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1. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI  

1.1. A TÉMA ÉS A KUTATÁSI CÉL BEMUTATÁSA  

Kutatásom az energiamegtakarítást elősegítő lakossági épületenergetikai1 beruházások2 

megvalósulása terén elsőszámú igénykielégítői szerepet játszó mikro- és kisvállalkozások3 

marketingfeltételeinek és marketingjellemzőinek vizsgálatára irányult. A vállalkozások tevékenysége 

megoszlik a lakossági és szervezeti piac között, így, noha a lakossági piacra koncentrálok, a két piaci 

szegmens számos tekintetben nem vonatkoztatható el teljesen egymástól. Lakossági szinten az 

energiatakarékossági szemléletmód az elmúlt évtizedben vált jelentőssé, ám a jellemzően magas 

költségek következtében a tudatos vevőkör elsősorban a jövedelmi helyzet alapján szűkül le.  A 

beruházások megvalósulására összetett makro- és piaci szintű feltételrendszer, valamint 

fenntarthatósági követelmények gyakorolnak hatást, amelyek a keresleti és a kínálati oldalt egyaránt 

érintik, és a vállalkozások szempontjából marketingsajátosságokat feltételeznek.   

Az energiamegtakarítási beruházásoknak számos érdekeltje / érintettje van. A közvetlen 

érintetteknek (háztartásoknak és vállalkozásoknak) az egyedi beruházási projektekben megjelenő 

érdekeltsége mellett az állam stratégiaalkotó és koordináló szerepe, az épületenergetikai mikro- és 

kisvállalkozások felkészültsége, a háttér infrastruktúra, valamint a különböző energiahordozók 

környezeti, technológiai és piaci feltételrendszerének együttese biztosíthatja a lakossági 

energiamegtakarítási beruházások sikerét. A vállalkozások szintjén alapvető kérdés, hogy mennyire 

vannak tisztában a makrogazdasági és a piaci feltételeikkel, tevékenységük közvetlen és közvetett 

érintettjei, saját stratégiáik és marketingeszközeik miként befolyásolják tevékenységük sikerét.  

Az épületenergetika terén energiamegtakarítást célzó, a piac lakossági, illetve szervezeti 

szegmensében új vagy pótló beruházásokra irányuló mikro- és kisvállalkozói tevékenységek 

                                                 
1
 Épületenergetika: az épület energiafelhasználását aktívan vagy passzívan befolyásoló építőipari, 

épületvillamossági és épületgépészeti termékek és szolgáltatások összessége.  

2
 Lakossági épületenergetikai beruházások: a háztartásoknak azok a vásárlásai, amelyek tartós használatú 

épületenergetikai termékekre és ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokra irányulnak.  

3
 Mikrovállalkozás: 10 főnél kevesebb alkalmazottal rendelkező vállalkozás, ahol az éves nettó árbevétel vagy 

mérlegfőösszeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg (~550 millió Ft) lehet. Kisvállalkozás: 50 főnél 

kevesebb alkalmazottal rendelkező vállalkozás, ahol az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg legfeljebb 

10 millió eurónak megfelelő forintösszeg (~2,75 milliárd Ft) lehet. Forrás: (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról).  
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megvalósulásának kereteként az energiamegtakarítási / épületenergetikai projekt4 fogalmát 

használom ugyan, de a kutatásom nem a projektmarketing sajátos szempontjait (Veres, 2009) 

követte. A projektmarketing olyan szintű marketing professzionalizmust kívánna meg a vizsgált 

vállalkozásoktól, aminek a feltételezését már az előzetes kvalitatív kutatási eredmények sem 

engedték meg.  

A téma kidolgozása során a következő feltételezésekkel éltem: 

(1) A hazai lakossági épületenergetikai beruházások megvalósulási feltételeinek azonosításához – az 

energiatakarékosság makrokörnyezeti feltételeinek és piacának elemzése terén – tudáshézag 

mutatkozik a szükséges és a rendelkezésére álló alapvető információk között.   

(2) A hagyományosan vizsgált tényezők megismerése alapvetően szükséges, de nem elégséges, mivel 

a nem nélkülözhető információk köréből hiányzik vagy elégtelen a hazai kutatások és szakirodalom 

által hanyagolt olyan kérdések vizsgálata, és az ebből nyerhető információk felhasználása, mint  

 az érintettek különböző csoportjainak, érdekeinek az azonosítása, és a projektekhez való 

viszonyuk feltárása,  

 állami és iparági szintű energiapolitikai stratégia kidolgozása, ennek során az információk 

rendszerszemléletű felhasználása, a tervezés során célirányos menedzsment módszerek 

alkalmazása (pl. technológiai úttérkép), 

 a fogyasztói magatartás elemzése, 

 a vállalkozások által a sikeres tevékenység érdekében alkalmazható stratégiai és marketing 

eszközrendszer, valamint a sikertényezők azonosítása, illetve az e téren jelentkező problémák és 

hiányosságok feltárása.  

A kutatásom fő célja, hogy az energiamegtakarítási termékeket és szolgáltatásokat kínáló mikro- és 

kisvállalkozások épületenergetika piacát és érintettjeit stratégiai elemző és marketing 

megközelítésben feltárjam, a rendelkezésre álló információkat különböző módszerek és modellek 

                                                 
4
 Energiamegtakarítási / épületenergetikai projekt: A fogalom szűkebb értelemben – a menedzsment elmélet 

alapján – a beruházások megvalósulásának / kivitelezésének átfogó és részletes terve, mely az ügyfelekkel 

megrendelésben vagy szerződésben rögzített egyedi (többnyire komplex) célfeladatokat jelentő 

tevékenységeket foglal magában. Tágabb értelemben – az adott kutatási terület sajátosságai alapján – az 

épületenergetika terén energiamegtakarítást célzó, a piac lakossági, illetve szervezeti szegmensében új vagy 

pótló beruházásokra irányuló mikro- és kisvállalkozói tevékenységek megvalósulási kerete. 
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alapján rendszerezzem, értékeljem, és gyakorlati megvalósításra vonatkozóan következtetéseket 

vonjak le. 

A feldolgozás során törekedtem a leíró és értékelő jellegű információk mellett szemléletes ábrákba, 

átfogó táblázatokba, modellekbe foglalni a kutatási kérdéskörök sokrétű tényezőrendszerét. 

Mindezek további újdonságértékkel bírnak a téma területén, és elősegítik az értelmezés és a 

döntések feltételrendszerének jobb átláthatóságát. 

1.2. A TÉMA AKTUALITÁSA 

Az adott hazai ágazati piaci szegmensnek a fenti kérdések alapján történő vizsgálata egészében 

újszerűnek tekinthető. A kutatási téma jelentőségét, aktualitását az alábbi tényezők támasztják alá: 

A meglévő információk rendszertelenül állnak rendelkezésre, s ebből adódóan az érdekelteknél 

értelmezési és szintetizálási nehézségek is adódnak az összefüggések és a folyamatok megértéséhez. 

A szakirodalom adós az információk átfogó rendszerbe, alrendszerekbe foglalásával.  

(1) Az energiaipar a világ vezető iparágává nőtte ki magát mind a mindennapjainkat átszövő stratégiai 

jelentőségét, mind a fenntartható fejlődés szempontjait tekintve. Az energia előállítást és -

felhasználást befolyásoló makrokörnyezeti hatások kiemelt témává emelték a lakossági szektorban is 

az energiamegtakarítás területét. Azonban a háztartások érintettjei a meglévő tévhitek, az 

információhiány és az esetleges rossz tapasztalatok, a szűkös pénzügyi források és a rövidtávú 

gondolkodásmód stb. miatt gyakran önmaguk nehezítik az energiatakarékossági törekvéseik 

megvalósulását, miközben az energiaárak folyamatos emelkedése és a komfortigények növekedése, a 

lakossági energiamegtakarítás nemzetgazdaságra gyakorolt hatása egyre fokozottabban jelentkezik.  

A lakossági energiamegtakarítási beruházások megvalósításának – fenntarthatósági kritériumokhoz is 

igazodó – állami és iparági koordinációja számos problémával terhelt. Az épületenergetikai iparágat 

átfogó, konkrét célokat tartalmazó stratégiai terv és állami iránymutatás hiánya érzékelhető.  

(2) Az energiamegtakarítási projektek igénykielégítői elsősorban olyan épületenergetikai mikro- és 

kisvállalkozások, melyek menedzsment felkészültsége jelenleg alacsony szintű, így nem képesek 

eredményesen támogatni a piac fejlődését és célirányos beruházások széles körű megvalósulását. Az 

energiaárak, a támogatási rendszerek, a gazdasági helyzet és a társadalmi hozzáállás bizonytalanságai 

miatt az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozásoknak folyamatosan nehezített körülmények 

között kell működniük. A verseny fokozódik, ami megköveteli a stratégiai gondolkodást, a marketing 

szemléletet és az egyes vállalati funkciókhoz kapcsolódóan a marketing eszközrendszer alkalmazását.  

Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketingje a speciális piaci helyzetük miatt eltér a 

hagyományos termékek és szolgáltatások marketingjétől. Az egyik legkézenfekvőbb különbség a 
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vállalati méretből adódik, miszerint e vállalkozások számára nem állnak rendelkezésre olyan mértékű 

pénzügyi eszközök, melyek lehetővé tennék nagyvállalatokhoz hasonló marketingtevékenység 

folytatását. A kisvállalati marketing abból indul ki, hogy a kisvállalkozás nemcsak méretében 

különbözik a nagyvállalattól. A mikro- és kisvállalkozásokat működtető tulajdonosok más célokkal és 

eszközökkel rendelkeznek, mint egy nagyvállalati menedzser. Az épületenergetikai vállalkozások (és 

ebből eredően az energiamegtakarítási beruházások) sikere függ az egyes termékekre, 

szolgáltatásokra vagy piaci szegmensekre való specializálódás módjától, a mindezekhez kapcsolható 

értékesítési és kommunikációs eszközöktől, valamint a versenytársaktól való megkülönböztetés 

eredményességétől. A későbbiekben ebből a megközelítésből kiindulva tárgyalom a stratégiai 

tervezéshez szükséges legfontosabb marketing eszközöket. 
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2. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZEREI  

A téma feldolgozásához alkalmazott kutatási módszertant az egyes témakörök tekintetében a 

következők jellemzik: 

 A témakör makrokörnyezeti és fenntarthatósági vonatkozásait szakirodalmi szekunder források 

alapján mutattam be. A piac felépítéséhez, tagozódásához és a legfőbb résztvevőinek (vevők és 

vállalkozások) elemzéséhez szekunder forrásokat és primer információkat egyaránt 

felhasználtam. A primer információk szakértői és vezetői mélyinterjúkból származnak (összesen 

23 személyes – kvalitatív - megkérdezést végeztem a témában). A piacra ható feltárt 

információkat technológiai úttérkép (Phaal − Farrukh − Probert, 2004) formájában összegeztem, 

amely révén aktivizált módon kirajzolódnak a természeti, gazdasági és társadalmi változások, 

követelmények alapján a szükséges energiapolitikai cselekvési irányok, valamint az egyes 

technológiák fejlődési tendenciái. 

 Az érintettek érdek- és kapcsolatrendszerének feltárását szekunder (szakirodalmi) és primer 

(mélyinterjú) forrásokból végeztem el, és az információkat a környezeti beruházások 

érintettjeinek ún. ODA (1995) módszere alapján rendszereztem. A szakértői és vezetői (kvalitatív) 

mélyinterjúkból összesen 17 személyes megkérdezést folytattam le a témához kapcsolódóan. 

 A mikro- és kisvállalkozások stratégiáinak vizsgálatához szintén a mélyinterjúk módszerét 

alkalmaztam, a kapott információk feldolgozását Doyle (2002) megkülönböztető előnyök 

modellje alapján rendszereztem. A témában összesen 25 személyes (kvalitatív) megkérdezést 

végeztem szakértők és vezetők körében. A fejezetben a következő szerzők modelljei alapján 

rendszereztem a feltárt információkat: Antal-Mokos et al. (1997), Engel (1973), Kotler (2004), 

Meyer (1997), Nicosia (1966), Rekettye (2007), Törőcsik (2003), Treacy és Wiersema (1995), 

Vágási (1998, 2000, 2003, 2007), Whitney (1996).  

 Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások, valamint az energiamegtakarítási beruházások 

részletes vizsgálata online kérdőíves (kvantitatív) felméréssel történt. A kutatás célja az 

épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások piaci helyzetének, stratégiáinak, menedzsment 

ismeretének, vevőértékének és sikerességének feltárása, valamint az eredmények 

szegmensenkénti összevetése.  Összesen 212 db kérdőív elemzése történt meg.  

A feldolgozás módszereinek kérdését érintette az a törekvésem, hogy a leíró és értékelő jellegű 

információk mellett szemléletes ábrákba, átfogó táblázatokba, modellekbe foglaljam a különböző 

kérdések sokrétű tényezőrendszerét.  



8 

3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

3.1. 1. TÉZIS – AZ ÉRTEKEZÉS 2. FEJEZETE ALAPJÁN 

Az értekezésem 2. fejezetében (Az energiatakarékosság piacának elemzése) a lakossági 

energiamegtakarítási beruházások makrokörnyezeti feltételeit és a fenntarthatósági vonatkozásait 

tártam fel döntően szakirodalmi források alapján. Ahhoz, hogy a kapott információkat aktív módon 

lehessen felhasználni, a releváns információkat technológia úttérkép formájában összesítettem. Az 

iparági technológiai úttérképezés egy olyan rugalmas menedzsmenttechnika, mely széleskörűen 

alkalmazható mind állami, mind vállalati szinten stratégiák kialakítására és hosszútávú tervezésre. A 

technológiai úttérkép pedig a stratégiai tervezés folyamata során létrejött olyan többsávos ábra 

időtengellyel, amely piaci, termék-, technológiai és egyéb információkat és azok kapcsolatait mutatja. 

Az általam készített térkép egyes sávjai (rétegei, layers) olyan makrokörnyezeti és fenntarthatósági 

tényezőket tartalmaznak, melyek hosszútávú előretekintést (foresight) képesek megmutatni.  

(1) Abból indultam ki, a rendelkezésre álló szakirodalmi információk alapján, hogy a módszer 

alkalmazható a hazai lakossági épületenergetikai beruházások összetett keretfeltételeinek 

felvázolásához és megvalósulásának támogatásához. 

(2) Az információk feltárása és a módszertani modell megalkotása során feltételeztem, hogy ha nem 

is teljeskörűen, de napjainkban rendelkezésre állnak azon technológiai és makroszintű információk, 

melyek alapján a kidolgozott modell elősegítheti hosszú távra szóló és következetes energiapolitika 

és -stratégia főbb irányelveinek meghatározását.   

(3) Továbbá, módszertani szempontból előre látható volt, hogy a teljeskörű úttérkép bizonyos 

korlátok és tudáshézagok miatt nem alkotható meg a jelen dolgozat keretében.  

1. TÉZIS 

A makrokörnyezeti tényezők, fenntarthatósági kritériumok és technológiai fejlesztési tendenciák 

figyelembe vételével a jövőbeli hazai lakossági energiamegtakarítási beruházások megvalósulási 

feltételei leképezhetők iparági léptékű technológiai úttérkép formájában. A technológiai úttérkép 

a gyakorlatban előretekintésre (foresight) alkalmazható, állami és iparági szinten.  

(Kapcsolódó saját publikációk: P1, P4, P5, P8, P9) 

A hazai lakossági energiamegtakarítási beruházások technológiai úttérképét az értekezés 2.17. ábrája 

tartalmazza.  



9 

A kidolgozott technológiai úttérkép az állami stratégiaalkotás és az épületenergetikai 

termékek és szolgáltatások piaci szereplői számára kínál elsősorban felhasználási 

lehetőséget.  

Állami szintű energiapolitikát meghatározó gazdaság- és társadalompolitikai, környezetvédelmi 

döntések, jogszabályok, K+F irányvonalak kidolgozása során a világban elterjedt módszer a 

technológiai úttérképezés. A szakirodalom (Phaal, 2009) ilyen célú alkalmazásra 159 publikációt sorol 

fel energetikai témakörben. Vállalati szinten K+F irányok meghatározásakor és a technológiai és 

termékportfóliójának kialakításakor kínál hasznot az úttérkép. Üzleti titkok miatt vállalati példákat 

bemutató szakirodalmi források száma igen kevés (Baker – Smith, 1995; BPA, 2006; Lee – Kang – Park 

– Park, 2007; Phaal, R. − Farrukh – Probert, 2004; Phaal – Farrukh − Mitchell – Probert, 2003; Willyard 

– McClees, 1987), azok is jellemzően általános megállapításokat vagy (gyakran elavult) 

esettanulmányokat tartalmaznak. 

A magyarországi lakossági energiamegtakarítás technológiai úttérkép általam elsőként elkészített 

modellje jelenlegi állapotában kiindulópontul szolgálhat egy későbbi teljes mélységű kidolgozásnak.  

Az úttérkép sávszerkezetét saját magam dolgoztam ki, tanulmányozva egyéb foresight jellegű 

úttérképek felépítését (Institute of Applied Energy, 2005; Phaal – Farrukh - Probert, 2004).  

Az úttérkép jelen formájában ábrázolástechnikalag bizonyos hiányosságot mutat. Ugyanis Az 

egymással közvetlenül összefüggő, a konkrét kapcsolatok egymásra ható, vagy egymás 

előfeltételeként meglévő tényezők és konkrét kapcsolatok felvázolását nem tartalmazza, csupán a 

sávok között általában jellemző kapcsolatok és tovagyűrűző hatások „terjedési” irányát jelöltem meg. 

Az úttérkép megrajzolása során alkalmazott program korlátja miatt a térkép nem léptékhelyes.  

Az úttérkép készítésének további korlátja, hogy a teljeskörű úttérkép elkészítése csak szakmailag 

vegyes szakértői csapatmunkában folytatható, egyetlen szakértő lehetőségeit már messze 

meghaladja. 

A technológiai úttérkép jelenlegi formájában nem teljes. Továbbviteléhez összegyűjtöttem a 

tudáshézag általam legfontosabbnak tartott elemeit.  

A következő tudáshézagokat azonosítottam: 

 az új energiapolitikai stratégiai programok, direktívák, fiskális politikai elemek, 

 radikális innovációk szükségessége, vagy olyan új technológiai irányvonalak, melyek jelenleg még 

nem láthatók, vagy még bizonytalan kísérleti fázisban vannak,  
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 különválasztani azokat a tényezőket, melyek extrapolatív és nomatív módon változnak az idő 

függvényében, 

 a jövőbeli események bekövetkezését meghatározó töréspontok és szükséges csomópontok, 

 az olyan új kulturális hatások, melyek az energiafogyasztás mennyiségét és az energiaforrások 

körét jelentősen befolyásolhatják a jövőben. Az előre ismert fogyasztási szokások, 

magatartásformák alapján készült becsléseket tartalmazza az úttérkép.  

 a regionális sajátosságok, melyek befolyásolják az alkalmazható technológiák körét és az 

energiastratégiai irányvonalakat, 

 konkrét súlypontok (így általánosságban tartalmazza az úttérkép a különböző technológiai és 

energiapolitikai területeket),  

 konkrét kapcsolatok és összefüggések ábrázolása a térképen,  

 jövőbeli trendek és ellentrendek, és az olyan lehetséges, de váratlan események (elsősorban a 

természeti, gazdasági és társadalmi tényezők esetében), melyek az előrejelzést módosíthatják, 

irányváltást idézhet elő bármely vizsgált területen, 

 milyen gondolkodásmódbeli, motivációs és erőforrás változások szükségesek az idő folyamán az 

érintettek részéről, egymásra és a beruházásra gyakorolt kockázati hatásaik,  

 vevőtípusok, környezettudatos gondolkodás, energiatakarékossági szemléletmód célirányos 

felmérése hazánkban. 

Kiemelendő, hogy a legnagyobb hiányosság a hazai lakossági energiatakarékossági stratégia 

megalkotásában mutatkozik. Magyarország jelenleg nem rendelkezik átfogó, részletes és 

következetes, konkrét (számadatokkal és megvalósíthatósági tervekkel ellátott) célokat tartalmazó 

energiastratégiával. A meglévő iránymutatások és koncepciók nem elégségesek. Az állam szabályozó, 

koordináló szerepe és piaci harmonizáció elengedhetetlen a további lépésekhez. Az államnak kell a 

csúcsszintű tulajdonosi szerepkört felvállalnia az iparági úttérkép felett, csúcsszintű tulajdonlás híján 

nem érhető el komoly eredmény. Ez a vállalati alkalmazási tapasztalatok (Nobuo, 2009; Pataki – 

Szalkai – Bíró-Szigeti, 2010a, 2010b; Phaal – Farrukh – Probert, 2004) analógiájára könnyen 

megjósolható. 

3.2. 2. TÉZIS – AZ ÉRTEKEZÉS 3. FEJEZETE ALAPJÁN 

Az értekezésem 3. fejezetében a lakossági energiamegtakarítási beruházások érintettjeit vizsgálom. A 

sikeres lakossági energiamegtakarítási beruházások létrejötte az épületenergetikai piac 
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szereplői/érintettjei érdekviszonyán és együttes hatásain is múlhat, melyek feltárása és azonosítása 

volt célom a kutatás következő fázisa során. Elemzésemhez az Overseas Development Administration 

(ODA, 1995) által kifejlesztett „érintettek-elemzés” (stakeholders analysis) módszerét alkalmaztam, s 

az ehhez szükséges információkat kvalitatív megkérdezéssel nyertem szakértők körében.  

Az értekezés 2. tézise három feltételezésen alapszik: 

(1) Egyfelől azzal a kezdeti feltételezésemmel kapcsolatos (lásd 1. és a 3. fejezet), hogy az 

energiamegtakarítást célzó lakossági épületenergetikai projektek reális tervezéséhez és sikeres 

megvalósításához a vállalkozások oldalán jelentős piacismereti rés mutatkozik, és az ismereti 

hiányok közé tartoznak a beruházások érdekeltjeivel kapcsolatos pontosabb információk.  

(2) Másfelől, az érdekeltekkel kapcsolatban hiányzó ismeretek feltárásához, elemzéséhez célszerű a 

nemzetközi gyakorlatban ismert és bevált módszert, modellt kiválasztani és alkalmazni.  

(3) Harmadrészt, az alkalmazható modellek segítségével áttekinthetővé válik a lakossági 

épületenergetikai beruházások érintettjeinek érdek- és viszonyrendszere, amelyben az 

épületenergetikai projektek tervezése, megvalósulása és működése végbemegy. 

2. TÉZIS  

Az érintetteknek az ODA módszer alkalmazásával történő elemzésével határoztam meg a 

beruházások megvalósulási és ösztönzési feltételeit. Megállapítottam, hogy a lakossági 

energiamegtakarítási beruházásokban különböző szinteken kapcsolatba kerülő potenciális 

érdekeltek a projektek céljaival megegyező és ellentétes érdekekkel rendelkeznek. Meghatároztam 

a különböző motivációikat, erőforrásaikat, értékeltem és a projektekben betöltött eltérő 

fontosságukat és befolyásukat, valamint azonosítottam a projekttel kapcsolatos kockázataikat és 

kapcsolati hálójukat. Mindezek ismerete elősegítheti a sikeres lakossági energiamegtakarítási 

beruházások számának és arányának növekedését. 

(Kapcsolódó saját publikációk: P2, P3, P7, P12, P13, P14, P16) 

A tézis bizonyítását szolgálják az értekezésben a 3.2. és 3.3. ábrák, valamint a 3.1., 3.4., 3.6., és 3.7. 

táblázatok rendszerbe foglalt információi. 

Az elemzést az alábbi lépésekből építettem fel:  

1. Azonosítottam a lakossági energiamegtakarítási beruházások közvetlen és közvetett érintettjeit, 

besoroltam őket a beruházás szempontjából releváns csoportba (primer, szekunder érintettek és 

kívülállók). 

2. Feltártam az érintettek érdekeit, ellenérdekeit, motivációikat, valamint erőforrásaikat.  
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3. Megvizsgáltam minden érintett befolyását és fontosságát, az információkat mátrixszerűen 

rendszereztem, 

4. Felvázoltam az érintettek egymáshoz viszonyított pozícióit, valamint a kapcsolódási pontjaikat, 

5. Végezetül meghatároztam az egyes érintettek egymáshoz és a projekthez kapcsolódó 

kockázatait, és ismertettem a kapcsolati rendszerüket.  

Úgy vélem, a sikeres lakossági energiamegtakarítási beruházások számának és arányának 

növekedését elősegítő érintettekre irányuló elemzés eredményei és következtetései felhasználhatók: 

 az esetleges érdekkonfliktusokból származó akadályok (Baros et al., 2004; Bíró-Szigeti – Vágási, 

2009; Lányi – Persányi, 1992; Szirmai, 1996;) minél hatékonyabb kivédéséhez, a megvalósításhoz 

szükséges ösztönző tényezők biztosításához (Bíró-Szigeti, 2009b),  

 a célok sikeres elérése érdekében épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások hatékony „lobby 

tevékenységének” előkészítéséhez (Bíró-Szigeti, 2008), 

 a beruházások társadalmi elfogadtatásához és ismertségének növeléséhez (Giber, 2005; Groó, 

2005; Szigeti, 2005, 2006c; Takács, 2006; Vágási, 2004), 

 az állam és a vállalkozások kommunikációs stratégiájának kialakításához (Rodics, 2003; Mayer, 

2006; Száraz, 2006; Szigeti, 2004), mellyel megelőzhető vagy korrigálható a tájékozatlanságból 

fakadó ellenérzések létrejötte, tévhitek kialakulása, és segíti a beruházások megvalósulását,  

3.3. 3. TÉZIS – AZ ÉRTEKEZÉS 4. FEJEZETE ALAPJÁN 

A kutatásom egyik legfőbb irányvonala, hogy feltáró kutatással és ahhoz kapcsolódó elemzés révén 

azonosítsa az épületenergetikai szektor vállalkozásainak stratégiai módszereit és a 

marketingfeltételeit. Értekezésem 4. fejeztében (Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások 

marketingtevékenységének feltárása) elsősorban a marketing koncepció, a marketingmodellek és 

eszközök adott kisvállalati körben való alkalmazhatóságára, megvalósulására koncentráltam.  

A piaci információkat alapvetően az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozók tulajdonosai, vezető 

menedzserei és külső szakértők körében a mélyinterjú módszerével lefolytatott vizsgálatból nyertem. 

Az elemzés szempontjai a marketingmenedzsment aktuális alapkoncepcióit és modelljeit veszik 

alapul. Előzetes, elméleti alapú feltételezéseimmel összefüggően négy fő kérdéskört vizsgáltam a 

lakossági energiamegtakarítás piacán.  

(1) Feltételezve a versenyfeltételek ismeretének jelentőségét, első kérdésként vizsgáltam, és 

feltártam, hogy a vállalkozások miként észlelik és értékelik a versenytársaikat és a saját 
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vállalkozásukat befolyásoló versenyfeltételeket, s ezeket hogyan veszik figyelembe tevékenységük 

során.  

(2) Ezt követően, kiindulva a marketingelmélet értékkoncepciójából, és feltételezve annak gyakorlati 

jelentőségét, vizsgáltam, hogy a vállalkozások esetében miként értelmezhetők az értékvezérelt 

marketing koncepciók illetve dogmák, különös tekintettel Doyle megkülönböztető előny kiépítését 

(Doyle, 2002) célzó modelljére.  Az elemzés kiterjedt arra, hogy a vállalkozások sikeressége miként 

alapszik a versenytársaktól való megkülönböztetés, a specializálódás sikeres alkalmazásán, s melyek a 

sikeres értékajánlat összetevői a vevők szempontjából.  

(3) A harmadik kérdéskör vizsgálata - kiindulva a fogyasztói magatartás és vásárlási döntés 

ismeretének és tudatos felhasználásának jelentőségéből a stratégiát és az alkalmazott 

marketingeszközöket illetően - a szektorban jellemző vevői igények, fogyasztói magatartás, a 

vásárlási döntéshozás folyamatának és döntéshozási szerepköröknek az azonosítására terjedt ki.  

(4) Végezetül az érintett vállalkozói körben jellemzőnek mutatkozó marketingstratégiát és 

gyakorlatot az STP-stratégia (segmenting, targeting, positioning, vagyis piacszegmentáció, 

célpiacválasztás, pozícionálás) és eszközei szempontjából vizsgáltam és értékeltem.  

3. TÉZIS 

A feltáró kvalitatív kutatás információinak az uralkodó marketing koncepciók és modellek 

keretében történő értelmezése, rendszerezése és elemzése alapján megállapítható, hogy a hazai 

épületenergetikai szektorban működő mikro- és kisvállalkozások gyakorlatában a stratégiai 

magatartás, a korszerű marketingkoncepció és eszközök számos eleme jelen van, ám alacsony 

szinten, a szakismereti hiányosságok, és ebből eredően a többnyire nem tudatos és módszeres 

alkalmazás – marketingmenedzsment – következtében.  

(Kapcsolódó saját publikációk: P6, P11, P15, P16) 

1. A versenytársak megismerésének a Kotler-féle öt tényező (2004) alapján történő elemzése során 

a következő főbb sajátosságokat azonosítottam. A versenytársak semmiféle együttműködése 

nem jellemző a lakossági piacon. Új technológia vagy termék megjelenésekor régiónként 

agresszív pozíciófoglalás figyelhető meg a versenytársak távoltartása végett. A vállalkozások 

folyamatos ár-összehasonlítást végeznek, valamint a tevékenységi körük szerint más-más 

küldetés és célkitűzések azonosíthatók náluk. Ugyanakkor fő üzleti céljuk azonos 

(megrendelések/megbízások elnyerése és profit termelés). 
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2. A Doyle-féle megkülönböztető előny kiépítésének modellje által ajánlott struktúra szerinti 

vizsgálat (klasszikus marketing dogmák – Kotler (2004), Meyer (1997), Treacy és Wiersma (1995) 

– alapján) az alábbi főbb eredményeket adta az érintett szektor vállalkozásaira vonatkozóan: 

 A vállalkozásoknál a tudatos vállalati stratégiaépítés hiánya mutatkozik, ugyanakkor erős 

alkalmazkodóképességgel rendelkeznek a változó környezethez. Többnyire kezdetleges 

marketing eszközöket alkalmaznak, az üzletkötésnél jelentős szerephez jut a szájreklám. Nem 

ismerik, vagy nem ismerik fel termékeik vagy tevékenységük hozzáadott értékét.   

 Az energetikai vállalkozásoknál is megjelenik az a tendencia, hogy a szektorban a nyereség 

csökkenő arányban származik a konkrét fizikai termékekhez köthető értékesítésből. Azonban 

most még a legtöbb mikro- és kisvállalkozás bárkivel hajlandó üzleti kapcsolatba lépni, aki 

hajlandó fizetni. Így a vállalkozásoknak nagyszámú, de kevés profitot hozó megrendelője lesz. 

Továbbá nagyobb súlyt helyeznek a rövidtávú előnyökre, mint a hosszú távú haszonra. 

 Az értékajánlat meghatározásához szükséges vevőérték vizsgálat tényezői két csoportba 

sorolhatók. Magas jövedelmi kategóriába tartozó vevők esetében a presztízs érzete dominál 

és másodlagos szempont számukra a beruházás megtérülése, míg a közepes jövedelmi 

kategóriába tartozók esetén a jövő generáció érdekében megvalósuló jótett érzete dominál, 

azonban mindkét kategóriában a magas árhoz kapcsolt magas elvárás jelentős súlyú 

vevőérték.   

 Ha a vállalkozások meg is tudják nevezni egyik vagy másik célcsoportjukat, általában nem 

alkalmaznak eltérő kommunikációs stratégiákat a megszólításukhoz, valamint marketing 

eszközöket a megnyerésükhöz. Főleg emberismeretükre hagyatkozva, az üzletkötő és/vagy 

kivitelező személyiségtől függően kommunikálnak és viselkednek velük eltérőképpen. 

Leginkább a tömegmarketingre emlékeztető stratégiai eszközöket alkalmaznak.  

3. A vevői igények feltárását Doyle hármas csoportosítása (meglévő, látens és kezdődő igények) 

szerint végeztem el, a vásárlási döntéshozás folyamatát (Engel, 1973; Nicosia, 1966) és a 

döntéshozó egység elemzését, valamint a fogyasztói magatartást (Törőcsik, 2003; Vágási 

értelmezése szerint, 2000; Vágási et al., 2003), a klasszikus marketing modellek felhasználásával 

vizsgáltam. A tézist megerősítő és árnyaló következtetések: 

 A vállalkozások nem végeznek vevői igény felmérést az idő és erőforrások korlátozott 

rendelkezésre állása miatt, továbbá nehezen fogalmaztak meg olyan igényt, melyet 

esetlegesen ne tudnának kielégíteni, mert az versenyhátrányt jelentene a számukra.  
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 A klasszikus fogyasztói vásárlási döntés folyamat modelljét (Engel) 0+5 lépcsősre alakítottam, 

mely modell igen hasonlatos a Nicosia–modellhez. Többségében műszaki és gazdasági 

szemlélettel rendelkező személy a döntéshozó, de a család többi tagja, sőt esetenként a 

barátok, ismerősök, kollégák is befolyásolják a választást. Sejthető, hogy a vásárlási döntés 

néhány termékjellemző alapján történik.  

 A Törőcsik által megnevezett fogyasztási trendek alapján vizsgáltam a piacon jelentkező 

fogyasztó magatartás jellemzőit, mely alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 

hagyományos fogyasztói magatartást nagyobb arányban kell felváltania a környezettudatos 

fogyasztói magatartásnak ahhoz, hogy a sikeres beruházások száma növekedhessen. 

Meghatároztam az (energia)fogyasztói magatartás környezeti szintjeit a természeti 

erőforrások védelme szempontjából. 

4. Az alkalmazott vállalati és marketingstratégiákat (STP) és eszközöket standard 

marketingmodellek és módszerek alkalmazásával tártam fel. Azonosítottam a piac szegmentációs 

ismérveit Vágási (1998, 2001) szempontjai alapján, valamint a pozícionálás szakismereti 

feltételeit Rekettye (2007), és a pozícionálás lépéseit Doyle (2007) alapján. Meghatároztam a 

piaci célcsoport választás szempontjait Antal-Mokos et al. (1997) és Vágási (2001, 2007) alapján. 

Feltártam a versenyelőnyöket az épületenergetikai piacon a két legjellemzőbb szegmentációs 

csoport körében. A Whitney (1996) által megfogalmazott pontok szerint vizsgáltam az 

épületenergetikai piac vállalkozásaira jellemző vevőkiválasztási szempontokat. E kérdéskörben 

tézist megerősítő következtetés: 

 Megállapítható, hogy a megkérdezett épületenergetikai vállalkozásoknak csak elenyésző 

része végez tudatos szegmentálást a lakossági piacon. A szegmentálást leginkább egy-egy 

alkalmazott technológiára építik, ritkán a fogyasztói magatartás ismerete alapján 

alkalmazható tényezőkre, és a vevők által elvárt értékekre. A szegmentációt a vállalkozások 

jellemzően egy lépcsőben hajtják végre, azaz egy ismérv alapján kategorizálják a vevőiket.  

3.4. 4. ÉS 5. TÉZIS – AZ ÉRTEKEZÉS 5. FEJEZETE ALAPJÁN 

Az épületenergetikai szektor piacának és vállalkozásainak stratégiai módszerei és a marketing- és 

sikerfeltételei pontosabb megismerését szolgálja kvantitatív kutatásom, melyet az értekezésem 5. 

fejezete tárgyal. Kvantitatív empirikus kutatásom tervét a megelőző szekunder és a korábbi feltáró 

jellegű kvalitatív primerkutatás eredményei alapján, az azok által indukált kutatási kérdések 

vizsgálata céljából alakítottam ki, annak érdekében, hogy a válaszok alapján pontosabb és 

általánosabb következtetések levonása váljon lehetővé a vizsgált szektorban tevékenykedő mikro- és 
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kisvállalkozások sikeres piaci szereplésének tényezőire, és azon belül a marketing tevékenységére 

vonatkozóan. A kutatási probléma, és azon keresztül a fő marketingprobléma kifejtéséhez 

kérdőíve(ke)t állítottam össze.  

A kutatást alapvetően két feltételezés alapján építettem fel: 

(1) Az épületenergetikai beruházásokat megvalósító mikro- és kisvállalkozások piaci sikerességének 

főbb tényezői – adott környezeti feltételeket figyelembe véve - menedzsment jellegűek, ezen 

belül kiemelkedik a stratégia és a marketing szerepe, amelyek tekintetében vizsgálandó ezek 

tartalma.  

A vállalkozások piaci jellemzőinek és sikerességének feltárásához az alábbi tényezők empirikus 

vizsgálatát tartottam szükségesnek: marketingtevékenység (eszközök és stratégiák) azonosítása 

és minősítése; termék minősége, ára és vevők jövedelmi helyzete; termék- és tevékenységi körök 

száma és jellege; jövőkép; vevőhűség; szubjektív és objektív sikertényezők; árérzékenység; az 

energiamegtakarítás jelentősége. 

(2) A vállalkozások jellemzői, valamint sikertényezői jelentősen (vagy nem) különböznek attól 

függően, hogy a szervezeti vagy a lakossági piacon működnek-e. Helytálló megállapítás a két piaci 

szegmensen megvalósuló tevékenységek feltételeinek és sajátosságainak elemzése alapján 

vonható le.    

A sikerességet a következő változók segítségével mértem: az adott vállalkozás forgalma, 

nyeresége és ügyfeleinek száma az elmúlt három évben.  

A részletesebb kutatási kérdések a következő két fő marketing problémához kapcsolódnak:  

(1) Mi jellemzi a sikeres épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások piaci várakozásait, helyzetét, 

marketing stratégiáit és eszközeit? (4. tézis) 

(2) Milyen sajátosságok azonosíthatók a lakossági piacon és az ott működő vállalatoknál? (5. tézis) 

4. TÉZIS 

A vállalkozások piaci sikerességének főbb tényezői stratégiai és marketing jellegűek, illetve a piaci 

helyzettel függnek össze. A sikertényezőket vizsgálva bebizonyosodott, hogy azok jelentősen nem 

különböznek attól függően, hogy a szervezeti vagy a lakossági piacon működnek-e.  

(Kapcsolódó saját publikációk: P6, P10, P11, P15, P16) 
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A tézis bizonyítását szolgálja az értekezés M.23., M.24. és M.25. táblázatainak rendszerbe foglalt 

információi. A sikertényezők piac függetlenségére vonatkozó vizsgálatának eredményeit az M.24., 

M.25. és M.28. táblázatok adatai tartalmazzák. 

Az épületenergetikai beruházásokat megvalósító mikro- és kisvállalkozások piaci sikerességének és 

marketingmenedzsment jellemzőinek feltárásához a következő tényezők empirikus vizsgálatát 

végeztem el: marketingtevékenység (eszközök és stratégiák) azonosítása és minősítése; termék 

minősége, ára és vevők jövedelmi helyzete; termék- és tevékenységi körök száma és jellege; jövőkép; 

vevőhűség; szubjektív és objektív sikertényezők; árérzékenység; az energiamegtakarítás jelentősége. 

4/a Azok az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások sikeresebbek, melyek megkülönbözető 

előnyre építő marketing stratégiát és eszközrendszert alkalmaznak, koncentráló alapstratégiát 

folytatnak, valamint magas minőségű termékeket közepes-magas árkategóriában kínálnak.  

Minél magasabb szintű és kiterjedt marketing tevékenységet folytat a vállalkozás, annál inkább segíti 

a vállalkozást a sikeresség elérésében. A vizsgálatba bevont változók alapján kijelenthető, hogy ez 

megkülönböztető stratégia jelentőségét erősíti. A marketingtevékenységben kiemelt szerepet kap a 

termékminőségre való pozícionálás a sikeresség növelésében. Kapcsolatot tártam fel a 

termékminőség és az árszint között. Összességében, a leginkább sikeres stratégia a magas-közép 

árszinten és a magas minőségű termékek kínálása.  

A vállalati stratégiával közvetlenül összefüggő állításaimat az értekezés M.23., M.25. és M.28. 

táblázataiban igazolt vizsgálati eredményekkel támasztom alá. 

4/b A sikeres épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketing eszköztárában a vevőhűség 

és a kapcsolatok, a márkanév, a szubjektív (nehezen mérhető, számszerűsíthető) tényezők 

dominálnak, továbbá, termék- és tevékenységkörüket bővülő piaci kereslet és növekvő árrés 

jellemzi.   

A sikeres épületenergetikai vállalkozások optimisták jövőbeli kilátásaikkal kapcsolatosan, a piacot 

folyamatosan bővülőnek ítélik, és az árrésük növelése keresletnövekedésről tanúskodik. Vevőik 

hűségesek, mely megfelelő értékesítési, kommunikációs tevékenységet jelent, valamint márkaépítést 

feltételez. A sikertényezők közül a szubjektív (nehezen mérhető, számszerűsíthető, vagy akár 

emocionális hatásokra építő) tényezők alkalmazása bizonyul összességében sikeresebb marketing 

tevékenységnek. Közvetve mindez a vállalkozások tudatos és széleskörű marketingtevékenységével is 

összefüggésbe hozható. 

A sikeres vállalkozások jellemzőire vonatkozó állításaim az értekezés M.24., M.25. és M.28. 

táblázataiban igazolt vizsgálati eredményekkel támasztom alá. 
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A kvantitatív kérdőíves felmérés során azonosítottam továbbá piacfüggő vállalati jellemzőket és 

tevékenységbeli eltéréseket. Értekezésem 5. tézisét a lakossági piac sajátos jellemzőire vonatkozóan 

tartalmaz megállapítást.  

5. TÉZIS 

A lakossági piac sajátos jellemzői az olyan vizsgált tényezők terén jelentkeznek, mint piaci 

várakozások, árérzékenység, energiamegtakarítási orientáció, értékesítés marketingeszközei, 

kínálat összetétele. 

(Kapcsolódó saját publikációk: P6, P10, P11, P15, P16) 

A tézis bizonyítását szolgálják az értekezés M.26., M.27. és M.28. táblázatainak rendszerbe foglalt 

információi. 

A lakossági piac keresletét a recesszió és hatásai súlyosabban érintették, ami miatt a vállalkozások 

pesszimistábban látják a lakossági piacuk jövőjét. Az energiamegtakarítási motiváció azonban – a 

felmérés válaszadóinak megítélése alapján – ebben a piaci szegmensben dominánsabban jelenik 

meg, ami a vevők (mint érintettek) motivációjára építő stratégia során fontos szempont lehet.  A 

lakossági piacra inkább jellemző, hogy a marketing eszközöknek jelentősebb szerepe van az 

értékesítésben és hatékonyabban alkalmazhatók, valamint a vállalkozások a különböző 

célcsoportjaikra eltérő kommunikációs és értékesítési stratégiát dolgoznak ki. A lakossági vevői 

szegmens keretében azonosított leginkább érdekelt csoportok kevésbé árérzékenyek, mint a 

szervezeti szegmens. Ez részben ellentmond a marketing azon „standard” felfogásának, miszerint a 

fogyasztók árérzékenyek, a szervezetek – főleg az üzleti szervezetek – nem, vagy kevésbé, mivel 

költségeiket termékeikbe beépítik, és ily módon továbbhárítják vevőikre. Továbbá, a nyert 

eredmények alapján megállapítható, hogy a lakossági piacon tevékenykedő vállalkozások kínálatát 

szélesebb termék- és szolgáltatási kör, komplexitás jellemzi. 

A lakossági piacon sajátos jellemzőire vonatkozó állításaim az értekezés M.27. és M.28. táblázatában 

igazolt vizsgálati eredmények támasztják alá. 
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4. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA ÉS TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

A hazai épületenergetikai piac jelenlegi helyzetének bemutatásához, a lakossági energiamegtakarítási 

beruházás témájához sajátos megközelítéssel járul hozzá az értekezésem. A téma marketing 

szemléletű tárgyalása újszerű és hiánypótló a hazai piacon és az energiapolitikai életben. A 

megközelítés egyfajta rendszer-, és piaci (stratégiai) szemléletet nyújt az energiamegtakarítási piac 

különböző érintettjeinek.  

A kutatási eredmények a gyakorlatban hasznosítható információkkal szolgálhatnak az érintett 

vállalkozások számára, továbbá az állam vagy egyéb intézményi szereplők számára is felhasználhatók 

az energiamegtakarítást ösztönző lakossági épületenergetika-politikai döntések (szabályozások, 

támogatások) kialakításához, illetve azok hatékonyságának értékeléséhez.  

A kutatás folytatását a további témakörökben látom érdemesnek:  

 Kvantitatív kutatás kiegészítése, továbbfejlesztése a projektmarketing rendszere szerint a sikeres 

vállalkozások körében, különös tekintettel a szervezeti piacra.  

 Az érintettek elemzésének bővítése egyes érintettek körében – pl.: vevők különböző szegmensei, 

média – a beruházásban / projektben betöltött szerepük jelentősége alapján. 

 A hazai lakossági (és szervezeti) energiamegtakarítási beruházások teljeskörű technológiai 

úttérképének modellezése szakértői körben, amelyhez az 1. tézis magyarázatában bemutatott 

tudáshézagok információkkal való feltöltése szükséges. 
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