egyes életciklus szerinti családok eltérő változatokat
mutatnak. Az önálló fiatal és fiatal pár családoknak tagjai írhatók le a legmodernebb nemi
szerepekkel, fogyasztásukban nagy mértékben jelen vannak olyan szabadidős tevékenységek,
mint mozi, kocsma, alkoholfogyasztás, sport. A tartós javak (mint otthon berendezése, autó)
vásárlása legjellemzőbb a teljes fészek, vagy gyermek nélküli pár életciklusban.
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A szerzők a családi vásárlási döntéseket olyan csoportos döntésként definiálják, amelyekben az
egyes tagok különböző szerepet játszanak. A családi döntések két alapvető formáját
különböztetik meg:
1. A konszenzusos vásárlási döntés esetén a család egyetért a beszerzés szükségességében,
véleménykülönbség abban adódik, hogy a hogyan valósítsák meg a vásárlást. Ebben az
esetben a csoport valószínűleg ütközteti a probléma megoldási javaslatokat, mérlegeli az
alternatívákat, amíg a csoport célja megvalósulást nem nyer.
2. A második esetben, ami az életben a szerzők szerint gyakrabban fordul elő, a csoport
tagjai különböző preferenciákkal rendelkeznek, és nem tudnak megegyezni egy olyan
beszerzésben, ami valamennyi érintett igényeit kielégítené. Az ilyen döntéseket alku,
kényszer, kompromisszum és a hatalomgyakorlás jellemzi. Konfliktus adódik, ha nem
sikerül teljes összhangot teremteni a családtagok szükségletei és igényei között. A szerzők
leírják azokat a tényezőket, amelyek a családi döntések konfliktusaiban szerepet
játszanak:

- Személyközi szükségletek (személyes beruházás a csoportban): a gyermekes
családoknak például nagyobb figyelmet fordítaniuk a ház berendezésére, mint a
már elköltözött gyermekes családok.
- A termékkel szembeni érintettség és a termék haszna (a termék kinek az igényeit
elégíti ki, ki fogja használni)
- Felelősség (beszerzés, karbantartás, fizetés stb.): a hosszú távú
következményekkel járó vásárlások esetén nagyobb az esélye az egyet nem
értésnek (pl. kutyavásárlás).
- Erőviszonyok (melyik családtagnak mekkora befolyása van a másikra a döntés
során): a tradicionális családokban a férfiak szerepe meghatározóbb, mint a nőké,
akik pedig a legidősebb gyermek „felett állnak” a hierarchikus szerkezetben.
Konfliktus adódhat, ha nagyobb befolyással rendelkező személy felhasználja azt a
saját prioritásainak érvényre juttatásában.
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A konfliktus mértéke függ attól, hogy a családnak milyen jellegű döntést kell meghoznia.
Léteznek tradicionálisan autokratikus döntések, ahol tisztázva vannak az erőviszonyok. Az
autóvásárlás lehet például teljes mértékben férfi szerep, míg a lakás dekoráció női.
A döntések másik formája a szinkronizált döntés. Ezeket együttesen hozzák a családtagok. A
Roper Starch Worldwide kutatása szerint (Solomon és társai 2010) a nők kezdeményezik az
élelmiszervásárlást, a gyermekek a játék-, ruha-, gyógyszervásárlást. Általában szinkronizált
döntések közésorolják a tartós fogyasztási cikkekkel kapcsolatos vásárlási döntéseket, mint autó,
háztartás felszerelés, bútor, otthoni elektronikai cikkek, lakberendezés design.
A döntéshozó meghatározása a családon belül Solomon és társai (2010) szerint rendkívüli
figyelmet érdemlő tevékenység. A kutatónak meg kell találnia, hogy a családon belül ki figyeli a
pénzügyeket. Fiatal házasoknál ez a szerep egy ideig közös, majd az egyik fél felvállalja az ezzel
járó felelősséget. A szerzők leírják, hogy a tradicionális családokban (különösen alacsony iskolai
végzettség esetén, ahol a férfi a főkereső) általában nők vállalják a családi pénzügyes szerepét.
Az új férfi-női szerepek mentén átalakulnak ezek a viszonyok. A magatartástrendek mellett a
kulturális hatások befolyása is nagy (például mediterrán családoknál a férfiak szerepe
meghatározóbb).
Négy tényezőtől függ, hogy a döntés milyen mértékben együttes, vagy egy személy felelőssége a
családon belül:

1. Nemi sztereotípiák: a párok, akik a tradicionális nemi szerepek mellett élnek,
meghatározzák a férfias (autó) és nőies (élelmiszer) termékeket, és a családon belül e
szerint oszlik meg a döntésben játszott szerep.
2. Fő kereső: a személy, aki többel járul hozzá a család forrásaihoz nagyobb befolyással bír.
3. Tapasztalat: ha korábban haszna származott a családnak egy adott döntés individuális
jellegéből, akkor az nagy valószínűséggel gyakorlattá válik.
4. Szociális-gazdasági helyzet: a középosztálybeliek több közös vásárlási döntést hoznak,
mint az alacsonyabb vagy magasabb státuszúak.

!
A szerzők leírják, hogy még mindig leginkább a nők felelősek a családi kapcsolatokért és az
ezzel járó beszerzésekért. Ilyen tekintetben ők hozzák meg a döntést a szabadidős
tevékenységekről, küldenek képeslapot, kommunikálnak (telefon) távolabbi rokonokkal,
döntenek arról, hogy a család kikkel kerül szociális kapcsolatba.

!
!
!

1.2.8. Bútorvásárlói magatartásmodell

!

A fentiekben bemutatott vásárlói magatartásmodellekben a döntési folyamat a
„problémafelismerés-információkeresés-értékelés-vásárlás-használat/igénybevétel-utólagos
értékelés” láncra húzható fel. Ehhez a döntési folyamathoz aztán a szerzők különböző hatásokat
(környezeti, egyéni) rendelnek. A bútorvásárlói folyamat modellezéséhez több, a fejezetben
bemutatott modell szolgált alapul. Meghatározó ezek közül a kotleri alapmodell (2002),
Törőcsik-féle (2007) modell. Az elsőként említett modellben hangsúlyos a döntési folyamat
mechanizmusának bemutatása. A külső környezeti tényezők (kultúra, társadalmi gazdasági,
technológiai, politikai környezet) és az egyéni jellemzők (kulturális, társadalmi, személyes,
pszichológiai) döntést befolyásoló tényezőként jelennek meg. A bútorvásárlás, mint tartós
fogyasztási cikk vásárlása, összetettebb vásárlási problémaként értelmezhető, ezért a vevő a
modellben szereplő valamennyi döntési szakaszon „keresztülmegy”.
Bizonyos termékkörök esetén, amelyek vásárlási gyakorisága alacsony, nem alakulhatnak ki
vásárlási automatizmusok és szokások, hanem minden vásárlás valódi döntést igényel. A
bútorvásárlás során is ilyen problémamegoldó vásárlási döntési folyamat zajlik. Ekkor a vásárlás
előtt a kockázatcsökkentés céljából széleskörű információk begyűjtése történik (több eladási
helyet felkeresnek, keresik az ilyen témájú információhordozókat, kikérik a számukra hiteles
emberek véleményét).

!
A bútorvásárlások vizsgálatakor Törőcsik (2007) magatartásmodelljének alapul vételét azért
tartottuk célravezetőnek, mert komplex módon tekint a vásárlási folyamatra, és az általunk
vizsgált magatartásmodelleknél szemléletesebben mutatja be a vásárlói magatartásra ható
környezeti tényezőket.

!
A bútorvásárlói magatartásmodell megadásakor az egyén családi döntésekben játszott szerepének
hangsúlyozása mellett figyelembe kell vennünk a döntéshozatal családi jellegét. A Sheth családi
döntéshozatali-modell lehetőséget ad a család tagjai közötti kapcsolatok, és azok döntésre
gyakorolt hatásának vizsgálatára. Sethnél a családi életciklus és az életstílus olyan tényezőként
szerepelnek, amelyek a döntések egyéni vagy csoportos jellegét határozzák meg.
Hoffmanné (1977) modelljének bizonyos tényezői is szerepelnek a lent megadott bútorvásárlói
modellben, de azok elsősorban az egyének személyes környezeti szintjén helyezkednek el:

- családi diszkrecionális jövedelem,
- családi kiadási szerkezet,
- háztartásnagyság,
illetve az egyének keretei szintjén az egyénközi kapcsolatokon keresztül fedezhetők fel:
- magatartási tényezők: családi pénzjövedelem kezelése, beosztásának módja,
- tervszerűségi tényezők: részletfizetési hajlandóság, spontaneitás a vásárlásban,
- szubjektív tényezők: reklámbefogadó képesség, vásárlás előtti döntések jellege
Hoffmanné (1977) a háztartást alapvető egységként kezelve állapította meg az arra ható
környezeti tényezőket, a Sheth -modellhez képest kisebb hangsúlyt fektetve a családon belüli
egyes személyekre, döntési struktúrákra. A bútorvásárlói magatartásmodell megalkotásakor
ezeknek figyelembevételére törekedtünk.

!
Solomon és társai (2010) családi életcikluson alapuló koncepciót fogalmaznak meg, a családi
életciklust a háztartások vásárlási döntéshozatalának egyik fő jellemzőjeként tárgyalják. Jelentős,
ahogyan a családi döntések közös jellemzőit megadják érintve a napjainkra jellemző társadalmidemográfiai trendeket, családon belüli szerepeket. A szempontok pontos megadása mellett nem
vállalkoznak családi döntéseken alapuló komplex modell felállítására.

!
Bennington (2004) a bútorvásárlói döntések vizsgálatakor a szociális környezet szintjén helyezi
el a családot és hangsúlyozza jelentőségét, ahogyan a pszichológiai tényezők között feltűnik a
bútorvásárlások vizsgálatának szempontjában általunk fontosnak vélt életstílus és alapvető
értékek (a szerző a tradicionális értékeket említi, de pontosabb definíciót nem ad).

!
A bútorvásárlói magatartásmodellben az ismertetett magatartás-modelleket szintetizálva, a
következőket ragadjuk meg:
- A szűk család egyes szereplőire (férfi, nő, gyermek), mint különálló döntési egységre
hatnak komplex környezeti hatások.
- A modellben a magatartástrendeknek megfelelően9 a gyermekek is bevonódnak a vásárlási
döntésbe, hatást gyakorolnak arra.
- Az opcionális jellegű kapcsolat, amely a férfi, női és gyermek családtagokat elvezeti a
vásárlási döntés egyes szakaszaiba jelzi, hogy azokban a különböző szereplők eltérő
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Gyermek felértékelődéséről ír Törőcsik [2006] az „új nő”,”új férfi”, „új gyermek” trendek jellemzésekor.

mértékben, az adott társadalomra jellemző férfi-női-gyermek szerepeknek megfelelő módon
vesznek részt.10
- Személyek közötti kapcsolatok által határozódik meg aztán a döntés jellege, tisztázódnak az
egyes személyek döntésben játszott szerepei. A modellben fontos annak vizsgálata, hogy a
család egyes szereplői a döntési folyamat mely szakaszaiba, milyen intenzitással
kapcsolódnak be. Ezt jelzi a modellt bemutató 9. ábrán szereplő kék színű szaggatott nyíl,
amely az egyes személyek opcionális kapcsolatát mutatja, a különböző döntési
szakaszokkal (problémafelismerés, információkeresés, döntés, vásárlás, használat, újbóli
értékelés).
- A tapasztalati hatás újszerűségeként jelenik meg, hogy egyenként érinti a család tagjait és
eredménye a következő döntéskor a vásárlói habitusban tűnik fel.
- Figyelembe veszi, hogy a döntési folyamatra hatással van a nemzetközi környezet is.

!
A bútorvásárlói döntések keretét adja a nemzetközi környezet (világgazdasági tendenciák
globalizáció, kereskedelmi viszonyok, korlátok), valamint a makrokörnyezet (gazdasági,
társadalmi, technológiai, természeti és jogi környezet). A vásárló lehetőségei tehát ezen keretek
közt értelmezhetőek, általuk határolt. A következő szint a szűkebb, vásárlót körülvevő
személytelen környezeti szint, ami alatt
- a fogyasztói magatartástrendeket, és
- a cégek marketingaktivitását jelenti.
Az általános magatartástrendek11 folyamatos figyelése a bútorpiacon tevékenykedő cégek
számára is nélkülözhetetlen, mert támogatja a szegmentáció szempontjainak azonosítását,
újragondolását. A bútoriparban tevékenykedő kis- és középvállalkozások számára rendkívül
fontos lehet a niche-marketing12

alkalmazása. Törőcsik (2007) megfogalmazza, hogy a

vállalkozásoknak a szegmentálás során egyre kisebb, pontosabban körülhatárolható csoportokat
kell létrehozni, számukra termékeket, szolgáltatásokat fejleszteni, majd eljuttatni, és a korábban

!
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TÖRŐCSIK [2006] az „új férfi tárgyalásakor” jelzi, hogy napjainkban, erősödő társadalmi és paci jelenlétük nyomán
külön kell kezelni a „meleg” kategóriát, mert a különféle területeken megnyilvánuló diszkrimináció elleni küzdelem
eredményeképpen ma már a társadalmi nyilvánosság előtt megjelenő férfitípus, amely napjainkra akár fogyasztói
szegmensként is meghatározható. Modellemben ettől eltekintve kizárólag a klasszikus, férfi-nő-gyermek(ek) családi
formára hagyatkozom.
11
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Általános trendek alatt értem azokat, amelyek számos termék vagy szolgáltatás piacán váltanak ki változást.

#
12

„Rés-marketing”, szűk piaci szegmensre koncentráló marketing.

nagy csoportként kezelt fogyasztókat egyre gyakrabban kell igényeik alapján kisebb csoportokra
bontani.

!
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8. ábra: Vásárlói magatartás modell a tartós fogyasztási cikkek piacán
Bednárik, 2010. 70.o.

!

Az általános magatartástrendek hatnak a bútorvásárlói döntésekre, ugyanakkor megjelennek a
kizárólag bútorvásárlást (lakberendezést) jellemző trendek, melyek feltárása fontos feladat lehet
a jövőben.
A cégek marketingaktivitásának vásárlói döntésekre vonatkozó hatása már a korai
magatartásmodellekben is megjelent. Bútorvásárlások kapcsán vizsgálni kell a termékpolitika,
árpolitika, csatornapolitika és kommunikációs politika szintjén tapasztalható kereskedelmi és
gyártói aktivitásokat.

!

A fogyasztóhoz közeledve a következő vizsgálati szint a szűkebb, személyes környezet vizsgálata
lesz, ahol a bútorvásárlások kapcsán különös figyelmet kell fordítani:
- a családi életciklus, a tágabb család (apa-anya-gyermek(ek)-en kívüli családi környezet)
hatása,
- a referenciacsoportok,
- a véleményvezetők
- a státusz,
- a szerepek,
- a szimbólumok vizsgálatára.

!
A harmadik vizsgálati szint az egyén keretei, amelyek végső soron meghatározzák a vásárlási
döntést. A bútorvásárlás szempontjából is meghatározó tényezők: életstílus, vásárlási lehetőség,
alapvető attitűd a bútorvásárlás kapcsán.

!
A modell kiemelt, 2009-es bútorpiaci kutatásunkban13 részletesen vizsgált részét jelenti az
életstílus, amely kutatása a nyolcvanas években került a vizsgálódások középpontjába.
Napjainkra a szegmentálás fontos tényezőjeként tartják számon, a szakirodalomban számos
szegmentációs modell alapjául szolgál. A német fogyasztásszociológiai megközelítésben az
emberek hétköznapi szerveződéseinek tipikus alapszerkezetét értjük alatta, amely „objektív”
tényezőktől relatíve függetlenül alakul, amit az emberek biografikus folyamatokon keresztül
fejlesztenek ki. Az életstílus tehát tapasztalatok (jártasságok) és cselekvési minták átfogó
összefüggése alapján értelmezhető az általam megadott modellben, és a szűkebb szociális
környezet által erőteljesen meghatározott.
A vásárlási szokások rugalmasságának megítélése függ az adott szokás funkciójától. E
tekintetben kiemelkedő szerepe van annak, hogy az adott szokás valóban kifejeződése-e az
egyéni életstílusnak, és hogy az életstílust mi jellemzi, milyen célkitűzésekhez igazodik, milyen
társadalmi keretbe illeszkedik. (Guthjahr, 1992) Az életstílus tehát „emberi alapszükségleten
alapuló szociális jellemző, ami az emberek integráció (tartozni valahová) és differenciálódás (az
egyediség) iránti egyidejű igényét testesíti meg” (Törőcsik 2007, 109. o.), és leginkább az
értékekkel jellemezhető, ami az egyéni döntések magatartásmintáját adja.

!
# A kutatás
13

Tanszékén

a Magyar Fa- és Bútoripari Szövetség megbízásából készült az NymE FMK IGI Vállalkozási és Marketing

A modellben szereplő vásárlási lehetőség alatt Törőcsik (2007) nyomán azt a keretet értjük,
amiben az adott személy vásárlása során mozog: infrastrukturális adottság és szokás, pénzügyi
keret, piacismeret.

!
Az alapvető attitűd, szintén Törőcsik (2007) magatartásmodellje szerint, a vásárló
bútorvásárlással kapcsolatos alapvetően negatív vagy pozitív beállítódását jelenti. Kérdésként
vetődik itt fel, hogy a vásárló mennyire éli meg kényszerként a bútorvásárlást.
A környezeti keretek között történik az egyéni vásárlási döntés, amely a S-O-R
magatartásmodellekből jól ismert szakaszokon keresztül zajlik. Tartós fogyasztási cikkek
esetében a szakirodalom feltételezi az ábrán jelölt valamennyi szakasz (problémafelvetés,
információgyűjtés, döntés, vásárlás, használat) létjogosultságát.

!
A bútorvásárlói döntések kapcsán a tanulás szerepe hangsúlyos, tekintettel arra, hogy a korábbi
felmérések adatai szerint magyar gyakorlatban nem jellemző a lakás egy időben történő teljes
berendezése, mert a bútorvásárlók túlnyomó része egy-egy bútort vagy garnitúrát vesz, ritka a
teljes lakást, házat egyszerre berendezők száma. A vásárlást pedig jelentős részben a lakással
kapcsolatos változások váltják ki. (Molnár – Józan, 2001 és Pakainé 2007)

!
A bútorvásárlói magatartásmodell az egyént a család keretén belül helyezi el, hangsúlyozza az
egyes családtagok döntési szakaszokra vonatkozó különböző szintű befolyását, valamint a
személyközi kapcsolatok jelentőségét, az egyéni szintű vásárlási döntések összehangolását. A
bútorvásárlói döntés az egyének szűrőjén keresztül (korábbi egyéni tapasztalatok és az egyes
egyént érő környezeti hatások eredőjeként) értelmezett és összehangolt, a családközi kapcsolatok
által meghatározott kompromisszumos döntés lesz.

!
A bútorvásárlói magatartásmodell igazolására a Magyar Fa- és Bútoripari Szövetség
megbízásából készült kutatás adott lehetőséget 2009-ben.
A kutatásban sor került a személytelen környezet bútorvásárlásokra gyakorolt hatásának
kutatásán belül az általános vásárlói magatartástrendek bútorpiaci érvényességének vizsgálatára.
Emellett bútorpiaci életstílus alapú szegmentáció készült, melynek igénye már 2001-ben
felvetődött az ágazatban: „A bútoriparnak át kell rendeződni a magyar piac fontosabb fogyasztói
szegmensei szerint. Ezek a rétegek az ezredfordulón még egyáltalán nem voltak kialakultak… A
közeli és főleg a távolabbi jövő piacán csak az a vállalat maradhat versenyben, amely jól

körülhatárolt piaci szegmensben a tömeggyártás technológiájával képes lesz a differenciálódó
egyéni szükségletek kielégítésére.” [Molnár, L. – Józan, A. 2001. 142; 146 o.]
A kutatásban feltérképezésre került a bútorvásárlói döntési folyamat családi jellege, a döntési
folyamat egyes szakaszaiban megfigyelhető (problémafelismerés, információkeresés, döntés,
vásárlás) a családi (férfi-női-gyermek) szerepek.

!

!
2. Trendkutatás a vásárlói környezet megismerésében
2.1. A trendkutatásról általában
A tartós fogyasztási cikkek vásárlói magatartásának vizsgálata szempontjából két lényeges
szempont a vásárlói magatartástrendek jellemzőinek és kutatási módszerek, valamint az
életstílus és életstílus kutatási módszerek megismerése. Elsőként a személytelen környezet egyik
elemeként értelmezett trendek, új jelenségek vizsgálatának módszereit, a trendkutatás elméletét
tekintjük át.

!
„A trendkutatás célja, hogy a jelenben feltűnő, de érzékelhetően erősödő társadalmi jelenségeket
felkutassa, feltárja azok okait és hatókörét, növekedésük várható hatásait a vásárlás, a fogyasztás
területén azért, hogy a gazdaság szereplőinek döntéseit alátámassza.” (Törőcsik, 2006., 15. o.).

!
Disch (1996) szerint trendkutatásra szükség van a globalizáció, tőkekoncentráció, az élesedő
verseny, a fogyasztók magatartásának előrejelzése, a döntések kockázatának csökkentése miatt.

!
Törőcsik (2006) hangsúlyozza a trendkutatások gyakorlati alkalmazásának jelentőségét a
szegmentáció szempontjainak megválasztásában, újragondolásában, új célcsoportok
feltárásában és megismerésében. A trendkutatások jó alapot szolgáltatnak új szegmentációs
ismérvek feltáráshoz, mert napjainkban nem feltétlenül elegendő a megszokott szegmentáció,
tovább kell haladni a csoportok megismerésében, és egyre kisebb, pontosabban körülhatárolható
csoportokat kell létrehozni, számukra termékeket, szolgáltatásokat fejleszteni és eljuttatni. A
korábban nagy csoportként kezelt fogyasztókat egyre gyakrabban kell igényeik alapján kisebb
csoportokra bontani. A „trendy” (Törőcsik, 2006. 15. o.) csoportok mindig kisebbek, mint a
klasszikus fő csoportok, de hatásuk átszivárog, és így azok újjá formálódnak. A trend és
ellentrend csoportok együtt mozognak. A néhány klasszikus csoport mellett a trend és ellentrend
csoportok lassan „klasszikus” csoporttá válnak és újabb jellemzőjű kis csoportok jelennek meg,
átalakul a társadalom többségi és kiscsoportos szerkezete. Törőcsik (2006) ezt a változást az
életkörülmények átalakulásából és a generációs élmények hatására kialakuló érték-orientációból
vezeti le.
A trendkutatás tehát a jövőkutatáshoz hasonlóan a jövő mozgásait kutatja és módszertanában is
hasonló a jövőkutatáshoz.

A jövőkutatás a társadalommal kapcsolatos jövő előzetes megismerésére irányuló intellektuális
tevékenység, a jövőfeltárás problémaköreivel foglalkozó tudományterület. (Nováky, 1999)

!
A jövőkutatás eredménye prognózis (Sipos, 1994) és/vagy jövőképalkotás (futurológia) (Kovács,
1975) lehet.
A prognosztika a folyamatok folytatódásának valószínűségét, módját vizsgálja matematikaistatisztikai módszerekkel. Megalapozója Kondratyev (1935), aki a gazdasági ciklusok és a
radikális technológiai innovációk összefüggését vizsgáló cikkében bemutatja azt a
megfigyelését, hogy az innovációk megjelenése időben ciklikus: az innovációk, különös
tekintettel a bázisinnovációkra14 egy-egy (hosszú) gazdasági ciklus emelkedő szakaszában
sűrűsödnek. Az iparágak születése, növekedése és hanyatlása, a gazdaság szerkezeti átalakulása
így az innovációk hatására alakul. A hosszabb ciklusok radikális innovációk köré szerveződnek.
A ciklus elején technológiai áttörések és társadalmi változások, vállalatszerkezeti átalakítások
jelennek meg. Az érettség és a hanyatlás szakaszokban a technológia folyamatos fejlesztése
történik. Eközben az új technológia a kifejlődés helyéül szolgáló iparágából fokozatosan
átvándorol más iparágakba, és ezzel hozzájárul további vállalatszervezeti átalakulásokhoz az
adaptálóknál.

!
Az első hosszú (ötven év körüli) ciklus kezdetét Kondratyev az 1790-es évekre, az első ipari
forradalom időszakára tette. Ez a ciklus, Kondratyev számításai szerint az 1840-es évek második
felében zárult.
A második ciklus vége az 1890-es évek végére tehető, meghatározója az acélipar fejlődése és a
vasút megjelenése, terjedése.
A harmadik ciklus az 1930-as években zárult le. Ebben a ciklusban az elektrotechnika, a kémia
és a természettudományos felfedezések jelentették az innovációt.
A negyedik ciklus egészen az 1990-es évek elejéig tartott. Ebben a kőolaj, a petrokémia, az
autógyártás és a tömegközlekedés (levegő és szárazföld) volt a mozgatórugó.
Az ötödik, napjainkban még tartó, de egyre inkább hanyatló ciklusban a hajtóerő az információs
technika, technológia. Az információs társadalom a Kondratyev-ciklusok logikája szerinti új
hajtóerő eredménye, ami az információs technológia fejlődése és elterjedése nyomán alakult ki.

#
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Kiindulópontja a mélypontot követő fellendülés ciklusnak. A bázisinnovációt az almazások szélesebb körét jelentő
követő innovációk jelentik, amely a tudományos-technikai transzfer következtében az alapiparágból szétterjed az
innováció és más iparágakban is jelentkezik.

!
Az új ciklusok kezdetét, illetve a korábbiak végét általában a technológia elterjedésének
bizonyos sajátosságaival szokták meghatározni. Jovanovic–Rousseau (2005) definíciója szerint
például egy-egy ciklus akkor adja át a helyét az új technológiára épülő új ciklusnak, amikor a
régi technológia adaptálása már nem halad előre, a technológia elterjedését mutató diffúziós
görbe ellaposodik.

!
Kérdésként merül fel, hogy a következő hatodik ciklus milyen innovációs alapokra épül majd.
Nefiodow (1999) szerint az egészségügy lesz a következő ciklus hajtóereje, mert a ciklusok nem
csak gazdasági, hanem társadalmi jelenségekkel is leírhatók, és ilyen értelemben a munkaerő is
lehet hajtóerő. Nefiodow (1999) az egészségügy mellett a következő kiemelkedő területeket
jelölte meg: információ- és tudáspiac teljesebbé válása, környezetpiac az ökológai innovációk
révén, biotechnológia fejlődése, nanotechnológia, alternatív technológiák és optikai
technológiák.

!
Amíg Nefiodow-nál (1999) a nanotechnológia még csak mint a jövő ígérete jelenik meg, addig
Szalavetz (2006) szerint ez a hatodik ciklus meghatározója lesz, és egyaránt radikális
változásokat hoz az információtechnológiában, az elektronikában, a távközlésben és a
híradástechnikai termékek gyártásában, a vegyiparban, az élelmiszeriparban, a hadiipari
termékek gyártásában, az űrkutatásban (Szalavetz, 2005). Várhatóan új alapokra helyezi
gyógyszeripart és a diagnosztikai és gyógyászati eszközök gyártását, a környezetvédelmi ipart,
az energiatermelést és –tárolást. A nanotechnológia segítségével létrehozott új anyagok új
tulajdonságokkal ruházzák fel a textilipar, az építőanyagipar, a fémalapanyag-gyártás és
megmunkálás, a papíripar, a műanyagipar és a járműipar termékeit.
Szalavetz (2006) a nanotechnológia globális gazdasági hatásokkal járó alkalmazási célterületeit
tehát három alappillérre építi, amelyek: az alternatív energiaforrások, a környezetvédelem és az
egészségügy.

!
A legújabb fogyasztói magatartástrendekben is nyomon követhetjük a „nano-bio-high” (Trend
Inspiráció, 200915) jelenséget. „A nanotechnológia atomi, molekuláris szinten kíséreli meg
kezelni az anyagokat. Kialakulása az 1960-as években a fullerén (a gyémánt és a grafit mellett a
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szén harmadik megjelenési formája) felfedezésével kezdődött. Mostanra a nanotechnológia …
beépült a fogyasztói termékekbe. … Jelentőségét jelzi, hogy egyes becslések szerint már
mostanában is naponta mintegy négy új nanotech terméket dobnak piacra.” (Trend Inspiráció,
2009)
A Trend Inspiráció kutatócsoportja szerint a fogyasztók biztonságérzetét növeli, ha a legújabb
technológia szerint piacra dobott termékeket használhatják, azt érezve, hogy az emberiség
bármely problémára képes megfelelő választ adni.

!
Kondratyev elméletét Schumpeter (1939) fejleszti tovább, és ezek nyomán alakul ki a gazdasági
fejlődés evolúciós elmélete, amely szerint egy-egy bázisinnovációt követően időről időre új
technológiát képviselő, új vezető iparágak jelennek meg, és ezek adják a gazdasági növekedés
dinamikáját.
Szalavetz (2006) felhívja a figyelmet, hogy a kilencvenes évek közepétől felívelő ötödik
Kondratyev-ciklus különbözik a korábbiaktól abban, hogy az információ páratlanul gyors
terjedése, a tudás könnyebb formalizálhatósága a technológiai előrejelzések módszereinek
fejlődése eredményeként már a K+F fázisban ismertté váltak az új, radikális technológiai
áttöréseket, vagyis a következő, a hatodik Kondratyev-ciklust ígérő fejlesztések. Az elemzők
nem az új technológia kifejlődését és elterjedését követően teszik nagyító alá annak gazdasági
társadalmi hatásait, hanem már a képlékeny fázisban sok információt tartalmazó technológia
előretekintő programok készülnek. A szerző a nanotechnológia kapcsán számol azzal, hogy az a
fejlődési pályája korai szakaszán várhatóan más technológiákkal (biotechnológiával,
információtechnológiával, a kognitív technológiákkal, vagyis a gondolkodási és tanulási
mechanizmust segítő intelligens rendszerek technológiájával és a mikroelektronikával) olvad
össze. Ilyen tekintetben a nanotechnológia általános célú technológia, amely Bresnahan–
Trajtenberg (1995) szerint könnyen tud kapcsolódni más technológiákhoz (technológiai
komplementaritás), így nagyszámú további innovációs lehetőséget teremtenek.

!
!
!
!
!
!
!

Horx (2000) a társadalmi korszakok következő struktúráját mutatja be, ahol a tudás-gazdaság
mint jövendő korszak szerepel (2. táblázat):
Agrárkultúra
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2. táblázat: Korszakok és jellemzésük

!

Horx, 2000. Törőcsik, 2006. 86. o. alapján

Horx (2000) a gazdasági fejlődés mozgatóit hosszú távon a következőkben jelölte meg:
- 2010-2040 az egészségügy időszaka,
- 2040-2080 az élettudományok kora,
- 2080-2150 a nanotechnika időszaka,
- 2150-2300 az új atomkor,
- 2300-3000 a csillagászat kora.

!
Törőcsik (2006) kifejti, hogy a prognózisok készítésének egyik alapja a kiinduló feltételek, a
célok, az időtáv és a figyelembe veendő információk körének a meghatározása. Emellett
hangsúlyozza a prognózisok felülvizsgálatának fontosságát, a folyamatokat befolyásolható, de
esetleg nem, vagy nehezen számszerűsíthető tényezők szerint. A matematikai-statisztikai
módszerek alkalmazása mellett hangsúlyozza a kvalitatív módszerek alkalmazását és a
megbízhatósági vizsgálatok, a folyamatos ellenőrzések jelentőségét.

!
A prognózis mellett a jövőkutatás másik területe a futurológia (komplex jövőkép). Az ezzel
kapcsolatos publikációk az 1960-as évektől váltak gazdaságszervezővé. Globális modelleket
fogalmaztak meg, a Földet érintő nagy problémakörök lehetséges kimeneteit elemezték.
Az előre jelzett trendek (Naisbitt, 1987, 1991) a gazdasági növekedés következményeire,
hatásaira figyelmeztettek, és fontos üzeneteket fogalmaztak meg a Föld védelmében.
A Római Klubba tömörült tudósok a múlt század hatvanas évei végén megfogalmazták, hogy a
gazdasági növekedésnek szigorú határai vannak, és a modern fejlődés vonala a környezet, a

társadalom és egyéni életünk katasztrófájához vezet. „A Római Klub jelentéseinek egyik
kidolgozója László Ervin volt. Megállapításai egyetemi tananyaggá váltak, s további kutatásokat
ösztönöztek, de a mindennapok gyakorlatában csak elszórtan érvényesültek. Ezért a világ néhány
vezető gondolkodójával és művészével együtt 1993 végén létrehozta a Budapest Klubot,
melynek célja az, hogy összehozza a felelősen gondolkodó embereket, s cselekvő erővé
változtassa az elszigetelt kezdeményezéseket.”16
Kozák (2008) is reagál a felvetett problémára, de a fogyasztás további bővülését jelzi azzal a
feltétellel, hogy a szereplők a környezetszennyezés, az ökológiai problémák, a demográfiai és
egyéb kihívások kapcsán folyamatosan szembesülnek azzal, hogy hosszú távon változásokra van
szükség. Valóban egyre több mozgalom jelenik meg, információ áramlik, és igyekszik a tudatos,
fenntartható fogyasztás irányába terelni a lakosságot.17
A futurológia irányzat másik vonalát képviseli Fukuyama (1994 és 1997), akinek írásai politikaitörténelmi vonatkozásokból levezetett társadalmi viszonyok leírásával, változásaival
foglalkoznak.

!
Törőcsik (2006) leírja, hogy a marketingkutatásokhoz kapcsolódva a gyakorlatban a jövőkutatás
mindkét irányzatát alkalmazzák, mégpedig ott, ahol:
- megfelelő adatbázis áll rendelkezésre a prognóziskészítéshez,
- várhatóan fordulatok következnek be a futurológiai irányultság és a jövőkép kvalitatív
módszerekkel történő kutatásában.
A szerző szerint a kutatások során nagy kihívást jelent a trendek változásainak (a telítődési
pontok) előrejelzése. A kutatót érdeklő kérdés, hogy milyen időtartam alatt lejátszódó
folyamatról van szó, milyen tényezők befolyásolják a folyamatot és mi lesz a következő lépés.
Amikor már nyilvánvaló, hogy a folyamat általános körben elfogadottá vált, az új trendek első
jeleiből következtetni lehet a következő hullámok jellegére.
A trendkutatás célja olyan fordulatok feltárása, amelyek a fogyasztók tudatában, körülményeiben
következnek be, és a nekik kínált termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban változásokat
igényelnek. A jövőkép egy bizonyos idő múlva bekövetkező helyzet leírása, a trend a jelenből
kiinduló jövőbeli folyamat megadása, bemutatva akár a fejlődés lépéseit, amíg eljut a jövőkép
állapotához. A trend egy olyan jellemző felvázolása, amely számos termék vagy szolgáltatás
#
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igénye nélkül a témában fellelhető jelentősebb honlapok: www.tudatosfogyaszto.hu;
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piacán vált ki változást. Bizonyos elemek azonban kiszámíthatóak, ezért a kutató nem mond le a
prognosztikában alkalmazott matematikai statisztikai módszerek alkalmazásáról, de emellett
nagy jelentősége van a kvalitatív kutatásoknak is.
A tudományterületek közötti elhelyezkedéséről Törőcsik (2006) a trendkutatás kapcsán
megállapítja, hogy az nem új tudományterület, hanem a jövőkutatás egy ágának a
gazdaságtudományok, társadalomtudományok területén való alkalmazása, ahol a kutató nem
makroszintű összefüggéseket keres, hanem mikroszinten az emberek csoportjainak
körülményeiben bekövetkező változásokat kutatja.

!
A trendkutatás jellemzői, amelyek elkülönítik a jövőkutatás klasszikus értelmezésétől:
1. A trendkutatások az emberek értékeinek, életstílusának és életkörülményeinek
vizsgálatából indulnak ki, új társadalomtudományi jellemzőket emelnek ki. A jövőkutatás
esetén is fellelhető ez, de ott nagyobb jelentősége van a környezeti, az átfogó tudományos
technikai, politikai és gazdasági elemzéseknek. Törőcsik (2006)
2. Inkább a mikroszintű vizsgálatok állnak a középpontban.
3. A trendkutatás módszertanát tekintve inkább kvalitatív, a kvantitatív technikák
jelentőségét nem megkérdőjelezve, de azokat inkább kiegészítő, alátámasztó módszerként
alkalmazva.
4. Trendkutatás nem a kormányzati piacon, hanem inkább a profit-orintált szférában
működik.
5. A trendkutatások nyelvezete ezért a szélesebb közvélemény számára érthető kell, legyen
és gyakran teátrális megfogalmazásokat alkalmaz a figyelem felkeltése végett.

!
Törőcsik (2006) a következőképpen foglalja össze a trendkutatással kapcsolatos kritériumokat:
1. A múlt és jelen rendelkezésre álló adatsorainak elemzése, a realitás tényezőnek szem előtt
tartása, a trendek kvantitatív megalapozása szükséges.
2. Az eredmények elfogadásához többféle módszerrel kell igazolni azokat.
3. Interdiszciplináris szemléletmód szükséges.
4. A bekövetkezési valószínűségre szkenáriókat kell kidolgozni.
5. A különféle jelenségek esetében különféle módon érvényes időhorizontokat kell
megkülönböztetni.
6. A feltételrendszer pontos körvonalait meg kell adni, hogy értelmezhető és megvédhető
eredményeket kapjon a kutató.

7. A visszacsatolás, a gyakorlattal ütköztetés, a trendkutatás eredményeinek időről időre való
újraértékelése szükséges a váratlanul bekövetkező események hatásainak vizsgálatára.
Ezek rövidtávon drasztikus fordulatot okoznak, hosszú távon a jelenség elterjedési
folyamatára, irányára, tempójára lehetnek hatással.

!
A trendkutatás a jövőbe tekintő törekvése miatt a marketingkutatástól eltérő, új módszerek
megjelenését hozta magával. A téma, a vizsgálat időhorizontja meghatározza az alkalmazott
módszereket.
Hankiss (2000) egy-egy átfogó momentum kiemelésével átfogó elemzést végez, amikor egy
bulvárlap egyetlen számának elemzésével mutat rá jelenségekre.
Kapitány-Kapitány (1995, 2000, 2002) szerzőpáros munkái a bútorvásárlói magatartás
vizsgálatához támpontot adnak. A lakások elrendezéséből, a tárgyak stílusáról vonnak le
következtetéseket trendkutatásaik során. A módszertan tekintetében a lakásbelsőkkel foglalkozó
magazinok elemzése mellett résztvevő megfigyelést végeztek, lakáshirdetésekre történő
jelentkezéssel. A kutatást kiegészítette még szakemberek megkérdezése, irodalomkutatás, és –
feldolgozás és egyéb megkérdezések. A résztvevő megfigyelés módszerét a szerzőpáros egy
2002-es munkájában továbbelemzi (Kapitány-Kapitány 2002), melynek egyik eredménye, hogy
szimbólumok értelmezéséhez viszi közel a kutatókat. A módszer hátrányaként említik a kutatók a
szubjektivitás jelenlétét, ami bizonyos fokig kezelhető. A kutatói „távolság” betartása, a felvétel
szabályainak szem előtt tartása ezt a célt szolgálja. További problémaként fogalmazódik meg a
kapott eredmények időbeli és térbeli kiterjesztése, mert azok „itt és most” érvényesek. A
szimbólumok sűrített tartalmúak, több információt hordoznak, érzelmeket közvetítenek. A
trendkutatás szempontjából fontos a szimbólumok új tartalma, az új szimbólummá váló tárgyak,
jelenségek, illetve a szem elől eltűnő tárgyak és jelenségek vizsgálata.
Törőcsik (2006) összefoglalja, hogy a trendkutatás során azokat a tárgyakat és jelenségeket
(szimbólumokat) keressük, amelyek:
- Látványosan feltűnnek, ismétlődnek és/vagy hirtelen nagy mennyiségben fordulnak elő új
jelenségek, korszakjelzőkké válnak bizonyos dolgok, vagyis meghatározó jellegűek és
egyértelműen dekódolhatók.
- Botrányok jelzik/jelezhetik azokat, amelynek feltétele a tartósság.
- A vizsgált tárgy/jelenség széles körben elfogadottá válik, az emberek ugyanúgy tudják
értelmezni és értékelni, egyre több embernek válik fontossá a birtoklása.

- A korábbi normákhoz képest újnak minősül, az extrém helyett „trendy” a jelzője
birtoklónak, a társadalmi elfogadottsága tehát növekvő.

!
A trendkutatási módszerekről összefoglalóan Törőcsik (2006) leírja, hogy a kvantitatív kutatási
technikák kizárólag attitűdvizsgálat jellegű és ismételt kutatásként alkalmazhatók a trendek
vizsgálatakor. Az eredmények több év viszonylatában történő összehasonlítására tartja
megfelelőnek a kvantitatív módszerek alkalmazását. Az adatfelvételek között eltelt idő legalább
két év kell, hogy legyen. A szokásos országos 1000 fős reprezentatív mintához képest a szerző
növelt-elemszámot lát szükségesnek, hogy a „kis cellák is felszínre kerüljenek” (Törőcsik, 2006.
53. o.).
A kvantitatív kutatásokkal kapcsolatban kérdésként veti fel, hogy az ilyen, alapkutatás jellegű
vizsgálatokat ki finanszírozza. Liebmann-Zentes (1996, 2002) is jelzi, hogy az alapkutatás
(stratégiai szövetségben) eredményeit további kutatásokon keresztül fordítanák le az adott,
cégszintű problémára, ami által szeparálttá válna az egyes cégek piacismerete. Törőcsik (2006)
társadalmi szintű független kutatóintézet létrehozását is elképzelhetőnek tartja.
A szerző összességében a kvalitatív és kvantitatív módszerek együttes alkalmazását javasolja,
hozzátéve, hogy a fókuszcsoportos és interjú technikák esetében is fennáll annak a veszélye,
hogy nehezen vagy nem tudnak támpontul szolgálni a vizsgálat tárgyáról. „Kvalitatív kutatás
témakörönként való ismétléssel, vagyis a kutatási cél meghatározása után kialakított jellemző
csoportok képviselőinek megkérdezése témakör-lehatárolások szerint ismétlődéssel. Ez az eljárás
is nagyobb ívű, nagyobb költségvetésű projektet vetít elénk.” (Törőcsik, 2006. 53. o.) Az igazán
új jelenségek megismerésére a szerző további módszerek alkalmazását javasolja, mert azok az
említett klasszikus módszerekkel nem láthatók. Kiegészítő módszerként a sajtóelemzés, a
véleményvezérek megkérdezése kerül szóba, amely a fogyasztóktól átvezet a szakértők világába.
A szakértői megkérdezések jó alapot jelenthetnek az általában megnyugtató fogyasztói
megkérdezések hiányában, melynek jó iránya lehet a Delphi-módszer alkalmazása. Az utcai
trendkutatást Törőcsik (2006) színesítő elemként értelmezi, ami kifejezetten a rövid távú piaci
alkalmazkodást támogatja. Javasolja még megfigyelési rendszer kiépítését, ami hosszabb távú
vizsgálatot jelent, mert az új jelenségek egy-két viszonylatában vállnak érdekessé. A statisztikai
jelentések, adatok vizsgálatát feltárásra nem tartja alkalmasnak, de a jelenségek követésére
hasznos módszerként ajánlja.

!

2.2. Trendkutatás a bútorpiacon

!
Az új jelenségek feltárásához elsődlegesen kvalitatív kutatási módszerek ajánlottak. Ezt a
szakirodalom széles körben tárgyalja (Malhotra 2001, 2009; Törőcsik 2006; Héra-Ligeti 2005;
Falus-Ollé 2008; Babbie, E. 2003, Gordon– Langmaid, 1997, Mountinho, L. 2002). A kvalitatív
eredmények igazolására azonban szükségesek a kvantitatív módszerek is, de a korábbi adatsorok
kvantitatív elemzésével is fellelhetők a trendkutatás számára értelmezhető hipotézisek.
Az általunk javasolt trendkutatási rendszert a következő ábra szemlélteti.

!
A bútorpiaci trendkutatási rendszer moduljai

!

Alaphipotézisek

Tartalomelemzés az újságokból és
elektronikus médiumokból jelentés félévente

Innovatív vállalkozások
megfigyelése - jelentés
félévente

Véleményvezetőkkel
készített interjúk jelentés félévente

!

Statisztikai jelentések, adatok
vizsgálata – jelentés félévente

Hipotézisek megfogalmazása

félévente

Szakértői csoportok
kétévente

!

Hipotézisek újrafogalmazása

Részt vevő megfigyelés jelentés félévente

Szakértők 1. Delphi
módszer

Köztes kutatási
jelentés

Szakértők 2. Delphi
módszer jelentés
évente

Kvantitatív kutatás - kétévente

visszacsatolás
Kutatási cél: bútorpiaci trendek feltárása, folyamatos figyelése, általános magatartástrendek érvényességének vizsgálata a bútorpiacon

"
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9. ábra: Bútorpiaci trendkutatási rendszer moduljai
Bednárik, 2010. 165.o.

Az ábrán szereplő kutatási modulok

1. Tartalomelemzés az újságokból és elektronikus médiumokból:
- lakberendezéssel, építéssel, építészettel foglalkozó magazinok elemzése
- lakberendezéssel, építéssel, építészettel foglalkozó honlapok, blogok18 és
az említett területek megjelenése a közösségi portálokon
- lakberendezéssel, építéssel, építészettel foglalkozó TV műsorok elemzése
Egész évben tartó rendszeres elemzésre van szükség, legalább félévente történő jelentéssel a
vizsgált területről.
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A tartalomelemzés modulban elvégzendő feladatok19:
- újonnan felbukkanó témák rögzítése, felfedezésük a többségi vagy szubkulturális
fórumokon,
- egyre nagyobb terjedelmet nyerő témakörök figyelése,
- szemiotikai elemzések: a fogyasztói kultúrában fellelhető szöveges és vizuális kódok és
szimbólumok halmazának vizsgálata20 . Az elemzések menete: kontextualizálás,
összehasonlítás, a kód struktúra identifikálása (visszatérő kód, jellemző kód figyelmeztető
kód).
A modul részletes kidolgozásakor a figyelésre szánt média pontos meghatározásakor fontos,
hogy azok száma belátható mennyiségű legyen úgy, hogy közülük meghatározó ne maradjon ki.
A figyelés szempontjait is pontosan ki kell dolgozni (terjedelem, új szóhasználat, fogalom, ami
magyarázatot igényel, új irányokat ki értékeli annak, az új témakörök milyen mennyiségi szintje
az, ami már elemzendőnek számít). A módszer alkalmazásakor biztosítani kell, hogy legalább
témakörönként ugyanaz a személy végezze a figyelést a különféle média esetében.

!
!
!
!
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2. Szakértők megkérdezése
18
!

Példaként: http://gyermekszoba.blog.hu/2010/06/18/gyalogolj_at_az_elefanton; http://kedvencotthon.blogspot.com/;
http://agyasztaltv.blog.hu/2010/05/05/mennyibe_faj_egy_lakberendez; http://www.designbutorok.hu/; http://
www.epulettar.hu/blog.aspx [Letöltések 2010. június]
#
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#
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TÖRŐCSIK 2006 nyomán

Egyre gyakoribb szóhasználat, amely utal az új stílusra és a hívószavak tartalmára, árnyalataira, új képi ábrázolások
(színek, témák, bemutatás stílusa), a diffúziós hatás, az elterjedés üteme, módja, köre.

A szakértői megkérdezésekhez javaslom a Delphi-módszer21 alkalmazását, amely szakértők
többszöri megkérdezése után alakít ki hipotéziseket a vizsgált jelenségről.
A kutatás során a következő területekről kerülhetnek bevonásra szakértők: média, értékekértékváltás, család, mobilitás, munka, identitás, fogyasztás-marketing, lakberendezés, építészet,
nemek viszonya, technológia, divat-lakberendezés, egészség, környezettudat, oktatás, esztétika,
életstílus, fiatalság-idősek, szabadidő.
A szakértői megkérdezésekre félévente érdemes sort keríteni.
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3. Véleményvezetők megkérdezése
A kutatásba öt véleményvezetői csoport bevonását tartom szükségesnek:
- fizetetlen önkéntesekkel interjúk készítése22,
- laikus véleményvezetőkkel, a „trendalakítókkal”23

(„trendsetter”)

interjúk készítése,
- a trendalakítók egyik speciális csoportjával a rajongókkal24 interjúk
készítése,
- korai elfogadókkal készített interjúk. Jellemzőik: magas érintettség,
nyitottság az újítások iránt, jól informált, aktív információkeresés,
szociálisan aktív, véleményvezető a különféle kapcsolataiban,
- objektív, profi véleményvezetőkkel25 történő interjúk készítése
- véleményvezetők megfigyelése (internetes aktivitás, blogok, Facebook)
Jelentés készítése félévente szükséges.

!
!
21
#

Szakértők a feltett kérdésekre válaszolnak a jövőképpel kapcsolatban. Az eredményeket megkapják és a második
körben a többiek véleményének ismerétében vagy fenntartják álláspontjukat, vagy módosítják. A különböző
szakterületek képviselői által megadott jövő-szcenárió lesz az eredmény.
22
# Akik

tapasztalatból, meggyőzésből adnak tanácsot környezetüknek, ezért „autentikus, objektív, kompetens módon
jelenik meg az ajánlásuk” [TÖRŐCSIK, 2006. 37.o.]. Az önkéntesek egymással is kapcsolatban vannak és segítik
mások döntéseit véleményük nyilvánosságra hozatalával, aminek az Internet kiváló fórumot jelent.
23
#

„…bizonyos területeken jó érzékkel … veszi észre az újat ... Szeret „nézelődni” ténylegesen vagy virtuálisan, jó
ízlése van, naprakész információkkal rendelkezik és szívesen ad tanácsot. … Elsősorban mintaadó szerepük
kiemelkedő, vásárlásaik, látható fogyasztásuk befolyásolj a környezetet.” [TÖRŐCSIK, 2006. 37.o.].
24
# Akik

egy meghatározott termékről az átlagosnál többet tudnak, ezért válhatnak véleményvezetővé az adott témában.

# A profi
25

véleményvezető abban különbözik a szakértőtől, hogy nem feltétlenül ismeri mélyen az adott területet, de
szélesebb hatóköre van (pl. médiumokban szerepel, népszerű lapokban publikál). A profi véleményvezető lehet objektív
(pl. kritikus, tesztelő, tanácsadó) vagy szubjektív (pl. cégnek elkötelezett). TÖRŐCSIK [2006]

4. Résztvevő megfigyelés
Kapitány-Kapitány (2000) nyomán végezhető lakáshirdetésekre történő jelentkezéssel.
Hosszabb távú vizsgálat, mert az új jelenségek egy-két év viszonylatában vállnak
megfigyelhetővé.
Félévente történő kutatási jelentés.
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5. Innovatív vállalkozások megfigyelése
Az innovatív vállalkozások szerepe meghatározó a holnap fogyasztását tekintve. A Bútoriparban
tevékenykedő vállalkozások között találunk innovatív ötletek felvonultatókat, amelyekre a
trendkutatás során érdemes figyelni (példaként a már említett Árkossy Bútor vagy a környezetés egészségtudatos trendeket korán felismerő Sixay Furniture).
Egész évben folyamatos, legalább félévente összegző kutatási jelentés elkészítése javasolt.

!
6. Szakértői csoportok
A szakértők, vállalatvezetők és kutatók félévente szervezett találkozója, ahol az aktuális
trendekről (feltárt és előre jelzett, várható) cserélnek tapasztalatot.

!
7. Kvantitatív kutatás
A disszertációban kifejtett primer kutatás nyomán kétévenként történő adatfelvétel, feltárt
trendek kutatása attitűdállításokkal, visszacsatolás, piaci szegmensek kutatása.

!
8. Statisztikai jelentések, adatok vizsgálata
A jelenségek követése szekunder kutatás segítségével, amely folyamatos visszacsatolást és
hipotézisek formálást szolgálja.
A munka további folytatása tehát e fejezetben írtak szerint is számos lehetőséget rejt magában.
Egy komplex trendkutatási rendszer felállítása és működtetése azonban nem valósulhat meg a
bútoripari ágazat támogatása nélkül. Pozitív, hogy a Magyar Fa – és Bútoripari Szövetség
felfigyelt a piac kutatásának szükségességére és 2001 óta támogatja az ez irányú törekvéseket.

!
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3. Vásárlói magatartás a bútorpiacon
3.1. Társadalom és fogyasztás Magyarországon
A kilencvenes évek közepéig a hazai fogyasztást nagyban meghatározták a hatvanas évektől
alakuló, formálódó kereskedelemi egységek. Ilyen volt a budapesti Divatcsarnok, a Skálák, vagy
Centrum Áruházak. Kozák szerint (2008) a fogyasztásban visszafogott ötvenes évek után
felerősödött a nyugati minták hatása. „A hatvanas évektől a nyolcvanas évekig a lakosság
egyharmada jutott korszerű lakáshoz” (Kozák, 2008. 20. o.). Ekkor sokan városba költöztek. A
konszolidálódó városi értelmiség ekkor kezdett el folklórt gyűjteni, az átlaglakásokat pedig
elborították a márkás italok palackjainak gyűjteményei, mint a beszivárgó nyugati kultúra
szimbólumai. Egyre több külföldi áruféleség (kozmetikumok, italféleségek) volt kapható és a
jelentéktelen „nyugati” tárgyak felhalmozása a stabilitás és vásárlóerő látszatát keltette, amit
később tetőzött az új áruvásárlási kölcsönök megjelenése (még az ezredforduló előtti
áruhiteldöpping előtt). Minél több áru jelent meg a polcokon, annál nagyobb igény
fogalmazódott meg a megkülönböztetésre is. A fogyasztók, hitelek bevonásával, gyakran átlépik
státuszcsoportjuk határait. Érdekességképpen: 2009. decemberében a fennálló lakás célú hitelek
állomány 833 472 db., összegük 3 920 041 millió Ft. (http://portal.ksh.hu stADAT-táblák)

!
Vizsgáljunk meg a fogyasztást meghatározó társadalmi tényezők közül néhány, témánk
szempontjából kiemelhetőt!

!
Fontos tendencia a bútorvásárlás szempontjából is a fiatal korosztályok népességen belüli
csökkenése és a családszerkezet változásai. A háztartások egyre kisebbek lesznek, ami
megváltoztatja a vásárlói igényeket is.
A magyarországi demográfiai trendeket vizsgálva megállapítható, hogy az ország népessége
folyamatos csökkenést mutat. A férfiak születéskor várható élettartama a KSH adatai szerint
(Demográfiai évkönyv, 2005) 1970-ben 66 év, 204-ben 68 év. Ugyanez a nőknél 72 illetve 76,9
év. A családalapítási szokások (házasságok csökkenő száma) változása mellett a gyerekvállalási
kedv is csökkent. A rendszerváltás óta a házasságkötések számának csökkenése 2005-ig
meghaladta a 40 %-os értéket. Az ezredfordulón a népesség csökkenése mellett nőtt a
háztartások száma, ami azt jelzi, hogy csökken a háztartásméret. Jelentős növekedést mutat az
egyszemélyes háztartások száma, ami a fogyasztás szempontjából jelentős változásokat hoz.

Amíg 1960-ban még csak minden hetedik háztartás állt egy emberből, addig 2005-re szinte
minden harmadik. A kétszemélyes háztartások a hetvenes években és nyolcvanas években
növelték súlyukat, amit az ezredforduló után is megtartottak. 2005-ben az 5 vagy több személyes
háztartások aránya nem érte el a 18 %-ot, a 4 személyeseké 15 %, a 3 személyeseké 19 %, az 1
illetve 2 személyeseké 30-30%.
A Kozák (2008) prognózisa szerint 2020-ra az összes háztartás 30 %-a csak időskorúakból26 áll
majd. Szintén 30 %-ot fog kitenni a fiatal – és középkorú háztartásvezetővel rendelkező családok
csoportja. Rámutat, hogy a születésszám csökkenése mellett a családban jelen lévő gyermekek
száma nem csökken, ami azt jelzi, hogy a gyermekek egyre később hagyják el a családi fészket.
Az otthon maradó fiatalok jobb anyagi helyzetben, így „extra” igényeiket is ki tudják elégíteni.
Felhívja emellett a figyelmet az egyszemélyes háztartások között a „szingli” szegmensre, ahol az
egyedülálló fiatal vásárlók egyedi, a többi háztartástól jól megkülönböztethető vásárlási
szokásokat mutatnak. Hasonlóan felhívja a figyelmet a jobb anyagi helyzetben lévő
gyermektelen párok csoportjára.
Réteg

Esetszám

Százalék

18–34 éves egyedülálló

81 665

0,8

18–34 éves háztartásfő, házas, gyerek nélkül

191 602

1,9

18–34 éves háztartásfő, házas, gyerekkel

1 158 972

11,6

35–49 éves háztartásfő, házas, gyerekkel

2 475 869

24,7

50–x éves háztartásfő, házas, gyerekkel

1 700 200

17,0

Egy szülő gyerekkel

408 219

4,1

35–64 éves egyedülálló

351 901

3,5

35–64 éves háztartásfő, házas, gyerek nélkül

1 698 289

17,0

65 éves és idősebb háztartásfő, házas, gyerek
nélkül

806 776

8,1

65 és idősebb egyedülálló

460 997

4,6

Egy háztartásban együtt élők

675 513

6,7

10 010 003

100,0

Összesen
3.

táblázat: A különböző háztartástípusba tartozó népesség száma és aránya
Altorjai, Sz.- Havasi, É.(2006): Kényszerek és választások, KSH
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50 év felettiek

A következő fontos környezeti szempont a megtakarítások mértéke. Kozák (2008) leírja, hogy
Magyarországon nem jellemző a megtakarítás még a vagyonosabb rétegek körében sem. A
háztartások nem rendelkeznek akkora jövedelemmel, ami a mindennapi és társadalmilag elvárt
fogyasztáson túlmenően lehetővé tenné a megtakarítást. A Gfk Hungária Piackutató Intézet
kutatásai szerint (2007) a lakosság 69 %-a forintbetétben, 12 %-a készpénzben tartja a
megtakarításait. Az életbiztosítás 23 %-ban az értékpapír 10 %-ban, az önkéntes nyugdíjalap 12
%-ban jellemző. A legalacsonyabb státuszú társadalmi csoportokban csak minden nyolcadik
lakosnak van életbiztosítása, míg az AB27 kategóriában az életbiztosítással rendelkezők száma
ennek háromszorosa. A megtakarítási célok közül a „váratlan kiadások” vezetik a lakosság
listáját, amit a gyermekek jövője és a nyugdíjas évekre történő takarékoskodás követ. A
társadalom nagyobb része nem engedheti meg magának az öt napnál hosszabb nyaralást.
„A valamilyen megtakarítással rendelkező háztartások aránya nem változott 2005 és 2007 között.
Két éve is, és a 2007-es vizsgálatban is a háztartások fele rendelkezik valamilyen általunk
felmért megtakarítási formával. A kedvezőtlen makrogazdasági környezet eredménye, hogy 2005
és 2007 közöt 34%-ról 38%-ra nőt azon háztartásoknak az aránya, amelyek szerint egyáltalán
nem valószínű, hogy a következő évben tudnak megtakarítani.” (Szivós, P – Tóth, I. Gy. szerk.:
Tárki Monitor Jelentések 2008)

!
A jövedelmeket vizsgálva azt mondhatjuk, hogy 2007-ben a nettó egy főre jutó éves jövedelem
875 837 Ft. volt. Az egy főre jutó költés „lakberendezés, háztartásvitel” kategóriában 29 473 Ft.
2007-ben. 2010. első negyedévében az egy főre jutó átlag havi nettó kereset 135 006 Ft. volt. A
legmagasabbak a keresetek Budapesten, Közép-Magyarországon, a legalacsonyabbak az ÉszakAlföldön. (http://portal.ksh.hu stADAT-táblák)
„A magyar háztartások 2007 szeptemberét megelőző időszakban havonta átlagosan 131448 Ft-ot
költöttek, két éve ugyanez 126249 Ft volt. Ez nominálisan 4–5 százalékos növekedést jelent, ami
azonban a 113 százalékos általános fogyasztói árindexszel számolva 7–8 százalékos
reálcsökkenéshez vezetet. Ezt a trendet támasztja alá a KSH jelentése is, amely a Háztartási
Költségvetési Felvétel havi felméréséből származó 2007. első félévi folyó fogyasztási adatai
alapján a lakossági fogyasztás 1–2%-os volumencsökkenését valószínűsítette egyéves
távon.” (Szivós, P – Tóth, I. Gy. szerk.: Tárki Monitor Jelentések 2008)
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A Tárki Monitor Jelentések (2008) kutatásaiban vizsgált területekkel való lakossági
elégedettségről mintegy 15 évre visszamenően vannak adatok. A kutatásban vizsgálják, hogy a
lakosság mennyire elégedett: élete eddigi alakulásával, jövőbeli kilátásaival, életszínvonalával,
családon belüli kapcsolataival, egészségi állapotával, munkájával, lakásával, lakókörnyezetével,
jövedelmével.
A 15 éves mélypont több dimenzió esetében is az 1997-es év volt. A jövőbeli kilátásokkal, a
munkával és az élet eddigi alakulásával való elégedettség kivételével az összes többi területen
1997-ben mérték a legalacsonyabb elégedettségi szintet.
Az emberek többsége a családi kapcsolataival, lakásával, lakókörnyezetével és munkájával a
legelégedettebb, amit az egészségi állapottal való elégedettség követ. Az elégedetek aránya
pedig – minden mért évben – az anyagiakkal összefüggő életszínvonal és jövedelem
dimenziókban a legalacsonyabb.
A TÁRKI (2008) kutatási eredményei szerint legnagyobb arányban a legfiatalabbak, a magasan
iskolázottak, a Budapesten és megyeszékhelyen élők, az aktívak körében pedig vállalkozók
bizonyulnak elégedettnek. Sem az életkor, sem a jövedelmi decilisek mentén nem találtak
egyértelműen lineáris kapcsolatot a kutatók az elégedettség szintjét tekintve. Az életkornál 40
évet, a jövedelmi deciliseknél a hatodik decilist jelölték meg vízválasztóként.

!
3.2. Vásárlói magatartástrendek
A „fészek-meleg” keresése; stabilitás trend az élet megpróbáltatásai elől a saját házba való
visszahúzódást jelenti. Ez minél több közösségi funkció otthonba történő vitelét jelenti (iroda,
uszoda, szolárium, fitness-terem), melyek Törőcsik (2006) szerint a „kinti élet” fenyegetettsége
elleni védelmet nyújtja. A hobby tárgyak Törőcsik (2006) a díszítés, a haszontalan, de közérzetjavító tárgyak begyűjtése a lelki szükségleteket elégíti ki.

!
Jelentősége lehet az egotrendnek Törőcsik (2006), amely az egyén előtérbe helyezését, egyéni
igényei szerint gyártott termékek iránti és személyre szabottság iránti igényt jelent, amely a
2010-es trendek között is hangsúlyt kap. Ennek ellentrendje a „mi”- érzés, amely a valahová
tartozás szükségességét, csoportok szerveződését jelzi. Ehhez kapcsolódóan OLINS (2004)
szerint egy valamirevaló márka az egocentrikus világban a vallási hit pótléka lehet.

!

Már 2008-ban megfogalmazódott az a trend, amely a határtalanság igényét jelzi előre: „…Az
elégedettség kivívását megnehezíti ez a trend: az egyénre szabott kínálat elvárása mindennapossá
válik. …. Az exhibicionizmus a legújabb fogyasztói trend meghatározó eleme, mert minden az
önkifejezés eszközévé válhat. A fogyasztó által készített tartalmak mind a szerzőről szólnak, az ő
gondolatait tükrözik és tárják a nagyvilág elé.” (TREND INSPIRÁCIÓ, 2008-as trend
www.trendinspiracio.hu letöltés 2010. április). A határtalanság trendje nagy kihívást állít a
vállalatok elé, azzal, hogy az egyéni igényekhez való mind teljesebb alkalmazkodást tűzi
zászlajára. „Ki kell találni a fogyasztó gondolatait, észre kell venni a jeleket, hiszen vágyik rá,
hogy megértsék.” (Trend Inspiráció, 2010-es trend www.trendinspiracio.hu letöltés 2010. április)
Ez azért sem egyszerű feladat, mert jellemző a multi-identitás és identitáskeresés. A fogyasztó
számtalan szerepben tűnik fel, énképét meghatározza a társadalom és az egyén interakciója, ami
folyamatosan változik. A változás gyakorisága egyénenként és életkorcsoportonként különböző.
(Trend Inspiráció, 2008, 2009) Jellemző trend a „Buy into” (Trend Inspiráció, 2009), ami szerint
a fogyasztók „bevásárolhatják” magukat a kívánt szerepbe, megvehetik a véleményvezérek
kedvenc márkáit, és azon keresztül azonosulnak azok identitásával. Mindezt nem kizárólag
önmaguk szórakoztatására teszik, hanem azért, mert csodálatot, elismerést várnak a
környezetétől.

!
A fogyasztás vizsgálatakor érdemes figyelmet fordítani a hedonizmus ellentrendjeként jelentkező
új aszketizmusra, ahol a lemondás, illetve a más szempontok szerinti vásárlási döntés kerül
előtérbe. „… az ilyen típusú fogyasztók nem akarnak feltétlenül sokat és értelmetlenül „újat”
vásárolni, másrészt a minőségi termékek, megbízható márkák vásárlásával be is biztosítják
magukat… nem kell minden látszólagos újdonság-hullámmal együtt menni, lehet az átütő
újdonságig várni.” (Törőcsik, 2006. 65.o.)

!
A termékválasztási alapértékek között szerepel a „high-tech”, virtualitás trend, ami az előnyeit
élvezőkre, kihasználóira és lemaradókra osztja a társadalmat. Mártonffy (2005) egy olyan jövőt
jósol, ahol a konyha munkalapjába épített kijelző felajánlja a kamrában található alapanyagokból
elkészíthető ételek receptjét. A Microsoft jövőképe szerint egy otthon teljesen automatizált. A
Frankfurtban 2010-ben megrendezett „light+building” építészeti és technológiai vásáron28
bemutatásra került számos, az otthont irányító központi panel, amely olyan multifunkciós, óriási
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http://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen/erleben.html letöltés: 2010. április

digitális kijelzővel felszerelt kontroller, ami a lakás minden eszközét irányítja (szobák
hőmérséklete, a sötétítő dőlésszöge, zenelejátszó és a tévé, robotkutya). A vásáron bemutatott
intelligens ház (Enocean cég) innováció: a központi „agy” a külső hőmérséklet, a napfény, a
beérkező és felhasznált energia, valamint más alternatív, például geotermikus hőforrások
figyelembevételével biztosítja az optimális energiafelhasználást az épületen belül. A rendszer
célja, hogy a külső energiafelhasználás a nullához közelítsen.
A Pro Smart Metering29 egy másik kezdeményezés, ami mögött egy olyan kísérleti rendszer áll,
amely információt ad a lakás használójának, hogy például mennyivel több a fogyasztása, mint
amennyit a napelemekkel, napkollektorokkal megtermelt. A rendszer fejlesztőinek célja, hogy
önmérsékletre hívják fel a figyelmet.
A technológia fejlődése nyomán előtérbe kerülő trend, hogy „a fogyasztók szeretik
megtapasztalni a távoli jövő jelenlegi jelenségeit, legyen szó futurisztikus épületekről,
járművekről vagy otthoni szórakoztató elektronikai eszközökről. Amellett, hogy a high-tech
iparágak termékei megkönnyítik, esetenként jobbá teszik a fogyasztók életét, megerősítik a
kontroll érzetét is. Biztosítják abban, hogy a jövő kihívásaira mindig lesznek
megoldások.” (Trend Inspiráció, 2009 www.trendinspiracio.hu letöltés 2010. április)

!
A következő jellemző trend a „felvilágosult” fogyasztó megjelenése. Törőcsik (2006) leírja,
hogy fogyasztók egyre inkább ismerik jogaikat, lehetőségeiket és ennek megfelelően várnak
tájékoztatást, kiszolgálást a vásárlásaik kapcsán. A Tudatos Vásárlók Egyesülete „az etikus,
környezetileg és társadalmilag tudatos vásárlás népszerűsítésért”30 dolgozik, és célja, hogy
hozzájáruljon „a fogyasztói értékek és a vállalati működési gyakorlatok pozitív, a társadalmi és
természeti környezet fejlődését támogató változásaihoz.”31 A szervezet, véleménye szerint,
etikátlan magatartást tanúsító vállalatok ellen bojkottot is szervez, ami alátámasztja Törőcsik
(2006) által előjelzett növekvő fogyasztói/vásárlói hatalmat.

!
A „Janus-arcú fogyasztót” Törőcsik (2006) úgy jellemzi, mint aki ugyanazon termékkategória
különböző termékeivel szemben másféle árérzékenységet tanúsít, viselkedése nem konzisztens.
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A bútorvásárlásra ez úgy értelmezhető, hogy például egy ülőgarnitúra kapcsán alacsonyabb
ugyanazon személy árérzékenysége, mint a nappali más bútorai esetében.

!
Törőcsik (2006) jellemző trendként írja le a tanácsadás iránti igényt, amely azt jelzi, hogy a
vásárlók bizonyos döntéseket, amelyhez kevés tudással rendelkeznek, szakértőkre bíznak.

!
Említi az „öregedő társadalmak” helyzetét, ahol az idősgondozás, az életminőség fenntartása
komoly gondot jelent, ha a társadalom 30-40%-a 60 év feletti.
A Trend Inspiráció32 honlapján megfogalmazza, hogy a generációs határok elmosódása, a
fiatalok kései felelősség- és gyerekvállalása miatt a korosztályok közelednek egymáshoz, a
klasszikus életív határok lassan eltűnőben vannak. A kutatók 2009-ben a senior célcsoport
igényeinek feltárását, és a számukra történő termékfejlesztést nagy kihívásként jelölik meg,
jelezve, hogy az új célcsoportként megjelenő társadalmi réteg számára még nincsenek kiépült
piacok. Ugyanezt jelzi Kozák (2008) is.

!
Jellemző trend még a luxus demokratizálódása (masstige) (Trend Inspiráció, 2009), ami szerint a
felsőpiaci márkák lefelé terjeszkednek, egyre elérhetőbbekké válnak a fogyasztók nagyobb
csoportjai számára.

!
A technika fejlődésével az internet határtalan lehetőségei lettek a többség számára elérhetőek,
lehetővé téve a megmutatást, és a tetszés iránti vágy beteljesülésének új lehetőségeit. A w2me
trend33 szerint az egyént egyre kevésbé korlátozza az idő és a tér köszönhetően az internet adta
lehetőségnek. A virtuális térben az ismertségi és kapcsolattartási kör szélesedik. Az egyén
lehetőségei korlátlanok: „indíthat blogot, létrehozhat egy vállalkozást, egy önálló show-t,
terméket tervezhet, értékelhet és kifogásolhat, megoszthat és hálózatosodhat.” (Trend Inspiráció,
2010-es trend www.trendinspiracio.hu letöltés 2010. április). A fogyasztó az új technológia adta
lehetőségekkel véleményformálóvá válik, amit a vállalkozások napjainkra felismertek, és a
legújabb marketingeszközök szerint igyekeznek is saját szolgálatukba állítani34. A MiY (Make it
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! A lakberendezés
34

területéről példaként említhetőek blogok, amelyek azonban nem „egyszerű” vásárlók által
jegyzettek: http://gyermekszoba.blog.hu/2010/06/18/gyalogolj_at_az_elefanton; http://kedvencotthon.blogspot.com/;
http://agyasztaltv.blog.hu/2010/05/05/mennyibe_faj_egy_lakberendez

Yourself) trend szerint tehát a hétköznapi emberből megbecsült tanácsadó, elismert közösségi
ember (blogok, facebook, egyéb közösségi oldalak) lesz.

!
Az internetes tudás nyomán megjelenik a közösségi vállalkozó. „A web2 érdekes jelenségét
testesítik meg a közösségi vállalkozók. Ők olyan felhasználók, akik internetes közösségi
hálózatukból, illetve különböző közösségi oldalakon (e-bay, vatera, secondlife stb.) való
kereskedésből élnek. A vállalatok egyre nagyobb potenciált látnak abban, hogy a közösségi
oldalak társadalmi hálózatain keresztül kommunikáljanak a fogyasztókkal.” (Trend Inspiráció,
2009)

!
A „re/virt” trend szerint (Trend Inspiráció 2010) a virtuális térből egyre inkább visszatérünk a
valós térbe, a virtuális és valós tét visszahat egymásra. A trend alapján jellemző a „tervezd meg
online, valósítsd (vásárold meg) meg offline” (Trend Inspiráció 2010) mozgalom, amely szerint
terjednek az online tervezőprogramok. Számos példa sorolható fel: a lakberendezés (IKEA),
ruházkodás (H&M), frizuraválasztás (NIVEA fodrász).
A megosztott business35

új trendnek megfelelően megjelentek az olyan vállalkozások,

amelyeknél a felhasználók terveznek és reklámoznak, terjesztik saját maguk által tervezett
termékeket, a vállalat pedig gyárt és szállít. Ezáltal egyre több egyedi, meghatározott
mennyiségben készülő „kis termék” kerül látószögünkbe, amit egy-egy egyén neve fémjelez. „Ez
a trend a kis- és középvállalkozások elé is új lehetőségeket vetít, hiszen az együttműködés, és a
megosztás számukra is új erőforrásokat rejt. Az internet már nem csak ingyenes információs
bázis, hanem üzleti lehetőségek tárháza.” (Trend Inspiráció, 2010-es trend
www.trendinspiracio.hu letöltés 2010. április)

!
Megjelenik egyúttal az alkotó fogyasztó, aki a fogyasztótársaival és a vállalatokkal is szívesen
osztja meg véleményét. Ez azt a trendet jelöli, amely szerint a fogyasztók szívesen vesznek részt
a termékek tervezésében, és egyes vállaltok már a tervezési fázis ötletgyűjtési szakaszán túl
komplex problémákat tárnak a nyilvánosság elé, a „kollektív tudás erejében reménykedve”.
(Trend Inspiráció, 2010-es trend www.trendinspiracio.hu letöltés 2010. április). 2009-ben a
termelő-fogyasztók (prosumer) kerültek a szerzők látókörébe, akik közösségi portálokon
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mondanak véleményt. Ezek a fogyasztói információk korlátlanul, helytől és időtől függetlenül
elérhetők.

!
A széttöredezett, „patchwork” társadalom 2006-ben megjelenik Törőcsik (2006) munkájában. A
2010-es trendek között a kutatók hangsúlyozzák, hogy a fogyasztó világa, amely sok kis
mozaikból áll össze, állandó változásban van. Ennek oka a tudás- és figyelemkorlát, az
információdöpping, a szabványtalanság (töredezett életutak, patchwork családok, multiidentitás).
A kép összerakása a fogyasztó feladata, amely azonban nyomásként nehezedik rá,
bizonytalanság érzete fokozódik. A 2010-ben morzsa/age-ként (Trend Inspiráció, 2010) definiált
trendben jelölt töredezett fogyasztói csoportok jellemzők, amelyek már nem érhetők el a
hagyományos marketing szemléletmóddal, módszerekkel. A fogyasztók kis célcsoportokat
alkotnak, és elvárják a személyre szabottságot.
Összességében a fogyasztó szeretné, ha minden a saját igényeihez formálható lenne, ha saját
maga, egyetlen eszköz, felület segítségével helytől és időtől függetlenül irányíthatná a dolgait.
Összehangolható, egymásra és a fogyasztóra figyelő és reagáló rendszert szeretne maga körül
tudni (Trend Inspiráció 2010).

!
A bútorgyártó vállalatokat is érintő trend a „transz/kontroll” Trend Inspiráció (2010), amely
szerint a fogyasztók átlátható cégeket szeretnének, elegük van a feleslegesen túlmisztifikált, és
ellenőrizhetetlen kínált előnyökből. A fogyasztók jobban hisznek a társaiknak, mint a cégeknek,
ezért is terjedtek el a véleményezésre és értékelésre kiválóan alkalmas blogok, internetes
fórumok. Trend Inspiráció (2010) szerint a fogyasztói értékelés, pontozás, megosztás lesz a jövő
reklámja. „A blogok, az értékelő csillagok, a „hozzáadott vélemények”, az „új hozzászólások”,
pontok adnak támpontot a fogyasztóknak a döntésükben. Mindez elsősorban online történik. (A
bloggerek, értékelők válnak sztárokká, véleményvezetőkké, így nem csoda, ha a reklám már
ezen a szinten is jelen van.)” (Trend Inspiráció 2010)
A transzparencia iránti piaci igény azt jelenti, hogy a fogyasztó a teljes termelési folyamatot át
kívánja látni. Megjelent a felelősségteljes gondolkodás a fogyasztói körben, aminek hatására
egyre több vállalat nyúl a CSR tevékenységhez (nagyobb vállalatok éves CSR jelentést tesznek
közzé36), ami mellett megjelent a transzparenciára való törekvés kényszere is a vállalatoknál, a
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B. – SIMON GY. [2008] A társadalmi felelősségvállalás könyve. 25 magyarországi vállalat rövid CSR
jelentése (DEMAX Művek Kft.)

„homályosra csinált transzparencia” (Trend Inspiráció 2010-es trend www.trendinspiracio.hu
letöltés 2010. április).

!
A CSR egyik jellemző területe a környezeti fenntarthatóság középpontba helyezése. A korábban
megjelent ökotrendekre adott válaszként 2010-re kialakulóban van az ökohibridség (Trend
Inspiráció 2010), amely belátja, hogy teljesen tiszta öko-magatartás nem létezik, mert az élet
bizonyos területein betartjuk, más területein felrúgjuk a szabályokat. Az egyensúly keresése
kerülhet a középpontba „zöld” és kevésbé „zöld” magatartásformák között.
A megjelent „Generation g, Nagylelkű Generációt” (Trend Inspiráció 2010) a szociális és
gazdasági szemléletmód váltás jellemzi, ami a középpontba az „én” helyett a közösséget helyezi.
A CSR (Corporate Social Responsibility) iránti fogyasztói igény fogalmazódik meg, az egyének
közelebb érzik magukhoz a vállalatot, akik emberséggel, adakozással, kedvességgel támogatják a
környezetüket. Megjelent az ún. „lelkiismereti vásárlás” (Trend Inspiráció 2010), ami azt jelenti,
hogy a termékkel szemben elvárt lesz öko- és adakozó jelleg. Az ökosikk trend nem csupán az
ökotudatos vásárlásról, magatartásról szól, hanem ennek kommunikálásáról is. A fogyasztók
szeretik megosztani egymással, hogy felelős módon gondolkodnak, viszonyulnak a
környezetükhöz. Az Eco-embedded termékek a környezettudatos termékek második generációja,
amelyek maximálisan a környezeti szempontok szerint kerültek fejlesztésre és az „átlagos
termékek” teljesértékű helyettesítői. A kutatók szerint a jövőben a fejlesztés mellett az
ökotermékek olcsóbbá válása lesz jellemző, megjelenik az olcsó-öko, ami a korábbi termékek
olcsóbb változatainak, illetve az olcsóság jegyében tervezett öko-termékek megjelenését hozza.
A CSR mellet az egyéni felelősségvállalás a PSR (Personal Social Responsibility) erősödik. A
fogyasztók mikrokörnyezetükben fellelhető problémák megoldása kapcsán felismerik saját
felelősségüket.
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Trend Inspiráció (2010) előrejelzései szerint 2010-ben az állandóságra való törekvés, az

állandóság iránti vágy lesz a jellemző. A fogyasztók megelégelik az állandó bizonytalanságot,
fontos lesz „megtalálni az egyensúlyt az idő nyomása alatt, a munka-család-én általi kihívások
között” (Trend Inspiráció 2010-es trend www.trendinspiracio.hu letöltés 2010. április). A kutatók
szerint előtérbe kerül az információ utáni még erőteljesebb vágy, mert mindenből a „leget”
kívánják megtalálni a vásárlók.

!

A fogyasztók törődésre vágynak, ami a gazdasági válság kapcsán kialakult nehéz gazdasági
helyzetben, szociális bizonytalanságban még inkább előtérbe került. Ez megmutatkozik az
állammal kapcsolatos attitűdökben, és a vállalatok társadalmi felelősségvállalása iránti igényben
is. „A személyre szabott törődés élménye különösen hatásos lehet a fogyasztói elégedettség és a
lojalitás növelésére. Csak azok tudják teljesíteni a törődés követelményét, akik tudják, hogy a
vásárlóiknak pontosan milyen igényeik vannak.” (Trend Inspiráció 2009-es trend
www.trendinspiracio.hu letöltés 2010. április). Ezzel együtt előtérbe kerül a lokalitás. A helyben
készült termékek keresettebbek, mert földrajzilag minél közelebb van a termelő a fogyasztó
számára, annál hitelesebb.
A fogyasztói elvárások kapcsán megjelenik az autentikusság (Törőcsik, 2006) keresése az
élménykeresés ellentrendjeként, ahol a show helyett hitelesség kerül előtérbe. A megbízható
gyártó, kereskedése megtalálása nagy energia-befektetéssel jár, tudatosságot és elkötelezettséget
igényel a vásárlótól. A válság kapcsán a trend erősödéséről számolnak be a kutatók (2009). A
„távol és a közel” trendek esetében a lakberendezésre hatást gyakorolhat a „gyökerek” keresése
trend. Ez a magyar hagyományok, régiségek keresését és látványos megmutatást jelenti.
Törőcsik (2006) szerint a generációs emlékek felfedezése és beépítése a környezetbe fellendült
(retro irányzat).
2009-ben szintén a gazdasági válság kapcsán megjelent a „határtalanság határa” (Trend
Inspiráció 2009) trend, ami szerint a válságot megelőző hitelbőség kapcsán a fogyasztók
megszokták, hogy vágyaiknak gyakorlatilag nincs határa. A hitelek visszafogásával az emberek
vásárlási korlátokkal szembesülnek, a kiadásokat egyre inkább meg kell fontolni. A vágyak
lassan változnak, ezért a vállalatoknak segíteni kell a fogyasztókat az átállásban, az elvesztett
örömök pótlásában.
A diszkontvilág terjedési trendjének a válság hatására történő erősödését jelezték a kutatók 2009ben. A cheap sikk trend olyan termékekről szól, amelyek az innovativitáson keresztül válnak
olcsóvá. A bútorvásárlást érintő egyre erősödő trend a DIY (Do It Yourself). Ezek a
diszkontváltozatok legkorábbi változatai. A DIY termékek és szolgáltatások köre a kutatók
előrejelzése szerint bővülni fog, a költségmegtakarítás domináns formáit jelentheti. „A DIY
különböző szinteken valósulhat meg. Szereld magad. A gyártók, szolgáltatók a fogyasztás előtti
fázist ruházzák át a fogyasztóra, ezáltal megajándékozva őket az alkotás örömével, ugyanakkor
jelentősen olcsóbban lehet őket kínálni.” (Trend Inspiráció, 2009-es trend
www.trendinspiracio.hu letöltés 2010. április)

A kutatók szerint a luxusról a jómódú középosztály nem lesz hajlandó lemondani a válság
nyomán sem, legfeljebb a „fapados” változatokat fogják keresni. Megjelennek a
diszkontváltozatok, amelyek olcsóbbak, de gyengébb minőséget is képviselnek. A csipetnyi
luxus trendje, ami a középosztály törekvése volt, hogy a luxusmárkák legolcsóbb termékeit
vásárolja, most a lecsúszó tehetősebbek számára is alternatívát kínál a fogyasztásuk
átformálására. A fogyasztók már bizonyos szolgáltatásokat, termékeket nem jutalomként, hanem
elvárásként ingyen kívánnak megkapni.
A cheap design trend, ami a design demokratizálódását jelenti a szerzők szerint korábban
kezdődött folyamat. Eleinte a szépség, esztétikusság, praktikuság összhangja magasabb
minőséget képviselő, drágább termékekkel szembeni elvárásként fogalmazódott meg. 2009-ben
jelezték, hogy a megfelelő design a középpiaci termékek esetében is kötelezőnek számít. A trend
szerint a fogyasztók minél ötletesebb, szebb termékeket szeretnének, minél olcsóbban.
Megjelent az „új nő”, amely trend felfűzhető a nemi szerepek változására, ami szembeötlő az
évezred elején. Az egyre öntudatosabb női vásárlók minden területen azt várják, hogy
partnerként kezeljék őket. A karrier-építő nő mellett megjelenik egy új kategória az „otthonmenedzser” (Törőcsik 2006. 69.o.), aki szervezi a háztartást, informálódik a családi vásárlási
döntések előtt, gazdálkodik a család erőforrásaival, gyermeket nevel. Ez a tevékenység jelenthet
„csak” időleges kiszállást a munka világából.
Törőcsik (2006) leírja, hogy a férfiakkal kapcsolatos elvárások is módosultak az évek során, de a
nőkkel ellentétes módon. Megjelent az „új férfi”, akivel kapcsolatos szerepelvárás, hogy
érzelmeket mutat, érzékeny, családjában átvesz ellátási, gondoskodási feladatokat. Az új férfi a
képzett, középosztálybeli és közepes vagy annál magasabb jövedelmű férfiak között jellemző.
A férfiakra ható bútorvásárlást érinthető magatartástrendek:
- A férfi egyszemélyes háztartások száma várhatóan nőni fog, de várhatóan sokrétűbb
fogyasztási motivációkkal rendelkeznek majd.
- A férfiak jobban vonzódnak a virtuális világhoz, a technika újdonságaihoz.
- A férfiak várhatóan nemcsak a „kint használt” termékekkel kapcsolatban lesznek
informáltak, hanem a házon belül használt termékek körében is.
- A gyerek, mint „új luxus” jelenik meg az új évezredben. A gyereke gondozásában való
nagyobb részvétel magával vonja azt is, hogy a férfiak gyermekeknek szánt termékeket
egyre gyakrabban vásárolnak.
- A férfiaknál a státusszimbólumok egyre kevésbé jelennek meg a vásárlásban, önmagukat
és nem anyagi lehetőségeiket akarják láttatni.

Törőcsik (2006) a két nem közötti különbségeket, amelyek a vásárláshoz valló attitűd, a vásárlási
szokások tekintetében adódnak a következőképpen foglalja össze:
- A férfiak bizonyos termékek, szolgáltatások esetében élvezik a vásárlást, de ez kisebb
termékkört érint, és kevésbé gyakori, mint a nőknél.
- A férfiak célirányosabban vásárolnak, a vásárlás folyamán kevésbé, inkább előtte szeretnek
informálódni.
- Szívesebben támaszkodnak írott anyagokra a vásárlás során a férfiak, mint az eladó
szakértelmére.
- A vásárlás nem társas élmény a férfiak számára a nőkkel ellentétben. Inkább egyedül, vagy
családdal vásárolnak, nem pedig más férfiakkal.
- Érdeklődési területükön kívül eső termékek árát nem ismerik, a nőkkel ellentétben, aki az
ilyen termékekről is rendelkeznek némi információval.
- Az árakat figyelni, az árra rákérdezni nem férfias, ezért könnyebb a férfiaknak eladni drágább
termékeket.
- Ha rászánják magukat az eladóval történő beszélgetésre, akkor helyes érveléssel könnyebb
meggyőzni őket, mint a nőket.
A fejezetben részletezett trendeket a következő táblázat összegzi.
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Trend

Jellemzője

„fészek-meleg” keresése;
stabilitás

Az élet megpróbáltatásai elől a saját házba való visszahúzódás.

hobby tárgyak

Haszontalan közérzet-javító tárgyak gyűjtése

egotrend, határtalanság,
öndefiniálás

Az egyén előtérbe helyezését, egyéni igényei szerint gyártott
termékek iránti és személyre szabottság iránti igény.

„buy into”

„Bevásárolhatják” magukat a kívánt szerepbe, véleményvezérek
fontosak.

új aszketizmus

Nem akarnak feltétlenül sokat és értelmetlenül „újat” vásárolni,
másrészt a minőségi termékek, megbízható márkák vásárlásával be
is biztosítják magukat.

autentikusság, „transz/kontroll”

A show helyett hitelesség kerül előtérbe, tanácsadás iránti igény
trend erősíti, átlátható cégek, CSR.

„gyökerek” keresése

A magyar hagyományok, régiségek keresését és látványos
megmutatást jelenti.

„high-tech”, virtualitás

A Microsoft jövőképe szerint egy otthon teljesen automatizált,
intelligens ház.

„új nő”

A karrier-építő nő mellett megjelenik egy új kategória az „otthonmenedzser”, aki szervezi a háztartást, informálódik a családi
vásárlási döntések előtt, gazdálkodik a család erőforrásaival,
gyermeket nevel.

„új férfi”

Szerepelvárás, hogy érzelmeket mutat, érzékeny, családjában átvesz
ellátási, gondoskodási feladatokat.

„felvilágosult” fogyasztó

Egyre inkább ismerik jogaikat, lehetőségeiket és ennek megfelelően
várnak tájékoztatást, kiszolgálást a vásárlásaik kapcsán.

„Janus-arcú fogyasztó”

Ugyanazon termékkategória különböző termékeivel szemben
másféle árérzékenységet tanúsít.

„öregedő társadalmak”

A korosztályok közelednek egymáshoz, a klasszikus életív határok
lassan eltűnőben vannak.

luxus demokratizálódása

A felsőpiaci márkák lefelé terjeszkednek.

w2me trend, MiY (Make it
Yourself), közösségi vállalkozó,
„re/virt”

Az egyént egyre kevésbé korlátozza az idő és a tér köszönhetően az
internet adta lehetőségnek. A virtuális térben az ismertségi és
kapcsolattartási kör szélesedik. „Tervezd meg online, valósítsd
(vásárold meg) meg offline”.

megosztott business, alkotó
fogyasztó

A felhasználók terveznek és reklámoznak, terjesztik saját maguk
által tervezett termékeket, a vállalt pedig gyárt és szállít.

ökohibridség

Az egyensúly keresése kerülhet a középpontba „zöld” és kevésbé
„zöld” magatartásformák között.

„Generation g, Nagylelkű
Generációt”

Az „én” helyett a közösséget helyezi középpontba, egyéni
felelősségvállalás a PSR (Personal Social Responsibility)

Olcsó-öko, öko-sikk

„Lelkiismereti vásárlás”, innováció.

Cheap design

A design demokratizálódása, a fogyasztók minél ötletesebb, szebb
termékeket szeretnének, minél olcsóbban.

DIY (Do It Yourself)

A DIY termékek és szolgáltatások köre a kutatók előrejelzése
szerint bővülni fog, a költségmegtakarítás domináns formáit
jelentheti.

4. táblázat: Bútorpiacon értelmezhető általános magatartástrendek
Bednárik, É. 2010. 82.o.
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3.3. Lakások és értékrendszerek

!

A lakáshasználat és lakberendezés és értékrendszerek témájában Kapitány-Kapitány (1995)
végzett kutatásokat, és megállapította, hogy a lakáshasználatban alapvetően két értékrendszer
napjainkban már párhuzamos jelenléte jellemző. Ezek:
1. „szokáskövető-hagyományőrző”
2. és a „polgári – individualisztikus” értékrend.
Az úgynevezett „szokáskövető-hagyományőrző” alap értéke a másokhoz való igazodás. Az
értékrendszer követőjét a „közép-elv” vezérli, amely szerint az átlagos színvonal mérvadó. Azé a
tér, aki dolgozik, az élet középpontjában a munkavégzés áll. Rögzítve van, hogy mi tartozik a
munka világába és mi az ünnepi szent szférába. Ez a lakás terében is egyértelmű, amelyek
berendezését mindig a szigorú funkcionalitás irányítja. A lakásban vannak hagyományosan
munkavégző helyek (konyha, kamra, műhely), ahol a munkaeszközök jól látható helyen
kihelyezettek (tányérok a falon) és vannak az úgynevezett „szent” helyek, ahol helyet kapnak a
történelmi, világi hatalmasságok is: a többinél magasabb presztízsű vendégszoba hagyománya
nagyrészt éppen a nagyra becsült vendégek számára elkülönített hely szükségességéből
származik. Az értékrendszer fontos jellemzője az állandóság, a hagyomány tisztelete. Apró
változások mellett az összkép egészét illetően erősen érvényesül a hagyomány. „A járt utat a
járatlanért el ne hagyd”.

!

A másik jellemző értékrendszer a „polgári – individualisztikus”, melynek középpontjában az
egyén áll. Mottója „érezd magad kényelemesen”. Jellemző a lakás „megpuhítása”, „kibélelése”.
Értékké válik a változtatás, az átrendezés. „Más vagy, mint mások, legyen a lakásod is más”. Az
egyén fontosnak érzi, hogy élete személyes emlékeivel vegye körül magát, hogy tárgyai az ő
egyéni ízlését tükrözzék. A világ különböző helyeiről, különböző kultúráiból származó
tárgyakkal veszi körül magát, gyűjtöget, bizonyítja a nyitottságot, és időben is nyitott, a
lakásában megtalálhatók a történelmi múlt „relikviái” éppúgy, mint a „hiperújdonságok”.
Előtérbe kerül az önmagunkkal való foglalkozás, a testápolás, a két fürdőszoba, vagy dupla
mosdó „rendszere”, a gyerekszoba, amely a gyermekek fontosságát, előtérbe kerülését jelzi. A
munkaterekbe is behatol az önkifejezés, a kényelem, az egyedi arculat kialakításának igénye. A
munka, amely az előző rendszerben érték volt, itt a haszonszerzés és önmegvalósítás eszközévé

válik, eredményei fontosak, amelyek a lakás tárgyi berendezésében tükröződnek. Jellemző a
munka és pihenőtér valamint privát és nyilvános terek (nappali, háló) szétválasztása. A hálószoba
a munka tárgyaival együtt eltűnik a szem elől, a vendégeket a nappaliba helyezik. A családi
szerepek átértékelődését mutatja, hogy a nappali napjainkban gyakran a konyhával egybe nyílik,
amely a női szerepek átalakulását jelzi. A lakás egyes sarkai hangulathordozókká válnak,
jellemzővé válik a hangulatvilágítás. Az előző rendszerben a világítás csupán funkcionális
szinten létezett. A vendéghívás rendszere is átalakul. A választott kapcsolatok felértékelődnek, a
vendégfogadás sűrűbbé válik.
Mintái az egyénközpontú embernek is vannak. Ez a divat. Azért utánoz, hogy így váljék
egyedivé, mások figyelmére érdemessé.
Magyarországon a két értékrendszer közötti váltás a hatvanas években tömegessé vált. Olyan
módon ment végbe, hogy kevert formákat eredményezett. A két értékrendszer keveredett,
fokozatos eltolódás jött létre az individualisztikus értékrendszer irányába. Veszélyes az, amikor
úgynevezett értékrendszer vákuum jön létre. Amikor az átmenet az orientáló értékrendszer, mint
rendszer elvesztéssel, értékzavarral, értékhiánnyal, valóban a két értékrendszer közötti vákuumba
kerüléssel jár. Ugyanakkor az egyes értékrendszereken belül is figyelhető meg változás: új
tárgyak megjelenése, használata mindig módosít valamit, ha nem is az értékrendszer lényegén,
de működési formáin mindenképpen.
A lakások berendezésének vizsgálatakor tekintettel kell lenni a fentiek ismeretében arra is, hogy
a tárgyak mit szimbolizálnak, a használók milyen jelentőséget tulajdonítanak azoknak, mik a
használat ideológiái.
Szintén Kapitány-Kapitány (2000) szerzőpárosnál olvashatunk a XX. századvég lakásainak
jellemzőiről.
A lakások építésére jellemző a lakásméret növekedése, amely az egyén szerepének
felértékelődésére utal a társadalom-közösség-egyén háromszögben.
A természet előtérbe kerül, ami egyfelől a modern ipari civilizáció emberének logikus reakciója,
az ipari civilizáció elutasítása. Az építkezések során a panoráma-kilátás fontossá válik. Ez
egyrészt a „státusznövelő érzés” hatása, másrészt a tájjal való kapcsolat miatt kiemelendő.
A természet felé fordulásból következik, hogy megnő az amorf formák és az aszimmetriák
szerepe: a konstruktivista szögletes alakzatait elutasító ezred végi ember igyekszik a természet
formáit revitalizálni, olyan korok építészetét tekintve mintának, amelyek szintén ezt tették. A
századvégen terjedő igény, hogy a lakás egyes terei spirituális célokat szolgáljanak, illetve a
lakás egészével kapcsolatban terjed az a felfogás, hogy a lakás egyik fő feladata, hogy az embert

a természet egészével összekösse, így a lakásmód minden elemével törekedni kell arra, hogy
ezek az elemek az ember és a világ, a természet és a természetfeletti minél teljesebb
harmóniájához segítsék hozzá a lakás használóit. A kor emberének elképzelt otthona, erősen
idilli világ, hasonlít a múlt századi romantika élet-ideálhoz. Jellemző a neoromantika, illetve a
biedermeier korának tárgyi elemei. Az idill fontos eleme a hétköznapok átünnepiesítése.
Terjednek azok az elemek a lakásban, amelyek az ünnepi hangulat kiterjesztését szolgálják. A
kor eszményi lakása a látványlakás, ahol minden helységgel kapcsolatosan kívánatos, hogy azok
„szépek” legyenek. Ez egyrészt szolgálja a kifelé forduló, önmaga sikerességét mások
elismerésén mérő társadalom szükségleteit, másrészt az egyén, mint individum szükségleteit. Az
esztétikum egyik értékét a fogyasztói társadalom terjeszti, amely szerint az egyik legfontosabb
érték az élvezet, kellemesség. A másik értékét az adja, hogy a század fordulóján éppen az egyéni
integritás és a világ ezzel összefüggő rehumanizációjának szükséglete tűnik az egyik
kulcskérdésnek.
A kor társadalmára jellemző a kettősség: egyrészről a kifelé fordulás „kívülről irányítottság”,
másrészről az önmagára való figyelés. Egyfelől jellemző a lazább kevésbé tekintély centrikus
formák és szokások terjedése, másfelől igen sok a presztízsjelzés. Korábban ezek ellentétesnek
tűntek, az ezredvég azonban egyesíti őket. A lakáson belül megnő a privát tevékenységek
jelentősége: a nagy nyilvános terek mellett egyre több olyan helyiség van az új házakban,
amelyek a tulajdonosok privát tevékenységeit szolgálják. Másfelől megnyílnak, a lakáson belüli
nyilvánosság tereivel egyesülnek a korábban elzárt terek (fürdőszoba, hálószobák). Az egész
életforma abba az irányba tolódik el, amelyet az elektronikus nyilvánosság huzaljára fűzött zárt
otthonok társadalmának nevezünk, a kettősség szerint.
Jellemző tendencia az „egybenyitás”, a nagy kombinált funkciójú terek képzése (konyha –
nappali - ebédlő; hálószoba - fürdőszoba) Ennek okai: női szerepek felértékelődése, státusz
szimbólum a nagy tér, bekapcsoltság és elkülönültség egysége, kényelem, nyilvánosság és
intimitás határai. A fürdőszoba szintén felértékelődik. A kor individuális igényei szerint:
kitüntető figyelem irányul a testre (konyha, fürdőszoba, konditerem). A lakásokban egyre
nagyobb szerephez jut a hedonizmus és a kényelem.
Jellemző még a globalizáció hatása, a világkultúra terjedése: az egyén minél szabadabb, a maga
individualitását a világkultúra annál szélesebb körű elemeiből rakja össze. Az más kérdés, hogy a
világkultúrában a saját nemzetiséggel kapcsolatos kultúra is benne van. A globalizáció táplálja
azt az eszmét, amely szerint divatja lehet mindennek és minden ellenkezőjének egyszerre. Az
egyes lakások jellege is közeledik a multikulturális vagy eklekticizmus felé.

A századvégén keresett a „polgári lakás”, de a polgári életforma már a szocializmusban
eszménnyé vált: az egyéni felemelkedés jelképévé, a nyugati életforma, jómód szimbólumává. A
„polgári” lakás a polgárosodás városi modelljében alakult ki, ám a polgárosodás a falu (a
parasztság, illetve a nemesség) polgárosodása is, és a polgárosodó értelmiség jelentős része
éppen ezekhez a mintákhoz, a paraszti és nemesi hagyományokhoz folyamodik. Az ilyen típusú
lakásokban megjelenő népi elem egyszerre hordozza a természet felé fordulást (Magyarország
„agrár” ország) és a nemzeti szimbolikát, a népművészet erős esztétikumát.
A falu és város közötti különbségek léteznek, megtartva a maga életformájának kulcselemeit
azonban, mindkét modell egymás felé mozog. A faluban számos urbanizációs jelenség figyelhető
meg, és a városban a városi létből nem kiszakadó, a falusi lét határán „lebegő” kertvárosi
életforma terjed. Ez a tendencia összefügg a tradíció szerepének felértékelődésével. A
kilencvenes években a modernizmus és a globalizáció uniformizáló következményeinek
ellenhatásaként jelent meg a tradíciók felé fordulás, ami a múltbeli életformák és lakásalakítási
módok reneszánszát is magával hozta. (Pl. középkor divatja: tornyok, bástyák) Ugyanakkor
feléledt a kíváncsiság az ősi tudások, a keleti világok kultúrája iránt, amelyek megjelennek a
lakások berendezésében.
A modernizáció terjedése sem állt meg azonban: mutatja ezt az elektronikus tárgyak terjedése.
Ennek köszönhetően szaporodnak az önellátásra irányuló törekvések is: önálló fűtés,
áramfejlesztő.
A bútorvásárlásra ható magatartástrendek és a lakáshasználattal kapcsolatos értékrendszereke
áttekintése után a korábbi magyar bútorfogyasztókat vizsgáló kutatások eredményeit foglalom
össze.

!

!
3.4. Primer kutatással igazolt magatartástrendek a bútorpiacon
A bútorvásárlói magatartásmodell igazolására a Magyar Fa- és Bútoripari Szövetség
megbízásából készült kutatás adott lehetőséget 2009-ben. Ennek keretében vizsgáltuk, melyek
azok az általános magatartástrendek, amik jelenléte a bútorpiacon igazolható.
A kutatás módszere leíró, kvantitatív, személyes megkérdezés strukturált kérdőívvel. Célja
statisztikailag érvényes, számszerűsíthető adatok gyűjtése, a kutatás alapsokaságát, a magyar
bútorvásárlókat reprezentáló mintán.
A kutatás céljai szerint bútorvásárlónak, a kutatás célcsoportjának tekintettük:
-

aki a következő két évben bútorvásárlást tervez,

-

aki részt vesz a bútorvásárlási döntésben a háztartáson belül, és

-

nem dolgozik a faipar, bútorgyártás, bútorkereskedelem, bútortervezés vagy belsőépítészet
területén.

A mintavételi eljárás: kvótás mintavétel. A mintanagyság: 1300 fő. A kvóta összeállítása előzetes
1054 fős kutatás alapján történt, ahol a következő két évben bútor vásárlását tervezők a téma
szempontjából fontos demográfiai alapadatait vettük a kvóta alapjául. Ezek: településtípus, nem,
korcsoport. A regionális kvóta (budapesti, nyugat-magyarországi, kelet-magyarországi) szerint a
megkérdezettek eloszlása követte az országos arányokat. A kérdezés 2009 nyarán, semleges
helyszíneken (utcán) folyt.

!
A kutatás során a következő magatartástrendek érvényességét igazoltuk (zárójelben a gyakorlati
hasznosítás marketingterületét jelezzük) a bútorpiacon:
1. A bútorvásárlók személyre szabottságot igényelnek. (termékpolitika, kommunikáció)
2. A bútorpiacion is várható az „olcsó-öko” termékek iránti igény megjelenése.
(termékpolitika, árpolitika, kommunikáció)
3. Megfigyelhető a cheap design trend a bútorok piacán. (Termékpolitika, árpolitika,
kommunikáció)
4. A személyes jellegű információforrások befolyása nagyobb a bútorvásárlói döntésekre,
ami együtt jár a lokalitás iránti igény növekedését jelző trend megjelenésével. (értékesítési
csatorna politika, kommunikáció)
- A belsőépítészek szerepe a közeljövőben várhatóan felértékelődik. Jelenleg a
fizetőképesség mellett az elérhetetlenség és társadalmi tradíciók hiánya is szerepet

játszik abban, hogy a kevésbé használt informátorok között szerepelnek a
bútorvásárlói döntések során.
- A közeli, helyi szereplőnél történő vásárlás indokaként a spontán említések között
megjelent a megbízhatóság/hitelesség. Emellett igazolódott az is, hogy a
bútorvásárlások kapcsán a személyes kapcsolatok, informátorok szerepe jelentős.
Ez a két megállapítás előrevetít egy következő hipotézist, mely szerint az
autentikusság trendje már nyomokban jelen van a bútorvásárlói döntésekben, és a
jövőben erősödni fog. A feltételezést igazolja a bútorgyártó vállalkozások
megfigyelhető magatartása37, ami szerint egyre többen készülnek fel a vásárlók
üzemben történő fogadására, a gyártás helyszínének bemutatására. A vevők
érdeklődnek a gyártás helyszíne, mikéntje iránt, keresik a számukra autentikus
beszerzési forrást.
5. A bútorvásárlás nemtől függetlenül személyes tanácsadást, személyes informálódást
érintő igénylő terület. (értékesítési csatorna politika, kommunikáció)
6. Igazolódott az a hipotézis, ami szerint a lakáshasználatban mára elterjedt a „polgáriindividualisztikus” értékrend (Kapitány-Kapitány 2000).

!
Takáts (2010) szekunder és primer kutatások38 sorozatával azonosította azokat a tényezőket,
amelyek a fatermékek illetve a helyettesítő termékek közötti választást meghatározzák. Kifejti,
hogy „a magyar lakosság a fabútorokhoz alapvetően pozitív asszociációkat társít, melyben
megjelenik a természet szeretete, a béke, melegség, hangulatosság. Az előforduló negatív
asszociációk az emberek árérzékenységéből és a fatermékek minőségével (műszaki
tulajdonságaival) kapcsolatos ismerethiányból fakad.” (Takáts, A. 2010)
A fatermékek illetve a helyettesítő termékek közötti választást meghatározó tényezők:
1. „Ár – a fatermékek árban versenyképesnek kell, hogy legyenek, mert a többletfizetési
hajlandóság egyelőre alacsony a környezetbarát termékek iránt is. Ha azonban a
fatermékek ára a helyettesítő termékekével azonos szinten van, motiválhatók a
fogyasztók.” (Takáts, A. 2010)

37
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2. „Minőség – olyan tulajdonságok, amelyek az elvárt igényeket fejezik ki. A
környezettudatos fogyasztók esetében már az öko-minőség értelmezhető, amely az anyag
használhatóságát és az élő környezethez való viszonyát írja le.” (Takáts, A. 2010)
3. „Karbantartás, felújítás egyszerűsége, költségei – azok a tényezők, amelyek a használat
során meghatározók, szervesen kapcsolódnak a minőség dimenzióhoz. Egyrészt a
kényelmi szempontok, másrészt a ráfordított idő vetületében jelentkezhetnek hátrányként
a fatermékek esetén…” (Takáts, A. 2010)
4. „Fogyasztói ízlés, divat, trendek, fogyasztói környezettudatosság – a természet,
természetesség szeretetének trendjei, az egészség- és környezettudatosság a fatermékek
keresletét segíti, míg az ezekkel ellenkező trendek, divat a helyettesítő
termékekét.” (Takáts, A. 2010)
5. „Információ – a tartamos erdőgazdálkodásból származó, természetes alapanyag
hangsúlyozása a fatermékek előállításával szembeni aggodalmat csökkenti. Az ökológiai
kritériumoknak megfelelő termékek ökoemblémával történő jelölése az információközlést
segíti. Hisz egy ismert, jó ökoembléma eligazító jelként, támpontként szolgál a túl sok
információ (túl nagy termékválaszték) közt, ugyanakkor bizalmat, biztonságot nyújt, és
garantálja a minőséget.” (Takáts, A. 2010)
6. „Öko-kommunikáció, ökomarketing, FA-PR – kommunikálni, propagálni kell a faanyag
ökológiai előnyeit a helyettesítő termékekkel szemben, mely kommunikáció a vállalati
marketinget kiegészítve közösségi marketing formában a leghatásosabb, melyre számos
nemzetközi példa adódik.” (Takáts, A. 2010)
7. „Meghatározó továbbá a „Magyar Fa” védjegy kialakítása, melynek célja lehet:
- magyar termék azonosítása a piacon;
- a tanúsítottan kiváló minőségű magyar termékek kiemelése,
megkülönböztetése;
- országimázs építés;
- hazai termelők védelme;
- fogyasztói tájékoztatás, érdekvédelem;
- gazdaság fejlesztése, közvetett minőségfejlesztés;

- általános fogyasztási kultúra fejlesztése” (Takáts, A. 2010)
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Integrált menedzsment

A menedzsment fogalma
A menedzsment az ember által létrehozott
szervezetek
■
■
■
■
■
■

irányítása,
vezetése,
tervezése,
szervezése,
ellenőrzése,
döntési folyamatainak, formális és informális,
valamint kulturális folyamatainak
összehangolása

A menedzsment
□ Problémákat old meg
□ Érdekeket hangol össze
□ Emberekkel foglalkozik

Menedzsment alapvető funkciói
1. Tervezés: helyzetelemzés, célok meghatározása,
eszközök és megoldási alternatívák hozzárendelése a
célokhoz
2. Döntés: alternatív cselekvési lehetőségek közötti
választás
3. Szervezés: feladatok, eszközök és emberek tényleges
összerendelése
4. Vezetés: emberek irányítása, segítése, kényszerítése,
ösztönzése, hogy a kitűzött célt végrehajtsák
5. Ellenőrzés: a megvalósult eredmények és célok
folyamatos összevetése

Divat a menedzsmentben?
□ A menedzsment gyakorlatában 3-4
évente új irányzatok születnek.
□ Slágertémák:
■
■
■
■
■
■
■

Változás, - válságmenedzsment
Innováció menedzsment
BPR (vállalati folyamatok újraszervezése)
Szinergia-menedzsment
Autonóm munkacsoportok
Benchmarking (összemérés)
Lean production (karcsúsított termelés)

Csak a változás állandó?
Napjaink változásai a következő paradox
ellentétpárokkal írhatóak le:

!

■ globális és lokális folyamatok kettőssége (nemzeti
kultúra és multikulturalitás a szervezetekben)
■ i n f o r m a t i k a f e j l ő d é s e - c e n t ra l i z á c i ó é s
decentralizáció egyidejű lehetősége
■ vállalati összeolvadások (óriásvállalatok) karcsúsodó szervezetek
■ élesedő verseny - fokozódó együttműködések
(klaszterek)

Új típusú szervezetek I.
Projekt jellegű szervezetek
■
■
■

■

a projektekre konkrét akciók végrehajtására,
meghatározott élettartammal létrejött csapatok
a funkcionális egységek ezek munkáját szolgálják
ki
az egyes munkavállalók egyidejűleg több projekt
munkájában is részt vehetnek, nincs állandó
munkakörük, helyük a szervezeti struktúrában
folyamatos innováció szervezeti megvalósítását,
ill. folyamatosan változó feladatok megoldását
támogatja

Új típusú szervezetek II.
Hálózat jellegű szervezetek (networking)
■

■

■

a külső szemlélő számára egységes és világos
identitással (arculattal, értékekkel és piaci
jelenléttel) rendelkező szervezetek
belső felépítésüket tekintve folyamatosan
cserélődő, kapcsolataikat folyamatosan
újjászervező, önálló entitással rendelkező
cégekből állnak
a stratégiai irányokat kijelölő kis létszámú központi szervezet az egyes feladatokat (piackutatás,
tervezés, termelés, értékesítés) alvállalkozó
szervezetekkel végezteti el

Menedzsment koncepciók
[Hoványi]
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

K+F központos koncepció
Veszteségforrás-felszámolás koncepció
Innováció-központos koncepció
Termelésközpontos koncepció
Marketingközpontos koncepció
Humán erőforrás központos koncepció
Pénzügyközpontos koncepció
Logisztikaközpontos koncepció
Szervezet- és irányításközpontos koncepció
Informatikaközpontos koncepció

Menedzsment koncepciók (folyt.)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Immateriális erőforrás központos koncepció
Projektközpontos koncepció
Problémaközpontos koncepció
Változásmenedzsment koncepció
Kockázatközpontos koncepció
Időmenedzsment koncepció
M+A koncepció
Pályamódosítás a rugalmasság fokozásával
Válságmenedzsment koncepció
A paradigmaváltás koncepciója

A tantárgy kiemelt részei
□
□
□
□
□
□

Projektmenedzsment
Minőségmenedzsment
Válságmenedzsment
Innováció menedzsment
Marketing menedzsment
BSC – BPR – SAP - információs
menedzsment

Államvizsga tétel

Projektmenedzsment

Miről lesz szó?
1. A projekt alapfogalmai
2. A projekttervezés eszközei
SWOT, probléma- és célelemzés, logikai keretmátrix
3. A projektterv főbb elemei
■ Munka- és időterv
■ Humán erőforrás terv
■ Pénzügyi terv
■ Kommunikációs terv
4. A projektek kiválasztása
5. Monitoring és ellenőrzés

A cikluselmélet
Szakpolitika
Program
Projekt
Problémafelismerés

Stratégiaalkotás, tervezés

Problémafelismerés
Problémafelismerés

Értékelés
Korrekciók

Értékelés
Korrekciók

Stratégiaalkotás, tervezés
Stratégiaalkotás, tervezés

Értékelés
Korrekciók

Program
kidolgozás
Végrehajtás
Monitoring

Végrehajtás
Monitoring

Végrehajtás
Monitoring

Program
kidolgozás

Program
kidolgozás

A projekt és a pályázat
□ PROJEKT: Meghatározott célok elérése
érdekében gondosan megtervezett
tevékenységsorozat, melynek
„életciklusa van”
!

□ PÁLYÁZAT: Dokumentum, funkcióját
tekintve egy kérelem, amit azzal a céllal
készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi
forrást szerezzünk.

Mi a projekt?
□ Egyedi szervezeti környezetben
megtervezett és végrehajtott
tevékenységsorozat
□ Konkrét célt (célokat) meghatározott
idő alatt kíván elérni
□ A célok eléréséhez meghatározott
(humán és anyagi) erőforrásokat
rendel – szervezeti háttér, költségvetés

A projekt átfogó definíciója
□A projekt
■egyszeri, meg nem ismételhető,
■erőforrás-igényes,
■kockázatot hordozó,
■meghatározott idő- és költségkorláttal
bíró
□ komplex feladat, mely megvalósítása
szerteágazó, sokirányú szakismeret
bevonását teszi szükségessé

Milyen a jó projekt?
□ Valós problémákra és lehetőségekre szabott
□ Pályázati forrás esetén illeszkedik a pályázó
és a pályáztató hosszú távú fejlesztési
terveihez
□ Élvezi a partnerek és érintettek támogatását
□ Megvalósítható
□ Egyedi
□ Jelentős hatása van a külső környezetre is

A jó projekt ismérvei
▪ releváns
– kereslet-vezérelt
– cél-orientált
– megfelel a stratégiai elvárásoknak
▪ megvalósítható
– jól átgondolt, következetes
– eredményei mérhetők
– költségvetése reális
– munkamegosztása világos
– kockázatai ismertek
▪ fenntartható
– a célcsoport számára nyújtott előnyök a
fejlesztés után is biztosíthatók.

Projektek típusai
Beruházási projekt
• Műszaki, technikai létesítmény
Kutatás fejlesztési projekt (K+F)
• Új termék, új technológia
Szellemi szolgáltatási projekt
• Szervezet működési körülményeinek
minőségi változása
• Új szolgáltatások kialakítása és
bevezetése
Kormányzati – Profit szektor – Non-profit szektor

Projektfázisok (életciklus)

idő

Projekt életciklus fázisai (1-2)
1) Kezdeményezési (koncepcionális) fázis
●
Ötlet/igény felmerülése
●
Projektjavaslat elkészítése
●
Részletesebb piaci elemzések (megvalósíthatósági
tanulmányhoz) készítése
2) Tervezési fázis
●
Projekt célok definiálása
●
Projekt menedzsment létrehozása
●
Tevékenységek, erőforrások tervezése-ütemezése,
integrácója minőségi- ill. biztonsági előírásokkal,
adminisztrációval
●
Életciklus-előrehaladás ellenőrzési tervek készítése

Projekt életciklus (3-4)
3) Végrehajtási (implementációs) fázis
●
Tervek „üzembehelyezése”
●
Tevékenységek figyelemmel kísérése, irányítása
●
Előrehaladás (periodikus) vizsgálata, szükség
szerint reviziója
4) Lezáró(befejező) fázis
●
Projekt komplettálása
●
Átadás
●
Projekt kiértékelése
●
Nyomonkövetési feladatok (`follow-up`)

Projektmenedzsment funkciók
I.
●

Projekt tervezés
●

●

A projektvezető a közreműködő
szervezeti egységekkel együtt team
munkában végzi

Projekt szervezés
●
●

Team építés és fejlesztés
A különböző team-ek
tevékenységének szervezése,
összehangolása (konfliktusok kezelése)

Projektmenedzsment funkciók
II.
●

Projekt koordinálás
o
o

●

Projekt irányítás
o

●

Kitűzött határidők betartása
Információáramlás biztosítása
A munkálatok terv szerinti lebonyolítása

Projekt ellenőrzés
o

A projekt futását folyamatosan követő
tevékenység
➢ Egyaránt ki kell terjednie mennyiségi-,
minőségi- és funkcionális szempontokra

PROJEKT TERVEZÉSE

A projekt tervezése
Fontos szakasz
Csakis jól átgondolt, pontos
háttérdokumentumokkal rendelkező, az
előírásoknak megfelelő projektek útján lehet
uniós forrásokat szerezni.
Csupán ötletekre – bármilyen jók is – nem!
MIÉRT?
Mert az EU adóként befizetett pénzből gazdálkodik,
ezért csakis megfelelően ellenőrzött, átlátható,
szabályos és gazdasági szempontból hatékony
projektek megvalósításához járul hozzá.

Projekttervezés és előkészítés
KÉTFÉLE KÖZELÍTÉS:
1. Forrás-vezérelt = forráshoz alakított
fejlesztési elképzelés – ez volt a jellemző „rossz”
magyar gyakorlat
2. Jövőkép-vezérelt = stratégiai
gondolkodásmód előkészített elképzelésekkel – ez
lenne a „követendő” gyakorlat
■ Feltételezi a hosszú távú gondolkodásmódot
és a kiszámítható környezetet, illetve
támogatási rendszert.

PROJEKTEK IRÁNYÍTÁSA

A projekt irányítás I.
A projektirányítás elsődleges feladata a
munkálatok tervnek megfelelő
lebonyolítása
•
•
•
•

a munkálatok lebonyolításához szükséges szervezet és
intézményi rendszer kialakítása
a megvalósítási munkálatok irányítása, koordinálása.
az adminisztratív feladatok lebonyolítása, dokumentáció
készítése
kereskedelmi lebonyolítás, azaz az ajánlatok
teljesítésének, a megrendeléseknek és számlaellenőrzésnek a felügyelete.

A projekt irányítás II.
• határidők tervnek megfelelő betartása
• a költségvetés követése
• a megvalósulás folyamatos ellenőrzése, a
céltól való eltérés esetén korrigáló
intézkedések bevezetése
• váratlan események bekövetkezésekor a
veszteségek minimalizálását biztosító
cselekvési alternatívák kidolgozása,
bevezetése

PROJEKTEK LEZÁRÁSA

A projekt lezárása, elszámolása
A projekt teljesítés fizikai lezárása
Záró dokumentációk elkészítése
Teljesítési jelentés készítése
Ráfordítások és eredmények
dokumentálása
▪ Szakmai indoklások
▪ Pénzügyi elszámolás
▪
▪
▪
▪

PROJEKT TERVEZÉS A
GYAKORLATBAN

A projekt létrehozása
A PROJEKT LEGYEN
■ Világosan átlátható
■ Meggyőző és
■ Mérhető!
PROJEKTTERVEZÉSI TECHNIKÁK:
■ SWOT elemzés = ki csinálja
■ Logikai keretmátrix = mit csinál
■ Problémafa, célfa = miért pont azt
csinálja

Elemzési szakasz

A projekt létrehozása –

elemzési

szakasz
Környezetelemzés
Külső szakmapolitikai, piackutatás
(szekunder és primer) Projekttervezés
feltétele
SWOT elemzés

!

Probléma-fa, cél-fa
Stakeholder elemzés

A SWOT elemzés
□

□

MI EZ?
Táblázatos formában megjelenített gyorsfénykép,
mely a szervezet aktuális állapotát mutatja be.
Tárgya lehet még: térség, piac, termék stb.
■ Melléklet lehet a pályázathoz
MIRE JÓ?
A pályázat bírálója számára azonnal világossá
válnak a pályázó szervezet fő fejlesztési
lehetőségei
Jellemző helye pl. a helyzetértékelés zárása

SWOT
Belső tényezők
ERŐSSÉGEK
(Strengths)

GYENGESÉGEK
(Weaknesses)

LEHETŐSÉGEK
(Opportunities)

VESZÉLYEK
(Threats)

+
Külső tényezők

-

Problémaelemzés
●

●

●

A projekttervezés feltételezi, hogy az adott területre már
rendelkezünk fejlesztési koncepcióval, ami magába
foglalja a részletes helyzetelemzést és az átfogó
jövőképet
A projekttel megvalósított beavatkozás
meghatározásához ki kell emelnünk azt a problémát,
melynek megoldásához a projekttel közelebb kívánunk
kerülni. Kiemelésünket természetesen meghatározzák a
már kész fejlesztési programban vagy a pályázati
kiírásban megadott prioritások
Az ok-okozati összefüggések feltárásából probléma-fát
kapunk

PROBLÉMAFA
okozat

Értékesítési nehézségek
Specifikus cél

Korszerűtlen
termék

Elavult
termelőeszköz

Alulképzett
munkaerő

Gyenge marketing

Információhiány

Szakemberhiány

ok

Célelemzés
●

●

●

Meghatározandó célok:
● Átfogó, globális célok
● Specifikus (konkrét) célok
● Operatív célok
A felállított problémafa minden egyes
ablakát átfogalmazzuk céllá
Kapcsolódó feladat: célcsoportok
definiálása

Központi probléma:
Értékesítési nehézségek
!
!
!

Átfogó cél:
Kedvező piaci részesedés

Célfa - példa
Átfogó cél

Kedvező piaci részesedés

Eredmény

Specifikus célok

Korszerű
Termékelőállítás

Hatékony
marketingtevékenység

Operatív
célok

Korszerű
Jól képzett
termelőeszköz munkaerő

Jól működő
információs
csatorna

Szakemberek
alkalmazása,
képzése

Operatív célok

Féléves feladat
□ 3 fős csoportok, 2011.10.13. előadás
□ Kft. alapítása (alapító okirat, TESZOR)
□ Projekt tervezése a tanult alkalmazása
tetszőleges témakörben.
■ Lakossági környezettudat formálása
■ Beruházások tervezése
■ Termékfejlesztés
■ Innováció
www.ujszechenyiterv.gov.hu, www.nfu.hu, www.niv.gov.hu

A projekt érintettjeinek
(stakeholder) elemzése
A stakeholderek azon szervezetek, személyek
összessége
▪akik közvetve befolyásolhatják a projekt
megvalósítását,
▪akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,
▪akik döntöttek a beavatkozásról és
finanszírozzák azt,
▪akik részt vesznek a projektben,
▪ a projekt végső kedvezményezettjei
pl. az érintett lakosság, stb.

A projekt által érintettek azonosítása és elemzése
(stakeholder analízis)

!

előnyt élvezők

partnerségi kör

>>

!

hátrányt szenvedők

probléma kezelés
kompenzáció

projekt megvalósítás

A stakeholder analízis lépései
▪Az érintettek azonosítása
▪Információgyűjtés az érintettekről
▪Az érintettek céljainak azonosítása
▪Az érintettek erős és gyenge pontjainak
elemzése
▪Az érintettek viselkedésének,
stratégiájának elemzése
▪Cselekvési terv kidolgozása

Érintettségi térkép
Annak feltérképezésére, hogy egy adott
témában vagy szituációban a szereplők
■ milyen mértékben vannak személyesen
érintve (kicsit, közepesen, erősen)
■ milyen mértékű részükről a támogatás
(blokkolók, semlegesek, támogatók)
■ milyen mértékű a befolyásuk a témára,
vagy szituációra (kicsi közepes, nagy)
■ általunk milyen mértékben
befolyásolhatóak

EGZISZTENCIÁLIS
ÉRINTETTSÉG

Beszállítók

Versenytársak

Vevők
Önkormányzat

Szakiskolák

Munkaügyi
központ

A

NAGY

TÁMOGATÁS
BLOKKOLÓ

MÉRTÉKE
SEMLEGES

TÁMOGATÓ

KICSI

A projekt kidolgozásának szakasza

A logikai keretmátrix
□ MICSODA?

■ Egy 4x4-es táblázat, mely egy konkrét projektet
tesz áttekinthetővé mind a tervező, mind a
pályázat elbírálója számára
■ Szintén pályázati melléklet lehet

!

□ MIRE JÓ?

■ Átlátható, logikus módon mutatja meg az
összefüggéseket a tervezett tevékenységek és
elérendő célok között
■ Bizonyítja, hogy a várt eredmények mérhetőek,
és bemutatja, hogy hogyan
■ Segít felmérni és megfogalmazni a pályázat
kockázati tényezőit (külső feltételeit)

Projekt tervezés – logikai
keretmátrix
□
□
□
□

a projektek előkészítéséhez,
végrehajtásához és
értékeléséhez használható.
segítségével megállapítható, hogy az adott
projekt:
■ milyen célokat kíván elérni.
■ objektíven igazolható mutatók (az elért célok
és a hatékony ellenőrzés mérését, utólagos
értékelést)
■ A megvalósítás folyamán tanácsos e mutatókat
aktualizálni, ugyanis az eredmények és a
tevékenységek a projekt megvalósítás
folyamán változhatnak, de a projekt célja nem.

Az LKM tartalma
□
□
□
□
□
□
□
□

Miért jött létre a projekt (beavatkozási logika)
Mit kíván elérni (beavatkozási logika, indikátorok)
Hogyan kívánja elérni (tevékenységek, eszközök)
Milyen külső tényezők fontosak a sikerhez
(feltételezések)
Hol találhatók a projekt méréséhez szükséges
információk (indikátorok forrása)
Milyen eszközök szükségesek (eszközök)
Mennyibe kerül a projekt (költségek)
Milyen előfeltételeket kell teljesíteni, mielőtt a
projekt elindul (előfeltételek)

A beavatkozási logika
Átfogó/
Strat.
cél

magasabb szintű célkitűzések, amelyek
megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán
lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező
megfogalmazás adja.

Projekt
cél

a célfából a stratégiai célt szolgáló konkrét, az
eredmény következményeként előálló
célmegfogalmazást emeljük ki.

Projekt
cél

a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett
tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai.

Tevékenységek

a projekt végrehajtása során az
eredmény elérése érdekében elvégzendő
feladatokat soroljuk fel.

Eszközök

A tevékenységek elvégzéséhez szükséges
fizikai és nem fizikai eszközök

Az LKM „erősségei”
✓ Összehozza az érintetteket a célok és stratégiák
világos megfogalmazásához
✓ Világos célokat állít fel, azokat hierarchikus
sorrendbe téve a projektterv belső ellenőrzési
eszköze
✓ Kritikus gondolkodásra készteti a tervezőt a
projekt sikerét befolyásoló felvetések és
kockázatok megfogalmazásakor
✓ A teljesítménymutatók és a haladásmérés
eszközeinek megállapításával az ellenőrzés és
értékelés folyamata már a kezdetektől jelen
van.

Az LKM „gyengeségei”
□ Csak tervezési eszköz, önmagában
nem garantálja a projekt sikerét
□ Szisztematizálja a gondolkodást, de
nem helyettesíti
□ Az adott pillanatban meglévő tudást
és feltételezéseket tükrözi
■ A körülmények változásához kell igazítani

□ Nem lehet „kötelező gyakorlatként”
mechanikusan alkalmazni

Az LKM előkészítése
1.

Érintettek elemzése
• Célcsoportok azonosítása
• Kulcsproblémáik, lehetőségeik és korlátaik
2. Problémaelemzés
• Problémák meghatározása
• Ok-okozati összefüggések meghatározása
3. Célkitűzés-elemzés
4. Projektötlet meghatározása

Elemzések
□ Érintettek elemzése: érintettek
kulcsproblémái, korlátaik,
lehetőségeik azonosítása
□ Problémaelemzés: problémák
megadása, ok-okozati összefüggések
□ Célkitűzés elemzés: meghatározása
a problémák alapján

Logframe - logikai keretmátrix
PROJEKT LEÍRÁS

Általános célok

OBJEKTÍVEN
IGAZOLHATÓ
EREDMÉNYESSÉGI
MUTATÓ
Hatás
indikátorok

Projekt célja

Célindikátorok

Várt
eredmények

Eredmény
indikátorok

Tevékenységek

Eszközök

ELLENŐRZÉS
FORRÁSAI ÉS
ESZKÖZEI

FELTÉTELEZÉSEK

költségek
Előfeltételek

A mátrix kitöltésének sorrendje
Projekt Objektíven Ellenőrzés Feltételezések
leírás igazolható forrásai és
eredményess eszközei
égi mutató
Általános cél
Projekt cél
Eredmények
Tevékenységek

1
2
3
4

15
13
11
9

16
14
12
10

8
7
6
5

Általános célok
Projekt leírása

Indikátorok

Ellenőrzés forrásai

Általános (hosszú A hosszú távú hatás Hogyan
lehet
az
mérhető, információt
távú célok – A miként
beleértve
a összegyűjteni? Milyen
projekt
határidővel és ki a
hozzájárulása
a mennyiséget,
felelős az információ
szakpolitikai vagy minőséget és időt?
összegyűjtéséért?
általános stratégiai
célok teljesüléséhez
(hatás)

Konkrét célok
Projekt leírása

Indikátorok

Ellenőrzés forrásai

Projekt
konkrét A konkrét célkitűzés Mint fent
mérhető,
célkitűzése – A miként
beleértve
a
célcsoportra
mennyiséget,
vonatkozó
közvetlen
és minőséget és időt?
azonnali hatások

Eredmények
Projekt leírása
Eredmények – A
projekt során
létrehozott
termékek és
szolgáltatások

Indikátorok

Ellenőrzés forrásai

Az eredmény miként Mint fent
mérhető, beleértve a
mennyiséget,
minőséget és időt?

Tevékenységek

Projekt leírása

Indikátorok

Tevékenységek
– eszközök
Feladatok, melyeket el
kell
végezni
annak
érdekében
hogy
a
projekt
közvetlen
eredményei (kimenetei)
teljesüljenek

Ellenőrzés forrásai
költségek

Intervenciós
logika

Objektív módon
mérhető mutatók

A mérések
forrásai

Feltételezések

Átfogó célok

A zöldségtermelés
biztonságossá válik

X megtartott, Y új
munkahely

Munkaügyi Központ
adatai

Projekt célja

A térség zöldségtermelői
számára megfelelő
hűtőkapacitás áll
rendelkezésre

2o12-ben
Z fő termelő, Y
m3/nap hűtött termék

Gazdasági
beszámolók

A zöldségek iránti
kereslet fennmarad

A térség hűtőháza
elkészül

hűtő-tároló
kapacitás (m3)

Használatbavételi
engedély alapján

A beszállítói kör
a tervek szerint
használatba veszi a
hűtőházat

!

Igazoló dokumentumok

Eredmények

Tevékenységek

1. Tervezés
2. Építés

Eszközök

!

1.Tervező, kivitelező 1.Tervdokumentáció
2.Építési napló
2. Építési anyagok

Valamennyi hatósági engedélyt
megkapjuk

!

Előfeltételek

A projekt nyer
a pályázaton…(!)

A sikeresség mutatói – az
indikátorok
Olyan objektíven mérhető jelzőszámok és
specifikációk, amelyek az eredmények
- Mennyiségi (db, fő, tonna, km. Ft, %…)
- Minőségi (kategória, szint, célcsoportra,
funkcióra, kompetenciára, helyre, témára
utaló jelző)
- Időbeni (állandó, időszakos, …évi)
meghatározását adják

Az indikátorok típusai
A mutatók
forrásai

Beavatkozási
logika

Objektív módon
mérhető mutatók

Átfogó/
Stratégiai célok

Hatásmutatók

A mutatók
forrásai

Program/
projekt célja

Célmutatók

A mutatók
forrásai

Eredmények

Eredménymutatók

A mutatók
forrásai

Tevékenységek

Eszközök

Költségek

Az indikátorok típusai
Eredmény: magát a támogatott fejlesztést vagy
tevékenységet írja le.
Pl.: megépített út hossza (km), x óra képzés.
Cél: a program keretében létrejött kimenetek közvetlen
eredményei
Pl. utazási idő csökkenése, képesítést megszerzők száma
Hatás: A végrehajtott tevékenységek milyen mértékben
járulnak hozzá az intézkedés, prioritás vagy program
átfogó céljainak teljesüléséhez.
Pl.: Létrehozott/megőrzött munkahelyek száma, képzést
elvégzők közül azoknak az aránya, akik egy éven
belül állást találnak.

SMART indikátorok
SPECIFIC – KONKRÉT
MEASUREABLE – MÉRHETŐ
ACHIEVABLE –ELÉRHETŐ
REALISTIC – REALISZTIKUS
TIME – BASED – IDŐ ALAPÚ

Az indikátorok forrásai

Tervezés feladatai
Munka- és időterv
Humán erőforrás terv
Pénzügyi terv
Kommunikációs terv
!

A 4 tervnek szorosan egymásra kell épülnie.
A munkatervben szereplő valamennyi tevékenységnek meg
kell jelennie a költségvetésben, és csak a munkatervben
szereplő tevékenységeknek lehet költsége!

Munkaterv készítése - sorrend
1. A célok eléréséhez szükséges
tevékenységek meghatározása
2. Kulcsfeladatok kijelölése, majd azok
alfeladatokra bontása
3. Az egyes tevékenységek időbeli és logikai
kapcsolódásainak megállapítása
4. Szakaszhatárok és munkacsomagok
kijelölése
5. Egyes tevékenységek elvégzéséhez
szükséges szakértelem meghatározása
6. Felelősök kijelölése

Időbeli ütemezés
Projekt szakaszok - mérföldkövek
□ „Mérföldkövek” – kulcsfontosságú
események a projekt életében:
Fontos fázisok lezárása, kezdete
Fontosabb döntési események

▪
▪

□ Technikai fázisok munkaszakaszokra bontás
■

Pl.: építés – eszközbeszerzés – képzés

Időbeli ütemezés
A projektek megvalósítása során fontos szereppel
bír a projekttevékenység folyamatos nyomon
követése és értékelése.
!
Az értékelés végzése:
▪ az egyes feladatok befejezését követően,
▪ a projektszakaszok (technikai fázisok) lezárásakor

!
Megvizsgálandó:

▪ a tényleges megvalósítás mértéke (továbblépés feltétele)
▪ az elmaradás oka(i) – kiküszöbölendő

Gantt-diagram készítésének
lépései
1. A tevékenységek definiálása
2. A tevékenységek logikai sorrendjének,
egymásra épülésének meghatározása
3. A tevékenységek időtartamának
meghatározása
4. A Gantt-diagram összeállítása

Humánerőforrás-terv
SZEREPE:
• Hatékony projektcsapat összeállítása
• A munkatervben felsorolt feladatok
felosztása a csapattagok között
• A felelősségi viszonyok egyértelmű
tisztázása

A projektcsapat felépítése
A
•
•
•
•
•
•

csapatban szükséges szerepek:
a kreatív
a motivátor
a precíz
a gyakorlatias
a kritikus
az adminisztrátor

Belbin-féle szerepek a team-en belül
Elnök
Vállalatépítő
Ötletember (palánta)
Erőforrásszerző, forrásfeltáró
Helyzetértékelő
Serkentő
Megvalósító
Csapatjátékos
$80

Partnerség
Definíció:
■ Szerződéses kapcsolat két vagy
több személy vagy szervezet között,
melyek nyereség elérése érdekében
közös vállalkozásban vesznek részt,
■ s amelyek mindegyike osztozik az
esetleges veszteség vállalásában,
valamint a profitrészesedésre való
jogosultságban.

A partnerség indíttatása
■ „Kell a pályázathoz” (a pályázati felhívásban
előírták)
■ Spontán, alkalmi együttműködés
■ Hosszú távú stratégiai partnerség

!

Az együttműködés szintjei
Támogató nyilatkozat
Tájékoztatás, információcsere
Konkrét, tevékeny együttműködés

Az együttműködés tartalma
(lehetőségek)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Know-how (információ) átadás-átvétel
Közös kutatás-fejlesztés
Közös oktatás
Piaci/munkaerőpiaci tapasztalatok átvétele
Piaci/munkaerőpiaci akciók összehangolása,
közös fellépés
Közös környezetvédelmi akciók
Közös infrastruktúra fejlesztés
Közös kulturális rendezvények
Hagyományápolás
Közös szervezeti struktúrák, hálózatok
létrehozása, működtetése

Az együttműködés haszna
A pályázó részéről:
■teljesíti a kiírásban szereplő feltételt
■szakmai tapasztalatokhoz való hozzáférés
■kapacitásokhoz való hozzáférés (pl. K+F esetében)
■koordináció és kooperáció a versennyel szemben
A partner részéről:
általában közvetlenül nem részesülhet a támogatásból, de:
■know-how terjesztése
■piaci hozzáférés
■koordináció és kooperáció a versennyel szemben
■egyéni szakértői tiszteletdíjak elszámolása

PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi terv készítésének folyamata
!

Költségoldal

Elemi feladatokhoz rendelhető költségkategóriák
beazonosítása költségnem
és mértékegység
szerint
Kiinduló feltételrendszer:

Projekt összevont költségszerkezetének meghatározása

Projekt munkaterv
HR terv

Kiinduló feltételrendszer:
finanszírozási források
meghatározása: saját és
idegen forrás azonosítás

Forrásoldal

Elemi feladatokhoz rendelhető finanszírozási mód
beazonosítása

Strukturált pénzügyi
terv

Projekt összevont forrásszerkezetének meghatározása
$86

A projekt „bevételi” oldala =
forrástervezés
Számlapénz
Bankhitel
Partnerek hozzájárulása
Vállalkozói források bevonása –
önkormányzatok számára (PPP)
▪ Egyéb forrás (pénzügyi lízing, tagi hitel)
Ha a saját forrás bankhitel:
▪
▪
▪
▪

▪ Tartós forrásigény biztosítása – beruházási hitelből
▪ Átmeneti forrásigény biztosítása – rövid lejáratú
hitelből

Pénzügyi terv
Források - finanszírozási
feladatok
▪ „végleges költségek”
▪ Saját forrás
▪ Nem támogatott költségek
▪ Vissza nem térítendő ÁFA
▪ „átmeneti költségek”
▪ Számlák teljes összegének kifizetése
▪ Visszaigényelhető ÁFA

Költségek elszámolhatósága
Elszámolható költségek
▪

a kedvezményezettek által teljesített költségek, és teljesítésük az
átvételt igazoló számlákkal vagy azonos bizonyító erejű könyvelési
dokumentumokkal támasztható alá (ez a szabály nem zárja ki a
kedvezményezett részére történő előlegfizetést);

▪ közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, és
nélkülözhetetlenek annak előkészítéséhez vagy végrehajtásához;
▪ áruk nem haladja meg a piaci értéket, és a piaci érték független
módon megállapítható és ellenőrizhető;
▪ Magyarországon megvalósuló projekthez kapcsolódnak (a
1685/2000. EK Rendelet 12. szabályában meghatározott kivételektől
eltekintve);
▪ nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján.

Költségek elszámolhatósága
Nem elszámolható költségek
▪ Bírság, kötbér, perköltség
▪ Adó, illeték, amely nem a kedvezményezettet
terheli
▪ Pénzügyi műveletek díjai
▪ Alvállalkozó, amely nem ad hozzá értéket a
költségekkel arányosan

A projektek pénzügyi értékelése

Megvalósíthatóság, megtérülés:
-Mindenkor aktuális finanszírozási
helyzet optimalizálása
-A pénz időértékének figyelembe
vétele

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A projekt sikeres
lebonyolítása során fontos
a projekten belüli (tevékenységek közötti információ
áramlás) és a projekt és környezete közti jól működő
kommunikáció.

!
!

A folyamatos információátadásnak számos módszere van, pl:

Projekt-team-en belül:
▪E-mail, telefon
▪Találkozók (rendszeres
/ szakasz lezáráskor)
▪Időközi jelentések
▪Kötelező beszámolók

!
Projekt és környezete:
▪Partnertalálkozók
▪Sajtó-média kapcsolat
▪honlap
▪Szakmai fórumok,
kiadványok

Megvalósíthatósági tanulmány,
projektismertető, pályázat

A PROJEKT ELŐZETES
ÉRTÉKELÉSE

A projekt előzetes értékelése
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
(információgyűjtés)
▪ Több lehetséges alternatíva feltérképezése a
célok megvalósítására
▪ Az alternatívák több szempontú összehasonlítása
▪ Környezetre gyakorolt lehetséges hatások
felmérése
▪ Pénzügyi, társadalmi, gazdasági
kockázatelemzés, érzékenységvizsgálat

A megvalósíthatósági tanulmány
részei
1. Általános elemzés: általános
információk,társadalmi-gazdasági környezet,
humán erőforrás, helyszín, kereslet-kínálat
elemzés, vezetési modellek, projekt változatok
azonosítása
2. Műszaki megvalósíthatóság, végrehajtás,
költségek:
tanulmánytervek készítése
3. Környezeti hatások és beavatkozási területek

A megvalósíthatósági tanulmány részei
4. Pénzügyi megvalósíthatóság
5. Gazdasági és társadalmi elemzés
a) költség-haszon elemzés
és/vagy
b) többszempontú-elemzés ő
6. Kockázatelemzés és érzékenység
vizsgálat

A projektismertető
Cél : a projekt alapötletének „eladhatósága” !
Összetevői :
1.
2.
3.
4.

A projekt címe és helyszíne
A projekt indítványozója (a felelős szervezet adatai)
A projekt háttere és indoklása
A projekt általános célja, a konkrét célok, az
eredmények, tevékenységek és eszközök (a logikai keret)
5. Hogyan válik a projekt (önmaga által) fenntarthatóvá?
6. Előzetes költségvetés, lehetséges források
7. Utalás a projekt hálózatára és munkatársaira
8. Időbeli ütemezés vázlata (a kezdő és befejező időponttal)
9. Hogyan kapcsolódik a projekt más projektekhez?
10. Térkép vagy helyszínrajz (ahol erre szükség van)

Kapcsolatfelvétel a potenciális
támogatókkal

▪Finanszírozók,
▪Tőkebefektetők,
▪Közreműködő szervezet –
pályázat esetén

