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„A fogyasztó nem azt gondolja, 

 amit érez, nem azt mondja,amit gondol 

 és nem úgy viselkedik, mint amit mond” 

 

 

1. BEVEZETÉS 
 

1.1.  SZEMÉLYES INDÍTTATÁS, A TÉMAVÁLASZTÁS BEMUTATÁSA 
 

Disszertációm elkészítésével célom az volt, hogy kiaknázatlan lehetőségeket tartogató 

területre, a bolton belüli vásárlói magatartásra vonatkozó szegmentációs módszertant 

dolgozzak ki, amely „egyszerűsége” miatt jól alkalmazható lehet akár in-store vizsgálatok 

kiegészítéséhez, akár egy-egy adott eladáshely vevőinek kvantitatív kutatáson alapuló 

szegmentálására.  

Az indíttatást az adta, hogy kapcsolattartóként és a projekt-csoport tagjaként részt vettem egy 

a pupillometriára és további pszicho-fiziológiai paraméterek mérésére épülő eladáshelyi 

kutatásban 2009. május és 2011. február között. A projekt során a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszékét (BME EPT) 

képviseltem, a Forma Display Kft. partnereként
1
. A projekt felépítése az elméleti 

megalapozás után in-store körülmények között használható fiziológiai mérőeszközök 

laboratóriumi teszteléséből, majd a laboratóriumi tesztek eredményére épülő valós 

körülmények között végzett „mobil, pszicho-fiziológiai paraméterek mérésére és értékelésére 

épülő” eladáshelyi kutatásból állt. Már ez elméleti megalapozás szakaszában világossá vált, 

hogy a bolti mérések során szükség lesz egy úgynevezett „gyors szegmentációs eljárás” 

kidolgozására, amelynek segítségével először a laboratóriumi méréseknél, majd valós 

körülmények között is szegmentálni és profilozni tudjuk a vizsgálat résztvevőit a vásárlással 

kapcsolatos motivációik alapján. Először a szakirodalomban vagy kutatási jelentésekben 

található, már kipróbált és bevált mérőeszközök után kutattunk, de nem találtunk a saját 

                                                             
1 KMOP-2008-1.1.1. A pályázat címe: Mobil pupillometrikus, szemkamerás vizsgálati 

módszer kidolgozása elsősorban in-store alkalmazásra. 
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elképzeléseinknek megfelelő kész módszert. Emiatt egy saját eszköz kidolgozása mellett 

döntöttünk, és ennek alapjául a Hausel Limbic Type® vásárlás motivációira épülő modellt 

választottuk. Azért tartottuk ezt megfelelőnek, mert a Limbic Type® modell funkcionális 

mágneses rezonancia vizsgálatok (fMRI) eredményein alapul, „vevő közeli” és pszicho-

fiziológiai mérésekkel is megalapozott modellnek tekinthető, ezáltal jól illeszkedett a projekt 

céljaihoz. A projekt során és a disszertációban is elfogadtam ezt a már széles körben publikált 

modellt, sem az alátámasztására, sem pedig a megcáfolására nem törekedtem, hanem 

kiindulási alapnak tekintettem. 

A projekt-csoportban a BME EPT feladata a szegmentációs eszköz elvi felépítésének 

kidolgozása volt. A skálák megszerkesztéséhez szükséges adatgyűjtést a Forma Display Kft-

vel közösen végeztük, majd az adatfeldolgozás és az eszköz végleges formába öntése szintén 

a BME EPT keretei között történt. Az eszköz felépítésén dolgozó csoport egyik vezetője 

voltam, és az erről készült kutatási jelentés egyik szerzője vagyok
2
. A projekt keretében 

kidolgozott skálák kialakításához tartozó számításokat a disszertációmban újra önállóan 

elvégeztem és a kutatási jelentéshez képest tovább finomítottam. A kutatási projektben a 

későbbiek során egy, a disszertációban felhasznált csoportosításhoz képest több csoportba 

szegmentáló, a Limbic Type® modell motivációs csoportjaira épülő 6 fogyasztói típusba 

soroló eljárást vittünk tovább. A disszertációban pedig egy, a kutatási jelentésbe is bekerült 

„mellékág”, a Limbic Type® modell fő motivációira épülő 3 csoportba soroló eljárás kerül 

bemutatásra. Ennek okairól bővebben a számításokat ismertető részeknél lesz szó.  

A disszertációban a szegmentációs eszköz skáláinak konzisztenciáját is mértem, ezt a kutatást 

a projekt keretein kívül eső és egy későbbi alkalommal felvett longitudinális vizsgálat
3
 adatai 

alapján végeztem el. Erre a felmérésre azért volt szükség, mert feltételezésem szerint a 

gyakorlatban is alkalmazható „gyors szegmentációs eljárás” módszertan skálái olyan 

állításokon alapulnak, amelyek viszonylag stabil jellemzői a vásárlóknak, és nem változnak 

meg jelentősen a szituatív tényezők hatására. 

                                                             
2 Hámornik Balázs Péterrel együtt 
 
3 A disszertációmban közölt konzisztencia vizsgálat egy nagyobb joghurtokról szóló kutatás-sorozat része 
volt, amely Hámornik Balázzsal (BME) és Hlédik Erikával (BGF) készült közösen. A disszertációmban 
közölt adatok nem a teljes kérdőívet tartalmazzák, csak a disszertációm megírásához szükséges részeket 
használtam fel. A továbbiakban közölt ezen kutatásból származó eredmények a saját munkámon 
alapulnak. Hlédik Erika ebben az értekezésben nem publikált joghurt választással kapcsolatos preferencia 
stabilitás vizsgálatokat végzett, Hámornik Balázs pedig a vizsgálatot kiegészítő szemkamerás vizsgálatok 
elemzését és in-store vizsgálatok előkészítését végezte el. 
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A disszertáció további részeiben már elszakadtam az eredeti projektcsoport feladataitól és 

méréseitől. Mivel a vásárlás élménye mindenki számára egyéni módon megélt szubjektív 

helyzetet jelent, amelyet erősen befolyásolnak a pillanatnyi szituációs tényezők is, így 

szerettem volna tovább finomítani a meglevő módszertant. Egyrészt a „gyors szegmentációs 

módszertan” működésének alátámasztására, valamint az egyes nagy motivációs szegmensek 

mélyebb feltárásának érdekében egy teljesen más úton elindulva, az egyéni szubjektivitást 

középpontba állító módszertant választottam. Az volt a feltételezésem, hogy ha a vásárlás 

szubjektíven megélhető jutalomrendszerét figyelembe vevő modellből indulok ki, amely 

teljesen független a „gyors szegmentációs eljárás” alapját képező Limbic Type® modelltől és 

ennek segítségével találok eltéréseket az egyes szegmensek között, akkor azzal alá tudom 

támasztani az egyszerűbb eszköz működését, valamint finomítani tudom az egyes 

szegmensekről alkotott képet. Ennek érdekében a szubjektivitás vizsgálatára alkalmas 

módszerek közül a Q-módszertant alkalmaztam. 

Ezt a szubjektivitáson alapuló szegmentációs technikát teljes mértékben önállóan dolgoztam 

ki, az adatfelvételi eljárások során azonban támaszkodtam a BME EPT keretein belül oktatott 

Termék-Felhasználó Interakció című tantárgy hallgatóinak munkájára, mely műhelymunkát 

ugyancsak én vezettem. Az adatgyűjtés során beérkezett Q-rendezések adatainak tisztítását és 

rendszerezését, valamint a lehetséges szegmensek azonosítását célzó statisztikai elemzéseket 

szintén önállóan végeztem el. 

 

1.2.  A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE 
 

A disszertáció elméleti hátterét két gondolati egységre lehet osztani. Az első részben a 

választott téma relevanciájának indoklásával, valamint a fogyasztói és vásárlói magatartás 

elméletekkel és azok változásaival, jelenkori kihívásaival foglalkozom. Bemutatom a 

fogyasztói magatartásra ható megatrendeket. A fejezetben jelentősen leszűkítem a témát a 

vásárlói magatartásra, azon belül is az egyéni vásárlói döntéshozatalra, és megindokolom 

a választásomat. 

Az elméleti háttér második részében a vásárlóra vonatkozó új marketing koncepciókkal, 

alkalmazásokkal és módszerekkel foglalkozom. Bemutatom a marketing mix 4P-jének 

élmény megközelítésű 4E paradigma változatát. A fejezet következő részében kifejtem a 4E 
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koncepcióhoz kapcsolódó új üzleti modelleket, az „experimental marketinget”, a 

McKinsey-féle „consumer journey-t” és a vevővel való „együttalkotást” (co-creation) 

amelyek kapcsolódnak a vásárlói magatartáshoz is. További témaszűkítéssel élek a fejezetben, 

és a trade marketing részét képező shopper marketing stratégiát mutatom be, különös 

tekintettel annak bolton belüli eszköztárára. A shopper stratégia kialakításának alapja a 

vevők pontos ismerete, és szegmentálása, ezért bemutatom a szegmentáció fejlődését, és 

kitekintést nyújtok az in-store szegmentációs gyakorlatokra. Az igény, hogy „belelássanak a 

fogyasztók fejébe”, feltárják a cselekedeteik mögött meghúzódó okokat nem újkeletű, 

évszázadok óta foglalkoztatja a kutatókat. A vevőismeret megszerzéséhez, amely a hatékony 

szegmentációnak is az alapja, egyre több „testközeli” módszertan és technológiai lehetőség 

áll rendelkezésre ahhoz, hogy ne csak a fogyasztók szóban kifejezett érzéseire, gondolatira, 

vagy egyéb, a gondolatoktól még távolabb eső külső demográfiai ismérveire lehessen 

alapozni a szegmentációt. Fiziológiai mérőeszközök segítségével akár magukhoz a 

gondolatokhoz és érzelmekhez, pontosabban azok fiziológiai korrelátumaihoz is valamilyen 

szinten közel lehet férkőzni, és részben visszakövetkeztetni azok valódi hátterére, ezért a 

fejezet végén összefoglalom ennek a területnek a fejlődési irányait és jelenlegi kihívásait. 

Disszertációm hátterét gyakorlati szempontból a vevőkhöz való „közel férkőzés” 

lehetőségének, és módszereinek felkutatása jelenti a pontosabb szegmentáció céljából. A 

pontos vevőismeret a szegmentáció alapja, amelyre a marketing stratégiát alapozni lehet. 

Az empirikus kutatásaimat bemutató fejezet két különböző szegmentációs módszertan 

kidolgozására irányul. Először ismertetem a kutatások közös elvi alapjait, rendszerét és 

összefüggéseit. Utána a bevezetés személyes részében vázolt korábbi projektmunkánk 

kapcsán közösen elkezdett szegmentációs eljárást mutatom be, annak szakirodalmi hátterével 

együtt. Egyénileg tovább fejlesztem, valamint konkurens validálást végzek a kidolgozott 

skálák és a Szenzoros Élménykeresési Skála (SS7-HU) hazai rövidített változatával. 

Longitudinális adatfelvétel segítségével a módszertanhoz kapcsolódóan a kidolgozott skálák 

stabilitását is vizsgáltam, így ennek eredményeit is bemutatom. 

A következő fejezetben ismertetem a vásárlás élményének elméleti modelljét, amely a 

kidolgozott módszertan elméleti keretéül szolgált. Ezt követően bemutatom a módszertan 

kidolgozásához készített kutatási tervet, és annak matematikai hátterét, amely a Q-módszertan 

alkalmazására épül. Megvizsgálom az első módszertan alapján kialakított szegmensek 

eladáshelyi élménypreferenciáit és diszpreferenciáit a Q-módszertan alapú eszközöm 
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segítségével. Az eredmények alapján feltárom a motivációs csoportokon alapuló szegmensek 

hasonlóságait és eltéréseit az eladáshelyi élménypreferenciák és diszpreferenciák területén. 

Ezzel a vizsgálattal egyrészt ellenőrzöm, hogy az eladáshelyi élménypreferenciák alapján 

vannak-e különbségek az egyes motivációs csoportok között, tehát valójában eltérő 

szegmenseket eredményezett-e a motivációkon alapuló szegmentációs eljárás. Emellett a 

motivációs szegmensek további finomítását végzem el a vizsgálattal, és eladáshelyi élmény 

alapú mikro-szegmensekre, preferencia csoportokra tudom bontani a motivációs 

szegmenseket. 

Az empirikus vizsgálatok eredményeinek ismertetése után összefoglalom a kutatási 

tevékenység eredményeit és bemutatom új tudományos eredményeimet. Az eredmények 

ismertetését követően a gyakorlati hasznosítás lehetőségeit és a további kutatási irányokat 

ismertetem. 

 

1.3. VIZSGÁLT HIPOTÉZISEIM 
 

A disszertációban bemutatott szegmentációs módszertanok elkészítésével az volt a célom, 

hogy a gyakorlatban is alkalmazható mérőeszközöket készítsek, amelyek akár önállóan, akár 

egyéb kutatások kiegészítéseként is megállják a helyüket. A kidolgozott két módszertanhoz 

kapcsolódóan az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg. 

 

Hipotézis I.: A bolton belüli magatartáson alapuló különbségek feltárása a 

piacszegmentáció még viszonylag kiaknázatlan területe, így a vásárlói magatartás 

mélyebb megértésén alapuló szegmentációs megoldások alkalmazása a gyártók és a 

kereskedők számára egyaránt új lehetőségeket nyithat a vásárlói és ezáltal a fogyasztói 

döntések befolyásolására. 

A fogyasztók szegmentációja a marketingstratégia kialakításának alapját képezi. A terület 

elméletének történeti áttekintéséből érzékelhető az a tendencia, hogy a szegmentációs 

módszerek és technikák egyre jobban finomodnak, és az informatika, illetve az adatkezelési, 

adatfeldolgozási technológiák fejlődésével egyre nagyobb mennyiségű szegmentációra 

alkalmas adat és eszköz állítható elő. Ugyanez a tendencia igaz a shopper marketing területén 
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is, így a korábbiakban alkalmazott földrajzi, demográfiai vagy pszichográfiai szegmentációs 

ismérvek helyett ma ezen a területen is a tényleges vásárlói adatokra (pl. vevőkártyákra vagy 

kuponokra) építenek, mivel a technológiai lehetőségek már adottak ezeknek a kezeléséhez. A 

bolton belüli vásárlói magatartás ismerete és szerepe napjainkban felértékelődött, mert ez az a 

pont, ahol a vásárló ténylegesen kapcsolatba kerül a termékekkel és márkákkal, így a bolton 

belüli vásárlói magatartás került a kidolgozott szegmentációs módszertanok fókuszába. 

 

Hipotézis II.: A vásárlói magatartás motivációkhoz köthető pszichológiai jellemzőinek 

eltérései stabil magatartás mintákat írnak le a bolton belüli viselkedésre vonatkozóan.  

Az első eljárás kidolgozásakor a vásárlói magatartás egyéni motivációit választottam 

szegmentációs ismérvnek. Longitudinális vizsgálattal elemeztem a szegmentációs ismérvhez 

tartozó magatartás mintákat, és ezek stabilitásával foglalkoztam. Megvizsgáltam az egyes 

szegmensekhez tartozó skálák és Szenzoros Élménykeresési Skála (SS7-HU) hazai rövidített 

változatának korrelációit annak érdekében, hogy a szegmensekhez tartozó skálák konkurens 

érvényességét is vizsgáljam. 

 

Hipotézis III.: A Q-módszertanra alapozható olyan mérőeszköz kidolgozása, amely az 

eladáshelyi vásárlásélmény preferenciák különbözőségeinek feltárására alkalmas.  

A második módszertan kidolgozásának egyik célja az volt, hogy tovább finomítsam és 

mélyebben feltárjam a vásárlói magatartás motivációs szegmenseit. Ehhez olyan sajátos 

igényű módszertant kellett használnom, amely működőképes lehetett kisebb mintákon is. 

Elvárás volt még, hogy „puha” módszertan legyen, amely olyan nehezen mérhető, 

számszerűsíthető és kifejezhető témakörökben is alkalmazható, mint a szubjektív élmények és 

tapasztalatok skálán való elhelyezése, ugyanakkor „erősnek” számítson abból a szempontból, 

hogy matematikai, statisztikai módszereket alkalmazzon az értékelések során. Az igényeket 

figyelembe véve a Q-módszertan megközelítéseire alapoztam a második mérőeszközöm 

fejlesztését.  

 

  



17 
 

Hipotézis IV.: Az eladáshelyi élménypreferenciák eltérésein alapuló szegmentációs 

módszer segítségével mélyebben feltárhatóvá válnak a motivációs csoportokon alapuló 

szegmensek, és azonosíthatók: 

a) a különböző motivációs csoportokon alapuló szegmensek közös eladáshelyi 

élménypreferenciái  

b) a szegmenseket egymástól megkülönböztető eladáshelyi élménypreferenciák. 

Az eladáshelyi élménypreferenciákon alapuló szegmentációs módszer alapján külön-külön 

feltártam és elemeztem a motivációs szegmenseket, majd a kapott eredményeket 

összevetettem egymással annak érdekében, hogy azonosítsam a csoportok közötti azonos 

eladáshelyi vásárlásélmény preferenciákat, illetve a szegmenseket egymástól 

megkülönböztető preferenciákat. 

 

1.4.  AZ EMPIRIKUS KUTATÁSAIM KORLÁTAI 
 

A disszertációban bemutatott kutatások számos korláttal rendelkeznek. A témát teljesen 

leszűkítettem és csak a bolton belüli élményekkel, vásárlói magtartással foglalkoztam, nem 

vettem figyelembe annak szűkebb és tágabb környezetét, feltételeit, az eladáshelyen belüli 

események előzményeit valamint a vásárlók utólagos véleményét, a vásárlás értékelési 

folyamatát sem. A másik nagy témaszűkítés az volt, hogy az egyén viselkedésénél is csak a 

motivációkra fókuszálva készítettem el a módszertanokat, és (szándékosan) nem 

foglalkoztam például a szocioökonómiai státusz tényezőkkel, vagy demográfiai illetve 

geográfiai ismérvekkel. 

Az első módszertan fejlesztésénél jelentős korlátot teremtett az in-store körülmények közötti 

gyakorlati alkalmazhatóság igénye. Emiatt ugyanis minimalizálni kellett az egyes skálák 

itemeinek a számát, valamint egyszerű és gyors kitölthetőséget megengedő konstrukciót 

kellett kialakítani. Ezen előfeltételek mellett kellett a skálákat megtervezni, és a skálákhoz 

állításokat megfogalmazni. Bár a disszertáció keretei között bemutatott verzióban a pilot 

tesztelés után nagy hangsúlyt fektettem a férfi-női vásárlók közötti különbségekre, és ezt 

szem előtt tartva alakítottam ki a tesztelt konstrukciót úgy, hogy mindkét nem számára 

megfelelő itemek kerüljenek bele, azonban az alkalmazott szakértői csoporthoz képest erre 
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lehetett volna mélyebb módszertant is alkalmazni, de ezt a projekt és a disszertációm keretei 

és időkorlátai nem tették lehetővé.  

Korlátozást jelentett az első módszer kialakításánál, hogy egy univerzálisan alkalmazható 

skála készült, amelyben nincs sok lehetőség figyelembe venni a kitöltők aktuális 

életszakaszát, és az egyes életszakaszokban bekövetkező különböző magatartásformák, 

motivációk változásait. Maga a Limbic Type modell leírása is külön fejezet szentel az életkor 

változásával járó motivációk változásainak. (Häusel, 2008, old.: 117-132) Jelen helyzetben 

csak egy módszert fejlesztettem, és az állítások megfogalmazásánál nem szabtam azt egyik 

korosztályra sem, hanem kifejezetten egy általánosan alkalmazható mérőeszköz volt a 

célkitűzés, olyan típusú in-store vizsgálatokhoz, amikor bármely korosztály a vizsgálat 

alanyai közé kerülhet. 

A második hipotézishez tartozó longitudinális vizsgálat során jelentős egyszerűsítésekkel 

kellett élnem, amikor a skálák itemeinek stabilitását vizsgáltam. Az alkalmazott 6 fokú Likert 

skálát egyszerűen kettévágtam és átkódoltam „Jellemző” és „Nem jellemző” értékekre, és 

nem volt lehetőségem a minta korlátozott méretére való tekintettel megvizsgálni és további 

alanyokat eliminálni a határon levő válaszadók köréből az esetleges véletlen kitöltések miatt.  

A második módszertan legfőbb korlátja az önkényes mintavételezés volt, vagyis az, hogy a 

mintákba az adatgyűjtést végzők ismeretségi körébe esők kerültek. A minta nagysága csak azt 

engedte meg, hogy a három nagy motivációs csoport, illetve a nemek alapján képezzek 

almintákat. Ennél a módszernél igazán érdekes és szerencsés lett volna, ha külön képezhetek 

további finomabb almintákat korosztályok szerint is, ám ahhoz a körülbelül a jelenleg 400-

450 munkaórát igénybe vevő adatfelvétel két-háromszorosára nőtt volna, amelyre nem volt 

lehetőség a disszertáció készítése során rendelkezésemre álló erőforrások és keretek között. 

A pszichofiziológiai mérések kapcsán felmerülhetnek etikai kérdések, problémák. A 

gyakorlati alkalmazások során megismertem mind a kutatói, mind pedig a vizsgált személyek 

oldaláról a pro illetve kontra érveket a technológiák alkalmazásával kapcsolatban. 

Disszertációmban tárgyköre az etikai problémák vizsgálatára nem terjed ki, sem az ellenzők, 

sem pedig a pártolók mellett nem foglalok állást, hanem a technológiai fejlődési irányokat 

csupán tényként mutatom be. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS  

2.1.1. A FOGYASZTÓI MAGATARTÁSSAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK JELENTŐSÉGE, 

RELEVANCIÁJA 
 

A fogyasztói viselkedés feltérképezése és modellezése mindig komoly kihívást jelent a 

kutatóknak. Az elmúlt 60-70 év során különböző fogyasztói magatartás modellek és 

megközelítések születtek a marketing tudomány területén, de a téma gyökerei visszanyúlnak 

azokhoz a közgazdasági modellekhez, amelyek az emberi döntéseket a racionalitásból 

származtatják. Manapság ezek a hasznosság maximalizáláson alapuló modellek már 

jelentősen átalakultak, mivel egyre nyilvánvalóbb tény, hogy a fogyasztó nem képes csupán a 

várható hasznosság maximalizálása alapján dönteni, és számtalan más tényező is befolyásolja. 

Mára a fogyasztói magatartás modellek a kezdeti közgazdasági alapú megközelítés helyett 

interdiszciplináris jellegűek, szociológiai valamint pszichológiai szempontok is 

bekapcsolódnak és érvényre jutnak. Mivel a mai fogyasztás már túlmutat a puszta 

funkcionalitáson, és szimbolikus tartalommal bír, így a hasznosság maximalizáló racionális 

fogyasztó túlzottan leegyszerűsített volt a mai modellekhez.  

Disszertációmban az egyéni vásárlási döntéshozatallal foglalkozom, és elsősorban a 

motiváció, valamint a jutalomkeresés témaköreit érintem az általam feldolgozott modellek 

kapcsán. A választott témák főleg pszichológiai megközelítésekkel teszik interdiszciplinárissá 

munkámat, így az alábbiakban a fogyasztói magatartás modelleknek pszichológiai 

megközelítés szerinti osztályozását mutatom be (Bray, 2009) alapján. Az egyes 

megközelítések ismertetésével az a célom, hogy bemutassam a téma sokrétűségét, és 

relevanciáját. A fogyasztói magatartás modellek gyökerei is visszanyúlnak a kezdeti 

irányzatokhoz, és integráltan jelen vannak bennük az alábbi megközelítések:  

1. Közgazdasági megközelítés: a racionális fogyasztó 

2. Pszicho-dinamikus megközelítés: az ösztönös fogyasztó 

3. Behaviorista megközelítés: jutalomkereső fogyasztó 

4. Kognitív megközelítések 

5. Humanisztikus megközelítések 
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A racionális fogyasztó 
 

A fogyasztói magatartás modellek alapja a racionális, hasznosságmaximalizáló 

fogyasztó volt. Bár számtalan finomítás és új nézőpont látott azóta napvilágot a területen, de a 

megközelítés jelentősége és szerepe vitathatatlan, hiszen erre épülve alakulhattak  ki a későbbi 

interdiszciplináris modellek. A racionális modellek egy olyan fogyasztóra fókuszálnak, akit 

„homo economicus”-nak is szokás nevezni, illetve Thaler és Sunstein (2011) könyvükben 

találóan „econ” néven mutatják be. Az ilyen típusú fogyasztót a következő magatartás 

jellemzi (Becker, 2011a, old.: 17): „Az econ a gazdasági elméletben mindaddig megpróbálja 

saját hasznát maximalizálni, amíg ez nem igényel túl nagy ráfordításokat vagy nem jelent 

aránytalan kockázatot, illetve optimalizálni próbál, azaz összehangolni a döntésekre fordított 

időt és kognitív erőfeszítést a döntés eredményeképpen nyerhető haszonnal.”  

 

 

1. ábra: A fogyasztói döntést befolyásoló pszichés tényezők  

Forrás: Faragó (2002) 

 

A kezdeti megközelítések econ embermodellje hiányos volt abból a szempontból, hogy a 

fogyasztók döntéseit a valóságban nem csupán a haszon maximalizálás vezérli. A valóság 

észlelésében közrejátszó tényezőket foglalja össze az 1. ábra (Faragó, 2002). A fogyasztók 
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észlelését jelentősen befolyásolják a szelektivitás, a sztereotípiák, a mentális reprezentációk, a 

kognitív disszonancia, valamint az okság és együttjárás megítélése, s ezeken túlmenően a 

fogyasztók motivációi is (Sipos, 2011). Ezek a tényezők erősen torzítják az „objektív 

valóságot”. A fogyasztók a döntéseiket egy észlelt valóság keretin belül hozzák meg, amely 

korlátot jelent a minden lehetőséget optimalizáló, racionális döntések számára. A mai 

fogyasztás egyik markáns jellemzője, hogy az észlelt valóságban a funkcionalitáson túl egyéb 

szimbolikus tartalmak is jelentős befolyással bírnak. 

 

Az ösztönös fogyasztó 
 

A pszichológiában a pszichodinamikus elméletek Sigmund Freud munkásságán alapulnak. 

Freud szerint az emberi viselkedést az id, az ego és a szuperego hármasa együttesen alkotja. 

Ez a hármas alakítja az ember személyiségét, és mozgatja a cselekedeteit, így tehát hatással 

van a fogyasztásra és a vásárlásra is. Freud szerint az id (ösztönén) élvezetet kereső, az ego 

realista és a szuperegó moralista oldalai állandóan konfliktusban vannak egymással, és ezt a 

konfliktust az egyén aggodalomként, frusztrációként éli meg. Annak érdekében, hogy az 

egyénben ez a frusztráció csökkenjen, az ego védekezési mechanizmusok tárházát 

sorakoztatja fel. Ilyen erős védekező mechanizmus az identifikáció, melynek során az 

emberek hajlanak arra, hogy leutánozzák azokat, akiket csodálnak, akikre felnéznek. A 

fogyasztói magatartásban az identifikáció az utánzáson keresztül valósul meg, a személy 

leutánozza például az öltözködésében, márka választásában, a vásárlási hely 

megválasztásában, az igénybe vett szolgáltatások körében a referenciának tekintett személyt. 

A projekció mint védőmechanizmus, az identifikáció fordítottjaként értelmezhető, azt jelenti, 

hogy az egyén az önmagán tudat alatt észlelt nem kívánatos érzéseket, viselkedéseket és 

tulajdonságokat egy másik személynek tulajdonítja. Erre a mechanizmusra reklámokban a 

nem kívánatos helyzetek és viselkedések megjelenítésekor alapoznak. Az áthelyezés is 

egyfajta védekező mechanizmus, amikor az egyén átirányítja az energiáit egyik tárgyról a 

másikra. Motivációkutatásokban szinte közhelyszerű példa lehet erre a sportautók és Harley 

Davidsonok vásárlásai mögött meghúzódó motiváció, amely gyakran az egyének más 

területeken létrejött önbecsülésének a hiányát hivatott pótolni. Nem véletlen, hogy például az 

Egyesült Királyságban az első alkalommal Harley Davidson motorkerékpárt vásárlók átlagos 

életkora 49 év (Hamner, 2009). A legtöbb védekező mechanizmust együttesen kiszolgálja a 

racionalizáció, melynek során az egyén megmagyarázza, és elfogadható okokkal látja el a 
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saját viselkedését. Gyakran fellelhető motívum az igény felmerülésének szakaszában, 

valamint a vásárlás utáni értékelés során is hatással lehet a fogyasztói magatartásra. Jung, 

tovább finomította Freud elméletét, és egyes részeit vitatva különböző drive-okat azonosított 

(Ribeaux & Poppleton, 1978). A pszichodinamikus megközelítésen alapuló irányzatok 

legfőbb közös jellemzője az, hogy a viselkedés motivációit biológiai eredetű drive-okra vezeti 

vissza, szemben a kogníciót vagy a környezeti stimulusokat középpontba állító 

megközelítésekkel.  

Freudot és elméletét sok kritika érte, főként azért, mert elméleteit nem támasztotta alá 

empirikus eredményekkel, valamint megfigyeléseit rendszerint klinikumból származó 

pácienseivel való beszélgetéseiből leszűrt tanulságokra alapozta. Ennek ellenére jelentősen 

hozzájárult az emberi viselkedés megértéséhez. Freud követői közül Adler fókuszában az 

egyén azon törekvése állt, hogy legyőzze kisebbrendűségi komplexusait és felsőbbrendű 

legyen. Fromm a magányosság előli menekülést hangsúlyozta és az egyének biztonságra 

törekvését, valamint szeretetre és emberi kapcsolatokra vonatkozó vágyait. Horney az 

interperszonális kapcsolatok szerint állított fel tipológiát, amely különböző szorongással való 

megküzdési típusokon alapul. Horney személyiség típusai és a vásárlási magatartás közötti 

összefüggést vizsgálta (Cohen, 1967) és a következő eredményekre jutott: 

 

1. táblázat: Horney tipológiája és Cohen (1967) eredményei  

Forrás: saját szerkesztés Hoffmeister-Tóth & Törőcsik  (1996) alapján 

Az egyén … Horney tipológia Cohen eredményei 

…mozdulhat mások felé szolgálatkész: preferálja a márkaneveket, több szájvizet, több 
szappant használ 

…szembefordulhat másokkal agresszív: inkább borotvapengét használ, több kölnit és 
több after shave lotiont használ 

… eltávolodhat másoktól elszakadó: legkevésbé van tudatában a márkáknak 
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A jutalomkereső fogyasztó 

 

John B. Watson 1920-ban megjelent tanulmánya (Watson & Rayner, 1920) mérföldkőnek 

számít a magatartás elméletekben. A „Kis Albert” tanulmányban Watson kísérleti úton 

bizonyította, hogy külső környezeti stimulusokkal (félelmet keltő ingerekkel) kondicionált 

érzelmi választ lehet kiváltani egy kisgyermeknél. Az a tény, hogy a kísérletek szerint a 

viselkedés tanulható, szembehelyezkedik a pszichodinamikus megközelítésekkel. A 

behaviorista irányzat az emberi viselkedést ingerekkel és az ingerekre adott válaszokkal 

magyarázza. Követői arra törekszenek, hogy a pszichológiát objektívvé tegyék, és azt 

vizsgálják, ami külsőleg is megfigyelhető, nem foglalkoznak a belső lelki folyamatokkal, 

például az érzelmekkel vagy az álmokkal. Szerintük a viselkedés a környezeti stimulusok által 

determinált, ami a fogyasztói döntéshozatal és a vásárlói magatartás szempontjából nagy 

jelentőséggel bír. Ebben a kontextusban kerül középpontba először a vásárlás környezete a 

döntéshozatal során, mivel a vásárlási döntések a környezetre, mint ingerre adott válaszok 

alakulnak ki. A viselkedés mellett az irányzat másik fontos témaköre a tanulás. Ivan Pavlov 

orosz fiziológus, aki a klasszikus kondicionálás írta le, valamint Skinner, aki az operáns 

kondicionálás elméletét alkotta meg, tartoznak még a jelentős behavioristák közé. Az 

elméletek bár önmagukban nem adtak választ minden felmerülő kérdésre, de főként az 

objektív mérés igényéből fakadó különböző kutatások nagy szolgálatot tettek az emberi 

viselkedés és ezen belül is a fogyasztói magatartás megértése érdekében. Gyengeségük 

például, hogy nem adnak magyarázatot arra, hogy az ugyanolyan vagy hasonló ingerekkel 

stimulált egyének hogyan adhatnak egymástól gyökeresen eltérő válaszokat ugyanarra a 

stimulusra. 

 

Kognitív megközelítések 

 

A behaviorista megközelítésekkel szemben a kognitív irányzatban az emberi cselekedeteket 

(azaz a viselkedést) intraperszonális szintre vezetik vissza. Ezen elméletek kulcsa, a 

gondolkodás, amely magába foglalja az észlelési folyamatokat és az emlékezést is. Az elme 

egy „processzort” testesít meg, feldolgozza a bemenő információkat és a személy ennek 

megfelelően cselekszik (Ribeaux & Poppleton, 1978). A behaviorista megközelítésekkel 
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szemben a kognitív megközelítések nem hagyják figyelmen kívül a „láthatatlan” belső 

folyamatokat, és az információ feldolgozás áll a középpontjukban.  

 

 

2. ábra: A kognitív megközelítésű fogyasztói magatartás modellek rendszere  

Forrás: saját szerkesztés Fawcet & Downs (1992),Moital (2006) és Bray (2009) alapján 

 

Jelentős szerepet tulajdonítanak a szociális és környezeti tényezőknek, mint olyan külső 

befolyásoló hatásoknak, amelyeket vásárlási döntéseik során a fogyasztók aktívan keresnek. 

Magát a döntéshozást azonban egy belső folyamatként írják le és ezzel megkérdőjelezik a 

környezetelvűséget. A marketing szakirodalmakban megtalálható „nagy modellek” ehhez az 

irányzathoz tartoznak. Ezek a modellek az ábrán (2. ábra) látható kategóriákba 

csoportosíthatók. 

A tényezőket és elemeket, amelyek a fogyasztók magatartását hivatottak megmagyarázni az 

analitikus modellek foglalják keretbe. Széles körű alkalmazásuk, és viszonylagos 

bonyolultságuk miatt gyakran említik őket „nagy modell”-ként  (Kassarjian, 1982). 

Logikailag a 3. ábrán látható hagyományos öt lépcsős vásárlási döntési folyamatot követik 

(Erasmus & mts. (2001) valamint Schiffman & mts. (2009)): 
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3. ábra: A fogyasztói, vásárlói döntés öt lépcsős modellje  

Forrás: Kotler  (2003, old.: 233) 

Egy hosszas, a fogyasztói vásárlási döntéshozatal elméletének összefoglalása érdekében 

folytatott átfogó kutatómunka eredménye Howard és Seth modellje (Howard & Seth, 1969). 

Ez a legismertebb analitikus modell. Jól tükrözi a fogyasztói magatartás bonyolult és 

soktényezős voltát, de érdekes, hogy a társadalmi tényezők közül figyelmen kívül hagyja a 

kultúrát és az értékeket (Hoffmeister-Tóth Á. , 2003, old.: 315). A másik gyakran idézett 

analitikus modell –, amelyet a Howard-Seth modellhez hasonlóan többször is módosítottak 

annak érdekében, hogy az egyes részek közötti kapcsolatot és ezzel a modell 

magyarázóképességét javítsák – az Engel-Kollat-Blackwell-féle modell (Engel & mts. 

(1968)). A vásárlási döntést és az azt befolyásoló tényezőket vizsgálja, és logikailag négy 

nagy részből áll:  

 információ bemenetek (inputok);  

 az információ feldolgozási folyamat lépései 

 a döntési folyamat (3. ábra) 

 a döntési folyamatot befolyásoló változók 

A kognitív megközelítésű modellek másik típusát a leíró modellek alkotják, melyek a 

fogyasztói magatartás egyes elemeinek egymáshoz való kapcsolódásával, a tényezők 

sorrendjével és az elemek közötti ok okozati összefüggésekkel foglalkoznak. Azt vizsgálják, 

hogy mely tényezők milyen fogyasztói reakciókat váltanak ki a fogyasztókból. A legszélesebb 

körben ismert és alkalmazott leíró modell Fishbein és Ajzen „Indokolt cselekvés modllje” 

(Fishbein & Ajzen, 1975), valamint ennek Ajzen nevéhez kötődő továbbfejlesztése az 

„Indokolt cselekvés modell” (Ajzen, 1985). Az indokolt cselekvés elmélete „feltételezi, hogy 

egy egyén magatartása valamilyen attitűdtárgy iránt az illető tárgy iránti attitűd és az egyén 

normatív viselkedéseinek együttes függvénye (ilyen viselkedés lehet, pl., hogy milyen 

magatartást várnak el tőle a számára fontos emberek).” Hewstone & mts. (2003, old.: 72) Az 

indokolt cselekvés modell a korábbi megközelítéshez képest empirikusan is bizonyított 

módon magasabb szintű előrejelző képességgel rendelkezik.  (Beck & Ajzen, 1991) 
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Humanisztikus megközelítések 

 

Bár számos megfigyelt viselkedésre nem adnak magyarázatot és jelentős egyszerűsítésekkel 

élnek, a kognitív modellek a fogyasztói döntéshozás legtöbb elemét számba veszik, sokrétűek, 

alaposak, és jól használhatóak. Kritikájuk egyik alapja az, hogy a fogyasztót –, a korlátait is 

beleszámítva –, racionalitásra törekvő döntéshozóként veszik számításba, és az érzelmek 

szerepét nagyrészt figyelmen kívül hagyják. A pszichológiai megközelítés szempontjából 

külön csoportot képeznek azok a modellek, amelyek nem általános folyamatokkal írják le a 

fogyasztók viselkedését, hanem a szubjektivitás oldaláról közelítik meg a fogyasztói 

magatartás témakörét. (Stewart, 1994) Gyűjtő néven humanisztikus megközelítéseknek 

nevezik őket, mivel ezek a modellek megpróbálják integrálni a meglevő modellekbe az 

egyének sajátos nézőpontjait és érzelmeit is. Nataraajan és Bagozzi (1999, old.: 637) a 

következőket fogalmazták meg a témával kapcsolatban: „Egyre sürgetőbb az igény hogy 

megtaláljuk az egyensúlyt a marketinggondolkodás és gyakorlat racionális, kognitív elméleti 

oldala és az érzelmi aspektusú új ötletek és kutatási eredmények között.” A humanisztikus 

megközelítések egy másik jelentős vizsgálati terepét képezik a „vásárlási szándékkal” 

összefüggő modellek. A korábbi elméletek nem vizsgálták azt, hogy a vásárlási szándék és a 

tényleges vásárlási cselekedetek között milyen folyamat zajlik le. A humanisztikus 

megközelítések még olyan kérdésekre keresik a választ, amelyek a racionális és kognitív 

modellek elméleti keretébe nem fértek bele, például a fogyasztói magatartásban is fellelhető 

altruizmus jelenségével kapcsolatban. 

A fogyasztói és vásárlói magatartás leírásában nincs olyan egységes koncepció a 

marketing szakirodalomban, amelyet a szakma irányadónak fogadna el. A különböző 

megközelítésű modelleknek egy nagy közös jellemzője, hogy egyik sem „tökéletes”, 

hanem különböző nézőpontokból próbálja leírni, magyarázni a fogyasztók döntéseit és 

viselkedését.  Ezeket a modelleket az az igény hozta létre, mint ami miatt a fogyasztói 

magatartás vizsgálata napjaink marketing kutatásainak is egyik kiemelt területét 

jelenti: arra törekednek, hogy segítségükkel bizonyos döntési szituációkban leírják, a 

vásárlók és a fogyasztók viselkedését. A fogyasztó megismerésének igénye arra a 

szándékra vezethető vissza, hogy aki jobban megismeri a fogyasztót, és feltárja a 

cselekedetei mögött meghúzódó motivációkat, az magasabb szinten érti meg az igényeit 

és elvárásait. Ha ezekre épít a gyakorlatban, akkor jelentős versenyelőnyhöz juthat.  
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2.1.2. A FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS VÁLTOZÁSA, A MAI FOGYASZTÓK ÉS 

VÁSÁRLÓK JELLEMZŐI 
 

A fogyasztók újfajta magatartásmintákat követnek, és számos változás figyelhető meg mind a 

fogyasztói, mind pedig a vásárlói magatartás területén. A vevők viselkedése eleve összetett, 

nehezen feltérképezhető vagy modellezhető. Ezt a napjainkban megjelenő újabb hatások 

tovább bonyolítják.  

Ha a vásárlói magatartást a kereskedelmi infrastruktúra oldaláról nézzük a hipermarketek és a 

nagy alapterületű bevásárlóközpontok megjelenésének következményeként szembetűnő a 

bővülés mértéke (Sikos S. & Hoffmann Istvánné, 2004). Az infrastrukturális növekedés egyik 

hatása, hogy a vásárlók rendelkezésére egy adott eladáshelyen soha nem látott bőséggel 

szolgáló áruválaszték áll. Különféle bolttípusok versenyeznek egymással. A verseny egyik 

megjelenési formája az, hogy már maguk a kereskedelmi egységek is önálló megkülönböztető 

jegyeket hordoznak, azaz „márkaként” is funkcionálnak, és nem csak egymásnak, hanem a 

termelői márkáknak is konkurenseivé válnak. 

A vásárlók magatartásában és szerepkörében is változások figyelhetők meg. Már a fogyasztói 

magatartás modelleket bemutató fejezetben is láthatóvá vált, hogy egységesen elfogadott 

magatartás modell nem létezik, mert számos tényező nehezen leírható és egyes 

viselkedésminták látszólag ellent mondanak azoknak az alapvetéseknek, amelyekből 

kiindulnak ezek a modellek. A mai vásárlók magatartását a szakirodalom által „hibrid 

vásárlói magatartás”-nak nevezett fogalommal írják le, amely azt a jelenséget takarja, hogy 

a vásárlók döntéseiben láthatóan nem fedezhető fel racionalitás, és emellett még az 

irracionalitásban is kiszámíthatatlanul viselkednek. A hibrid magatartás legfőbb jellemzője, 

hogy egy adott dimenzió mentén, például az árhoz való viszonyában nem konzekvens, hol 

„olcsón”, hol pedig „drágán” vásárol, és nem lehet pontosan kiszámítani, így előre jelezni 

sem, hogy mely termékkategóriákon belül melyik viselkedést fogja követni. A hibrid 

magatartásnak a fogyasztói magatartás elméletekben különböző típusai jelentek meg a 

szakirodalmakban, mindegyiknek közös jellemzője az, hogy ezekkel a fogalmakkal a korábbi 

keretekből és sémákból kilépő vásárlókat próbálták meg leírni (2. táblázat). 
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2. táblázat: a korábbi sémákból kilépő fogyasztói magatartás elméletek, megközelítések  

Forrás: saját szerkesztés (Törőcsik, 2007, old.: 15) alapján 

„Vagabund 

fogyasztó” 

(Wyss, New Marketing: 

Konsequenzen aus den 

Paradigma-Wechsel der 

Konsumenten, 1989) 

„Kaleidoszkóp-szerűen vásárol”, ami annyit jelent, 

hogy ugyanazokból a bemenetekből és 

alkotóelemekből probléma és ellentmondás 

érzékelése nélkül képes a legkülönbözőbb 

kimeneteket létrehozni. 

„Fáradt 

fogyasztó” 
(Wyss, 1997) 

Úgy érzi, a rengeteg információból nem lehet 

egyértelműen „jó döntéshez” jutni, így meg sem 

próbálja átlátni ezt a bonyolultnak érzékelt 

problémarendszert, hanem csupán intuitíven vagy 

ár alapján dönt. 

„Lehetetlen 

fogyasztó” 
(Berg, 1995) 

Logikátlan, kiszámíthatatlan és lepattannak róla a 

marketing eszközök. 

„Individualizált 

fogyasztó” 
(Wiswede, 2001) 

Heterogén fogyasztás jellemzi, az önmagáért való 

luxus és a kalkulált aszkézis között mozog a döntései 

során. 

„Új fogyasztó” (Barz, 2001) 
Elvei vannak, jól informált, amikor az akar lenni és 

autentikus forrásokat keres. 

 

A vevő akár egyszerre több szerepben is jelen van a vásárlási folyamatban. Már nem a 

hagyományos kínálatot passzívan elfogadó szerepet tölt be csupán, hanem aktív és 

ingerkereső részesévé vált a folyamatnak (Thomas, 1997). Beleszól a saját vásárlási 

folyamataiba, lehetősége van nagy közönség előtt is kinyilvánítani véleményét az 

eladáshelyekről és a termékekről, így alakíthatja is azokat. 

A vásárlók magatartásának megismerése és modellezése a már ismertetett hatások miatt 

nehézségekbe ütközik. A kutatók különböző megközelítések alapján vizsgálják a vásárlói 

magatartást befolyásoló tényezőket, melyek között kiemelt szerepet játszanak a trendhatások. 

A trendhatások vizsgálata lényeges és ismeretük elkerülhetetlen, ha a mai vásárlók 

viselkedését akarjuk leírni. A következőkben öt megatrendet (Baumgarten, Breuer, & 

Spillecke, 2010) mutatok be, amelyek a fogyasztói magatartástrendeket befolyásolják, és 

ezáltal a vásárlók viselkedésére kihatással vannak. Mint minden trendhatásnál, ezeknél a 

megatrendeknél is működésbe lépnek az ellentrendek is, ezzel tovább nehezítve a vásárlói 

magatartás leírhatóságát, modellezhetőségét. 
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Az egyik megatrend az instabil gazdasági helyzetből, az átélt gazdasági válságból fakadó 

újfajta bizonytalanság. A gazdasági válság mellett az intézményrendszerbe és a vállalatokba 

vetett hit és bizalom is csorbát szenvedett az elmúlt években. A Hochman (2010, old.: 49) 

könyvében olvasható leírás jól jellemzi a bizonytalanság lelkiállapotát: „A fogyasztók már 

képtelenek rá, hogy bárkiről is a legjobbat feltételezzék. Haragjukat fokozatosan táplálja, 

hogy a nekik tett ígéretek megszegése túlságosan is gyakorivá vált.”  

A bizalmatlanság egyik velejárója, hogy ha felbosszantják őket, akkor haragjuknak már 

képesek minden lehetséges csatornán hangot is adni. Kotler Kaotika könyve ezt turbulenciát 

fokozó hatásnak említi (Kotler & Caskione, 2011): „A vevők és érdekcsoportok 

lehetőségeinek kiterjesztése. A múltban a vállalatok uralták az információt („aszimmetrikus 

információ”). Ma már a vásárlók nem passzív szereplői a marketing-folyamatoknak. A kulcs a 

hitelesség. És ez egyre jobb teljesítményre fogja ösztönözni a jókat. Az ügyfelek és az 

érdekcsoportok lehetőségeinek kiterjesztése a komoly versenytársak kínálatának 

fejlesztésében a katalizátor szerepét tölti be. A szájreklám ugyanilyen okból az eladók 

számára a turbulencia és a káosz lehetőségét teremti meg.” Ezt a lehetőséget az online 

mobilitás biztosítja számukra.  

A mai fogyasztók, részben a bizonytalanságuk, részben pedig egy későbbiekben ismertetett 

megatrend, az újfajta fogyasztó megjelenése miatt, a régebbi viselkedésükhöz képest sokkal 

gyakrabban kerülik az elköteleződést, és örömmel élik át üzlet és márkaválasztásaikban a 

szabadságot. Szeretik, ha sok lehetőség áll nyitva számukra.  

A bizonytalanság csökkentése érdekében a fejlett piacgazdaságok fogyasztóinak 

magatartásában megjelenik egyfajta önkorlátozás, „szerénység”, a felhalmozásról való tudatos 

lemondás. Azzal védekeznek, hogy ellenállnak a csábító kínálatnak és megelégszenek az 

„elég jó” megoldásokkal. A bizonytalanságok csökkentésének jele, hogy az etikai 

megfontolások nagyobb súllyal esnek latba a vásárlási döntéseknél.  

A másik megatrend a mobilkommunikáció gyors fejlődéséhez kapcsolódó újfajta online 

mobilitás. A fiatalabb korosztályokba tartozó fogyasztók már rendelkeznek egyfajta digitális 

élettérrel és digitális „személyiséggel” is. Egyszerű információ befogadó helyett az online 

közösségi hálók tagjaként már információkat is adhatnak, akár bele is szólhatnak a nekik 

szánt termékek fejlesztésébe. A valós személyiség mellett fejlődő digitális személyiséggel a 

fogyasztó egyre magabiztosabbá válik, és teret nyer, akár más fogyasztókat is könnyebben 

befolyásol vagy éppen őt befolyásolják. A különböző app-ok minden mobiltelefon 
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képernyőjén a fogyasztó kezében vannak és a vásárlások helyszínén azonnal rendelkezésre 

állnak, szolgáltatnak. Az információ-ellátottság szempontjából nézve, a mai fogyasztók 

jelentős része pillanatról pillanatra jól informált. A fogyasztóknak szükségük van arra, hogy a 

feldolgozandó információk tömegét valamilyen szempont szerint csökkentsék, és a vállalatok 

termékeit, ajánlatait önmaguk számára egyszerűsítések összehasonlíthatóvá tegyék. A 

szelektálás azért szükséges, mert az elérhető információk mennyiségét nem képesek 

korlátozott kognitív kapacitásuk miatt folyamatosan feldolgozni. A feldolgozás 

megkönnyítéséhez, az információk szűréséhez egyre gyakrabban vesznek igénybe számukra 

autentikusnak tűnő, azonban a vállalatok hatásköréből teljesen kieső, vagy legalábbis nehezen 

kézben tartható információforrásokat, például ismerősök ajánlásait, vagy a világhálón terjedő 

„idegen” felhasználók tapasztalatait. Mivel elsősorban a „személyes élményben” bíznak, így 

ezeket aktívan keresik. A mai vevők nyitottak az új tapasztalatokra, tájékozottak és 

önbizalommal rendelkeznek.  

A mai fogyasztó az online mobilitásának is köszönhetően szociális viselkedést tanúsít, 

személyes virtuális hálózatokat tud építeni és egyszerre több közösségnek is a tagja lehet. 

Ezek a hálózati közösségek eltérő értékrendűek, érdeklődésűek. A fogyasztó, egyszerre lehet 

tagja, szereplője, követője, vagy kommentelője egy-egy ilyen közösségnek, tehát többféle 

szerepkört tölthet be. Ezek a modern törzsek az egyén részvétele és szerepvállalása 

szempontjából időszakosak, a közösséget a közös törzsi tevékenység, márka vagy közös 

értékek tartják össze, de alapjában véve heterogén kulturális vagy szociális háttérrel bíró 

egyének alkotják (Bővebben lásd (Cova & Cova, 2002)). 

A természetes környezet védelme iránti vágy, és annak megjelenése a fogyasztók döntéseiben 

már nem újkeletű téma. Ugyanakkor napjainkban egyfajta új ökokettősség jelent meg, amely 

önmagában is ellentmondásokat hordoz. A fogyasztók számára egyre világosabban látszik, 

hogy a természeti környezet védelme elengedhetetlen, így ez egyre inkább beépül a 

magatartásukba. Ugyanakkor a lehető legkényelmesebb módon szeretnék élni a megszokott 

életvitelüket, és nem akarják korlátozni magukat. Ebből fakadóan olyan termékek iránt 

érdeklődnek, amelyek segítségével a fenntarthatóságot a megszokott kényelemmel ötvözhetik. 

A negyedik megatrend ahhoz kapcsolódik, hogy a fogyasztás maga vált az életstílus 

meghatározó elemévé. Az újfajta fogyasztók számára a vásárlás és a fogyasztás egy 

lehetőséget jelent arra, hogy megmutassák a személyiségüket. A vásárlási döntések, választott 

márkák már az énképet és az identitást hivatottak építeni. Mindezek mellett, a mai fogyasztó 
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gyakran érzi úgy, hogy egyszerűen unatkozik, arra vágyik, hogy szórakoztassák. Inkább kerüli 

az olyan élményeket, termékeket, amelyek nem mulattatják, érdektelennek vagy feleslegesnek 

tűnnek. Ráadásul olyan élményekre vágyik, amelyekben lehetőleg más nem részesülhet, 

ugyanakkor mások számára is látható, megmutatható.  

Ha a vevők céljait nézzük a vásárlás kapcsán, akkor szintén ellentmondásokat fedezhetünk 

fel. Szeretnék a lehető legjobb ajánlatot kiválasztani, ugyanakkor jelentősen kényelmesebbé 

tenni a döntési folyamatot és rövidebbé tenni a döntési mechanizmusra szánt időt. A döntések 

során mindezek mellett a tapasztalatok és az örömszerzés is egyre fontosabbá válnak. A 

választott termékekben nagyon fontosak az egyedi vonások, ugyanakkor egyszerre látványos, 

népszerű, azonnali örömet okozó és hozzáférhető dolgokat keresnek. Személyes termékekre, 

jutalomra vágynak, amelyek róluk vagy nekik szólnak, valami olyasmit szeretnének, ami 

„csak az övék”, amit más nem tapasztalhat meg. A mai fogyasztók jellemzően aktívak és 

ingerkeresők, a képzetek és az események sokkal fontosabbak számukra, mint korábban 

voltak. „Szimulált ál-felfedezők, virtuális-realitások között” (Thomas, 1997, old.: 56). 

Az ötödik megatrend az előző négyet is befolyásolja, azok szocio-demográfiai hátterét adja. 

Napjainkban újfajta életmodellek jelentek meg. Ezek részletes bemutatására a disszertáció 

keretei közt nincs lehetőség, hiszen jelentős témáról van szó, így csak néhány vetületét 

emelem ki, amelyek lényegesek a későbbi empirikus vizsgálatok szempontjából. A fiatalok 

később nőnek fel, és későbbre tehető az önálló felelősségvállalás időszakának, azaz a felnőtt 

létnek a kezdete. Tovább maradnak a szülői házban, később alapítanak családot. Ez a változás 

a korábbiakban nem létező társadalmi és egyben fogyasztói csoportok létrejöttét 

eredményezte.  Általánosságban elmondható, hogy bár jelen vannak a modern törzsek, de 

összességében inkább az individualizmus, a döntésekben az én-központúság dominál. Éppen a 

törzsek közti gyors átjárhatóság és a mobilitás miatt marad tulajdonképpen egyedül a 

fogyasztó. Növekszik a kisméretű, egy- és kétszemélyes háztartások aránya. A nemi 

sztereotíp szerepek, amelyek korábban jól behatárolható fogyasztói magatartási mintákat 

eredményeztek, egyre jobban feloldódtak, és a határok folyamatosan elmosódnak (Törőcsik 

Mária, 2012). A mai fogyasztók már kevésbé vagy egyes korosztályokban már egyáltalán 

nem fogadják el a sztereotípiákat és a hagyományokat. Mindezeken túl még fontos 

megemlíteni, hogy a társadalmat erős multikulturális hatások is érik. Globális szinten 

fogyasztott márkák, üzletláncok vannak jelen, és határozzák meg a kínálat jelentős részét. 

Meg kell jegyezni, hogy ennek a hatásnak is megjelent az ellenhatása, elég ha hazai példaként 
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a Cserpes márka sikerére gondolunk, amely szándékosan megy szembe a multi kultúra 

trendjeivel.  

 

2.1.3. FOGYASZTÓ VS. VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS: MIÉRT A VÁSÁRLÓ? 
 

A fogyasztás és annak kérdéskörei a disszertáció távolabbi kereteit adják, míg a fő témája a 

vásárlásra, mint tevékenységre fókuszál. Magával a fogyasztó fogalmával tudatosan és 

tudományosan csak a XX. században kezdtek foglalkozni. (Katona, 1960) Ahogyan a 

bemutatott fogyasztói magatartás modellekből is kitűnik történetileg sokkal korábban elindult 

egy lassú és folyamatos fejlődés, amely során kialakult a fogyasztó mai szemlélete. Becker 

(2011a, old.: 18) megfogalmazásában „…a fogyasztó fogalmának megjelenése nem pusztán a 

fogalom leírásával egyenlő, hanem a kereskedelemben és az eladás technikájában 

bekövetkezett változások sorozataként fogható fel”. A szerző a fogyasztó fogalmának 

megjelenését két peremfeltétel együttes meglétéhez köti. Az egyik a fogyasztói cikkek olcsó 

és tömeges előállításának megjelenése, azaz a tömegtermelés létrejötte, a másik pedig a 

tömegtermelés során előállított áruk iránti fizetőképes kereslet megjelenése volt. Becker 

szemléletében a vásárló fogalma régebbre vezethető vissza, hiszen az eladás a tömegtermelés 

előtt egyedi értékesítés volt jellemző, egyedi igényeket szolgáltak ki a gyártók és a 

kereskedők. A tömegtermeléssel ez a személyes eladó-vevő kapcsolat átalakult, ma már a 

fogyasztók a reklámokból vagy egyéb marketing kommunikációs csatornákon keresztül 

tájékozódnak, és sokszor minden személyes interakciót nélkülözve maguk veszik le az 

áruházak polcairól a kiválasztott terméket. 

A fogyasztói magatartással foglalkozó szakirodalmak egységesek abban, hogy bár számtalan 

tudományterülethez kapcsolódik, és sokan értelmezik, használják, még sincs egységesen 

elfogadott definíciója. A nemzetközi és a hazai marketing szakirodalmakat tekintve néhol 

szinonimaként is használják, de legtöbbször az a tendencia fedezhető fel, ha definiálják és 

megkülönböztetik őket, hogy a fogyasztói magatartás szélesebb körű fogalomnak tekinthető, 

mint „megvásárolni” valamit. Magába foglalja azt is, hogy egyes termékek hogyan hatnak, 

vagy éppen egyáltalán nincsenek hatással az életünkre, és azt, hogy bizonyos termékek és 

szolgáltatások tulajdonlása hogyan alakítja énképünket, illetve mások milyennek látnak általa 

bennünket. (Solomon & mts. 2006) A vásárlás pedig a fogyasztás aktív, cselekedet része: „az 

út amelyen keresztül elérhetők a szükséges termékek és szolgáltatások”. (Solomon & mts. 
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(2006, old.: 312)) Ahogyan már a fogyasztói magatartás modellekből ismertetéséből is kitűnik 

a fogyasztásnak számtalan motivációja lehet. Alapvetően a szükséglet kielégítés a célja, de a 

szükségletek kiváltója a szerzési vágytól, a társas kapcsolatokon keresztül, a státus 

kifejezéséig akár az érzelmi szükségletek ilyenfajta kielégítéséig terjedhetnek. Veblen (1975) 

és Bourdieu (1978) a fogyasztásról, mint a státus megmutatásáról írnak, még Fojtik és Veres 

(2006) úgy fogalmaznak, hogy egyfajta „szimbolikus aurát” eredményez, amely a társadalmi 

integráció és az identitás szerves részét képezi. A fogyasztás vizsgálatai jóval tágabb témakört 

jelentenének, és elsősorban a vizsgált személyek „koncepciójára” irányulnának (Törőcsik 

Mária, 2012, old.: 377), míg a vásárlás ennek a tágabb fogalomkörnek a cselekményére 

koncentrál. Szűcs (2011) szerint a fogyasztói magatartást a rögzült, egyéni adottságok és 

könnyebben befolyásolható jellemzők (mint vélemény és attitűd) határozzák meg. A vásárlói 

magatartásra ezzel szemben a vállalatok célzott marketing aktivitása és a piacot meghatározó 

gazdasági és technológiai trendek hatnak leginkább. A kettő közti különbség az alábbi 3. 

táblázatban látható:  

3. táblázat: A fogyasztás vs. a vásárlás jellemzői 

Forrás: (Törőcsik Mária, 2012, old.: 378) 

Jellemzők Fogyasztás Vásárlás 

Időtáv hosszú azonnali 

Meghatározó 

keret 

adottságok 
impulzusok, 

szituációs hatások 

igény cselekvés 

Kiinduló jelleg tervek tények 

Trendekre való 

reagálás 

trendek, ellentrendek, 

megatrendek 
azonnali trendek 

 

A korábbi fejezetekben bemutatott hatások és megatrendek a tágabban értelmezett fogyasztói 

magatartásra (is) vonatkoztak, de a továbbiakban már csak a dolgozat szempontjából releváns 

vásárlói magatartásra fókuszálok, mivel ez az a terület, ahol a valós vásárlói cselekedetek 

tettenérhetőek. A vásárlói döntések gyakran az üzletekben a polcok előtt állva születnek, és 

arányuk az egyes termékcsoportokban elérheti a vásárlások 70-80 százalékát – egyes 

különlegesen impulzív árucsoportok esetében akár a 90 százalékot is. Magyarországon a 

vásárlók többsége mintegy 60-70 százaléka teljesen nyitott az eladáshelyi impulzusokra. 

Csiby & mts. (2005, old.: 11)  
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A disszertációmban a kutatáshoz kapcsolódó részekben a vásárlások témakörét a bolton 

belüli egyéni szintű vásárlói magatartásra szűkítem, és nem érintem a téma igencsak 

jelentős társas vonatkozásait, a családi vagy a háztartási döntéshozatalokat. Ezen kívül 

további szűkítést jelent, hogy az elméleti bevezetőben és a fogyasztói magatartás 

modellek bemutatása során ugyan érintettem, de a vizsgálataim során már nem 

foglalkozom az előzetes információgyűjtési szakasszal, a boltválasztással és a vásárlás 

utáni értékeléssel. 

 

A vásárlói magatartás feltérképezéséhez és a vásárlási döntések vizsgálatához 

elengedhetetlen, hogy ismertessem a vásárlások főbb kategóriáit, és a mögöttük húzódó 

vásárlói viselkedések alapmotivációit. Az alábbi 4. ábra összefoglalja a vásárlások kategóriáit: 

 

4. ábra: A vásárlás kategóriái  

Forrás: (Törőcsik, 2007, old.: 22) 

 

A vásárlások két csoportba oszthatók aszerint, hogy élményszerzés vagy feladat teljesítés áll-e 

a hátterükben. A feladat-orientált vásárlás akkor valósul meg, ha a vásárló ezt a folyamatot 

egy „feladatnak” tekinti, és az a célja, hogy túljusson rajta. Érzelmileg egyáltalán nem 

motivált ilyenkor, egyszerűen csak meg akar szabadulni a feladattól. Általában a 

rutinvásárlások sorolhatók ide, mint például a napi élelmiszerek, tisztítószerek vagy egyéb 

alacsony érintettségű termékek beszerzése. A vásárlás tehát itt negatívan vagy legfeljebb 
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semleges érzelmi érintettséggel megélt folyamattá válik, élmény helyett feladattá fokozódik 

le. Az ilyen típusú vásárlásoknak a rutinon kívül az alábbi kiváltó motivációi lehetnek 

(Törőcsik, 2007, old.: 23): 

 Kötelesség teljesítése 

 A felelősség nyomása, például túl nagy összeg elköltése esetén 

 Túlzott idő és energiaráfordítási igény 

 Külső kényszer 

 A kognitív disszonancia megjelenése, vagyis amikor saját döntésében kételkedik a 

vásárló 

 Rossz tapasztalatok a korábbi vásárlások kapcsán 

 A „pénzköltés” érzésének megélése 

 Korlátozott lehetőségek a fogyasztó igényeihez képest, ami kompromisszumokat 

eredményez 

 A vásárlással járó körülmények, cipekedés, sorban állás, tömeg, parkolási nehézségek 

stb… 

A vevők megoldási reakcióit tekintve a feladatorientált vásárlásnak két esetét 

különböztethetjük meg. Az árvezérelt feladatteljesítés esetén a lehető legolcsóbb megoldás 

megkeresése a „vásárlási feladat” célja. Amikor a vásárló kevés idővel rendelkezik, vagy nem 

akar túl sokat foglalkozni a feladattal, akkor a feladatteljesítés gyorsasága lesz a meghatározó 

szempont, ami kényelemorientált vásárlás magatartásmintáját írja le. Az utóbbi években 

divatos kifejezéssé vált a marketingben és a kereskedelemben az élményvásárlás fogalma, 

amelyet legtöbbször abban az értelemben használnak: 

„…élvezd, hogy vásárolsz, és ne az legyen a középpontban, hogy mit vásárolsz, és mit akarsz 

abból felhasználni” (Fojtik & Veres, 2006, old.: 57).  

Az élményorientált vásárlások tovább bonthatók újabb két kategóriára aszerint, hogy maga a 

vásárlási folyamat jelenti-e az élményt a fogyasztó számára, vagy attól lesz igazi az élmény, 

ha ténylegesen meg is tudja venni az adott terméket. Az élményorientált vásárlás a 

korábbival szemben pozitív tartalommal bíró folyamat, olyan esetekre vonatkozik, amikor 

már maga a vásárlás, annak körülményei, célja vagy eredménye folytán pozitív töltéssel bír és 

élményt jelent a vásárló számára. Hasonlóan a feladatorientált vásárláshoz, az élmény forrása 

többféle kiváltó ok lehet. Ezek az alábbiak (Törőcsik, Vásárlói magatartás, 2007, old.: 24): 
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 A termék vonzósága, megjelenése, „illúziótartalma”, 

 Az eladóhely jellege, kialakítása, 

 A vásárlás humán környezete, 

 A vásárlás tárgyi környezete, a termékbemutatás, atmoszféra, 

 A vásárló pozitív lelki állapota, 

 A „sikeres vadászat”, a jónak ítélt vásárlás 

Az élményorientált vásárlások két nagy csoportba sorolhatók aszerint, hogy maga a vásárlási 

folyamat és annak megélése jelenti-e az élményt, vagy maga a vásárlás eredménye lesz-e 

lényeges a pozitív érzések kialakulása szempontjából. 

 

Általánosságban gyakran az „élmény” szó alatt hajlamosak vagyunk csak a pozitív 

élményeinket érteni, de a disszertációmban az „élmény” értelmezésébe (a szakirodalmi 

definícióktól eltérő módon) mindent besoroltam és vizsgáltam is, amit a vásárlások 

kapcsán megélhetünk, tapasztalhatunk vagy érezhetünk, akár a negatív élményeket is. A 

disszertáció empirikus kutatásokat bemutató részében ilyen szempontból nem tettem 

különbséget a pozitív és a negatív élményeket eredményező tapasztalatok között. A 

szakirodalmak szerinti élményvásárlás fogalmába eső kategória mellett a feladat-

orientált vásárlási típust is vizsgáltam, azt is egyfajta élménynek tekintettem. A 

disszertáció további részében tehát, a vásárlási élmény fogalma alatt mindkét vásárlási 

kategóriát értem.  
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2.2.  A VÁSÁRLÓRA VONATKOZÓ ÚJ MARKETING KONCEPCIÓK, ALKALMAZÁSOK, 

MÓDSZEREK 
 

A marketing elméletében megjelent paradigmaváltás is azt mutatja, hogy a vállalatok számára 

elengedhetetlenül fontos, hogy kapcsolatot építsenek ki a vevőikkel. Ma már ügylet helyett 

egy magasabb szintben, kapcsolatban kell gondolkodniuk. A kapcsolatmarketing 

kulcsfontosságú célja, hogy általa a vállalat mély és tartós kapcsolatot alakítson ki a vevőivel, 

amely kapcsolat a hosszú távú és kölcsönös elégedettségen alapul (Berry, 1983). Működési 

elve egyszerűnek mondható: a vevőkkel építsünk ki olyan hatékony kapcsolatrendszert, 

amelynek közvetlen hozadéka a nyereség. A vevők megtartása azonban, mint ahogy a 

korábbiakban is utaltam rá, az újfajta bizonytalanság, illetve az újfajta fogyasztók 

megjelenésével, egyre nehezebb feladatnak tűnik.  

Fetherstonhaugh értékesítőkről és értékesítésről szóló „The future of selling” 

(Fetherstonhaugh, 2010) tanulmányában egy több mint 1000 főt felölelő, Egyesült 

Államokban, Angliában, Brazíliában és Kínában értékesítési szakemberek megkérdezésével 

készült vizsgálat eredményeire alapozva a következő megállapításokat teszi a közelmúlt, jelen 

és közeljövő értékesítési tevékenységeivel, vásárlási szokásaival kapcsolatban: 

 A megkérdezett szakemberek 73 százaléka szerint az értékesítés gyakorlata a 

következő 5 évben radikális változásokon megy keresztül, melynek legfőbb oka 

egyfajta a mai vevőkből adódó „információs asszimetria”. Ezt az asszimetriát az 

okozza, hogy a napjaink vevői sokkal több információval rendelkeznek a különböző 

termékekről és szolgáltatásokról, mint néhány évvel ezelőtt, azonban az értékesítésnek 

jelentősen kisebb arányú információra van hatása ezek közül, az újfajta 

infokommunikációs technológiák elterjedésének köszönhetően. 

 A szakemberek 49 százaléka gondolta úgy, hogy a közösségi média segíti az 

értékesítési folyamatokat. Az Egyesült Államokban csak a megkérdezettek 27 

százaléka osztotta ezt a véleményt, még Kínában ugyanezzel a megkérdezettek 73 

egyetértett. (5. ábra) Ennek okai arra vezethetők vissza, hogy akkoriban az USA-ban 

megkérdezetteknek csak 9 százaléka vett részt oktatásban ezen a területen, míg 

Kínában a válaszadók 22 százaléka részesült oktatásban a közösségi média 

használatából és 38 százalékuk pedig gyakorlatban is alkalmazta a közösségi média 

lehetőségeit a munkájához kapcsolódóan. (Például személyes bloggal rendelkezett az 

érdekeltségi területén.) Ebből látható, hogy inkább bizonytalannak és kevésbé kézben 



38 
 

tarthatónak találták azokat a tartalmakat, véleményeket amelyek egyéb vásárlóktól és 

nem a gyártótól vagy a kereskedőtől származtak. 

 A következő 5 évben radikálisan megváltozik az eladás. Ezzel a kijelentéssel az 

Egyesült Államokban megkérdezettek 66 százaléka, Angliában 71 százalék, 

Brazíliában 79 még Kínában 84 százalék értett egyet. Az egyetértők úgy találták, hogy 

a megváltozott vásárlói magatartás miatt következnek be ezek a jelentős változások. 

 

5. ábra: A közösségi média szerepe a sikeres eladásban 

Forrás: Fetherstonhaugh (2010. old.:8)  

  

A tanulmány arra a végső következtetésre jutott, hogy bármilyen változások elé is nézünk, a 

sikeres marketing kulcsa az, ha a vállalatok a vevőre fókuszálnak, és ebben az új proaktív 

szerepében is megtalálják az utat hozzá. 
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2.2.1. A 4P-TŐL A 4E ELMÉLETIG 
 

Megszámlálhatatlan hasonló minőségű ajánlat versenyez a túlkínálati piacokon, az érzelmi 

kötődés és a szubjektivitás szerepe ezért a kínálat megítélésében, a választásban egyre 

jelentősebbé válik. Hochman (2010, old.: 11) a következőképpen fogalmazza meg ez a 

vállaltok számára „A termékre alapozott versengés is könnyű: sokan alig várják Kínában és 

Indiában, hogy az ön újításait ízekre szedjék, majd újra összerakják –gyorsabban, jobban és 

olcsóbban. Az egyetlen tőkéje, ami nem másolható, a fogyasztókkal kialakított kapcsolata.” A 

vevő és az őt befolyásoló szituációs hatások pontos ismerete az egyik alapköve a vevővel való 

jó, esetleg érzelmi kötődéseket is magában foglaló kapcsolatnak.  

A marketing egyik legelterjedtebb paradigmája a 4P alaprendszer. Az új marketing 

koncepciók megjelenésével, a vevőkkel való kapcsolat fontosságára reagálva egy újfajta 

modellben 4E néven született újjá 2009-ben az Ogilvy & Mather berkeiben. 

(Fetherstonhaugh, 2009)  

„A 4E elméletben a termeket (Product) felváltja a márkaélmény (Experience), az 

egyszerű disztribúciós csatorna (Place) komplex benyomások halmaza (Everyplace) 

veszi át, az ár (Price) helyett ellenértékről (Exchange) beszélünk, az egyoldalú 

kommunikáció (Promotion) helyére pedig a márka-rajongás (Evangelism) lép.”  (Sályi, 

2013, old.: 11-12) 

 

A 4E modell jól reagál azokra az infokommunikációs és marketing változásokra, amelyek 

befolyásolják a vásárlói magatartást, bár összességében nem tartalmaz forradalmian új 

gondolatokat. A 4 elemet vizsgálva látható, hogy a termékek szolgáltatások és márkák helyett 

egy élményvilágra épül. Ilyen megközelítés az experimental marketing amely már 20 éve 

ismert Bernd Schmitt publikációi nyomán. (1997, 1999, 2003a, 2003b, 2004, 2012) A 

koncepció legfontosabb eleme tehát az, hogy a termékből (Product) mára márkaélmény 

(Experience) lett.  

Ez hozta magával a következő elem változását, mivel az élményszerzéshez nem elég 

szigorúan funkcionális érveket felsorakoztatni, hanem érzelmeket kell kiváltani. Ezeket az 

élményeket nem egyszerű disztribúciós csatornákkal (Promotion), hanem márkaélmények 

összességével, egy komplex benyomással (Everyplace) lehet elérni. A fogyasztó és a termék 

interakciója sokkal szerteágazóbb, mint korábban volt, így már nem elég egyoldalú marketing 
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kommunikációval értékesíteni (Promotion), hanem márkát és ehhez kapcsolódó márka-

rajongást (Evangelism) kell kiépíteni, hogy a vásárlók emocionális utakon is kapcsolódjanak a 

márkákhoz. Ez az érzelmi kötődés lesz az az élmény, amiért a vásárlók ellenértéket hajlandók 

fizetni (Exchange) és nem a termék előállítása, valamint a befektetések megtérülései lesznek 

azok a tényezők, amelyek az árat (Price) meghatározzák a piacon. 

 

6. ábra: A 4E koncepció (Ogilvy & Mather) 

Forrás: Saját szerkesztés 

.  

2.2.2. A 4E-HEZ KAPCSOLÓDÓ ÚJ ÜZLETI MODELLEK  
 

Attól függetlenül, hogy a 4E megközelítés nem hozott akadémiai szinten radikális újdonságot, 

mégis hasznos gyakorlati menedzser koncepció lehet. A megközelítéshez kapcsolódó egyéb 

elméletek is jól tükrözik a változó világra és a változó vevőre reagáló vállalati gyakorlatokat. 

Ezek közül a legfontosabbak a már emlegetett experimental marketing, a consumer journey 

(McKinsey) amely a vásárlási folyamatot szemléli a hagyományostól eltérően valamint a 

fogyasztókkal való együttalkotás, azaz a co-creation. 

 

Experimental marketing: Termék helyett márkaélmény 

 

A megkülönböztető versenyelőny kiépítése jelenti a klasszikus marketing stratégiák egyik 

alappillérét. Manapság, mikor nagyon könnyen másolhatók ezek az előnyök, így igen rövid 

ideig biztosítanak csak valódi alapot a stratégiákhoz, biztosabb, ha a márkákhoz kapcsolódó 

élményekre és nem a terméktulajdonságokra épül a stratégia.  Az élménymarketing kulcsa az, 

hogy meg kell ismerni, milyen lépéseken keresztül és hogyan élik meg a fogyasztók a 

márkával való találkozást. Az élménymarketingnek négy fókusza van (Bauer, 2013): 
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Fogyasztói élmény: a termékfunkciókon és –előnyökön alapuló megközelítéssel 

szemben az élménymarketing a fogyasztói megtapasztalásra koncentrál. A márkaélmény nem 

pusztán a termékhasználaton alapszik, ezáltal a funkcionális értékeken túl többek közt az 

érzelmek és a kötődés síkján is előnyöket biztosít a márka számára. 

A fogyasztás tágabb értelemben: az élménymarketing nem szűkíti le szigorúan a 

termékkategóriára (például samponra) a fogyasztást, inkább a szélesebb felhasználói 

szituációban gondolkodik (például tisztálkodás). Ez megváltoztatja a marketinges 

gondolkodást, mivel szélesíti a látókört, kitágítja a termékkategóriák határait és új 

lehetőségeket nyit meg a márkák számára. 

A fogyasztók egyszerre racionális és érzelmi lények: bár a fogyasztók gyakran hoznak 

tudatos döntéseket, az élménymarketing figyelembe veszi, hogy választásaikat épp olyan 

gyakran befolyásolják vágyak és érzelmek. 

Eklektikus módszerek és eszközök: a hagyományos marketing kvantitatív módszereivel 

szemben az élménymarketing változatos eszköztárat javasol. Ebben ugyan ugyanúgy helyet 

kapnak a kvantitatív megközelítések, de az ösztönösebb és kreatívabb módszerek is. A lényeg 

a korlátok nélküli gondolkodás. 

 

Consumer journey 

 

A McKinsey „consumer journey” elméletét három kontinensről származó 20000 vásárló 

bevonásával öt iparág vizsgálatára alapozta. (Court & mts. (2009)) 

 

    

 

 

7. ábra: A vásárlási döntés folyamata és a "Tölcsér elmélet"  

Forrás:saját szerkesztés Kotler  (2003, old.: 233) valamint Court & mts.  (2009) alapján 
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Az elmélet szerint a termék útja a gyártótól a fogyasztóhoz teljesen megváltozott a korábbi 

elméletekhez képest. A klasszikus fogyasztói döntéshozatal (5 lépéses modell 7. ábra) azzal a 

feltételezéssel él, hogy a fogyasztó a vásárlási döntéshozatalhoz közeledve szisztematikusan 

egyre kevesebb alternatívára szűkíti a választási lehetőségeit. Ezt a „tölcsér” elméletet lehet 

látni az előző oldalon levő ábra alsó részén. 

Komplex márka-fogyasztó interakció vette át a korábbi egy utas gyártó-csatorna- fogyasztó 

megközelítés helyét, amely a vásárlási folyamat egészére és a vásárlás után is kihat. (Ennek 

folyamatábráját látható az oldalon) A mai fogyasztó a korábbi elméletek szerinti 

információcsökkentés helyett gyakran a mérlegelés közben újabb és újabb választási 

lehetőségeket vesz figyelembe, egészen a vásárlás pillanatáig. A végső döntést a vásárlás 

pillanatában hozzák, és gyakran a vásárlás helyén változtatják meg korábbi véleményüket. (A 

felmérés szerint az eladáshelyi szituációs hatások például a kozmetikumok területén nagyon 

erősek.) A vásárlás utáni márkaélmény pedig beépül a későbbi döntésekbe. 

 

 

 

8. ábra: "Consumer journey"  

Forrás: Court & mts.  (2009) alapján 
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Disszertációm szempontjából a McKinsey kutatás egyik legfőbb eredménye, hogy 

kiemeli az in-store marketing eszközök fontosságát. Az esetek több mint 40 

százalékában változtatták meg az előzetes döntésüket a vásárlási szituáció helyszínén. 

Nagy jelentősége volt a vásárlási helyhez kötődő vizuális és egyéb tapasztalati 

élményeknek. Még ez erős előzetes elképzeléssel rendelkező vásárlókat is befolyásolták a 

vásárlási szituációban tapasztaltak. 

 

 

A fogyasztóval való együttalkotás: co-creation 
 

A fogyasztó új, aktív szerepéből adódóan a marketing elméletek között az elmúlt évtizedben 

megjelent a fogyasztóval való együtt alkotás „co-creation” is. Az együtt alkotás paradigma 

összhangban van a fogyasztó központú megközelítésekkel, hiszen a vállalat és a fogyasztó 

együttesen, közös tanulási folyamatokon és erőfeszítéseken keresztül a fogyasztó aktív 

közreműködésével alakítja ki a terméket, a csatornát és a termékhez kapcsolódó fogyasztói 

élmények együttesét. (Jagdish & mts. (2000)) Együtt alkotni többet jelent, mint egyszerűen a 

vevők ötleteit beépíteni a vállalat termékeibe, mert a közös gondolkodás önmagában értéket 

teremt: a vevő és a vállalat közötti kapcsolat is épül az együtt alkotás és gondolkodás által. A 

fogyasztóval kiépült kapcsolat az a piaci előny, ami nehezen másolható, és értéket jelent a 

vállalat számára. A fogyasztó a véleményét megosztva értéket teremt, miközben érdekeltté 

válik a közös alkotás során a vállalat sikerében. 

 

2.2.3. SHOPPER MARKETING ÉS IN-STORE ESZKÖZTÁR 
 

Nehéz kifürkészni és megszólítani a mai vásárlókat. A vevő a „shopper” elérése fontosabbá 

vált a fogyasztónál, ezért a vevő boltban való meggyőzése lényegesebb, mint korábban volt. 

Az ATL (Above the Line) marketing eszközök jóval költségesebbek, és nem annyira célzottan 

alkalmazhatók, mint a BTL (Below the Line) eszközök.  

A marketinginfo.hu (marketinginfo.hu, 2011) cikke szerint: „Bár a televízió igen sikeres 

abban, hogy a fogyasztók széles körének figyelmét bizonyos termékekre vagy 

szolgáltatásokra ráirányítsa, a konkrét vásárlási döntéseket jóval hatékonyabban befolyásolják 

a boltokban elhelyezett üzenetek (forrás: GfK, Célcsoport Média). Ezek ugyanis pont a döntés 

előtti pillanatokban hatnak, és reklámbefogadó állapotban érik el a vásárlót, ráadásul - a 
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tévével ellentétben - igen magas az észlelés és a pontos azonosítás aránya is (54 illetve 59 

százalékos).” A Vevők elérésében és meggyőzésében legfontosabb BTL eszközök a POP 

(Point of Purchase) tehát a vásárlás pillanatában ható eszközök és a POS (Point of Sale) tehát 

az eladáshelyen alkalmazott vásárlás ösztönzők. Ezek az eszközök a shopper marketing 

stratégia in-store eszközei közé tartoznak, és a trade marketing stratégia részét képezik. A 

POS Media Célcsoport Hungary megvizsgálta (marketinginfo.hu, 2011), hogy „a vásárlások 

során legfontosabb célcsoportot, vagyis a 18 és 59 év közötti nőket mennyibe kerül a Tesco 

hipermarketekben az instore eszközökkel, illetve az egyes tévécsatornákon elérni. Az 

üzletekben elhelyezett megjelenések esetében "kikerülhetetlen" kampányt vettek alapul, 

vagyis minimum két darab olyan POS eszköz együttes használatát, amellyel a látogató 

mindenképpen találkozik. Egy A/0-s padlómatrica és egy úgynevezett polckártya 

kombinálásával 4,3 forintból lehet a célcsoport egy tagját elérni a cég adatai szerint, míg a 

tévécsatornák között az ebből a szempontból legolcsóbbnak számító RTL Klubon 4,9 

forintból (forrás: Szonda Ipsos, TGI, Célcsoport Média). Maga az elérés pedig ráadásul még 

nem is egyenlő a vásárlással, egyik eszköz esetében sem, viszont az in-store megoldásoknak 

sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy meggyőzzék a fogyasztókat.” Az értékesítési 

csatornákban komoly kihívásokkal kell szembenézniük a gyártóknak és a kereskedőknek. A 

vásárlói magatartást befolyásoló megatrendek bemutatása és a mai vevővel foglalkozó fejezet 

is rámutatott, hogy nem egyszerű feltérképezni a vásárlók igényeit és viselkedését. 

„A trade marketing a vásárlóra és a kereskedőre fókuszál. A kereskedőre, hiszen ő dönti el, 

hogy egy adott boltban, hálózaton milyen választék-, ár-, akciós és kihelyezési politika 

valósuljon meg. Vagyis hogy mit, hogyan talál meg, megtalálhat-e egyáltalán a betérő vevő. 

A kereskedő az első szűrő, az első szűk keresztmetszet a márka és a fogyasztó között. Ezért is 

fontos, hogy a boltokban, a vásárlás helyén melyik márka hogyan, milyen kihelyezésben 

jelenik meg. Sok márka piaci szereplését az üzletekben elfoglalt helye, másodlagos 

kihelyezése határozza meg. Ezekért a kiemelkedő helyekért, forró pontokért folyó harcot 

(angolul storewars), a polcokon betöltött pozícióért (angolul shelfspace) való küzdelmet a 

kategóriamenedzsment szabályai között próbálják a kereskedők és a szállítók optimalizálni." 

(Csiby & mts. (2005, old.: 11))  

Amíg a trade marketing az egész kereskedelmi folyamatra fókuszál, addig a gyártók és a 

kereskedők együttműködésén alapuló shopper marketing középpontjában, a „vásárló ember” 

áll. A shopper marketing stratégia magában foglal minden olyan gyártói és kereskedői 

erőfeszítést, amelynek célja az, hogy a vásárlót az eladáshelyen megnyerjék. (Lásd a 9. ábra.) 
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A termékeket gyártó vállalatok marketing stratégiájának szempontjából ez azért fontos terület, 

mert a vásárlási döntések jelentős mértékben itt születnek meg. Fontosságát támasztja alá 

például az, hogy az Unilever kiszivárgott értékelése szerint, az in-store akciók beruházási 

megtérülése, mintegy 50%-kal magasabb, mint a Facebookon és a Twitteren futó 

kampányoké. (marketinginfo.hu, 2013) A bolt az utolsó pont, ahol a vásárlóra hatni tudnak a 

különböző marketing-kommunikációs eszközök a vásárlói döntések során.  

A shopper marketing kezdeteinek azok a promóciók tekinthetők, amelyeket a gyártók az 

eladáshelyekre szerveztek. Az együttműködés következő fokozata a POS marketing eszköztár 

bővülése volt. A shopper marketing mai kihívásai pedig azok a közös erőfeszítések, amelyek 

a bonyolult magatartással jellemezhető vevők eladáshelyi megnyerésére irányulnak. Az in-

store környezet az az interakciós felület, ahol a vevő kontaktusba lép a termékkel, márkákkal, 

így ezek a hatások jelentősen befolyásolják azok megítélését. A vevők termékeket és a 

márkákat off-line értékesítés esetén az eladáshelyen átélt tapasztalatokkal, élményekkel együtt 

értékelik. (Törőcsik & Varsányi, 1998)  

 

9. ábra: A shopper marketing stratégia 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A shopper marketing stratégia részét képezik az in-store eszközök, amelyek egyszerre több 

célt szolgálnak: 
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 Egyrészt információt nyújtanak a vásárló számára, segítik a tájékozódásban és a 

termékválaszték elemeinek összehasonlítását is lehetővé teszi. Erre az egyik 

legalkalmasabb terület az eladás helyén kínálkozik, hiszen lehetőség nyílik több 

érzékszerven keresztül megtapasztalni az adott termékeket, mint a reklámokból vagy 

az előzetes információgyűjtés szakaszából volt lehetséges.  

 Az in-store eszközök másik célja a figyelem felkeltése. A megszokottól való eltérés a 

figyelem felkeltésének legfőbb eszköze, és csak az a termék kerülhet be a vásárló 

kosarába, amelyet észrevett.  

 A hangulat megteremtése is lényeges célkitűzés, ez az élménymarketingnek is szerves 

része.  

 A hangulat megteremtésén túl egyfajta imázs építő célja is van az in-store 

eszközöknek, mert az üzletben eltöltött idő alatt kialakul egyfajta benyomás is a 

vásárlóban attól függően, hogy mit tapasztal.  

A felsorolásból jól látható, hogy az üzlettér megfelelő kialakítása nagyban befolyásolja a 

bolt sikerét. Az eladótér az áru részletes bemutatására szolgál. Az üzlettér a legfontosabb 

terület, mert ott találkozik a vevő az áruval, de szorosan hozzátartoznak és a vásárlás 

élményét befolyásolják azok az egyéb kiegészítő területek is, amelyekkel a vásárló találkozik 

az üzlet meglátogatása során. Például ilyen terület a parkoló, a próbafülke, pénztárterület, és a 

plázákban a gyermekmegőrző, éttermek, stb.  

A disszertációmban az empirikus felmérések során elsősorban magára az üzlettérre és 

az adott üzlethez közvetlenül tartozó egyéb területekre, például kasszazóna, próbafülke 

stb… koncentráltam, és nem vizsgáltam kifejezetten az esetleges pláza üzleteknél a 

plázához, és nem az üzlethez magához tartozó egyéb területeket. Azonban ki sem zártam 

őket a vizsgálatokból, mert a szubjektív vélekedéseket felmérő módszertan 

kidolgozásánál közvetetten ezek a hatások is megjelenhettek. 

Az in-store marketing eszközök a hangulat megteremtése és egyfajta imázs felépítésére 

szolgálnak, ennek egyik legfőbb eszköze az üzlet atmoszférájának kialakítása. Egyes 

szerzők az üzlet atmoszférája alatt csak a fizikai környezeti tényezőket értik, ilyen definíció 

például Kotler (1973, old.: 50) egy korai művében: „Az üzlet atmoszférája az a fizikai 

környezet, amelyet annak érdekében alakítanak ki, hogy a vásárlókban érzelmi hatásokat 

keltsen és fokozza a vásárlás valószínűségét.” Ehhez hasonló definíciót alkalmaz a hazai 

kereskedelmi marketing szakirodalomban Agárdi (2010, old.: 238): „Az üzlet atmoszférája az 
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értékesítési környezetben alkalmazott vizuális kommunikációt, világítást, színeket, zenét, 

illetve illatokat foglalja magában abból a célból, hogy a fogyasztók érzékszervi és érzelmi 

reakcióit stimulálja, valamint hatást gyakoroljon a vásárlási magatartásukra.” A vásárlás 

aktusa a kereskedő részéről szolgáltatási folyamatot jelent, így az eladóteret egyes szerzők a 

„szolgáltatás helyszínéül” definiálják. Ebből a szemszögből nézve az üzlet atmoszférája az 

üzletben dolgozó szolgáltató személyzetet nagyobb mértékben érintik, mint magukat a 

vásárlókat. (Baker & mts. (1992)) A munkakörnyezet fizikai kialakítása jelentősen 

befolyásolja a munkavégzés hatékonyságát. A szolgáltatások tárgyi környezete pedig 

befolyásolja a szolgáltatások sikerességét. Távolabbi nézőpontból az eladótér felfogható egy 

tudatosan kialakított térként a kereskedelmi tevékenységek szemszögéből. (Arnould & mts. 

(1998)) 

A disszertáció szempontjából leginkább egy szélesebb látókörű definíciót alkalmazok a 

bolti atmoszférára: minden objektív fizikai tényezőt magában foglal a kiskereskedelmi 

környezetben, amelyre a vállalat hatással lehet, és befolyásolni tudja általa az 

alkalmazottak illetve a vevők viselkedését.  

Az üzletek atmoszféráját meghatározó tényezők a következő oldalon található összefoglaló 

táblázatban láthatók. (Turley & Milliman, 2000) Az összefoglaló táblázatban a POP változók 

között csillaggal jelöltem a Digitális POP eszközöket, mert fontosnak tartom külön is néhány 

példán keresztül szemléltetni őket. Ezek az eszközök napjainkban hihetetlen sebességgel 

fejlődnek, párhozamosan az alkalmazott mobil kommunikációs technológiákkal.  

A teljesség igénye nélkül bemutatok néhány hazai példát FMCG területekről 

(trademagazin.hu, 2010) alapján. „Digitális POP gyűjtőnév alatt minden olyan eladáshelyi 

vagy a bolt környékén alkalmazható modern technikai megoldást értünk, amely valamilyen 

készülék segítségével befolyásolja a vásárlás folyamatát.” A mobiltelefonokhoz készült 

alkalmazásokra jó példa a Magyar Telekom és leányvállalata, az Origo által fejlesztett 

Bluetooth totemoszlop, amellyel a mobiltelefonok bekapcsolt bluetooth-adatátvitelével 

automatikusan a beállított hatókörben kapcsolódott, és különböző információt küldött ki rá, 

például kuponokat, kérdőívet, videospotot, játékot. Az eszköz alkalmas volt instore 

aktivitások hatékonyságának erősítésére (kuponok, kóstoltatás, új termék stb.), de elsősorban 

felhasználói szokások kutatására és termékismeret erősítésére használták 2009-ben a 

megrendelők.   
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4. táblázat: Az eladáshelyi atmoszférát meghatározó változók rendszere 

Forrás: saját szerkesztés Turley & Milliman (2000), kategória rendszere alapján saját 

kiegészítésekkel 

 

Külső környezeti változók 

Épület mérete Külső falak Kert és gyep Épület színe 

Parkolás Megközelíthetőség Épület jelzései Épület magassága 

Körülvevő 

 üzletek 

Épület  

környezete 

Építészeti  

megoldások 

Épület  

elhelyezkedése 

Külső kirakatok    

Általános belső környezeti változók 

Áruk Folyosók szélessége Megvilágítás Illatok 

Festmények és 

poszterek 

Mennyezeti 

függesztések 
Padló és szőnyegezés 

Általános 

 tisztaság 

Fényhatások Megvilágítás  Zene Fal kompozíciók 

Elrendezés és design változók 

Osztályok 

elhelyezkedése 

Az árubemutatás 

eszközrendszere 

Sorban állás és 

várakozás helye 
Közlekedési Útvonalak 

Termék 

kihelyezések 

Kassza mint 

munkahely 

Várakozó/pihenő 

bútorok 
Hideg-meleg zónák 

Kasszazóna Állványok Tárolók Próbafülke 

POS/POP változók 

Szórólapok Fali dekorációk Display-k Matricák/ Padlómatricák 

Hangfalak PiO szalag Megállító táblák Polctálcák és Voblerek 

Mérleg mint 

reklám felület 
Bevásárlókocsi reklám Digitális POP eszközök* 

Végzettségek, elért 

eredmények 

 
Képek Műalkotások Illatmarketing eszközök 

Emberi változók 

Zsúfoltság (a 

vásárlók miatt) 

Egyéb vásárlók 

megjelenése 

Egyéb vásárlók 

viselkedése 

Adatvédelem/Személyiségi 

jogok védelme 

 
Eladók viselkedése 

Eladók megjelenése  
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A mobiltelefonokra (nem kizárólag Bluetooth technológiával) érkező kuponok kiválthatják a 

hagyományos, papír alapú kuponokat, hiszen így időzítésük rendkívül rugalmassá válik. Ezek 

nagy erőssége, hogy mérhetően, adatbázis építésével, környezetkímélő módon adható így 

személyre szabott kedvezmény az üzletekben. 

A különböző kijelzők is az in-store reklámozás meghatározó eszközei. Egyik látványos mód a 

3D-monitor. A térhatás észleléséhez nem kell szemüveget viselniük az elhaladó vásárlóknak, 

és bármilyen távolságból valamint oldalról is jól látható. Telepíthető rá akár arcfelismerő 

program is, amely az előtte nemét és életkorát detektálja, majd az adott célcsoportnak 

megfelelően tartalmakat közvetít. 

Az eladótérben, a bejáratnál vagy épp a kasszasoron különböző plazma és LCD képernyők 

helyezhetők el, amelyek központi szerverről tv-adást, reklámokat vagy akár oktató jellegű 

videókat is sugározhatnak. Az érintőképernyős megoldások optimálisak lehetnek új termékek 

ismertetésére, nyereményjáték kommunikálására, esetleg kiegészítő kreatív funkciókkal, mint 

például nyomtatóval kombinálva receptek és bevásárló lista kiadására is alkalmassá tehető 

egy adott termékcsalád vagy több márka ajánlásával. Más érzékszerveket is bevonva illat, 

hang, kupon kiadására lehet még alkalmazni. Ezek az eszközök akár a hoszteszek 

helyettesítésére is telepíthetők, valamint olyan intelligens funkciókkal vértezhetők fel, 

amelyek segítségével adatbázis készíthető az eszközt megtekintő emberekről például az idő, a 

napszak, a megközelítés iránya, életkor, nem, stb. függvényében. 

Intelligens megoldást kínál a polcokra telepíthető E-rail, vagyis az elektronikus sín. Az E-rail 

egy kijelző a polc szélességében, amelyen a rajta lévő termékekhez párosított flash file fut. 

Amennyiben eléggé mozgalmas és szokatlan, odacsábítja a vásárlók tekintetét, illetve 

információkat szolgáltat a termékről. 

A mérlegek felületén elhelyezett vizuális elemek a hagyományos eszköztárban is fellelhetők 

voltak, de a digitális POP eszköztárába olyan intelligens mérlegek tartoznak, amelyek akár 

csomagoláson keresztül is felismerik a mérlegre tett termékeket, szín, forma, felületi struktúra 

valamint méret alapján. A Bizerba Kft innovációja érintőképernyős felületen kínálja fel a 

választási lehetőségeket a vásárlók számára, miközben a fényviszonyoknak megfelelően 

tanul, és megkönnyíti a vásárlók feladatát önkiszolgáló zöldséges részlegeken. A csemege, 

sajt, húspultok mérlegei pedig két irányban képesek információt szolgáltatni, egyrészt a 

vásárlók számára lényeges információk, figyelemfelkeltő kommunikáció fut rajta, még eladói 
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oldalról összetevők, allergének, polcrendezési javaslatok, készlet információk és hasonló 

hasznos információk találhatók ezzel is megkönnyítve az eladók munkáját. 

Izgalmas és gyorsan fejlődő digitális in-store felületet a bevásárlókocsik fejlesztése. Egyrészt 

a kocsi információs felületeinek digitalizálása és a mérlegekhez hasonló árufelismerő 

szkennerek beépítése lehetővé teszi a kocsiba tett árukészlet nyilvántartását, sőt hosszútávon a 

kasszazónákat is gyorsíthatja, ha nem kell kirakodni ahhoz, hogy a fizetéshez összeszámolják 

a választott árukat. Egy másik fejlesztési vonal egy hazai bevásárlókocsik szervizelését és 

tisztítását végző vállalathoz tartozik, nevezetesen az önkiszolgáló fertőtlenítési lehetőség 

felszerelését a bevásárló kocsikra. Ezt egy monitorral kombinált, fertőtlenítő kendőt adagoló 

szerkezet biztosítja amely innováció a Hu-Mago Kft nevéhez fűződik. A beépített monitoron a 

fertőtlenítő eljárást bemutató oktatófilm mellett reklámok, aktuális akciókra felhívó ajánlatok, 

csak azon a napon érvényes promóciók, vagy éppen hűségprogram ismertetője is futtatható 

vagy érintőképernyő beépítésével interaktívvá tehető. A hagyományos POP eszközök jelentős 

része digitalizálható, és ezzel elérhető, hogy a statikus eladóterekbe mozgást, hangokat, 

képeket telepítsenek, és ezzel szálljanak versenybe a vásárlók figyelméért. Előnyük az, hogy 

tartalmaik központilag vezérelhetők és bármikor könnyen aktualizálhatók. 

 

 

10. ábra: In-store marketing tevékenységek a shopper stratégiában 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az üzleten belüli döntést az alábbi tényezők befolyásolják (Hoffmeister-Tóth & Törőcsik, 

1996, old.: 200): 

 A helyes áruelhelyezés, vevőút meghatározás; 

 Állványok (display-k); 

 A termék polcon való elhelyezése; 

 A termék elfoglalt helyének nagysága; 

 A csomagolás figyelemfelkeltő és emlékeztető hatása; 

 Az üzleten belüli leárazások; 

 Kóstolók, bemutatók; 

 Az eladás helyén történő reklámozás; stb. 

Annak érdekében, hogy az üzletekben sikeres legyen a shopper stratégia, az előző oldalon 

található 10. ábrán látható in-store marketing eszközöket és tevékenységeket kell megtervezni 

és összehangolni a kereskedőknek, és a termékek márkák gyártóinak. 

A sikeres shopper marketing stratégiát gyakorlati szempontból nézve a következő oldalon 

található 11. ábrán látható alapelvekre érdemes építeni (Hunstiger 2011, old.: 90). A 

gyakorlati alapelvek közül zölddel kiemeltek azok, amelyek a vevőismeretre utalnak és 

támaszkodnak. Közülük a 2-es és a 6-os, amelyek középpontjában konkrétan a vevőismeret 

áll. Ahhoz, hogy hatékony shopper marketing stratégiát legyenek képesek kialakítani a 

kereskedő és termelő vállalatok közösen, minél jobban meg kell ismerniük a vevő szemszögét 

és gondolkodásmódját. A következő oldali ábrán narancsszínnel bekeretezett két alapelv 

alátámasztja a vásárlói szegmentáció szükségességét. A disszertációban kidolgozott és 

bemutatott módszertanok éppen erre lesznek alkalmasak. Az első módszertannal helyben, 

akár in-store körülmények között is lehet szegmentálni, mert mobil körülmények között is 

gyorsan felvehető adatfelvételi eljáráson alapul. A második módszertan, amely elsősorban 

azért született meg, hogy alátámassza az első eljárás eredményeit, szintén alkalmas a vásárlók 

szegmentálására is, elsősorban szubjektív, a vásárlás során megélt élményekre építve. 

Mindkét módszertan részét képezheti az in-store méréseknek és eredményeikre építve 

fejlesztési javaslatokat lehet tenni az egyes szegmensekre.  
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11. ábra:10 fontos shopper marketing elv áttekintése 

Forrás: saját szerkesztés Törőcsik (2012:479) alapján 

 

A vásárlói magatartáson belül a vásárlók bolton belüli viselkedésének elemzése tartogat még 

feltáratlan, rejtett tartalékokat. Ugyanez vonatkozik az in-store területeken a vásárlói 

magatartáson alapuló szegmentációs lehetőségekre is. A shopper marketing stratégiának a 

kiindulópontja a vásárlók szegmentálása (Törőcsik Mária, 2012, old.: 476).  

A vásárlók eltérő üzletválasztási preferenciái miatt különböző vásárlói szegmensek ugyanazt 

a terméket eltérő üzletekben vásárolják meg (Agárdi, 2010, old.: 133). Az egyes üzletek 

eltérhetnek egymástól szolgáltatásaikban, megközelíthetőségükben, és egyéb 

paramétereikben, az adott szegmens preferenciái szerint. A gyártó oldaláról tehát lényeges és 

tervezendő kérdés, hogy termékeiket milyen üzletekben és milyen kereskedelmi stratégia 

mellett és mely vásárlói célcsoportok számára jelenítik meg a piacon.  
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2.3.  PIACSZEGMENTÁCIÓ MINT ESZKÖZ 
 

A marketingkoncepció egyik alappillére a célpiacban való gondolkodás. A 

piacszegmentációra épülő célpiacválasztás a stratégiai marketing kulcsfontosságú területe. 

A célpiacválasztás során a vállalatok arról döntenek, hogy, kik lesznek a vevőik, és 

ugyanezzel a választással egyúttal azt is eldöntik, hogy milyen vevői igényeket nem kívánnak 

kielégíteni. A döntések alapja a vevőismeret. Stratégiai szempontból tehát létfontosságú a 

vállalatok számára, hogy feltárják a vevők jellemzőit és döntési szempontjait, hiszen csak ez 

alapján tudják meghatározni, hogy  

 mely vevői preferenciákhoz milyen vállalati kompetenciák szükségesek,   

 valamint, hogy mely szegmensekben eléggé jövedelmezőek a célcsoportok,  

 és mely piacokon van a vállalat számára is vállalható mértékű verseny.  

Disszertációm szempontjából azért lényeges ismereti háttér a szegmentáció és 

célpiacválasztási stratégia, mert az eladáshelyi vásárlás ösztönző stratégia, a vásárlók 

szegmentálásán alapul. 

A piacszegmentáció elméletének elindulását legtöbben Wendell Smith (1956) sokat 

hivatkozott publikációjához kötik. Smith szerint a szegmentáció a piac keresleti oldalának 

fejlődésén alapuló eljárás, amely a termék és az ahhoz kapcsolódó marketingprogramok 

racionális és precíz hozzáigazítását jelent a megjelenő fogyasztói igényekhez. A fogalom mai 

összefoglaló értelmezésének egy lehetséges módja (Szűts , 2010): „A piacszegmentáció egy 

olyan vállalati stratégiába illeszkedő folyamat, amely a potenciális fogyasztókat a vállalat 

számára hasznos dimenzió szerint bontja homogén preferenciákat mutató csoportokra annak 

érdekében, hogy a differenciált igényeket a marketingmix elemek összehangolásával tudja 

kielégíteni.” 

A piacszegmentáció komplex rendszerének egyik oldalát a „sajátosságok” alkotják. A vállalat 

által hatékonyan alkalmazható és a verseny egyik eszközévé váló piacszegmentációs modellt 

a következő három nagy tényező-csoport sajátosságainak figyelembe vételével lehet 

kialakítani.  

(1) A piaci sajátosságok esetében napjainkban feltehetően a legfőbb vezérmotívum a 

globalizáció.  



54 
 

(2) A vállalatok esetében jellemzően a költséghatékonyságra törekvés korszakát éljük.  

(3) A fogyasztók sajátosságai pedig napjainkban leginkább a „posztmodern” jelzővel illetett 

fogyasztói magatartással írhatók le, amely a már korábbiakban bemutatott túlkínálatból és az 

alulinformáltságból fakadóan az élménykeresésre összpontosít és folyamatosan változó, 

nehezen leírható preferenciarendszerhez vezet.  

Ebben az összetett hatás-rendszerben igencsak nehéz megfelelő időtálló és hatékony 

szegmentációs modellt létrehozni, amely alapján az objektívnek megítélt fogyasztói 

szegmensek számára konstruált marketing stratégia építhető. A disszertációban egy, az 

eladáshelyek és termékek szempontjából egyaránt használható, a vásárlói magatartás 

sajátosságai alapján konstruált lehetséges szegmentációs módszert mutatok majd be. 

Az elméletet kutatók között nagyrészt egyetértés mutatkozik a fejlődéstörténet 

szakaszolásában. A piacszegmentáció története röviden összefoglalva a következő négy 

nagyobb korszakra bontható az érdeklődés fókusza szerint (Szűts , 2010):  

Az elmélet kifejlődése és megalapozása. Az 1930-as évektől indulva az ’50-es évek közepéig 

tartó időszak, amely a piacok struktúráit jellemzően mikroökonómiai kiindulópontból 

vizsgálja. A korszak fő tendenciája a gyártási folyamatok korszerűsödése volt. A 

szegmentációs ismérvek ebben az időszakban leginkább földrajzi, demográfiai jellegűek 

voltak. 

Az elmélet virágkora. Az ’50-es évek közepétől a ’70-es végéig tartott, mely  időszakban a 

legkülönfélébb fogyasztói magatartásjellemzők szegmentációs ismérvként történő 

alkalmazását dolgozták ki. A pszichográfiai jellemzők ekkor élték első virágkorukat mint 

szegmentációs ismérvek. Az időszakra jellemző a fogyasztói piacok kínálati túlsúlya, amelyek 

kezeléséhez hatékony eszköz volt a piacszegmentáció. 

Az elmélet stagnálása. Az 1980-as években a piacszegmentációval kapcsolatos publikációk 

száma jelentősen lecsökkent. Ennek egyik oka az újabb fajta, főleg szolgáltatás alapú piacok 

kialakulása és a recessziót követő általános gazdasági fejlődés voltak. Ezek a folyamatok a 

piaci versenyt más dimenziókba emelték. Ebben a korszakban inkább az elmélet fejlesztése, 

finomítása, újragondolása voltak terítéken, de ezzel megalapozták a későbbi kiterjedését. 

Az elmélet újjáéledése. A ’90-es évek elejétől napjainkig elhúzódó folyamat, melynek két fő 

hajtóereje van. Egyrészt az újabb gazdasági recesszió és a telített piacok, másrészt a már 

korábban is említett technológiai fejlődés, amely lehetővé teszi a kisebb méretű szegmensek, 
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vagy akár az egyéni igények figyelembe vehetőségét, kezelhetőségét is. Pénzügyi- és 

hatékonyság-orientált vállalati ismérveket alkalmaznak, és ebben a korszakban 

felértékelődött a vevői lojalitás is. 

 

2.3.1. A PIACSZEGMENTÁCIÓ KIHÍVÁSAI A SHOPPER MARKETING SZEMPONTJÁBÓL 
 

Ahogyan a szegmentáció elméletek történeti áttekintéséből is látható volt, hogy a 

szegmentációs módszerek, és technikák egyre jobban finomodtak. Ugyanez a tendencia 

megfigyelhető a shopper marketing esetén is. A korábbiakban alkalmazott földrajzi, 

demográfiai vagy pszichográfiai szegmentációs ismérvek helyett ma ezen a területen is a 

tényleges vásárlói adatokra (pl. vevőkártyákra vagy kuponokra) építenek, mert a technológiai 

lehetőségek már adottak ezeknek a kezeléséhez. Ennek megfelelően olyan ismérvek alapján 

szegmentálják a vásárlókat, hogy például „milyen céllal és elhatározással látogatott a vevő az 

üzletbe” (Hoyt & Petersen, 2008). Vagy „milyen vevői reakciók mutatkoztak meg a vásárlás 

során” (Frey, Hunstiger, & Drager, 2011).  

A technológia fejlődéséből fakadó lehetőségekről már a korábbiakban is több szó esett. Bár a 

disszertációnak nem témája az online kereskedelem, de röviden most mégis kitérek rá, hiszen 

az ottani adottságok és adatmennyiségek és az adatok feldolgozási technikájának fejlődése 

nagyban elősegítette a vásárlók magatartásának, szokásainak, motivációinak megismerésére 

alkalmas technikák tökéletesedését, és ez által a szegmentációs technikákban is új 

lehetőségeket hozott. Az online kereskedelem területén magától értetődő, hogy minden 

kattintást, oldalakon való időtöltést regisztrálnak a vásárlókról, látogatókról, nézelődőkről, 

majd ezeket az információkat – többnyire kifinomult webes adatbányászati technikákkal - 

feldolgozva egyre jobban feltérképezik a vásárlók érdeklődési területeit, melyet úgy 

hasznosítanak, hogy segítségével képesek akár személyre szabott ajánlatokat is készíteni. Az 

online kereskedelemben ezen lehetőségek hatására a vásárlókat már nem „tömegként” hanem 

egyének tömegeként kezelik. Ennek közismert és kitűnő példája az Amazon könyvportál, 

amely gyakran meglepően pontos személyre szóló ajánlatokat tud tenni a látogató korábbi 

vásárlási/böngészési története alapján. Ez a tendencia ma már megjelent az „off line” 

kereskedelem világába is, hiszen a technológiai lehetőségek ott is egyre inkább adottak. Erre a 

lehetőségre Stephen Baker (2009, old.: 56) jól rávilágít Numerátorok című könyvében: 
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„…A kiskereskedők egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy továbbra is vakon 

tereljenek át bennünket az áruházakon és plázákon, miközben tolószékes özvegyeket Pampers-

leárazással, kóserhez ragaszkodó zsidókat sertéscsülkökkel kísértenek. Ez pazarlás, és a 

konkurencia egyre dörzsöltebb…." 

Mielőtt azonban úgy tűnne, hogy az online világban szinte nem is vevői szegmensekről, 

hanem egyéni igényekről és azok kielégítéséről van szó, fontos átlátni, hogy ezek az „egyéni 

ajánlatok” úgy születnek meg, hogy az online felületeken keresztül befolyt „felhasználói” 

adatok alapján különböző modellekkel szegmensekbe sorolják a vásárlókat, és ezen 

szegmensek kombinációjaként jön létre az az egyedi ajánlat, amit a vásárlók már teljes 

mértékben személyesnek észlelnek. Ugyanezek a lehetőségek adottak a hagyományos 

kiskereskedelem keretei között is. A bankkártyák, vevőkártyák, hűségkártyák, kuponok 

világában már adatok nagy tömegét rögzítik a vásárlásokról, amelyeket utána alkalmas 

módszerekkel elemezve és nagy számú ismérv mentén szegmensekbe besorolva a kereskedők 

kezébe kerülhetnek az életstílusról, a vásárlási döntésekről, preferenciákról szóló 

alapinformációk. A következő fejezetben ezekről a technikákról lesz szó, amelyek elősegítik a 

vevők minél jobb megismerését és megértését. Ezek ismertetése azért lényeges a disszertáció 

szempontjából, mert az empirikus részben bemutatásra kerülő első szegmentációs eljárás 

alapját is az fMRI agyi képalkotó technológián alapuló vásárlói magatartást magyarázó 

modell alkotja 

 

2.4. A VEVŐK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK NAPJAINKBAN 
 

A „mai vevő”-t bemutató részben már utaltam arra, hogy a termékekhez és márkákhoz kötődő 

különböző szubjektív élmények és az eladáshelyi szituatív tényezők hatásai azok, amelyek a 

vásárlási döntésnél jelen vannak. A shopper marketing stratégiák kialakítói éppen ezért nem 

hagyatkoznak a véletlenre és igen aktívan, a legkorszerűbb eszközök bevetésével próbálják 

felkutatni potenciális célcsoportjuk nem tudatos, ám annál erősebben ható vágyait.  

A vásárlói magatartás kutatása során nem elég szóbeli megkérdezéseken alapuló vizsgálatok 

eredményeire támaszkodni. A vevők viselkedésének megértéséhez tetten kell érni azt a 

pillanatot, amikor az azokhoz vezető érzelmek megszületnek. Az érzelmek pedig igen 

nehezen megközelíthetőek tudatunk számára, általában csupán a következményeikkel 

vagyunk tisztában, és nem születésük pontos okával (Becker, 2011b). A következőkben a 
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teljesség igénye nélkül azokat a kutatási módszereket mutatom be, amelyek alkalmasak az 

érzelmi oldal – érzelmek felkeltése, keletkezésük körülményeinek vizsgálata -   vizsgálatához, 

s egyúttal a disszertáció egyes empirikus részeihez is köthetők. 

Az etnográfiai megközelítés (Becker, 2011b) lényege, hogy a kutató a fogyasztókat 

„természetes” közegükben vizsgálja. Megfigyelik a viselkedésüket és azt, hogy milyen 

metakommunikatív jelekkel, milyen érzelmeket fejeznek ki. Nagy gyakorlat és türelem 

szükséges az etnográfiai vizsgálatokhoz. Ez a módszer az elmúlt években vált újra divatossá 

és hivatkoznak rá úgy is, mint „megfigyeléses kutatás”, „kontextuális kutatás”, „on-site”, 

vagy „naturalistic”. A hagyományos in-home viziteken kívül fontossá vált a megközelítés 

olyan niche-marketing területeken is, mint a retail, vagy shopper kutatások. A fő különbség a 

klasszikus és a modern etnográfiai vizsgálatok között az időtartam. Míg a klasszikus 

vizsgálatok hosszú időt - akár hónapokat, éveket - vettek igénybe, a korszerű módszerek 

néhány órás megfigyelésekre szűkítik le a vizsgálati időt. Az etnográfiai módszertan 

legfontosabb törvénye szerint a kutatónak (megfigyelőnek) nem szabad beavatkoznia és 

torzítania az eredményeket. Az általam kidolgozott, a vásárlók szubjektíven megélt vásárlási 

élményeire alapozott szegmentációs módszer fejlesztése során felhasználtam az etnográfiai 

megközelítést. Ennek megfelelően a bolti terepmegfigyelés során alapvető fontosságú volt, 

hogy betartsam a „be nem avatkozás” szabályát. A konkrétan alkalmazott módszertan 

azonban nem volt „vegytiszta” etnográfia, mivel nem csupán a vásárlók viselkedésének, 

reakcióinak megfigyelésére irányult, hanem tartalmazott egyfajta önbeszámoló és fizikai 

környezetet felmérő elemeket is. Az alapötletet és az ihletet azonban egyértelműen az 

etnográfiai megközelítés adta hozzá. 

Közelebbről nézve a Gerilla etnográfia módszerét alkalmaztam, amelynek lényege, hogy 

rövid és benyomást keltő jelleggel gyűjtenek össze adatokat egy olyan helyzetben, ahol a 

megfigyelők résztvevőnek álcázzák magukat, és úgy tesznek, mintha ők is vásárolnának. A 

megfigyelt személyek nem voltak tudatában annak, hogy figyelték őket, és az adatrögzítés, 

élményrögzítés emiatt csak utólagos formában történhetett. A disszertációban alkalmazott 

gerilla módszertan néhány esetben kiegészült még Megfigyelt vásárlással. Ennek az a 

lényege, hogy a kutató maga alakítja a vásárló szerepét, és ezen keresztül próbál többlet 

információhoz és személyes élményhez jutni az eladók viselkedéséről. A gerilla módszerhez 

hasonlóan ugyanúgy utólagos élményrögzítésre volt csak lehetőség.  
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Az etnográfiai kutatás soha nem támaszkodhat egyetlen módszertannal felvett adatokra, 

mindig csak a más módszertanokkal együtt konzekvens módon nyert eredményei tekinthetők 

érvényesnek. Ennek megfelelően kutatásomban is egyéb terep megfigyelési szempontokkal 

vegyesen használtam fel, melyről bővebben majd a kutatás módszertanát leíró részben lesz 

szó. 

Bár a disszertációban bemutatott mérések során magam nem alkalmaztam, de az in-store 

vizsgálatoknál gyakran használt módszer a Kísért vásárlás (Accompanied shopping). Ennél a 

módszernél a kutató néhány lépés távolságból követi a vásárló személyt úgy, hogy az 

egyáltalán nem tűnik fel, és a kísért vásárló nincs is tudatában annak, hogy megfigyelik. Itt a 

megfigyelést végző kutató feljegyzi, hogy mit és mennyi ideig nézett az alany, mit tett a 

kosarába, hol állt meg, stb. A megfigyelést követően általában kérdőívvel vagy interjúval 

egészítik ki a módszert.  

A következőkben röviden kitérek arra, hogy a mai technológiai trendek milyen új módszertani 

alkalmazásokat tesznek vagy már tettek is lehetővé az említett területen. A kísért vásárlásnál 

például a közeljövőben nem lesz arra szükség, hogy álruhás kutatók napokon keresztül 

kövessék a vásárlókat, jegyzeteket készítsenek róluk, vagy titokban megfigyeljék az 

arckifejezéseiket. A vásárlók által bejárt útvonalakról a RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) 

technológia segítségével pillanatok alatt képet lehet alkotni, és arról is, hogy mit tettek a 

kosaraikba. Kamerákkal és arckifejezés felismerő szoftverek segítségével pedig akár a főbb 

érzelmek is jól beazonosíthatók egyes lényeges, vizsgálandó vagy forró áruházi pontokon.  

Az RFID technológia alkalmazása a kereskedelemben vevőérték-teremtő oldalával, 

nevezetesen azokkal a következményekkel, amelyek kényelmesebbé vagy rövidebbé tudják 

tenni a vásárlást mát régóta jelen van. Ezzel Nagai et al (2008) cikke foglalkozik például, míg 

a vevők ezzel kapcsolatos dilemmáit, a rendszerek vevő oldali kockázatait (Eckfeldt, 2005) 

tanulmánya dolgozta fel. Kifejezetten a vásárlói élmény növelésére fókuszáló projekt volt a 

MyGROCER projekt (Kourouthanassis, Giaglis, & Doukidis, 2002). A Prada és a Metro 

üzletláncok (Wilding & Delgado, 2004) is vezettek be a 2000-es években RFID technológián 

alapuló vásárlói élményt adó innovációt az üzletekben, melynek melléktermékeként rengeteg 

adat került rögzítésre az adott vásárlók in-store viselkedéséről. A Metro üzletláncnál például 

rádiós jeladóval szerelték fel a bevásárló „okoskocsikat”, amely rendszeresen leolvassa a 

kocsiba került termékek vonalkódját, és a kasszánál már nem is kell kipakolni az árukat a 

kocsiból, gyorsan és egyszerűen elintézhető egy terminál segítségével a fizetés is. A 
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publikációkból kitűnik, hogy az új megoldások a vevők számára nyújtott többletérték 

növelését hangsúlyozzák (időmegtakarítás, egyszerűsítés), ugyanakkor az érem másik oldalán 

ott található az a nagymennyiségű és feldolgozható adat, amelynek segítségével a vásárlói 

viselkedés egészen testközelből tanulmányozható: segítségükkel fel lehet térképezni a 

vásárlók mozgását és szokásait.  

A kísért vásárlást kiegészítheti, vagy önálló módszer is lehet az in-shop fókuszcsoport, 

amelyet az üzlet elkülönített részében szerveznek meg, és ahol a résztvevőkkel megvitatják a 

vásárlás frissen szerzett tapasztalatait. A fókuszcsoportoknak vagy esetleg a vásárlást követő 

interjúknak az elsődlegesen vizsgált vásárlói élményen túl, az is célja lehet, hogy feltárják a 

vásárlók rejtett attitűdjeit, érzéseit. Ez a terep azért nehézkes kutatói szempontból, mert a 

vizsgálati alanyoknak nincs nagy gyakorlatuk az érzelmek vagy érzések szavakba öntéséhez, 

és ebből beszámolók megfogalmazásához. A megfelelni vágyás, vagy egyéb motivációs 

torzító tényező is működésbe léphet olyankor, amikor be kell számolni egy külső szemlélőnek 

vagy kutatónak, esetleg a fókuszcsoportban működő más személyek előtt kell 

megnyilvánulni.  

Éppen ezek miatt a torzító tényezők miatt fordulnak egyre gyakrabban a kutatók a 

„tudattalan” reakciók megismerése alkalmas, a köznyelvben leginkább „hazugságvizsgáló” 

módszerek felé, amelyek fiziológiai méréseken alapulnak. A GSR (Galvanic Skin Response), 

a légzés, szívverés, vérnyomás mérése már évtizedek óta az érzelmi állapot egyik 

legpontosabbnak tartott regisztrációs módszere. Jelenleg ez még inkább laboratóriumi 

körülmények között használható. Egyre több esetben jelennek meg a „mobilabb”, akár 

teljesen mobil körülmények között alkalmazható mérőmodulok is. Például mára már létezik 

hordozható, akár a vásárlóra felszerelhető műszer formájában is az EEG 

(elektroenkefalogram). A hagyományos 16 csatornás eszközök helyett 32 csatornás 

berendezéseket használnak. Elterjedésüket elsősorban az akadályozza, hogy az EEG 

értelmezése nem könnyű feladat.  

 

Az igazi áttörést a sokkal bonyolultabb és költségesebb, de ugyanakkor rendkívül szemléletes 

eredményeket adó fMRI vizsgálatokkal való összevetés jelentette. Míg az EEG az 

agyfelszínről elvezethető elektromos aktivitást méri, így elvileg nem tudhatjuk, hogy 

valójában mi is történik „ott belül”, ma már lehetővé vált az agyban végbemenő folyamatok 

képi megjelenítése és az azzal párhuzamos EEG rögzítés. A kutatók korrelátumokat találtak a 

bonyolult és nehézkes fMRI vizsgálatok eredményei és a könnyebben és egyszerűbben 
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használható EEG mérések között, Az összefüggések eredménye lehet, hogy pár éven belül 

rendelkezni fogunk olyan egyszerű készülékekkel, melyek bár a felszíni agytevékenységet 

regisztrálják, ebből mégis következtethetünk arra, hogy mi zajlik a mélyben. A mérési 

eszközök speciális csoportját alkotják az újabban hozzáférhetővé vált olcsóbb képalkotó 

technológiák, melyek az agytevékenység (pl. elektromos, vagy mágneses aktivitás) változásait 

mérik. Az fMRI vizsgálatoknak a disszertáció szempontjából azért van különösen kiemelt 

jelentősége, mert az első szegmentációs eljárás kiindulópontjául egy olyan vásárlói 

motivációkra irányuló modellt választottam, amely fMRI vizsgálatok eredményein alapul. A 

Limbic Type® modellt a Nymphenburg-csoport több ezer fMRI vizsgálat kiértékelése után 

állította össze. Azért ez a modell lett a szegmentációs módszertan alapja, mert így próbáltam 

kapcsolatot teremteni a vásárlókat minél közelebbről megismerni hivatott technológiák és egy 

egyszerű, gyors adatfelvétellel járó, akár az eladáshelyeken is jól alkalmazható gyakorlatias 

szegmentációs eszköz között. 

 

Az in-store vizsgálatok fiziológiai méréseken alapuló vonulatát képviselik a mobil 

szemkamerás vizsgálatok, amelyek segítségével pontos képet kapnak a kutatók arról, hogy 

hova irányult a vásárló figyelme az üzletben töltött idő alatt. A szemmozgás követésen 

alapuló mérések napjainkban már szinte minden piackutató eszköztárában ott vannak. Annyit 

fejlődtek az elmúlt évek során, hogy a robosztus és helyhez kötött eszközöket egyre kisebb, a 

vásárlási folyamat alatt is kényelmesen viselhető darabok váltják fel. Az, hogy hová pillant a 

személy és mennyi ideig néz valamit, az agyműködés szenzoros és tudattalan működésének 

közvetlen viselkedésre irányuló következményét tárja fel a kutatók számára. Az eredmények 

értékelésére már felhasználóbarát szoftverek állnak rendelkezésre, és a napi rutin szintjén is 

gyors, a gyakorlati piackutatók számára használható eredményeket adnak. Bár a szemkamera 

nem az érzelmeket méri, de az általa összegyűjtött adatok - a tekintet iránya, a pupilla 

változása, a szakkádok (szökellő szemmozgások) száma és nagysága valamint maga az idő 

hossza amit a személy egy-egy részletre öntudatlanul fordít  - összességében alkalmasak 

lehetnek az érzelmi reakciók jóslására is.  

Az első módszertan kidolgozásához, amely a már említett Limbic Type® modellen alapul, az 

ihletet és az igényt a disszertáció bevezetőjében bemutatott mobil, pupillometrián alapuló 

szemkamerás mérőeszköz és módszertan fejlesztési adta, amelyet szemmozgás-követéses 

eladáshelyi vizsgálatok kiegészítőjeként, mint egy „gyors szegmentációs eljárást” dolgoztam 

ki.   
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3. EMPIRIKUS KUTATÁSOK 
 

3.1.  A KUTATÁSOK RENDSZERE, FELÉPÍTÉSE 
 

Disszertációm empirikus része két kutatáson alapul. Először az első, a továbbiakban „gyors 

szegmentációs eljárásnak” nevezett módszert dolgoztam ki, amely a bevezetőben bemutatott 

szemmozgás követéses in-store projekt gyakorlati megvalósításában is szerepet játszott. A 

gyors szegmentációs eljárás alapjait, felépítését a projektcsoporttal készítettük el 2009. május-

szeptember időszakban, majd pilot mintavételezést és skála konstruálst végeztünk 2009. 

szeptember-október folyamán és az első adatfelvételt is együtt végeztük 2009. novemberben. 

A disszertációmban bemutatott skála konstrukció folyamata során felhasználtam ezeket az 

adatokat, de a kapcsolódó számításokat önállóan végeztem és értékeltem a projekttől 

függetlenül, a disszertáció igényeit figyelembe véve. Az említett projekt keretében 

gyakorlatban több alkalommal, laboratóriumi illetve in-store vizsgálatok során felhasználtuk a 

módszert a vizsgálati alanyok szegmentálására, de ezek a vizsgálatok és eredményük már nem 

képezik a disszertációm részét. Az első adatfelvétel eredményei után önállóan 

továbbfejlesztettem a módszert, amelyhez újabb, ez úttal longitudinális adatfelvételt végeztem 

2010. március-május folyamán, és ezek alapján készítettem el a gyors szegmentációs eljárás 

skáláinak stabilitás vizsgálatát, illetve konkurens érvényesség vizsgálatát egy már meglevő 

másik mérőskálával. 

A második módszer kidolgozását 2011. január- június időszakban kezdtem el. A módszer 

megalapozásához terep-megfigyeléses vizsgálatot terveztem és végeztem. Ennek eredményeit 

felhasználva készítettem el a Q-módszertan állításkészletét, amely a módszer „lelkét” jelenti. 

2012. január-április időszakban egy újabb nagy volumenű adatfelvételt végeztem, melynek 

során mindkét módszertant felhasználtam, és az elemzések során a második módszertan 

segítségével igyekeztem tovább finomítani a gyors szegmentációs eljárás alapján képzett 

vizsgálati mintáimat. 
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12. ábra: A kutatások rendszere és kapcsolata  

Forrás: saját szerkesztés 
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A következő fejezetekben a saját kutatásaimat mutatom be, amelyekben először a Limbic 

Type fogyasztói magatartás jegyeken alapuló, in-store körülmények között alkalmazható 

vásárlói magatartást vizsgáló szegmentációs eszköz kialakítását ismertetem. 

Az azt követő, szubjektív, a vásárlás élménye modellen alapuló szegmentációs eszköz, és a 

Limbic Type fogyasztói magatartás tipológia úgy kapcsolódik össze, hogy a más 

szakirodalmak és módszerek alapján összeállított Q-módszertanos vizsgálat során a 

módszertan sajátosságai miatt körülbelül 10-35 fős almintákat képeztem első módszertanom, 

a „gyors szegmentációs eljárás” alapján. Így egyrészt megvizsgáltam azt, hogy az első 

módszertan alapján kapott csoportok között valóban vannak-e eltérések, tehát működőképes-e 

az a szegmentációs módszertan, másrészt az egyes nagyobb főcsoportokról finomabb képet is 

kaptam 

 

5. táblázat: A jelentősebb tevékenységek időrendje és kapcsolódása a Hipotézisekhez 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

Időszak Jelentősebb Tevékenységek 
Kapcsolódás 

Hipotézishez 

2009. május-  

2009. szeptember 

Gyors szegmentációs eljárás megalapozása és 

felépítésének kidolgozása 

I. és II. 

2009. szeptember- 

2009. október 

Pilot adatfelvétel, skálakonstrukció vizsgálat I. és II. 

2009. november- 

2009. december 

Skálakonstrukciós adatfelvétel I. és II. 

2010. március-  

2010. május 

Longitudinális vizsgálat adatfelvétele II. 

2011. január- 

2011. június 

A második módszertan megalapozása, 

terepmegfigyelés adatfelvétele, Q-módszertan 

kidolgozása 

I. és III. 

2011. szeptember 

2011. november 

A második módszertan pilot adatfelvétele, 

elemzés 

I. és III. 

2012. január 

2012. április 

A gyors szegmentációs eljárás és a második 

módszertan közös adatfelvétele 

I. és III. 

2012. június- 

2012. november 

Elemzések I. és III. és IV. 
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3.2.  A GYORS SZEGMENTÁCIÓS IN-STORE MÓDSZER KIDOLGOZÁSA 
 

3.2.1. LIMBIC TYPE: A VÁSÁRLÁS MOTIVÁCIÓI 

 

A fogyasztó megismerésére irányuló eszközök egyre közelebb és közelebb férkőznek 

magához az emberhez, sőt a fiziológiai mérések egyenesen a testünkön belülről jövő 

válaszokat gyűjtik össze, hogy aztán a legkülönbözőbb módszerekkel elemezzék és feltárják a 

mögöttes motivációinkat. A fogyasztói és vásárlói magatartás kutatása során a korábban 

vázoltakon túl számos külső megfigyelésből adódó modellt állítottak már össze.  

A többi modellhez képest újdonságot hozott a Nymphenburg-csoport által kifejlesztett 

elméleti megközelítés, amely az agykutatás konkrét eredményeit szintetizálta a pszichológia 

ismeretanyagával, a fogyasztói magatartás, valamint a neurokémia elméleteivel.  

Az általuk Limbic Type® néven publikált modell elkészítéséhez egy körülbelül 20 évvel 

ezelőtti kutatási projekt adta az indíttatást a müncheni Max Planck Pszichiátriai intézetben. 

Azt vizsgálták, hogy milyen összefüggések vannak a biológiai és pszichológiai öregedési 

folyamatok és a fogyasztási, valamint pénzköltési magatartások között. A különböző 

célcsoportokon és különböző módszerekkel elvégzett vizsgálatok fontos tanulsága volt, hogy 

a műszeres vizsgálatok eredményeinek tükrében ez a magatartás az évek előrehaladtával 

módosult, míg a szóbeli interjúk alapján messze nem voltak megállapíthatók hasonló 

összefüggések. Ez rávilágított arra, hogy mennyire más eredményeket hozhatnak a személyek 

által tudatosan átélt vizsgálatok, és azok, amelyek során csak megfigyelik a viselkedésüket, 

azaz a nem tudatos cselekedeteiket is figyelembe veszik. Az eredmények kiértékelése során 

egy érzelmi és motivációs mintát is megfigyeltek, amelyet később egyéb, a legkülönfélébb 

témákra irányuló vizsgálatok során újra és újra megtaláltak a háttérben. A Nymphemburg-

csoport által felépített modell mögött több ezer agykutatási vizsgálat és annak kiértékelése áll. 

A 2004-ben publikált modell több mint húszezer vizsgálati alany fMRI eredményeire épít. 

A modell német nyelvterületeken nagy népszerűségnek örvend, mert azzal foglalkozik 

átfogóan, hogy bemutassa, valójában hogyan gondolkodik és cselekszik a vásárló, és egyben 

az eladói gyakorlatba egyszerűen átültethető ismereteket is nyújt. A Limbic Type® modell 

csak egy a vásárlói magatartás modellek sorában, azonban legfőbb erőssége az, hogy nem 

kikérdezésen alapul, hanem a vásárló döntésének közvetlen helyén nyert agykutatási 

adatokból. A modell az érzelmekre és a motivációkra épít, így először ezeket a fogalmakat 

tekintjük át (Izsó L. , 2011, old.: 75) alapján elsősorban az élmények szempontjából, hiszen a 
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disszertációban a vásárlás élményére koncentrálok. 

„Az érzelem olyan átmeneti állapot, amelyet a következők jellemeznek: 

1. élmény (nem nyílt viselkedés, sem pedig valamilyen konkrét gondolat),  

2. erős érzés („szenvedély”, nem akció), 

3. részben a helyzet kognitív értékelése idézi elő, 

4. testi reakciókkal jár. 

Az érzelem tehát olyan élmény, amely nem döntés kérdése, hanem mintegy „megtörténik” a 

személlyel, részben a helyzet kognitív értékelése váltja ki, és tanult vagy reflexes testi 

reakciókkal jár. 

Az érzelmek és a motívumok szorosan összetartoznak, hasonlóképpen aktiválhatják és 

irányíthatják a viselkedést. A különbség közöttük az, hogy míg az érzelmek kívülről 

irányítottak, addig a motívumok belülről aktiválódnak. Az érzelmeket tehát rendszerint külső 

események váltják ki, és az érzelmi (emocionális) reakciók ezen események felé irányulnak. 

A motívumok viszont legtöbbször a belső homeosztázis megbomlásának eredményei (pl. 

éhség, szomjúság, szexuális késztetés), s ennek megfelelően a környezet meghatározott 

tárgyai (pl. étel, víz vagy ellenkező nemű fajtárs) felé irányulnak. A motívum olyan belső 

idegrendszeri aktivációs állapot, amely a személyt meghatározott tevékenységekre ösztönzi. 

Az érzelmek töltése lehet pozitív (pl. öröm, bizalom, szeretet, szerelem, remény) vagy negatív 

(pl. szomorúság, félelem, harag, agresszió, undor) – esetleg semleges (pl. meglepődés, 

anticipáció) – és az adott helyzetben kifejezik viszonyunkat a külvilág jelenségeihez, 

tárgyaihoz, és természetesen az emberekhez és önmagunkhoz is. Az ember számára az, hogy 

hogyan érez valami iránt, gyakran legalább olyan fontos, mint az, hogy mit tud róla. Ezek 

együttesen pedig fontos véleményformáló, illetve magatartásbefolyásoló tényezők.” 

Az érzelmi működések középpontjában elsősorban az olyan létfontosságú fiziológiai 

szükségletek állnak, mint a táplálkozás, az alvás és a lélegzés. Mivel ezek egyfelől 

természetes módon adottak és megváltoztathatatlanok, másfelől a vásárlói magatartás 

szempontjából közvetlenül nem relevánsak, ezekkel a továbbiakban nem foglalkozunk. 

Häusel (2008) nyomán – némileg leegyszerűsített formában – munkahipotézisként elfogadjuk, 

hogy ezen létfontosságú szükségletek mellett még három nagy további érzelmi rendszer 

működik, amelyek meghatározzák mindennapi életünket, és a vásárlói magatartás 
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szempontjából relevánsak. Ez az agyunkban, illetve pszichikumunkban folyamatosan működő 

„nagy hármas” (Big 3) a következő: 

 az egyensúlyi rendszer (E), 

 a stimuláció rendszere (S), 

 a dominancia rendszere (D). 

 

Az egyensúlyi rendszer alapja a vásárló biztonság iránti vágya, ezért a következő belső 

vezérlőelvek szerint működik: 

 Kerülj minden veszélyt! 

 Kerülj minden változást; alakíts ki szokásokat, és ameddig csak lehetséges, tartsd meg 

őket! 

 Kerülj minden zavart és bizonytalanságot! 

 Törekedj folyamatos külső és belső stabilitásra! 

 Alakítsd ki optimálisan energia-háztartásodat, ne pazarolj fölöslegesen energiát! 

 

A stimuláció rendszere a fogyasztó élmények, újdonságok és individualitás iránti vágyán 

alapul, ezért a következő belső parancsok vezérlik: 

 Keress új, ismeretlen ingereket! 

 Törj ki a megszokottból! 

 Fedezd fel, kutasd fel a környezetedet! 

 Keress jutalmat! 

 Kerüld az unalmat! 

 Légy más, mint a többiek! 

A dominancia rendszere a vásárló hatalom, státus, fölény és autonómia iránti vágyán alapul, 

ennek megfelelően belső parancsai a következők: 

 Érvényesülj! 

 Törekedj felfelé! 
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 Légy jobb, mint mások! 

 Növeld a hatalmadat! 

 Szorítsd ki a versenytársaidat! 

 Növeld a területedet! 

 Tartsd meg az autonómiádat! 

 Légy aktív! 

 

Ezen három érzelmi rendszer alapján (Häusel, 2008) bevezette az ún. limbikus térkép (Limbic 

Map®) fogalmát (lásd 13. ábra), amely már eddig is jól alkalmazhatónak bizonyult a 

különböző termékek használatával kapcsolatos élmények megközelítésére, illetve ennek 

alapján a vásárlói döntések mélyebb megértésére, időnként pedig még azok előrejelzésére is. 

Az elnevezésnek az az alapja, hogy az agyunknak az agytörzstől a nagyagyig elosztott, sok 

alközpontból álló területe az ún. limbikus rendszer, amely elsősorban felelős valamennyi 

érzelmi reakciónkért. A limbikus térkép összekapcsolja a motivációs és az érzelmi 

rendszereket az értékekkel, ezért hasznos eszköze a vásárlók és fogyasztók vásárlói 

döntéseinek átláthatóbbá tételéhez. 

A Nymphenburg csoport által összeállított Lmbic Type Scan (Häusel, 2008) eljárás alapján a 

fogyasztók személyiségjegyeik alapján 7 csoportba sorolhatók. Az eljárás alkalmazásával 

viszonylag finom felbontású kép alkotható a fogyasztó érzelmi és személyiség profiljáról. Az 

eljárást számos piackutatási vizsgálat során alkalmazták már különböző célok érdekében, így 

az alapjául szolgáló Limbic fogyasztói tipológiát reprezentatív felmérések során kapott 

adatokkal támasztották alá. Disszertációmban elfogadtam a Limbic Type fogyasztói 

tipológiáit és a fogyasztókat csoportosító, eladáshelyeken használandó szűrő-kérőív alapjául 

ezt a tipológiát vettem.  
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13. ábra: A limbikus térkép. A három nagy érzelmi rendszer és az emberi értékek 

Forrás: Izsó-Becker 2011 

 

A valóságban nem léteznek „tiszta” típusú fogyasztók, hanem a Limbic tipológia alapján egy 

profil alkotható az adott személyről, amely alapján pedig eldönthető, hogy mely típusjegyek 

dominálnak és befolyásolják a választásait fogyasztóként. Az alábbiakban ismertetett 

fogyasztói kategorizálástól tehát nem várható el, hogy teljes egészében lefedjen egy 

személyiséget, de jó iránymutatásul szolgálhat, és a legdominánsabb jellemzők nyomon 

követhetők általa. 

A fogyasztókat érzelmi súlypontjaiknak megfelelően osztályozó Limbic tipológia a következő 

hét fő csoportba sorolja a fogyasztókat: 
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• Hagyománykedvelő 

• Harmóniakedvelő 

• Élménykedvelő 

• Hedonista 

• Kalandkedvelő 

• Önmegvalósító 

• Fegyelmezett 

  

A hagyománykedvelő: 

A hagyománykedvelő profillal rendelkező fogyasztó mindent igen alaposan megvizsgál, és 

sokat foglalkozik a részletekkel. Inkább óvatos és körültekintő a vásárlásai során. Nehezen 

fogadja el az új dolgokat. Vásárlói döntései során fontosak számára a biztonságot, bizalmat és 

minőséget közvetítő szempontok. Fogyasztási szokásai merevek, megrögzöttek. A 

hagyománykedvelők a törzsvásárló megtestesítői, akik kitartanak egy adott üzletlánc vagy 

vállalat mellett, ha az már egyszer bevált számukra. Igazodik a tömegízléshez. Nem szeret 

feltűnni, nem célja a tömegből való kitűnés. A márkák számára a megbízhatóság 

megtestesítőjeként játszanak fontos szerepet, bizalmi funkciót töltenek be. Minden kiadást 

lehetséges kockázatként él meg, így az árakhoz való viszonyulásában a takarékosság jellemző. 

Gyakran bizalmatlan és pesszimista alapbeállítottságú. A nagy termékválaszték 

elbizonytalanítja, ilyenkor tanácsra van szüksége. Előszeretettel részesíti előnyben a hazájából 

származó regionális termékeket. Érdeklődik még az egészséggel kapcsolatos termékek iránt. 

A harmóniakedvelő: 

A harmóniakedvelő fogyasztók legfőbb karakterjegyeikben erős hasonlóságot mutatnak a 

hagyománykedvelőkkel, ennek nyomán ők is elővigyázatosak, de nyitottabban másokkal 

szemben, mint a hagyománykedvelők. Különösen fontos számukra a védettség és a harmónia 

a családban. Érdeklődésükre kiváltképpen a kerttel, otthonnal, főzéssel és háziállatokkal 

kapcsolatos termékek tarthatnak számot, főleg ha nő az illető. 

Az élménykedvelő 

Az élménykedvelők életvitele az előzőekben bemutatott hagyomány- és harmóniakedvelő 

karakterekkel szemben nyitottabb, igenlőbb. Kedvelik a nagy élvezeti értéket ígérő, a 
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fantáziának szárnyakat adó, álmodozásra késztető termékeket. Az élménykedvelő odafigyel 

ugyan a minőségre és a nyersanyagokra, de sosem az élmény rovására teszi ezt. Szereti és 

keresi a kényeztető termékeket és szolgáltatásokat. Szeret „vásárolgatni”, ilyen alkalmakkor 

megenged magának egy szünetet és egy kávét. A márkák közül az élménnyel kecsegtető 

márkák az ő világa. Életvitelében keresi a kapcsolatokat, előszeretettel vesz részt 

rendezvényeken és kulturális eseményeken, ahol új ismerősökre tehet szert. A családdal közös 

élmények is fontosak számára. Az árak nem kötik le túlságosan a gondolatait a vásárlás során, 

azonban mégis számol, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb „élményhez” juthasson. 

Jelentős számára a termékek eredete, főleg egészségi szempontok miatt. Jellemző rá a 

wellness-termékek és szenzuális élményeket nyújtó szolgáltatások használata. 

A hedonista 

A hedonista típus gondolkodásának középpontjában az érzéki jutalom áll, akár „habzsoló” is 

lehet. Ennek megfelelően állandóan az új dolgokat keresi. Kifejezetten keresi a kirívó, 

extravagáns, individualista termékeket. A termékek minőségével és eredetével keveset 

foglalkozik. Tipikusan korai befogadónak (early adopter) számít, elsőként érdeklődik az új 

termékek és új trendek iránt. Különösen kedveli a divatot. Az élelmiszerek területén 

lelkesedik az egzotikus, új élvezetek iránt. Klasszikusan impulzusvásárló, akkor is vásárol, ha 

arra nincs különösebben szüksége. Kevéssé kötődik az eladáshelyekhez, és nem igényel 

eladói segítséget, tanácsadást. Általános optimista hangulata elnyomja a kockázat érzetét. 

Mindig jelen van ahol új dolgok, rendkívüli események találhatók. Az egészségével 

kapcsolatos kérdések és termékek kevéssé kötik le. Különösen érdeklődik a divat és 

kozmetikai cikkek iránt. 

A kalandkedvelő 

A hedonistával szemben, aki az élvezetet magáért az élvezetért keresi, a kalandkedvelőknél 

egy harcias elem is megtalálható. Érvényesülni akar, saját magát bebizonyítani, és ezek 

mellett élményeket szerezni. Termékek területén a gyorsabbat, jobbat, erősebbet keresi, ám 

nem a termékek minősége játszik nála fontos szerepet, hanem az, hogy ezek által 

többletteljesítményhez és szórakozáshoz jut. Egyáltalán nem kötődik bevált, rögződött 

bevásárlóhelyekhez, és nem igényel az eladóktól segítséget. Minden tudnivalónak utánanéz az 

interneten. Egészségi kérdések egyáltalán nem foglalkoztatják, nincs kockázat tudata. Testét 

is gyakran a teljesítőképességének határáig igénybe veszi. A kalandos, extrém sportokat 

kedveli. A bevett szokások és konvenciók közömbösek számára, lázadó a magatartása. Olyan 
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termékeket választ, amelyek a teljesítményének fokozását szolgálják és felszabadítják őt. 

Szereti az engedményes árakat. 

Az önmegvalósító 

Az önmegvalósító a kitűzött célt kitartóan követi és a tanult szabályokat alkalmazza. Kedveli 

a státust sugalmazó termékeket és bevásárló helyeket, illetve azokat, amelyek „okosságot” és 

„ügyességet” sugalmaznak. Mindig meg akarja mutatni, hogy ő a legjobb, a legnagyobb. 

Fölényes teljesítményt, műszaki perfekciót ígérő és mutató termékeket vásárol. Öltözködési 

és divatstílusa klasszikus és funkcionális. Ki akar válni a tömegből, és ezt az elegancia 

előtérbe helyezésével éri el. A külső státusjegyek mellett ugyanakkor okosan szeret dönteni, 

így az észrevétlenül használható termékek területén (tisztítószerek, só, liszt, tej, stb.) az 

alacsony ár a döntő szempont nála, így ezeket különböző diszkontokban szerzi be. Ahol csak 

lehet, szeret spórolni, lenyomni az árakat és ezáltal az egóját érvényesíteni. Amennyiben egy 

bizonyos termék státusa, presztízse nagy, akkor viszont alig ár-érzékeny. 

A fegyelmezett 

A fegyelmezett típusú fogyasztó elsősorban pesszimista, bizalmatlan módon látja a világot. 

Egyáltalán nem keresi a változatosságot és az élvezetet. Pusztán a funkciójuk miatt veszi meg 

a dolgokat, semmi felesleges apróságot nem vásárol, kizárólag azt, amire valóban szüksége 

van. Döntéseinél jelentős szerepet játszanak a minőségi, illetve a jótállási szempontok, mivel 

szeretné magát minél jobban bebiztosítani, és a dolgait a kezében tartani. Vásárlási döntéseit 

nehezen és lassan hozza meg, mert mindig mindent pontosan kiszámol, összehasonlítja az 

árakat. Minden segítségnek örül, ami a vásárlásokat kiszámíthatóbbá teszi, átnézi az ár-

összehasonlításokat, utánanéz a termékvizsgálatoknak, termékteszteknek. Az objektivitás, és 

az objektív mércék állnak gondolkodásának középpontjában a döntések során. Kedveli a 

kiszámítható, díszítések nélküli, kedvező árú bevásárlóhelyeket. A divatra nem helyez 

hangsúlyt, a termékeknek kizárólag a funkciója érdekli. Kevés számú üzletbe jár, és azokat 

szereti amelyeket már ismer. Nem kedveli a széles termékválasztékot, mert nem tudja 

áttekinteni és ez szorongást okoz neki. Az áttekinthetőség és a csökkentett komplexitás, 

kognitív tehermentesítés kedvez neki a fogyasztói döntések meghozatala során. Alapvetően 

takarékos. 

A közömbös 

Létezik egy nyolcadik, „különleges” típusú fogyasztó, akiknél a Nagy Hármas (Big 3) közül 

egyik sem dominánsabb, így nem lehet igazán egyik profilba sem besorolni a fentiek közül. 
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Ez a típus az, aki semmivel sem tűnik ki. A közönséges tömegtermékeket vásárolja, nem 

érdeklik különösebben az újdonságok, és a minőségre sem igazán érzékeny. Szakmájában 

nem kiemelkedően sikeres, és nem sok pénze van a fogyasztásra. 

 

3.2.2. PONTOS CÉLKITŰZÉS 
 

A Limbic Type® rendszerét alapul vevő, vásárlási döntések motivációi alapján szegmentáló 

teszt megalkotásánál az egyik lényeges szempont az volt, hogy egy egyszerűen használható, 

önkitöltős eszközt készítsek. Az egyszerű használhatóság azért volt lényeges szempont, mert 

elsősorban nem „fő” mérőeszközként szándékoztam alkalmazni, hanem olyan 

alapszegmentációra alkalmas módszertant akartunk kidolgozni kezdetben a projekt csoporttal, 

amely egyéb összetettebb, például fiziológiai paraméterek mérésén alapuló, vagy in-store 

vizsgálatok során a gyakorlatban is alkalmazható kiegészítő elemként működhet. Ennek 

fényében a skálák megalkotásának egyik szempontja az volt, hogy a lehetőségekhez képest 

minél rövidebb legyen a kitöltési idő, tehát viszonylag alacsony számú tétellel kellett a 

mérőeszközt létrehozni. 25 tételben maximalizáltam előzetes elképzeléseim szerint a teszt 

hosszát. Stilisztikailag lényeges szempont volt, hogy úgy fogalmazzam meg az állításokat, 

hogy az közérthető legyen, hiszen a gyakorlati használat során, például egy in-store 

vizsgálatban az adott áruházlánc teljes vevőköre számára érthetőnek kellett lennie. A készülő 

eszköznek a kitöltők oldaláról a gyorsaságot és minél kisebb mentális igénybevételt 

kellett támogatnia, az elemzést végző kutatói oldalról pedig szintén az egyszerű és gyors 

kiértékelhetőségre kellett törekedni. 

 

3.2.3. A SZEGMENTÁCIÓS ESZKÖZ FELÉPÍTÉSE 
 

A Limbic Type® modell koncentrikus felépítése nagy segítséget jelentett a korábban 

megfogalmazott célok elérésében. A Limbic Type® modell egyes vásárlói magatartás 

típusainak leírása alapján olyan állításokat generáltam, amelyek az adott típusú fogyasztó 

vásárlásokkal kapcsolatos magatartását, illetve az eladáshelyeken történő viselkedését 

jellemzik. Mind a hat magatartás típushoz külön skálát készítettem, és végeredményként ezek 

összesítése alapján egy profilt lehet alkotni az egyes kitöltőkről aszerint, hogy melyik 

magatartástípus milyen mértékben játszik szerepet az adott személy viselkedésében. 
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Az állítások megfogalmazásánál három különböző lehetőséget vettem számításba az egyes 

tételek skálákba való beillesztése során. Mivel a már korábbiakban ismertetett motivációs 

tényezők térképre levetített elhelyezkedése (lásd 14. ábra) köré épül maga a tipológia is, ezért 

látható, hogy egyes csoportok motivációi éppen ellentétesek mindig egy másik csoport 

motivációival.  

 

14. ábra: A Limbic Type® modell koncentrikus felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ennek az elvnek a mentén elindulva a skálák összeállításánál egy adott állítás (tétel) egyszerre 

akár több motivációs csoportnál is szerepet játszhat aszerint, hogy éppen hogyan 

viszonyulnak hozzá a csoportok. Egy állításra (tételre) vonatkozó válaszadói pontszám tehát 

három értelmezési értéket vehet fel egy típushoz tartozó skálában
4
: 

  

                                                             
4
 Fontos megjegyezni, hogy ez az értelmezési érték nem szorzóértékként szerepel a végső pontszámok 

kiszámításánál, hanem amennyiben az állítás ellentétes az adott csoport motivációjával akkor a válaszadó által 

adott pontszám fordítottját adja a végső elszámoláshoz, tehát 6 helyett 1-et, 5 helyett 2-t, 4-helyett 3-at, 3-helyett 

4-et, 2 helyett 4-et és 1 helyett 6-ot. ennek indokairól a használatra vonatkozó részben térünk ki bővebben. 
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6. táblázat: a skála tételekre vonatkozó lehetséges értelmezési értékek 

Forrás: Saját szerkesztés 

Érték Értelmezés 

1 
az adott állítás egybevág az adott magatartás típus 

motivációival 
Jellemző 

-1 
az adott állítás egyáltalán ellentétes az adott magatartás 

típus motivációival 
Az ellentéte jellemző 

0 
az adott állítás semleges az adott magatartás típus 

motivációinak szempontjából 
Nem releváns 

 

A skála tételek értékeléséhez az alábbi 6 fokú Likert-skálát alkalmaztam. 

1. egyáltalán nem jellemző 

2. nem jellemző 

3. általában nem jellemző  

4. kismértékben jellemző 

5. jellemző 

6. teljes mértékben jellemző 

A válaszadói skála szerkesztésekor fontos szempont volt, hogy páros fokszámú skálával 

dolgozzak, és ezáltal egyértelműen eldönthetővé váljon, hogy az adott állítást jellemzőnek 

érzi-e magára (legalább valamilyen mértékben) a vizsgálat alanya, vagy sem. Tudatosan 

alkalmaztam olyan „kényszerítő” válaszadói skálát, ahol nem volt lehetőség kitérnie a 

válaszadónak a konkrét állásfoglalás elől, mert nem ismereteket vizsgáltam, hanem 

hétköznapinak tekinthető témákban kellett a véleményüket megformálni. 

 

3.2.4. MATEMATIKAI ALAPOK 
 

Napjainkban a pszichológiai gyakorlatban még a „klasszikus tesztelmélet” és nem az ún. 

„modern tesztelmélet” tekinthető egyeduralkodónak (Ketskeméty, & mts. 2011). Ez az oka 

annak is, hogy a fejezet elkészítéséhez nagyrészt viszonylag korábbinak tekinthető 

publikációkra fogok hivatkozni. A skálaszerkesztés matematikai alapjainak ismertetéséhez a 

következő publikációkat használtam: Spearman (1904) (1910); Guttman (1945); Cronbach 

(1947) (1951); Cronbach & Meehl (1955); Lord (1959a) (1959b); Novick (1966); Lyman 
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(1963); Goldstein & Hersen (1983); Münnich & mts  (2001); Münnich & mts (2006); 

Ketskeméty & Izsó (2005),  Ketskeméty, & mts. (2011). 

A mérőeszköz elkészítése a klasszikus tesztelmélet keretei között történt. Egy skála 

konstrukciója kapcsán két alapvető kérdés, hogy az adott skála mennyire megbízható 

(reliabilitás) és mennyire érvényes (validitás). A megbízhatóság azt fejezi ki, hogy a skála 

mennyire pontosan mér, azaz mennyire stabilak az ismételt mérések. Az érvényesség pedig az 

a tulajdonság, amely biztosítja, hogy az adott skála valóban azt méri, amit mérni akarunk. 

Számos eljárás létezik a skálák megbízhatóságának mérésére. Ebben az esetben a Cronbach 

által 1951-ben publikált és széleskörűen elfogadott mutatót használtam a szegmentációs 

módszertan skálái megbízhatóságának ellenőrzésére. Cronbach újítása abból indult ki, hogy a 

korábbi egyszerű tesztfelezéses eljárások helyett egy elméletileg is jól megalapozott 

mutatószámot használt a skálák megbízhatóságának mutatójaként. A Cronbach-féle α mutató 

a skála szerkezeti stabilitásának a mérőszáma és a következő módon számolható: 

(1) 

; 

ahol k a skála tételeinek a számát,  a tételek közötti átlagos páronkénti kovarianciát,  

pedig a tételek átlagos varianciáját jelenti. Ha a tételek standardizáltak, azaz várható értékük 

nulla és varianciájuk 1, akkor α a következő egyszerűbb képlettel írható le: 

(2) 

; 

 

ahol  a tételek közötti páronkénti korrelációs együtthatók átlaga. A tételek közti alacsony 

korreláció, és az ennek következtében előálló alacsony Cronbach α mutató kizárja, hogy a 

teszt tételei mind egy és ugyanazon tulajdonságot mérik. Azonban ennek ellenkezője, tehát a 

magas α mutató nem feltétlenül jelenti azt, hogy a skála „egydimenziós”. A Cronbach-féle α 

mutató egyszerűsített képletéből látható, hogy α értéke függ a tételek számától és a tételek 

közötti átlagos korrelációs együtthatótól, és ha a tételek száma elég nagy, akkor viszonylag 

alacsony tételek közötti korrelációs együtthatók esetén is kaphatunk viszonylag nagy 

megbízhatóságra utaló α értéket. Ennek kizárására a skálák megbízhatóságát főkomponens-
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analízis segítségével is megvizsgáltam. A vizsgálat elméleti hátterét az adja, hogy a 

főkomponens-analízis által lehetséges több változót viszonylag csekély információ 

veszteséggel egyetlen változóba tömöríteni. Ennek az első főkomponensnek a saját értékét 

(varianciáját)  - el jelölve az alábbi  paramétert vizsgáljuk: 

(3) 

; 

 

ahol k továbbra is a tételek számát jelenti. A  paraméter vizsgálatának előnye a Cronbach α 

mutatóval szemben az, hogy a főkomponens-analízis a tételeket „jelentőségüknek” 

megfelelően súlyozva veszi figyelembe a tesztérték megállapításakor. 

A Limbic Type® rendszerére épülő saját módszertan fejlesztése során a skálák 

megbízhatóságát a fenti matematikai alapokat figyelembe véve mindkét mutatószámmal 

ellenőriztem, és mindkét mutatónál elvártam a minimálisan elfogadható 0,7 –es értéket. A 

vizsgált minta heterogenitásával és az azonos felvételi körülmények biztosításával is 

igyekeztem növelni a skálák megbízhatóságát. 

A skálák megbízhatósága mellett a skála érvényessége a másik olyan tényező, amelyet 

vizsgáltam. Konkurens érvényesség vizsgálatot végeztem a már korábbiakban széles körben 

elterjedt Szenzoros Élménykeresés Skálával. Ennek eredményeit a végleges skálakonstrukció 

összeállítása utáni részben közölöm.  

 

3.2.5. A PILOT MINTAVÉTELEZÉS 
 

A pilot felmérés elsődleges célja az alapkoncepció, és a skálák felépítésének letesztelése volt. 

A mintavételezési eljárás során arra törekedtem, hogy azonos körülmények közt vegyem fel a 

kérdőíveket, és lehetőséget biztosítsak a kitöltés alatt felmerülő értelmezési problémák 

megoldására, az esetleges kérdések visszacsatolására. Ezeket az értékes észrevételeket 

beépítettem a kérdőív végső verziójába. A pilot tesztelés alanyai a BME munkapszichológia 

MSc, illetve a műszaki menedzser hagyományos képzésben Termékmenedzsment modulra 

szakosodott hallgatói közül kerültek ki. A részvétel önkéntes volt, a mintavételi eljárás pedig 

önkényesnek tekinthető.  
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7. táblázat: a megfogalmazott pilot-állítások és az egyes skálákban betöltött szerepük 

(Forrás saját szerkesztés) 

 
 Tétel Kaland 

Hagyo-
mány 

Élmény 
Hedo-
nista 

Önmeg-
valósító 

Fegyel-
mezett 

1 
Ugyanazokban az üzletekben 
szoktam vásárolni. 

0 1 0 -1 0 1 

2 Mindig írok bevásárló listát. -1 1 -1 -1 0 1 

3 

Új műszaki cikkek vásárlása 
során fontos döntési szempont 
számomra a termék márkája. 

0 1 1 0 1 -1 

4 Szeretem a divatot. 0 1 1 1 1 1 

5 
Nem veszem igénybe az eladók 
segítségét a boltban. 

1 0 0 1 1 -1 

6 
Sokat foglalkozom a 
részletekkel. 

-1 1 0 -1 1 1 

7 
Alaposan mérlegelem a 
vásárlási döntéseimet. 

-1 1 0 -1 1 1 

8 

Szabadidőmben szívesen 
vennék igénybe wellness 
szolgáltatásokat. 

-1 -1 1 0 0 0 

9 Nehezen bízom meg másokban. 0 1 -1 -1 0 1 

10 
Ragaszkodom a szabályok 
betartásához. 

-1 1 0 -1 0 1 

11 Inkább pesszimista vagyok. -1 1 -1 -1 0 1 

12 Van törzsvásárlói kártyám. 0 1 0 -1 1 0 

13 Szeretek kitűnni a tömegből. 1 -1 0 1 1 -1 

14 
Szívesen próbálok ki extrém 
sportokat. 

1 -1 0 0 1 -1 

15 

Hajlandó vagyok a jobb 
minőségű alapvető 
élelmiszerekért többet is fizetni. 

0 1 1 0 -1 0 

16 Óvatos vagyok. -1 1 1 -1 0 1 

17 
Igyekszem hazai termékeket 
vásárolni. 

0 1 0 -1 -1 0 

18 
Csak azt veszem meg, amit előre 
elterveztem. 

-1 1 0 -1 1 1 

19 
Nehezen fogadom el az új 
dolgokat. 

-1 1 0 -1 0 0 

20 Mindenben az újat keresem. 1 -1 0 1 0 0 

21 

Számomra fontos, hogy elérjem 
saját teljesítőképességem 
határait. 

1 -1 0 0 1 0 

22 
Nem szeretem a túl nagy 
választékot. 

-1 1 0 -1 0 1 

23 
Fontos nekem, hogy mások 
nagyra értékeljenek. 

0 0 0 0 1 0 

24 

Ha olyan helyen vagyok, 
vásárlás közben szívesen beülök 
egy kávéra. 

0 0 1 1 0 -1 

25 
Sok időt töltök az otthonom 
csinosításával. 

-1 1 1 0 0 0 
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A pilot felmérést 80 fő részvételével papír alapú kérdőívezéssel végeztem. A pilot kérdőív 

kitöltése körülbelül 20 percet vett igénybe. Minden kitöltött kérdőív értékelhető lett végül, 

valószínűleg azért, mert a vizsgálat alanyai önként töltötték ki azt. A minta nem tekinthető 

reprezentatívnak. A mintában 59% volt a férfiak aránya. Az életkor 20-26 év között volt. 

Természetesen az eredmények a minta alacsony száma, valamint az egyetlen korcsoport miatt 

nem tekinthetők reprezentatívnak, és általánosításokra sem engednek következtetni. Célom a 

pilot mintavételezéssel csupán az volt, hogy teszteljem az eszköz felépítését, megfigyeljem a 

működését, hogy utána a szélesebb mintavételezés előtt továbbfejleszthessem. A saját 

szerkesztésű tételek és az alapvető demográfiai adatok mellett próbaképpen, a későbbi 

validálás érdekében felvettem a Szenzoros Élménykeresés Kérdőív (SSS-7-HU) verzióját, 

illetve egyes részeket az életstílus kutatásokban használt TGI kérdőívből. (A pilot kérdőív az 

1. számú mellékletben található ”Fogyasztói magatartás kérdéssor” címmel, a megfogalmazott 

saját állításokat és azt, hogy mely skálában milyen szerepet játszanak a fenti 7. táblázat 

tartalmazza.) 

 

3.2.6. PILOT EREDMÉNYEK 
 

A pilot tesztelés legfontosabb eredményének az tekinthető, hogy a skálák elvi felépítése 

megállta a helyét, és az előzetes céloknak megfelelően működött. Ahogyan a 8. táblázatban 

látható, a megkonstruált skálák első formájukban még nem érték el egyik mutató szerint sem 

az elvárt megbízhatósági szintet, de ezt a nem megfelelő tételek sora, és nem a skálák 

felépítése okozta. További tételeket kellett konstruálni, illetve a gyengébbeket azokkal 

helyettesíteni. Az újabb tételek konstruálása során módosítottam a szemléletemet és további 

egyszerűsítési lehetőséget keresve a Häusel-féle modellből származó hat alapkategória mellett 

minden skálatételt besoroltam a Nagy-Hármas motivációs rendszer alá is. Ezzel lehetőségem 

nyílt a magatartás típusok mellett egy egyszerűsített három motivációs típus csoport alapján 

képzett szegmentációs módszer kidolgozására. 

A skálák tételeinek továbbfejlesztési iránya az volt, hogy a nemek szerinti eltéréseket is 

figyelembe vettem, és itemeket készítettem külön női illetve férfi magatartásformákra 

vonatkozóan.  
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8. táblázat: A skálák megbízhatósági mutatói a pilot tesztelés során 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

Skála neve Cronbach α θ 

Kalandkedvelő 0,631 0,656 

Hagyománykedvelő 0,622 0,675 

Élménykedvelő 0,682 0,687 

Hedonista 0,528 0,569 

Önmegvalósító 0,539 0,579 

Fegyelmezett 0,561 0,605 

 

A pilot vizsgálat tapasztalatai alapján lehetséges konkurens érvényesség mentén validáló 

eszköznek a Szenzoros Élménykeresés Kérdőív (SSS-7-HU) verzióját vittem tovább a skála 

konstrukció adatfelvételéhez.  

 

3.2.7. A SKÁLAKONSTRUKCIÓ ÚJ FELÉPÍTÉSE 
 

A pilot tesztelés során levont tanulságokból kiindulva újabb tételekkel bővítettem a skálát, és 

ezeket nemcsak a korábbi hat csoport alapján soroltam be, hanem a Nagy-Hármas alapján is 

kategorizáltam, így egyszerre két mérőeszközt teszteltem a későbbi adatfelvétel során, ezen 

két mérőeszköz összesen 9 skálát tartalmazott. 

A korábbi tapasztalatokból kiindulva a célkitűzésem az volt, hogy legalább 20 itemmel 

indítsam minden egyes skála tesztelését, hogy azután a megmaradt legerősebb tételekből 

mindkét mutatónak megfelelő megbízhatóságú skálák maradjanak meg.  

Másik, az előző célkitűzésből adódó, de a végeredményre vonatkozó elvárásom az volt, hogy 

legalább 10 tételből álljon majd egy adott skála a végső változatban. 

Az alábbi táblázat (9. táblázat) tartalmazza a tesztelt itemeket és azok besorolásait a 9 féle 

skálán.  
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9. táblázat: A skálák tételei és értékei a tesztelés során Forrás: Saját szerkesztés 

 
Állítás E S D Nő 

F
é
rf
i 

Kaland Hagyomány Élmény Hedonista 
Ön- 

megvaló-
sító 

Fegyel- 
mezett 

1 Ugyanazokban az üzletekben szoktam vásárolni. 1 -1 0 1 1 0 1 0 -1 0 1 

2 Mindig írok bevásárló listát. 1 -1 0 1 1 -1 1 -1 -1 0 1 

3 
Új műszaki cikkek vásárlása során fontos döntési 
szempont számomra a termék márkája. 1 -1 1 0 1 

0 1 1 0 1 -1 

4 Szeretem a divatot. 1 -1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

5 Nem veszem igénybe az eladók segítségét a boltban. 0 -1 1 0 1 1 0 0 1 1 -1 

6 Sokat foglalkozom a részletekkel. 1 -1 0 1 1 -1 1 0 -1 1 1 

7 Alaposan mérlegelem a vásárlási döntéseimet. 1 -1 0 1 1 -1 1 0 -1 1 1 

8 
Szabadidőmben szívesen vennék igénybe wellness 
szolgáltatásokat. 0 1 0 1 0 

-1 -1 1 0 0 0 

9 Nehezen bízom meg másokban. 1 -1 1 1 1 0 1 -1 -1 0 1 

10 Ragaszkodom a szabályok betartásához. 1 -1 -1 1 1 -1 1 0 -1 0 1 

11 Inkább pesszimista vagyok. 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 0 1 

12 Van törzsvásárlói kártyám. 1 0 1 1 1 0 1 0 -1 1 0 

13 Szeretek kitűnni a tömegből. -1 1 1 1 1 1 -1 0 1 1 -1 

14 Szívesen próbálok ki extrém sportokat. -1 1 1 0 1 1 -1 0 0 1 -1 

15 
Hajlandó vagyok a jobb minőségű alapvető 
élelmiszerekért többet is fizetni. 1 1 -1 1 0 

0 1 1 0 -1 0 

16 Óvatos vagyok. 1 -1 0 1 1 -1 1 1 -1 0 1 
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Állítás E S D N F Kaland Hagyomány Élmény Hedonista 

Ön- 
megvaló-

sító 

Fegyel- 
mezett 

17 Igyekszem hazai termékeket vásárolni. 1 -1 -1 1 1 0 1 0 -1 -1 0 

18 Csak azt veszem meg, amit előre elterveztem. 1 -1 0 1 1 -1 1 0 -1 1 1 

19 Nehezen fogadom el az új dolgokat. 1 -1 0 1 1 -1 1 0 1 0 0 

20 Mindenben az újat keresem. -1 1 0 1 1 1 -1 0 1 0 0 

21 
Számomra fontos, hogy elérjem saját 
teljesítőképességem határait. -1 1 1 0 1 

1 -1 0 0 1 0 

22 Nem szeretem a túl nagy választékot. 1 -1 0 1 1 -1 1 0 -1 0 1 

23 Fontos nekem, hogy mások nagyra értékeljenek. 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

24 
Ha olyan helyen vagyok, vásárlás közben szívesen 
beülök egy kávéra. 1 1 0 1 0 

0 0 1 1 0 -1 

25 Sok időt töltök az otthonom csinosításával. 1 0 -1 1 0 -1 1 1 0 0 0 

26 Kitartok egy-egy üzletlánc mellett. 1 -1 0 1 1 0 1 0 -1 0 1 

27 Nem viselek szívesen olcsó ruhadarabokat. 0 -1 1 1 1 1 0 1 1 -1 0 

28 
Szívesen veszem, ha nagyobb boltokban számíthatok az 
eladók segítségére. 1 0 -1 1 1 

-1 1 0 0 -1 1 

29 Fontos számomra, hogy a parfümöm eredeti legyen. 1 1 -1 1 1 0 0 1 1 0 0 

30 
Gyakran előfordul velem, hogy valami hírtelen 
megtetszik, és azt rögtön meg is veszem. -1 1 0 1 1 

1 -1 1 1 0 -1 

31 
Ruhák vásárlása során fontos döntési szempont 
számomra a márka. -1 -1 1 1 0 

1 -1 0 1 1 -1 

32 
Vásárlás közben szívesebben hagyatkozom a 
megérzéseimre, mint egy bevásárló listára. -1 1 1 0 1 

1 -1 1 1 1 -1 
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Állítás E S D N F Kaland Hagyomány Élmény Hedonista 

Ön- 
megvaló-

sító 

Fegyel- 
mezett 

33 Szeretem a divatos, de mégsem túl drága ruhákat. 1 1 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 0 

34 Szeretem a régi, megbízható márkákat. 1 -1 0 1 1 -1 1 0 -1 0 1 

35 
Véleményem szerint a dolgokat inkább csinálni kell, 
mintsem hosszasan tervezni. -1 1 1 1 1 

1 -1 0 0 1 -1 

36 Szeretek sokféle termék közül válogatni. -1 1 0 1 1 0 -1 1 1 1 -1 

37 
Ha megengedhetném magamnak, biztosan vennék egy 
sportautót. -1 1 1 0 1 

1 -1 1 1 1 -1 

38 

Családi autó kiválasztásakor hajlandó vagyok a több 
pénzt áldozni a maximális biztonság elérésének 
érdekében. 1 -1 0 1 1 

-1 -1 -1 -1 0 1 

39 
Szoktam vásárolni az áruházláncok sajátmárkás 
tejtermékeiből. 1 -1 0 1 1 

-1 -1 -1 0 1 1 

40 Ha lenne háziállatom, mindennap foglalkoznék vele. 1 -1 1 1 1 0 1 1 -1 0 -1 
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3.2.8. A VÉGSŐ SKÁLA KONSTRUKCIÓ ADATFELVÉTELE 

 

A pilot vizsgálat tapasztalatai alapján megújított tételekkel (lásd előző táblázat) 

véletlenszerű mintavételezéssel, on-line lekérdezés formájában több mint 500 válaszadót 

sikerült elérnem különböző korcsoportokban, az ország eltérő régióiból. Az elektronikus 

kérdőív kitöltése körülbelül 15 percet vett igénybe. A kérdőívben a tesztelendő 

skálatételeken túl az alapvető demográfiai adatokra vonatkozó kérdések, valamint a 

szenzoros élménykeresési magatartásra vonatkozó már előzetesen hazánkban validált 

rövidített kérdéssor is szerepelt. (Erről a későbbiekben még lesz szó bővebben, a skálák 

konkurens érvényességénél.) 

Az adatok megtisztítása után 476 értékelhető kérdőív alapján végeztem el a számításokat. 

A mintába 214 férfi (45%) és 262 női (55%) válaszadó került. Életkor tekintetében 18-64 

éves korig szerepeltek a kitöltők, egy kisebb torzulást mutatva a 20-40 év közötti 

korosztályok túlsúlyából adódóan. A korcsoportok és a nemek kereszttáblájából (10. 

táblázat) látható
5
, hogy az egyenlőtlenség elsősorban a 30 év alatti nők magasabb száma 

miatt keletkezett, de úgy ítéltem meg, hogy a skálák megbízhatóságára vonatkozó 

vizsgálata ezen a mintán elvégezhető. 

10. táblázat: Az életkorok megoszlása nemenként a mintában 

Forrás: Saját szerkesztés 

 Korcsoportok Összesen 

24 alatt 24-29 30-39 40-49 50 felett 

 Férfi 15 60 69 33 32 209 

Nő 24 92 65 38 41 260 

Összesen 39 152 134 71 73 469 

 

 

A kérdőívet kitöltők 48,3%-a volt Budapesten élő, és 51,7%-a nem budapesti. Ezt az 

arányt megfelelőnek találtam a skálaszerkesztéshez. A közös háztartásban élők számát 

                                                             
5 7 válaszadó életkor adata hiányzott, de a skálaszerkesztés szempontjából lényeges 

részeket hiánytalanul kitöltötték, így a válaszaikat a skálák reliabilitás vizsgálatakor 

számításba vettem. 
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tekintve elmondható, hogy a válaszadók közel 80%-a 2-4 főig terjedő háztartásokban él 

(lásd 11. táblázatban). 

11. táblázat: A közös háztartásban élők száma a mintában 

Forrás: Saját szerkesztés 

 Gyakoriság % 

1 51 10,8 

2 147 31,1 

3 117 24,8 

4 112 23,7 

5 37 7,8 

6 8 1,7 

Össz. 
472

6
 100,0 

 

 

3.2.9. EREDMÉNYEK 
 

A skálák megbízhatóságának értékelése során a 40 tesztelt tételből 24 tétel maradt meg és 

került bele a szegmentációs kérdőív végső változatába. A korábbi eredményekhez képest a 

hat viselkedési csoportra irányuló, azaz hat különböző skálát tartalmazó eszköz 

megbízhatósági mutatói a 12. táblázatban (következő oldalon) látható módon növekedtek 

meg a pilot verzióhoz képest. 

A skálák legalább 8, maximum 15 tételt tartalmaznak. Az előzetes tervekhez képest 

jelentős mennyiségű tétel maradt ki a végleges változatból, de eleve 25 tételben 

maximalizáltam a tételek számát, amikor a vizsgálatokat elkezdtem, így ezzel a 

megbízhatósági szelekcióval alapvetően elégedett voltam. Megjegyzendő, hogy az 

eredetileg elvárt minimum 10 item helyett három esetben (Élménykedvelő, Hedonista, 

Önmegvalósító) a tételek száma 10 alatt maradt. Ez önmagában nem lett volna probléma, 

hiszen kevesebb tétel is adhat erős skálakonstrukciót, azonban a megbízhatósági mutatók 

nem minden esetben feleltek meg maradéktalanul az elvárt minimum követelményeknek. 

                                                             
6 4 válaszadó közös háztartásban élőkre vonatkozó adatai hiányoztak, de a skálaszerkesztés szempontjából 

lényeges részeket hiánytalanul kitöltötték, így a válaszaikat a skálák reliabilitás vizsgálatakor számításba 

vettem. 
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12. táblázat: A skálák megbízhatósági mutatói 

Forrás: Saját szerkesztés 

Skála neve 
Tervezett 
tétel szám 

Megmaradt 
tételek 
száma 

Cronbach 

α 
θ 

Kalandkedvelő 
27 10 

0,688 0,706 

Hagyománykedvelő 
34 15 

0,727 0,739 

Élménykedvelő 
20 9 

0,746 0,754 

Hedonista 
30 9 

0,713 0,725 

Önmegvalósító 
21 8 

0,672 0,678 

Fegyelmezett 
28 12 

0,719 7,28 

 

A Kalandkedvelő skála Cronbach-féle α mutatója és az Önmegvalósító skála mindkét 

mutatója a minimálisan elvárt 0,7 alatt maradt, így a dolgozat további részében ezt a 

változatot nem viszem tovább
7
, hanem a minden tekintetben megfelelő három csoportra 

szegmentáló Egyensúlyra törekvés, Stimuláció keresés és Dominanciára törekvés skálákat 

fogom csak használni a későbbi érvényesség vizsgálatokhoz, valamint a Q-módszertanos 

vizsgálathoz is. 

13. táblázat: A három csoportra szegmentáló skálák megbízhatósági mutatói 

Forrás: Saját szerkesztés 

Skála neve 
Tervezett 
tétel szám 

Megmaradt 
tételek 
száma 

Cronbach 

α 
θ 

Egyensúlyra törekvő 
36 14 

0,741 0,749 

Stimuláció kereső 
36 17 

0,760 0,785 

Dominanciára 

törekvő 24 11 
0,715 0,727 

 

 

                                                             
7 A 6 csoportra szegmentáló skála egy változatát a gyakorlatban több alkalommal is felhasználták, így újabb 

adatok állnak rendelkezésemre ennek tökéletesítésére, de ennek tárgyalása nem képezi a disszertáció tárgyát. 
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A fenti (13. táblázat) tartalmazza a három-skálás változat megbízhatósági mutatóit, látható, 

hogy ezek mindkét mutatóban az elfogadható szinten vannak. A legerősebb skála a 

Stimuláció kereső skála lett a megbízhatósági mutatók alapján. A skálák végleges 

formájába bekerült állításait és azok szerepét az adott skálában a 14. táblázat tartalmazza. 

A kitöltők a következő instrukciót kapják a kitöltés során: „Döntse el az alábbi állításokról, 

hogy azok milyen mértékben jellemzőek Önre! (karikázza be a megfelelő választ!)” A 

válaszokat pedig a már korábban bemutatott 6 fokú Likert-skálán jelölik a válaszadók. 

14. táblázat: A megmaradt állítások és azok szerepe az egyes skálákban 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

  
Egyensúlyra 

törekvő 
Stimuláció 

kereső 
Dominanciára 

törekvő 

1 Mindig írok bevásárló listát. 1 -1 0 

2 
Új műszaki cikkek vásárlása során fontos döntési 
szempont számomra a termék márkája. 

0 0 1 

3 Szeretem a divatot. 0 0 1 

4 Alaposan mérlegelem a vásárlási döntéseimet 1 -1 0 

5 
Szabadidőmben szívesen vennék igénybe wellness 
szolgáltatásokat. 

0 1 0 

6 Ragaszkodom a szabályok betartásához. 1 0 0 

7 Szeretek kitűnni a tömegből. -1 1 1 

8 Szívesen próbálok ki extrém sportokat. -1 1 1 

9 Óvatos vagyok. 1 -1 0 

10 Csak azt veszem meg, amit előre elterveztem. 1 -1 0 

11 Nehezen fogadom el az új dolgokat. 1 0 0 

12 Mindenben az újat keresem. -1 1 0 

13 
Számomra fontos, hogy elérjem saját teljesítőképességem 
határait. 

-1 1 1 

14 Fontos nekem, hogy mások nagyra értékeljenek. 0 1 1 

15 
Ha olyan helyen vagyok, vásárlás közben szívesen beülök 
egy kávéra. 

0 1 0 

16 Nem viselek szívesen olcsó ruhadarabokat. 0 0 1 

17 Fontos számomra, hogy a parfümöm eredeti legyen. 0 1 0 

18 
Gyakran előfordul velem, hogy valami hírtelen megtetszik, 
és azt rögtön meg is veszem. 

-1 1 0 

19 
Ruhák vásárlása során fontos döntési szempont 
számomra a márka. 

0 0 1 

20 
Vásárlás közben szívesebben hagyatkozom a 
megérzéseimre, mint egy bevásárló listára. 

-1 1 1 

21 Szeretem a divatos, de mégsem túl drága ruhákat. 0 1 0 

22 
Véleményem szerint a dolgokat inkább csinálni kell, 
mintsem hosszasan tervezni. 

-1 1 1 

23 Szeretek sokféle termék közül válogatni. -1 1 0 

24 
Ha megengedhetném magamnak, biztosan vennék egy 
sportautót. 

0 1 1 
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3.2.10.  A SKÁLÁKON KAPOTT PONTSZÁMOK ÉRTELMEZÉSE 
 

Mivel a három skála nem egyenlő számú tételből áll, ezért egy adott vizsgálati személy 

különböző skálákon elért pontszámai csak akkor válnak összehasonlíthatóvá, ha az adott 

skálákon kapott pontszámok átlagát hasonlítjuk össze, amely érték mindig 1-6 közé fog 

esni az alkalmazott 6 fokozatú ordinális skála miatt. 

A három skálán elért összpontszámok alapján a legmagasabb értéket elért motivációs 

tényező lesz az adott személyre leginkább jellemző motivációs csoport. A disszertáció 

további részében ezt a megoldást alkalmaztam. Eddig a gyakorlatban is csak ezt a „fő 

motivációs csoport” meghatározást használtuk a bevezetőben említett projekt kapcsán, 

mivel „gyors” és nagy tömegen végzett szegmentációra, és nem mélyebb információk 

szerzésére volt szükség.  

A három skálán elért pontszám tulajdonképpen felfogható egy profilként is az adott 

vizsgálati alanyról, amely megmutatja, hogy a fő motiváció mellett a másik kettő milyen 

mértékben jellemzi az adott személyt. Ez a gyakorlatban olyan laboratóriumi 

vizsgálatoknál lehetne használható, ahol mélyebb információkra, vagy éppen egy teljes 

„profilra” van szükség a vizsgálati alanyokról. Jellemzően olyan esetekben szükséges ez, 

amikor kisszámú alanyt vizsgálunk. In-store körülmények között leginkább az in-store 

fókuszcsoportokhoz illeszkedő eljárásként lehetne használni, és ez egy lehetséges 

továbbfejlesztési iránya a módszertannak. 

 

3.2.11. A SKÁLÁK KONKURENS ÉRVÉNYESSÉGE 
 

A skálák érvényességének vizsgálatához konkurens érvényesség vizsgálatot végeztem. 

Jelen fejezetben „A 7 tételes Szenzoros Élménykeresés Kérdőív (SSS-7-HU) bemutatása” 

Andó & mts. (2009.) című cikk alapján mutatom be röviden a szenzoros élménykeresési 

magatartás mérésének elméleti hátterét. 

A szenzoros élménykeresés „a változatos, újszerű, összetett és intenzív élmények 

keresésében megnyilvánuló vonás, amelynek jellegzetessége a fizikai, valamint szociális, 

jogi és pénzügyi kockázatok vállalása” (Zuckerman M. , 1994, old.: 27). A szenzoros 
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élménykeresés a pszichológiában az egyik leggyakrabban vizsgált személyiségvonás, 

ugyanis rizikó faktort jelent számos problémaviselkedésre nézve: például az 

alkoholfogyasztás (Hittner & Swickert, 2006), a dohányzás Zuckerman & mts. (1990), az 

illegális szerhasználat (Zuckerman 1994), a védekezés nélküli szexuális viselkedés  

(Wiliams, és mtsai., 1992), a kontroll nélküli szerencsejáték (McDaniels, 2002) 

tekintetében.   

A szenzoros élménykeresés vonás egyéni különbségeit leggyakrabban a Szenzoros 

Élménykeresés Skála V mérőeszközzel vizsgálják, amely egy 40 tételes önkitöltős kérdőív. 

A mérőeszköz 4 alskálát tartalmaz, amelyek az Izgalom- és kalandkeresés (Thrill and 

Adventure Seeking, TAS), az Élménykeresés (Experience Seeking, ES), a Gátlásoldás 

(Disinhibition, Dis), és az Unalomtűrés (Boredom Susceptibility, BS) (Zuckerman & 

Eysenck, 1978). A Szenzoros Élménykeresés Skála V magyarra fordítását (Kulcsár, 1991) 

végezte el.   

A kérdőív 40 állítás-párból áll. A vizsgálati személynek minden pár esetében el kell 

döntenie, hogy melyik állítás igaz rá. Ugyanakkor, mind a tételek száma, mind pedig a 

tétel-párokkal történő vizsgálat meglehetősen körülményesnek és időigényesnek bizonyult 

(l. pl. Hoyle & mts. (2002) Stephenson & mts. (2003)), éppen ezért rövidebb Szenzoros 

Élménykeresés Skála is kifejlesztésre került. A kutatásokban gyakran elegendő az általános 

élménykeresés vonás vizsgálata, ami lehetséges kevesebb tétellel is. Továbbá nagy mintás 

vizsgálatokban nem gazdaságos 40 tételt felvenni egy-egy személyiségdimenzió 

feltárására. Hazánkban, bár elterjedt egy 9 tételes rövidített verzió, nem történt meg a 

mérőeszköz pszichometriai elemzése. Az SSS-7-HU (7 tételes rövidített verzió) megfelelő 

reliabilitás mutatókkal rendelkezik. Validitását mutatja, hogy korábbi vizsgálatokkal 

(Hoyle & mts.  2002, Stephenson & mts. 2003) összhangban összefüggést mutat a legális 

és illegális szerhasználattal. 

Saját módszerem validálásához az SSS-7-HU verziót vettem fel, és elemeztem a 

korrelációit a kérdéssoraimmal. Előzetesen az volt a hipotézisem, hogy a Häusel-féle 

modell fő motivációs típusaival (Nagy- Hármas) az alábbi módokon fog együtt járni az 

élménykeresési magatartás: 

Hipotézis 1: Egyensúlyra törekvéssel: negatív korreláció 

Hipotézis 2: Stimuláció kereséssel: pozitív korreláció 
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Hipotézis 3: Dominanciára törekvéssel: pozitív korreláció 

Hipotézis 4: Nem kapunk kiemelkedően magas korrelációs értékeket, de szignifikáns 

eredményünk lesz, mert az SSS-7-HU a szélsőséges viselkedéseket is méri, a mintánk 

pedig „átlagosnak” mondható. 

A statisztikai próbák után (korrelációszámítás az rS Spearman-rho alapján) Szenzoros 

Élménykeresési magatartással való összefüggésekre vonatkozó hipotéziseim helytállónak 

bizonyultak. Mindhárom skálával szignifikáns korrelációt mutatott (kétoldali 0,01-os 

szignifikancia szinten). Az előzetes hipotéziseknek megfelelően a Stimuláció kereső és 

Dominanciára törekvő motivációs típusok jelentősen együtt mozognak a szenzoros 

élménykeresési magatartás mértékével (H2, H3: rS = 0,443, illetve rS = 0,340), míg az 

Egyensúlyra törekvők ellentétes irányban mozognak együtt az SSS-7-HU skálán mért 

értékekkel (rS  = -0,455).  

Az előzetes hipotézisemnek megfelelően abszolút értékben 0,5-nél alacsonyabb korrelációs 

együtthatókat kaptunk, hiszen a vizsgálati mintában nem vásárlás-függőket mértünk, és a 

szegmentációs eszközt sem erre a témakörre fejlesztettük, míg - mint ahogyan a skálát 

bemutató részben már megjegyeztük - a szenzoros élménykeresés skála alkalmas a 

szélsőséges, problémás viselkedések szűrésére, azonosítására is. 

Bár előzetes hipotézisünk nem volt, megnyugtató, hogy a Stimuláció kereső skálával 

szorosabb az SSS-7-HU-val elért pontszámok kapcsolata (rS = 0,443), mint a Dominancia 

skálával (rS = 0,340).  

 

3.2.12. A SKÁLÁK STABILITÁSÁNAK KÉRDÉSE 
 

A skálák stabilitását egy nagyobb együttműködés keretében végzett longitudinális felmérés 

során vizsgáltam
8
, a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) és a BME hallgatóinak 

                                                             
8 Az itt közölt kutatás egy nagyobb joghurtokról szóló kutatás-sorozat része volt, amely Hámornik 
Balázzsal (BME Ergonómiai Tanszék) és Hlédik Erikával (BGF KK Marketing Intézeti Tanszék) készült 
közösen. A fent közölt témakörök nem a teljes kérdőívet, csak a disszertációm megírásához szükséges 
témaköröket jelölik. Ezen kutatásból a továbbiakban közölt eredmények a saját munkám eredményei. 
Hlédik Erika a joghurtok választásával kapcsolatos preferencia vizsgálatokat végezte el, melyeket saját 
disszertációjában ismertetett, de melyek a jelen értekezésbe nem kerültek be. Hámornik Balázs a 
vizsgálatot kiegészítő szemkamerás vizsgálatok elemzését végezte. 
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részvételével. A mintavétel önkényes kiválasztással történt a BGF és a BME - 18-25 éves - 

hallgatói köréből. A longitudinális felmérés első fázisában 233 teljesen kitöltött és 

értékelhető kérdőívet kaptam, majd a második fázis lezárultával 144 olyan vizsgálati alany 

maradt meg, akik mindkét kérdőívet értékelhetően
9
 töltötték ki.  

A kérdőív kitöltése körülbelül 15 percet vett igénybe az első fázisban, 5-8 percet a 

másodikban. A kérdőívek kitöltése során a körülményekhez képest azonos feltételeket 

biztosítottunk, ugyanazon szemináriumi termekben és ugyanabban az időpontban vettük fel 

az adatokat. A felmérésben való részvétel önkéntes volt, nem járt érte ellenszolgáltatás.  

A minta nem volt reprezentatív, a nők aránya (72%) jóval magasabb a férfiakéhoz (28%) 

képest. A korcsoporton belüli eloszlás (lásd 15. táblázat) alapján elmondható, hogy a 

legtöbben a felsőoktatási tanulmányaik közepe-vége fele járók voltak és a 21-23 év közötti 

korcsoport adta a minta 64 %-át. 

15. táblázat: A korcsoportok eloszlása a mintán belül 

Forrás: Saját szerkesztés 

 Gyakoriság % 

20 év alatt 27 19 

21-23 között 91 64 

23 felett 25 17 

 

A stabilitás vizsgálatához a meglevő 6 fokú Likert-skálát az alábbi ábrán látható módon 

(15. ábra) két fázisra egyszerűsítettem. Az 1-es, 2-es és 3-as értékeket összevontam a „0” 

érték alá, ami azt jelenti, hogy az adott állítást nem tartotta magának jellemzőnek a 

vizsgálati alany. A 4-es, 5-ös és 6-os értékeket pedig összevontam az „1” érték alá, ez azt 

jelentette, hogy az adott tételben megfogalmazottakat önmagára jellemzőnek vélte a 

kérdőív kitöltője. A skála binárisra kódolásánál volt lehetőségem foglalkozni a 3-as és a 4-

es érték közötti átmeneteknél fellépő véletlen jelenségekkel, ez a kutatás egyik korlátját 

jelenti. 

                                                                                                                                                                                         
 
9 Akik csak a kérdőív egyik fázisát töltötték ki, azokat kivettem a kutatásból. Szintén kaptunk 
kérdőíveket azonosító nélkül, ezeket is kivettem az értékelésből. Az adatok tisztítása során 
ellenőriztem, és kizártam a számításokból azon válaszadókat, akik esetleg végig ugyanazt a választ 
jelölve véletlenszerűen töltötték ki a kérdőíveket. 
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15. ábra: A skála egyszerűsítése a stabilitás vizsgálathoz 

Forrás: Sajat szerkesztés 

 

Miután a kitöltők által adott pontszámokat a fent látható módon binárisra kódoltam át, a 

válaszadás konzisztenciáját vizsgáltam meg, vagyis az alábbi mutatószámot képeztem a 

vizsgálat két időpontja során mért értékekből: 

ahol azoknak az eseteknek a száma, amelyekben a válaszadók mindkét szakaszban 

magukra jellemzőnek érezték az adott állítást, azonak az eseteknek a száma 

amelyekben az alanyok egyik szakaszban sem érezték magukra jellemzőnek az adott 

állítást, míg összes eset számát jelöli.  A konzisztencia vizsgálat eredményét az alábbi 

16. táblázat tartalmazza. Két állításnál (20-as és 23-as) 90% feletti konzisztencia szintet ért 

el a skála a mintán. Ezt az eredményt az előzetes elvárásaimhoz képest kiemelten jónak 

értékeltem, de a hátterében az a tény is meghúzódhat, hogy a női válaszadók túlsúlyban 

voltak a mintában. Jellemzően 80% és 90% közötti értékeket mutatnak az egyes skála 

itemek, amely eredmény a vizsgálat jellegének tükrében elfogadható. Az összesen 24 

állítás közül  csupán 7 állítás konzisztenciája esik 80% alá, azonban ezek mindegyike is 

70% feletti, így ezt az eredményt egészében elfogadhatónak tartottam. 

 

 

(4) 

 ; 
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16. táblázat: Az egyes  skálaitemek konzisztenciája 

Forrás: Saját szerkesztés 

   

1 Mindig írok bevásárló listát 0,84 

2 
Új műszaki cikkek vásárlása során fontos döntési szempont 
számomra a termék márkája. 

0,89 

3 Szeretem a divatot. 0,87 

4 Alaposan mérlegelem a vásárlási döntéseimet 0,87 

5 Szabadidőmben szívesen vennék igénybe wellness szolgáltatásokat. 0,81 

6 Ragaszkodom a szabályok betartásához. 0,82 

7 Szeretek kitűnni a tömegből 0,79 

8 Szívesen próbálok ki extrém sportokat. 0,88 

9 Óvatos vagyok 0,77 

10 Csak azt veszem meg, amit előre elterveztem. 0,74 

11 Nehezen fogadom el az új dolgokat 0,7 

12 Mindenben az újat keresem. 0,77 

13 Számomra fontos, hogy elérjem saját teljesítőképességem határait. 0,85 

14 Fontos nekem, hogy mások nagyra értékeljenek. 0,8 

15 
Ha olyan helyen vagyok, vásárlás közben szívesen beülök egy 
kávéra. 

0,87 

16 Nem viselek szívesen olcsó ruhadarabokat. 0,84 

17 Fontos számomra, hogy a parfümöm eredeti legyen. 0,86 

18 
Gyakran előfordul velem, hogy valami hírtelen megtetszik, és azt 
rögtön meg is veszem. 

0,76 

19 Ruhák vásárlása során fontos döntési szempont számomra a márka. 0,82 

20 
Vásárlás közben szívesebben hagyatkozom a megérzéseimre, mint 
egy bevásárló listára. 

0,76 

21 Szeretem a divatos, de mégsem túl drága ruhákat. 0,92 

22 
Véleményem szerint a dolgokat inkább csinálni kell, mintsem 
hosszasan tervezni. 

0,89 

23 Szeretek sokféle termék közül válogatni. 0,92 

24 Ha megengedhetném magamnak, biztosan vennék egy sportautót. 0,85 

 

  



93 
 
 

3.3.  A MÁSODIK SZEGMENTÁCIÓS MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA 

3.3.1. A VÁSÁRLÁS ÉLMÉNYÉT JUTALMAK ALAPJÁN MEGKÖZELÍTŐ MODELL 

BEMUTATÁSA 
 

A vásárlói élményt alapvetően meghatározzák a vásárlástól magától, mint szerzéstől 

független körülmények is. A hely, ahol vásárolunk, annak megközelíthetősége, a parkoló 

elrendezése és az ingyenes parkolási idő, az információs rendszer és az áruházról (üzletről) 

szerzett első benyomások, a hangok és illatok mindegyike befolyásolja a vásárlókat.  

A megatrendek hatásainak elemzése során is kirajzolódott, hogy napjaink vásárlói sok 

esetben nem (csak) konkrét elképzelésekkel mennek vásárolni. A vásárlás önmagában is 

lehet egy improvizatív „szabadidős program” sőt akár az identitás kifejezésére szolgáló 

lehetőség és hely is. A disszertáció szempontjából lényeges volt egy olyan modell 

kiválasztása és bemutatása, amely összefoglalja a vásárlót érő élményeket, és alkalmas 

arra, hogy arra építve egy szubjektív élményekre fókuszáló szegmentációs technikát 

lehessen kidolgozni.  

A vásárlási élmény szubjektív oldalának vizsgálata azért lényeges, mert a vásárlás élménye 

egy szubjektíven megélt állapot, amelyet az egyén személyiségjegyei, preferenciái, 

attitűdje nagymértékben befolyásolnak. Az empirikus vizsgálatok egyik meghatározó 

részét képezi az alábbiakban ismertetett „vásárlás élménye modell”, amely elsősorban a 

vásárló által az eladáshelyen szubjektíven megtapasztalt „jutalmak” rendszerén keresztül 

vezeti le az élmények rendszerét. Kiemelendő a modell kapcsán, hogy bár bemutatja a 

jutalmak „lehetséges” rendszerét, de nem alkalmas általánosításra. A modell 

összefoglalja azt, hogy melyek lehetnek a vásárlás élménye kapcsán megélt jutalom fajták, 

azonban nem ad garanciát arra, hogy azokat minden vásárló pontosan úgy is éli majd meg. 

Régebbi keletű szakirodalmak a vásárlás élményét egy célirányos, információ 

feldolgozáson alapuló folyamatnak tekintették (Bettman, 1979). Ezekben a 

megközelítésekben a döntéshozó, vagyis a vásárló logikusan gondolkodó, haszon 

maximalizálásra törekvő, a termékhez tartozó információkat összegyűjtő személy, aki 

(Hirschman & Holbrook, 1982).:  
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 információt gyűjt,  

 átgondol  

 és ezek után mérlegel és dönt. 

Az információfeldolgozás folyamatán túl azonban Hirschman és Holbrook cikkükben már 

felvázolták a vásárlás élményének egyfajta megtapasztaláson alapuló megközelítését is, 

ami új elgondolást jelentett akkoriban. Az ő értelmezési kereteik szerint a „shopping 

experience” a vásárlás előtti tevékenységet (például a termékkel kapcsolatos hirdetésekre 

fordított figyelmet), a vásárlás utáni használatot, valamint a vásárlás utólagos értékelését is 

magában foglaló folyamat.  

A második módszertan kapcsán használt vásárlói élmény fogalom elsősorban a 

boltban eltöltött időre koncentrál és az eladáshelyekkel kapcsolatos élményekkel 

foglalkozik, amelynek leírásához Fiore és Ogle modelljét vettem alapul (Fiore & Ogle, 

2000).  

Ez a modell tekinthető Holbrook tipológiájának továbbfejlesztéseként is, mivel mindkét 

tipológia ugyanazokat az értékcsoportokat (jutalmakat) veszi alapul, de az egyes szerzők 

eltérő dimenziókat építenek rájuk (Fiore A. M., 2009, old.: 633). A vásárlás élményét a 

szerzőpáros a Holbrook tipológiában is megtalálható két nagy értékcsoport mentén írja le, 

ezek lesznek majd a bemutatott modellben a jutalmak szintjei (16. ábra és 17. ábrák 

oszlopai).  

 Az egyik csoportba azok az értékek tartoznak, amelyek különböző 

„tapasztalatokhoz” juttatják a vásárlót,  

 A másik típusú értékek pedig azok, amelyek hasznosságot, a hasznosság érzetét 

keltik a vásárlóban.  

A két nagy értékcsoport úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a vásárló élményeit, mint 

jutalmakat írja le, amelyekhez a vásárló az eladáshelyeken hozzájut. A jutalmak a két 

értékcsoportban abban különböznek egymástól, hogy még a tapasztalatok szintjéhez 

tartoznak az olyan élmények amelyeket „kellemesnek” vagy örömtelinek élnek meg a 

vásárlók, addig a hasznosság szintjén olyan élmények a jutalmak, amelyek valamilyen 

módon hasznosság-érzetet (esetleg csak illúziót) is keltenek a vásárlóban. Az elvi 
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modellben (16. ábra) látható nyilak mindig az előzőhöz képest elvontabb szintek 

irányába mutatnak. Ez jellemzi a két nagy értékcsoportot is, az egyszerűen 

megtapasztalható jutalmakhoz képest a hasznosság szintje már egy szinttel elvontabb.   

  

16. ábra: A vásárlás élmény modell logikai felépítése 

Forrás: saját szerkesztés Fiore & Ogle, 2009 alapján 

 

Mindkét értéktípust három érték-kategóriára, dimenzióra bontják, ezek alkotják majd a 

modellben a jutalmak rendszerét (lásd a 16. ábra és 17. ábra sorai). Léteznek „érzékelt 

tulajdonságon” alapuló, „kifejezéshez kapcsolódó” és a „szimbolikus tulajdonságokon” 

alapuló jutalmak. A három kategória tulajdonképpen egymásra épülve alkot rendszert, 

értelmezési logikája a marketingben is jól ismert means-end láncok logikájához 

hasonlítható.  

 A modellben leginkább kézzel fogható jutalom csoport az érzékelt tulajdonságokon 

alapuló jutalmak összessége. Ez a fizikai szintű érzékeléshez kapcsolódó jutalmak 

szintje.  
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 Ennél elvontabb és új szintet képviselnek a kifejezéshez kapcsolódó jutalmak, 

amelyek már a kiváltott érzelmekhez kapcsolódnak.  

 A harmadik, legmagasabb vagy legelvontabb szintet a szimbolikus jutalmak 

jelentik, amely szinten már nem az érzékletek vagy az érzelmek, hanem azok a 

jutalmak jelennek meg, amelyeket ezek szimbolizálnak az egyén számára.  

A vásárlók a modell szerint kognitív folyamatok összessége által észlelik és minősítik a 

vásárlás élményét. Lényegesek a modellben a keresés folyamatához kapcsolódó jutalmak. 

Ilyenek például az esztétikai örömök, a ráfordítások megspórolása időben és energiában.  

Megjelennek a modellben még olyan összetevők is, mint maga a szerzés öröme, a termék 

kipróbálásának lehetősége, a részesedés, a felismerés, az emlékezet, a fantázia, a beérkezett 

ajánlatok megvitatása (például magukról az árukról, a szolgáltatásokról, a vásárlási 

környezetről vagy az egyéb kiegészítő eseményekről). Ezek az összetevők befolyásolják 

azt, hogy végül negatív vagy pozitív élmény társul-e a vásárláshoz. 

   

17. ábra: A vásárlás élményének jutalmakon alapuló modellje 

Forrás: Saját szerkesztés (Fiore A. M., 2009) alapján 
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A folyamat részei a modellben bemutatott jutalmakra és értékekre épülnek. Az alábbiakban 

a fenti modell szintjeit és rendszerét mutatom be részletesebben. Az egyes 

jutalomtípusokat konkrét példákkal, illetve kapcsolódó kutatási eredményekkel 

szemléltetem. 

 

Az érzékelt tulajdonságokon alapuló jutalmak 

 

A megtapasztalás szintje 
 

Az érzékszervi örömök a vásárlási élmények gondolatkörében az érzékszerveink által 

fizikai-biológiai szinten mgtapasztaltak. Az igényes bolti kihelyezésekben a látványt 

tekintve leggyakoribban a válogatottság, a gondosság ígérete, ami rendszerint bizalmat is 

ébreszt a vásárlókban. A megfelelő látvány biztosításán kívül egyszerű és igen hatékony 

módszer lehet, ha illatélményekkel észrevétlenül befolyásolják a vásárlókat. Az illatokkal 

főként a kozmetikumokat forgalmazó boltok és üzletláncok élnek, de ilyen például a 

frissen sülő kenyér illata is, ami a gondoskodás, melegség ígéretét hordozza a vásárlók 

számára (Hámornik, 2011). Ezek sokszor felerősített formában az élelmiszerüzletek 

eszköztárában is megtalálhatók. A vásárlók hallására is befolyást gyakorolnak az 

üzletekben. Az eladáshelyeken alkalmazott „fegyvertárnak” egyik meghatározó eleme az 

alkalmasan választott zene. A zene segítségével már évszázadok óta érzelmeket fejeznek ki 

és váltanak ki, megnyugtatnak vagy éppen katarzist okoznak. A hanghatások alkalmazása 

már évtizedek óta elterjedt a kiskereskedelmi gyakorlatban, és nagy érdeklődésre tart 

számot a marketingkutatók körében is, mivel bizonyítottan hatással van a vásárlókra, és 

viszonylag alacsony költségvonzatokkal jár az alkalmazása (Garlin & Owen, 2006). A 

tapintási érzékelés is előnyösen használható az élmény fokozására, hiszen elég csak arra 

gondolni, hogy a puha tapintású plüssfoteles mozikért nagyon gyakran sokkal magasabb 

árat vagyunk hajlandóak kifizetni, mintha ugyanazt a filmet egy „fapados” moziban 

néznénk meg. Általánosságban elmondható, hogy a kevesebb „érzékszervi örömet” nyújtó 

termékeket és márkákat alacsonyabb minőségűnek érezzük, mint azokat, amelyek több 

érzékszervünkre hatnak egyszerre. Ugyanez elmondható a vásárlás során szerzett 

érzékszervi tapasztalatokról is (Moye & Kincade, 2002). A kevésbé esztétikusnak ítélt 
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bolti fizikai környezetben pedig a kínált termékeket és márkákat alacsonyabb minőségűnek 

érzékelik a vásárlók (Richardson, Jain, & Dick, 2002). 

A szépség bonyolultan leírható és megfogalmazható, ám könnyen érzékelhető tulajdonság. 

Erős felfokozása azoknak a testi és fizikai paramétereknek, amelyeket a vevő vonzónak és 

ideálisnak érzékel. Ezek az értékek személyenként eltérőek, bár bizonyos általános 

szabályok megfigyelhetők. Kedveljük és szépnek látjuk (bizonyos határig) a szimmetriát, 

az egyensúlyt, az illeszkedő kontrasztokat, illetve az aranymetszés arányait megjelenítő 

termékeket és elrendezéseket. 

A szépséget a vásárlás során nagyon szeretjük megtapasztalni, jutalomként éljük meg. Elég 

csak azokra az öltözőfülkékben elhelyezett tükrökre gondolni a ruhaüzletekben, 

amelyekben karcsúbbnak, magasabbnak látjuk magunkat. Vagy ennek ellenkezője: elég 

felidézni az olyan negatív élményeinket, amikor a túl erős neonfényben a legapróbb 

bőrhibáink is ordítóan nagyoknak tűnnek. Egy közvetlenül erre irányuló kutatás (Schiro, 

1990) kimutatta, hogy a vállalatok sokkal nyereségesebben tudják kihasználni azokat az 

öltözőfülkéket, amelyekben a megfelelő a meleg, a bőrtónust jótékonyan javító 

megvilágítást alkalmazzák a rideg valóságot felerősítő tükrök és neonok helyett. 

 

A hasznosság szintje 
 

A „hasznosság” szintű értékek közül a fizikai környezeti tényezők nagy szakirodalommal 

rendelkező témát jelentenek. Ezek a tényezők erősen összefüggenek a megtapasztalás 

alapú érzékleti örömökkel. A megvilágítás, a színhasználat és az anyagok használata a 

boltok berendezésében annál jobban funkcionálnak, minél inkább növelik a vevők 

biztonság- és komfortérzetét. A vásárlás helyén a komfortérzet megteremtésére komoly 

erőfeszítéseket tesznek, mert ennek hiánya szinte „kiüldözi” a vevőket a boltból. A bolt 

hőmérséklete például azért kényes kérdés, mert elvileg minél komfortosabb körülményeket 

teremtenek a vevők számára, annál több időt töltenek az üzletben, s annál több termék 

kerülhet a kosarukba is. Ez azt jelenti, hogy a vevők öltözékének megfelelő kellemes bolti 

hőmérséklet az ideális. Ez télen, mikor sokan kabátban érkeznek a fűtött eladótérbe, míg 

mások esetleg „egy szál pólóban” vásárolnak, nehezen megoldható feladat. Problémát 

okozhat luxustermékek esetén (Salkin, 2005), mivel ezen üzletek vevőközönsége elvileg 
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melegebben öltözik, mint az átlagemberek, hiszen légkondicionált otthonaikból indulva 

légkondicionált autókból szállnak ki az üzlet előtt, így kézenfekvő lenne, hogy a bolt 

hőmérséklete is alacsonyabb legyen, a melegebb öltözéknek megfelelően. Mégsem vezet 

mindig eredményre ez az idomulás a vevők valódi érzékeléséhez, mert a hidegebb 

környezetet sokan nem érzékelik komfortosnak, inkább levesznek magukról néhány réteget 

egy melegebb belső térben.  

Önmagában a kényelem megléte azonban nem jelenti az örömérzet növekedését. Ahogy 

ezt Scitovsky Tibor (1990) írja az Örömtelen gazdaság c. könyvében, az emberek a 

modern társadalmakban mindent megtesznek azért, hogy ne érezzenek semmiféle 

kellemetlenséget, ne legyen semmi zavaró. Az ember kognitív működése is arra törekszik, 

hogy minél kisebb energia befektetéssel képes legyen irányítani a viselkedést, ezért 

próbálja a lehető legkevesebb figyelemmel ellátni az aktuális tevékenységeket, és törekszik 

az automatizált cselekvésekre. Hasonló ehhez a kényelemre törekvés is. A vásárlás 

élményében egyfelől nem szeretnénk eltávolodni a komfortzónánkból (ahol biztonságban 

érezzük magunkat, ahol nem érnek minket, képességeinket próbára tevő új kihívások, de 

ahol egyben az unalom is gyötörhet bennünket), másfelől örömre vágyunk, élményeket 

keresünk. Az árubőség és a széles választék, valamint a termékek birtoklása, illetve 

megszerzése jelenti ilyenkor az adrenalinforrást, a pozitív feszültséget. Gyakran 

alkalmazott marketingeszköz a vásárlás kapcsán előidézett mesterséges feszültség. Ilyen 

például az üzlet nyitásakor meghirdetett rendkívüli „nyitási árengedmény”. Működési 

mechanizmusát tekintve a szerzés és birtoklás motivációjára építve az kelt feszültséget az 

emberekben, hogy lemaradnak valamilyen egyszeri és megismételhetetlen eseményről, és 

ettől úgy érzik, hogy vesztesek lesznek. Hasonló a komfortérzethez távolabbról, leginkább 

a belső feszültség és feloldás irányából kapcsolódó gyakorlat a boltokban a nem várt 

jutalmak (eladáshelyi kuponok, előre nem meghirdetett „csak itt, csak most” típusú akciók 

szervezése) elhelyezése az eladótérben, amelyeket kihasználva úgy érezzük vásárlóként, 

hogy bár nem tervezett kiadásba bocsátkoztunk, mégis jól jártunk vele (Heilman, 

Nakamoto, & Rao, 2002 ).  

A vásárlók fizikai komfortérzetének fokozása következtében egyáltalán nem biztos, hogy 

érezhetően megnövekedik az áruházak bevétele, mert nem mindenki vásárlási szándékkal 

lézeng a polcok között. A megfelelő fizikai körülmények hiánya azonban biztosan 

riasztóan hat a vevőkre, és kisebb forgalomhoz vezet, így ha nem is minden esetben 
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generál üzleti hasznot a fizikai körülmények komfortos volta, veszteségeket és 

bevételkieséseket el lehet vele kerülni. A biztonságra való törekvés a vevők egyik 

alapmotivációja, így a vásárlás élményének is egyik alapköve. Például az esténként 

kivilágított parkolóval rendelkező áruházláncot a vevők biztonságosabbnak észlelik és 

hajlamosak rendszeres visszatérő vásárlóvá válni az adott üzletláncnál. 

Az észlelt minőség a vásárlás élménye kapcsán jelentős mértékben köthető a fizikai 

megjelenéshez, az eladó személyzettel folytatott interakció milyenségéhez, és ahhoz, hogy 

mennyire érezzük gyorsnak és kimerítőnek a problémánk megoldását. A minőség érzete és 

észlelése egy nagyon jelentős faktor a vásárlási döntések meghozatalakor, amelyet 

leggyakrabban az eladás helyének fizikai megjelenése alapján ítél meg a vevő. Például 

Baker és munkatársai 2002-ben egy kutatásban kifejtették, hogy az üzletek 

alkalmazottainak és az üzletek berendezésének érzékelése pozitív hatással van a 

szolgáltatások észlelt minőségére, amíg a boltok tetszetős berendezése pozitívan hat az 

áruk észlelt minőségére (Baker, Parasuraman, Grewal, & Voss, 2002). Éppen ezek miatt a 

döntést elősegítő körülmények miatt nehezebb meghozni egy vásárlási döntést csupán 

katalógusképek vagy online vásárlási felületek alapján. Ezekben az esetekben nem 

támaszkodhatunk az üzlet berendezésének szemrevételezésére, csak különböző termék és 

reklám fotókra. 

A hatékonyság jutalma a vásárlás során érzett ráfordítások és az eredmény arányából 

adódik. A ráfordítások tartalmazzák az anyagi ráfordításokat, az időt és az erőfeszítéseket, 

amelyeket meg kellett tennünk ahhoz, hogy a terméket birtokoljuk. Az időbeli ráfordítások 

és az erőfeszítések a kényelemmel vannak összefüggésben. A hatékonyság érzete és az 

ebből következező pozitív vásárlói magatartás erősen összefügg az eladáshely 

kialakításával és típusával minden vásárlási csatorna (bolti, katalógus vagy online 

vásárlások) esetén egyaránt. Azokban az üzletekben szívesebben vásárolunk, amelyekben 

biztonsággal megtaláljuk azokat a termékeket, amelyeket keresünk és olyan a belső tér 

kialakítása, hogy a tájékozódásunkat megfelelően segíti. Az ilyen terekben úgy érezzük 

(még ha ez valójában nem is mindig igaz), hogy gyorsabban végeztünk és hatékonyabbak 

voltunk (Baker, Parasuraman, Grewal, & Voss, 2002). Az olyan nagy áruházláncokban is, 

ahol rendszeresen átrendezik a termékcsoportok helyét, hogy amíg keresünk addig is 

esetleg elcsábuljunk más, nem tervezett, akciósan kihelyezett áruk irányába, mindig 

alkalmaznak olyan vevőtájékoztató információs eszközöket (leggyakrabban a 
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mennyezetről lelógó tájékoztató táblákat a sorok között, amelyek alapján megtudhatjuk, 

hogy az általunk keresett termékcsoport fellelhető-e ott). Ezek használata által 

csökkenthető a bizonytalanság érzet a végtelennek tűnő ismeretlen logika mentén felálló 

polcsorok labirintusában.  

A szexuális vonzóság vagy vonzalom élménye is az érzékelt tulajdonságokon alapuló 

jutalmak körébe tartozik. Ez a fogalom összefügg a tapasztalati szinten felmerülő szépség 

fogalmával (Berscheid & Walster, 1974). Az emberek, mint minden más faj, mindent 

megtesznek azért, hogy társat találjanak, és a fizikai tulajdonságaikkal elkápráztassák a 

számukra vonzó nemet, annak érdekében, hogy a megfelelő egyed mellett kössenek ki 

végül. A szexuális vonzerő ennek megfelelően a vásárlási élményeinkben is jelen van. 

Néhány üzletlánc stratégiailag is kifejezetten fontosnak tartja, hogy eladóik mindig 

vonzóak legyenek.  

 

 

A kifejezéshez kapcsolódó jutalmak 
 

A megtapasztalás szintje 
 

Az érzékelés nem pusztán az egyes érzékletek (textúrák, színek, hangok, etc.) mechanikus 

visszatükrözése, hanem annál jóval több, jelentést hordozó szerkezeti sémák megragadása. 

Gyakran nem magát az érzékletet ragadjuk meg és tudjuk a későbbiekben felidézni, hanem 

annak a kifejezését, amit számunkra üzent. Egy arc esetében például sokkal hamarabb fel 

tudjuk ismerni és a későbbiekben felidézni, hogy milyen érzelmek tükröződtek rajta 

(például szomorú volt), mint ahogyan az egyes vizuálisan befogadott részleteket 

tudatosítanánk magunkban (például lefelé görbült a szája, egyenes volt a szemöldökvonala, 

stb.) (Lásd például a látás kapcsán a kifejezésről Arnheim (1979), (1986), Gibson (1979) és 

Lindauer (1984) műveit). A vásárlás élményének tudatos, kereskedői oldalról való 

megtervezésekor a pozitív töltésű alap érzelmek kiváltása és felidézése az elsődleges cél, 

mivel a vevők érzelmi állapotát befolyásolja a bolt környezetének hangulata. Az 

eladótérben alkalmazott zenével kapcsolatban Beverland & mts. (2006) végeztek 

kutatásokat, amelyben már a szimbolikus tulajdonságokon alapuló szintet is érintették. 
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Vida (2008) folyóirat cikke, szintén az in-store-ban alkalmazott háttérzene hatásait 

vizsgálja a vásárlók értékelési és viselkedési válaszaira nézve. Az üzlet megvilágításának a 

vásárlók általános kedvére és viselkedésére gyakorolt hatását vizsgálták Quartier & mts. 

(2008) és a jelenleg tárgyalt vásárlás élmény modellhez hasonlóan kutatásuk értelmezési 

keretében ők is megkülönböztették az érzékelésen alapuló szintet és a kiváltott alap 

érzelmek szintjét.  

Az alap érzelmek mellett a kifejezéshez kapcsolódva a kreativitás kifejezése is érvényre 

jut a megtapasztaláson alapuló szinten. A kreativitás Koestler (1998) szavaival élve „a 

korábban össze nem függő struktúrák kombinációja úgy, hogy a keletkező egészből többet 

nyerj, mint amit beletettél”. A kreativitás az absztrakció képességén alapul, amelyet 

használnunk kell a vásárlási szituációkban is. Ennek az absztrakciós képességnek a 

megélése élmény számba mehet vásárlás közben, és elvezethet olyan magasabb rendű 

érzelmekhez, mint a büszkeség, amelyek már a hasznosság szintjéhez tartoznak a 

modellben. Ezen felül Fiore & mts (2004) folyóirat cikkükben arról is beszámoltak, hogy a 

vizsgálatba bevont főként női vásárlóknál jó hívó szóként működött a „vegyen részt egy 

izgalmas élmény kialakításában” felhívás, amellyel megpróbálták őket bevonni alkotóként 

egy újfajta vásárlási élmény megtervezésébe. Tehát a saját kreativitás érvényre juttatásának 

és ez által a vásárlóval való együttalkotásnak (a disszertációban az experimantal 

marketingnél bemutatott co-creation résznek) van helye a vásárlási élményben és egyes 

termékcsoportoknál vagy márkáknál erre üzleti stratégiát is lehet alapozni. Az anyagi 

ösztönzők és persze a technológia fejlődése mellett valahol ezek a folyamatok motiválják a 

tömegek kreativitásának kihasználására épülő vállalkozásokat a különböző „crowd 

sourcing” üzleti modellekben is (Howe, 2008). 

 

A hasznosság szintje 

 

A hasznosság szintjén jelentkező jutalom egy magasabbrendű érzelem lehet. Ilyen például 

a büszkeség, amelyet – ahogy arra a kreativitás kifejezéséről szóló részben már utaltam - a 

vásárlási szituációból is meríthetünk, ha jól oldunk meg egy feladatot, vagy egyszerűen 

csak olyan márkához tartozó üzletben vásárolunk, ami büszkeséggel tölt el bennünket.  
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Kim & mts (2005) cikkükben rávilágítottak arra, hogy az alapérzelmeken túl, amelyeket 

megtapasztalunk az alsóbb szinten, például idősebb magányos emberek esetén egyfajta 

„elkerülő típusú” magasabb-rendű érzelem is létre jöhet a vásárlás során. A szerzők a 

cikkben az egyedül álló idős emberek vásárlási és pénzköltési szokásaival foglalkoznak, 

különös tekintettel a családi állapotukra és a magányosságukra.  

Egy másik, szintén „elkerülés” típusú magasabb rendű érzelemmel találkozhatunk akkor, 

amikor a vásárlás a stressz csökkentésének vagy elkerülésének eszköze, illetve az 

önjutalmazás szerepét tölti be. Az ezzel foglalkozó cikkben a szerzők (Arnold & Reynolds, 

2003) a hedonisztikus vásárlásokat vizsgálták, és a vásárlások motivációinak feltárása 

során az egyik kategóriát elnevezték „kielégülést kereső” vásárlásnak, melynek fő 

jellemzője, hogy tipikusan a rossz kedv feloldására, vagy éppen a stressz levezetésére 

egyfajta terápiaként – vagy inkább pótcselekvésként - alkalmazták a vásárlást a vizsgálat 

alanyai. 

 

 

 

Szimbolikus tulajdonságokon alapuló jutalmak 
 

A megtapasztalás szintje 
 

A szimbolikus tulajdonságok azt a kommunikált tartalmat vagy jelentést hordozzák, amit 

az üzlet kommunikál vagy ígér a vásárlónak. A vásárló szemszögére átfordítva mindezt, a 

szimbolikus tulajdonságok azok, amiket a vásárló szubjektíven remél a vásárlástól. A 

megtapasztalható szimbolikus tulajdonságok közé tartoznak az identitás, az életérzés és a 

megismerés kihívása. Az identitás és az életérzés azokból a képzetekből, agyi 

tevékenységekből erednek, amelyek során az alany egyénileg megteremti, vagyis elképzeli 

a valóságon vagy a fantáziáján alapuló önmagát és a körülötte levő világot. A gyakran 

hiedelmeken és képzeteken, vágyakon és félelmeken alapuló szociális észlelés 

meghatározza azt, hogy kinek akarom látni magam és azt is, hogyan észlelem magamhoz 

képest a környezetemet.  
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A megismerés kihívása azon alapul, hogy az egyén megérti a másoktól eredő 

információk, cselekvések jelentését vagy tartalmát. A megismerés kihívásából ered a 

megismerés öröme, amely valójában a felfedezéssel jár együtt. Ez a humoros, az újszerű, 

az összetett és/vagy a többértelmű nézőpontja is lehet (Koestler, 1998) az üzletben 

megtapasztalt élményeknek. 

Az identitás latin eredetű szó, amelynek jelentése azonosság, önazonosság. Az identitás 

fogalma a fejlődéspszichológiában Erik Erikson nevéhez kapcsolódik. Az ő alapjaira 

támaszkodva, de a vásárlói magatartást és élménymodellt szem előtt tartva az alábbi 

definíciót választottam a fogalom bevezetéséhez: „Az énidentitás, a társas valósággal való 

kölcsönhatás nyomán kialakuló, tudatosan megélt énélmény. Funkciója, hogy a személyt 

többé-kevésbé tartósan elhelyezze létezésének társas, társadalmi terében. Az identitás 

másfelől „szociális identitás, a személy társadalmi minőségének, jelentésének, 

különösségének megfelelője, olyan „sajátszerűség”, amely a másokkal való társas 

kapcsolatok szintjén jelenik meg” (Révész, 2007, old.: 3). Fontosnak tartom, hogy az 

identitás fogalmának mindkét szintje meghatározásra kerül, mert a vásárlás élményéhez 

kapcsolódó modellben, amit a tapasztalatok szintjén az identitás jutalmaként él meg a 

vásárló, arra a hasznosság szintjén egyéni és csoportos-társas élmények egyaránt épülnek 

majd. A vásárlói magatartás tekintetében az identitás jutalma tehát azt jelenti, hogy a vevő 

a vásárlás élménye által is meg tudja tapasztalni. Ezen kívül meg tudja mutatni saját 

személyiségét a világnak. Egy márka, és az azt árusító márkabolt közötti egyensúly - 

amennyiben egybevág a személy identitásával is - egy identitáson alapuló értéket alkot a 

személy számára. 

Az „életérzés” egy nehezen megragadható jutalom érzet, de szinte minden területen jelen 

van, bármilyen típusú termékkategóriában is hozzuk meg a döntésünket. Együtt jár a 

korábbi szinteken már ismertetett érzékelt minőséggel, hiszen akkor vagyunk elégedettek a 

vásárlói döntésünkkel, ha úgy érzékeljük, hogy az adott anyagi korlátok, mint keretek 

között optimális, céljainknak leginkább megfelelő terméket választottuk. A választás ily 

módon pozitív visszajelzést nyújt önbecsülésünknek: nem pusztán elvesszük, ami a 

funkciót kielégíti, hanem gondos mérlegelés után, bölcsen döntünk. Ez a fajta jutalom 

szorosan kapcsolódik a fantázia működéséhez és képzeteinkhez is. Fiore és mts. (2000) egy 

érdekes laboratóriumi kísérletben azt vizsgálták, hogy fehérneműket tartalmazó bolti 

állvány környezetében  kellemes és a „fehérneműk hangulatához illeszkedő” illatanyagot 
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használtak. Kétféle kontrollcsoportként egyrészt ugyanolyan állvány közelében egy 

kellemesnek ítélt, de nem a termékek hangulatához illő illatanyaggal változtatták meg a 

környezetet valamint másodlagosan egy teljesen illatanyag-mentes környezetben csak 

vállfákon lógó fehérneműket alkalmaztak. Azt találták, hogy a hangulathoz illeszkedő 

illatanyag (ami a már korábbiakban is tárgyalt érzékelésen alapuló szinthez kapcsolható 

fizikai környezeti tényező) segítette a vevők fantáziájának működését és sokkal inkább el 

tudták magukat képzelni az adott terméket viselve, mint a kontrollcsoportok, tehát az üzlet 

berendezése segítette átélni a fantázia szintjén azt, hogy mit is jelenthet a termék 

használata. Ez egy tipikus kísérleti példája és alátámasztása annak, hogy az érzékszervek 

által megtapasztalt jutalmak hogyan hatnak a szimbólumok szintjén.  

 

A hasznosság szintje 
 

A „hasznosság” szintű értékek közül a szimbolikus tulajdonságokon alapuló jutalmak az 

önelfogadás vagy önazonosság érzete, a státusz kifejezése a csoporthoz tartozás és 

szociális elfogadás érzete, valamint a tudás utáni kutatásból származó jutalom érzete.  

Az önazonosság vagy önelfogadás érzete szorosan kapcsolódik a megtapasztalás szintjén 

bemutatott identitáshoz. Tulajdonképpen annak az egyéni szintű megvalósulása, az 

énidentitás hasznosulása. Azt jelenti a vásárlók magatartásának tekintetében, hogy 

általában olyan beszerzési helyeket és olyan termékeket választunk ki magunk számára, 

amelyek összhangban vannak a személyiségünkkel és a magunkról alkotott képpel. 

Akik például kifejezetten keresik az élvezeteket, és éppen sporteszközt készülnek 

vásárolni, bizonyára szívesebben mennek el egy olyan áruházba, amelynek a parkolójában 

strandröplabdázni, streetball palánkra dobálni és kispályás focizni is lehet. Elképzelhető, 

hogy nem is vesznek semmit, de biztosan jól érzik majd magukat az elkövetkező néhány 

órában, amíg a pályák valamelyikén sportolnak. Más értékrendű személyiségek egy 

sportruházati outlet diszkontba látogatnak, ahol salgó-polcokról összeválogathatják 

maguknak az érdekes termékeket, majd a vásárlási döntés után biztosan pénzt spórolva a 

tavalyi kollekción elégedetten távozhatnak. A példák sarkítottak voltak, de azt szerettem 

volna szemléltetni, hogy egyik típusú vevőt sem vonzaná a másik számára annyira 

kielégítő vásárlási élmény. A vásárlás során a vevők az ajánlatok közül mindig azt fogják 
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választani, amely ajánlatok (termék és üzlet szinten egyaránt) kongruensek a személy 

értékrendjével és a személyiségével (Erdem & mts. (1999)). 

 Az, hogy mit és hol vásárolunk, egy státusértéket is rendel mellénk, és az arra fogékony 

vásárlók számára jutalomként jelenhet meg az, ha egy olyan üzletben vásárolnak, amelyet 

magas státusúnak tartanak.  

A szociális elfogadás jutalma a vásárlások kapcsán olyan szempontból jelentkezhet a vevő 

számára, hogy például egy adott üzlet eladója felismeri később az utcán is és ráköszön. 

Vagy a következő alkalommal mikor meglátogatja az üzletet, az eladó felismeri és 

emlékszik a korábbi látogatáskor történt eseményekre is. Ezek az apró jutalmak 

megerősítik a kötődést az üzlethez.  

Végül a már korábbiakban bemutatott megismerés kihívására reagáló hasznosság szintű 

jutalom, a tudás utáni kutatás élményének ismertetése maradt hátra. Azért jelent örömöt a 

tudás megszerzése, mert ezáltal egyszerűen úgy érezhetjük, hogy többek lettünk és 

megalapozottabb döntést hoztunk. 

 

3.3.2. A Q-MÓDSZERTAN ELMÉLETI HÁTTERE, ÉS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKLÁSA A 

VÁSÁRLÁSI ÉLMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSBAN 
 

A vásárlás élménye mindenki számára szubjektív és szituációfüggő, ezért a vásárlási 

élmény vizsgálatához egy, a szubjektivitást leginkább megőrző módszertan alkalmazása az 

ideális. A hagyományos kérdőíves kutatások, vagy a reprezentatív mintára épülő 

kvantitatív és kvalitatív kutatásokkal szemben, a Q-módszertan kis mintán, de az egyéni 

szubjektivitás megőrzésével tesz lehetővé kvantitatív elemzéseket. A Q-módszertan 

egyfelől „egyesíti a kvalitatív és a kvantitatív kutatási tradíciók erejét” írja Dennis & 

Goldberg (1996, old.: 104) másfelől Sell & Brown (1984) szerint hidat is képez a kettő 

között. A vásárlás élményének feltárása olyan módszertant kívánt, amelynek segítségével a 

szubjektíven megélt és szituációktól függő helyzeteket kvantitatív módszertan segítségével 

lehet mérni és értelmezni, ugyanakkor teret enged a sokkal inkább a kvalitatív 

módszertanokban rejlő feltáró jellegű kutatásnak is. Ezért esett a választásunk ennek a 

módszertannak az alkalmazására. 
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„A Q-módszertan olyan egzakt, tudományosan jól megalapozott tudományfilozófiai és 

statisztikai módszertani keret és szemléletmód, amelynek segítségével a különböző egyéni 

módokon megélt pszichológiai helyzetekhez kapcsolódó szubjektivitás objektív tudományos 

eszközökkel mennyiségileg megragadható” (Izsó L. és mts. (2011, old.: 250)). 

Ez a megközelítés alkalmas például a különböző művészeti/esztétikai/erkölcsi ítéletek 

vagy műalkotások kiváltotta érzések, illetve vallásos meggyőződések elemzésére, a 

szervezeti szerepek észlelésének, orvosi/egészségügyi, ügyintézői, vendéglátóipari 

szolgáltatások fogadtatásának vizsgálatára, az életkilátások megítélésével kapcsolatos 

nézetek elemzésére, és még számtalan más pszichológiai vélekedés objektív lényegének 

egyfajta megragadására. A módszert elsősorban Stephenson klasszikus munkái – 

Stephenson (1953, 1954a, 1954b, 1977, 1980) – és Brown későbbi közleményei – Brown 

(1968, 1972, 1980, 1993, 1994–1995, 1996) –, valamint Brown, Durning és Selden (1999) 

kézikönyve foglalja össze. Magyarul Izsó és Horváth (2006) ismertetik a témakört 

módszertani cikkükben. A Q és R technikák (korrelációk) megkülönböztetése és 

elnevezése Cattell nevéhez fűződik, aki ezeket a fogalmakat a következőképpen határozta 

meg (idézve Izsó-Horváth 2006): 

 az R-technika (itt az R betű a Pearson-féle korrelációs együttható szokásos 

jelölésére és szokásos használatára utal) különböző tesztek és skálák közötti 

korrelációk kiszámítását – és az eredmények értelmezését - jelenti egy viszonylag 

nagy számú személyből álló mintában, 

 a Q-technika különböző személyek közötti korrelációk kiszámítását – és az 

eredmények értelmezését – jelenti egy állításokból, vagy más megítélhető 

ingerekből álló mintában. 

Általában kutatások vagy felmérések során előfordul, hogy azok a változók, amelyeket 

mérni tudunk, nem a vizsgálni kívánt jelenséget legjobban jellemző változók lesznek. Ilyen 

esetekben szükséges a változók adta információtömeg strukturálása és redukálása. A Q-

módszertan alkalmazása során a statisztikai módszerek közül erre a feladatra egyfajta 

„módosított szemléletű” faktoranalízis szolgál. A Q-technikák eszköztárában egyébként 

megtalálható egyfajta átértelmezett szemléletű varianciaanalízis is, de jelen esetben ezt 

nem alkalmazzuk, így ennek részletes ismertetésére itt nem is térünk ki. Általánosságban 

elmondható, hogy a faktoranalízis, mint statisztikai módszer célja az, hogy a közvetlenül 
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nem megfigyelhető háttérváltozókat, az ún. faktorokat a feltárja egy adathalmazban, a 

változók közti korrelációk alapján. A Q-módszertan esetén tulajdonképp főkomponens 

analízist végzünk, amelynek matematikai modellje egybeesik a faktoranalízis 

főfaktorizációs modelljével (Izsó & Ketskeméty, 2005). Itt nem az a fő cél, hogy feltárjuk 

a komponensek közötti összefüggéseket, hanem az, hogy csökkentsük a változók, vagyis a 

dimenziók számát úgy, hogy közben a lehető legkevesebb információt veszítsük el a 

statisztikai sokaságról. 

Az ún. R-módszerekkel különböző skálák közötti korrelációs együtthatókat számolnak ki, 

adott populációba tartozó személyek egy mintájára. A Q-módszertan újítása (és egyben ez 

jelenti az alkalmazott faktoranalízis módszer „módosított szemléletét” is), hogy a 

személyek, mint változók közötti korrelációs együtthatókat számít ki állítások (vagy más 

hasonlóan megítélhető ingerek, például képek, dallamok, ízek vagy illatok) egy mintájára. 

A vásárlás élményének vizsgálatára azért alkalmaztuk a Q-technika megközelítését, mert a 

vásárlási folyamatok során a személyek szubjektíven megélnek egyes szituációkat az 

üzletekben, amelyeket hangulatuktól és egyéb változóktól függően értékelnek.  

Tulajdonképpen azt vizsgáltuk, hogy ezekben a megélt tapasztalatokban felfedezhetők-e 

összefüggések vagy mintázatok. A Q-módszertan segítségével ezek az egyénileg megélt 

tapasztalások leképezhetők és elemezhetővé váltak. Természetesen ebben az esetben 

feltáró jellegű és szemléletű faktoranalízist végeztünk, nem volt előzetesen tesztelhető 

struktúra hipotézis az adathalmazunkról. A feltáró jellegű faktorelemzések közül a 

főkomponens elemzés útját választottuk.  

  

Reprezentativitás kérdése a Q-módszertanban 
 

Az egyénekből, illetve az egyének egy mintájából a sokaságra való következetéshez 

elkerülhetetlen a reprezentativitás kérdésének tisztázása, azaz hogy a mintánk kikhez is 

hasonlít, illetve kiket is képviselnek a vizsgálat alanyai. A reprezentativitás a Q-

módszertan esetében más értelemben merül fel, mint az R-módszerek esetében. A 

„hagyományos” R-technikák esetén a válaszadók számán és megfelelő kiválasztásán múlik 

elsősorban a reprezentativitás. Az általános teszt elmélet alapösszefüggése:  

(4)  

X (t) =T(t)+ε; 
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ahol X(t) a t teszten mért pontszámot, T(t) a valódi (true) pontszámot, még ε a mérési hibát 

jelenti; alapján akkor érhető el reprezentativitás, ha olyan megfelelően nagy méretű 

mintákat használnak, hogy az ε torzító „szubjektív” hibaelemek kioltsák egymást. A Q-

módszertanban viszont éppen ezeket a „szubjektív” elemeket kívánjuk feltárni és 

megérteni. Így a reprezentativitása nem a válaszadók összetételén és számán múlik 

elsősorban, hanem azon, hogy az ingerek (állításkészlet, kép, hang, illat, etc.), amelyek 

segítségével az adatfelvételt elvégezzük, megfelelően reprezentálják-e a felmérni kívánt 

sokaságot, azaz egyenletesen képviseljenek minden lehetséges véleményt. Tehát az 

ingereknek kell reprezentatívnak lenniük a vizsgálandó jelenségre.  

 

A Q-technikára épülő vizsgálatok általános felépítése 
 

A Q-módszertan alapján összeállított vizsgálatok öt fő lépésből állnak. Mint ahogyan az 

alábbi ábrán (18. ábra) látható, az első lépés a kutatás fő célkitűzésének rövid, lényegre 

törő megfogalmazása. Az ezt követő lépések a változó készlet összeállítása és szelektálása, 

a Q rendezések felvétele, a statisztikai számítások elvégzése, végül pedig a kapott 

eredmények értelmezése.  

 

18. ábra: A Q-módszertan vizsgálatok fő lépéseinek általános folyamatábrája 

Forrás: saját szerkesztés 

 



110 
 
 

A Q-módszertanban a második lépés általában hosszabb és akár több lépcsős folyamat is 

lehet, ugyanis itt a kutatásnál használt ingereket kell meghatározni. Már a reprezentativitás 

kapcsán is kiderült, hogy a módszer sikeres alkalmazhatóságának ez az egyik kulcs 

momentuma, ugyanis a használt ingereknek torzítatlanul és egyenletesen kell 

reprezentálniuk az egyes lehetséges véleményeket. Egyfelől a reprezentativitásról szóló 

résznél bemutattam, hogy tulajdonképpen a lehetséges véleményeket minél szélesebb 

körben lefedő inger-készlet a kívánatos. Ugyanakkor lényeges szempont az eljárás 

gyakorlati megvalósíthatósága szempontjából azt is figyelembe venni, hogy az inger-

készlet rendezésével megbízott vizsgálati alanyok mentális terhelhetősége korlátos, így a 

teljeskörűség mellett lényeges szempont a redundanciák kiszűrése és az állítások számának 

a kezelhetőség határain belül tartása. Saját gyakorlati tapasztalataimra alapozva 

elmondható, hogy ez az ideális szám 25-80 állítás között helyezkedik el, de Brown és 

Stephenson feljebb említett műveiben találhatók példák akár 120-150-es elemszámú inger-

készletre is. 

Az eljárás harmadik lépése a Q-rendezés, amelyet gyakran összetévesztenek magával a Q-

módszertannal, pedig a kettő különbözik egymástól. A Q-rendezés egy speciális 

adatfelvételi technikát jelent, amelyet a Q-módszertan során (is) használunk.  

           

     (10 db)      

    (9 db)   (9 db)     

              

   (7 db)       (7 db)    

  (6 db)           (6 db)   

 (5 db)               (5 db)  

(4 db)                   (4 db) 
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19. ábra: A Q-rendezésnél alkalmazott rács szerkezete  

(ebben a példában: 11 fokozatú skálán kell rendezni 72 ingert)  

Forrás: saját szerkesztés 
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Az eseteket ebben a módszerben az adott témáról szóló „ingerek” (a későbbiekben ezek 

„állítások” lesznek) képviselik, és ezeket kell a vizsgálati alanynak sorba rendeznie egy 

megadott szempont szerint. A sorba rendezési szempont általánosságban lehet például az 

egyetértés foka vagy az adott állításnak a válaszadó által valamilyen mértékű kedvelése 

vagy önmagára jellemzőnek találása. A hasonló elvet követő Likert-skálához (Például: 

egyetértés foka 1-5 fokú skálán) képest azonban jelentős eltérés, hogy a felhasználónak 

egy normális eloszlást közelítő „keretbe” kell az állításokat rendezni (lásd pl. 19. ábra). A 

Q-rendezés alapjául szolgáló skála mindig páratlan fokszámú, és a gyakorlatban praktikus 

5-11 fokozatú skálát használni, mert a későbbi statisztikai elemzésekhez ezek adják a 

legmegfelelőbb alapot (Izsó-Horváth 2006). Az ábrán (19. ábra) látható 11 fokú skálát (-5-

től +5-ig tartó) és rendezési rácsot használtam a későbbiekben ismertetésre kerülő konkrét 

vizsgálat során 72 darab állításból álló inger-készlet rendezéséhez. 

Az ún. „kényszerválasztás” (forced-choice, forced distribution) az eljárás egyik nagy 

előnye, amit a statisztikai feldolgozás során is igen eredményesen ki lehet aknázni, de az 

adatfelvételt is nagyban megkönnyíti, hogy a vizsgálatban résztvevő alanynak mindig csak 

az adott szélsőségek kiválasztására kell koncentrálnia, és csak arra kell fókuszálnia, hogy 

mely állításokat tartja „leginkább jellemzőnek” és melyeket a „leginkább nem 

jellemzőnek”. 

 

 

20. ábra: A Q módszertanban alkalmazott adatmátrix Cattell (1988) alapján. A Q-

technikánál már az R-techika esetei (a „Személyek”) válnak változókká, az eredeti 

„Változók” pedig „esetekké”, illetve „ingerekké” (melyek legtöbbször „állítások”). 

Forrás: saját szerkesztés Cattell (1988) alapján 
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A Q-módszertan általános ismertetéséhez tartozik még alkalmazott faktoranalízis során 

használt speciális szemléletű adatmátrix bemutatása. A Q-módszertan egyik sajátossága, 

hogy az adatokat egy, az R-módszerek (például kérdőívek, tesztek, skálák) elemzése során 

hagyományosan alkalmazott adatmátrixhoz képest „fordított logikájú”, adatmátrixban 

elemezzük. Azért teszünk így, mert ez felel meg a Q-módszertan korábban ismertetett 

gondolatmenetének, mely szerint a személyek, mint változók közötti korrelációs 

együtthatókat számítunk ki állítások egy mintájára. (Lásd: 20. ábra) A Q-módszertan 

szülőatyjának tekinthető Stephenson (1953) egyébként erőteljesen kihangsúlyozta, hogy a 

hagyományos szemléletű adatmátrixokhoz képest egy egyszerű transzponálással (a sorok 

és oszlopok felcserélésével) nem kaphatunk a Q-módszertan által alkalmazott adatmátrixot. 

Egy ilyen transzponálás eredménye általános esetben ugyanis egy olyan adatmátrix lenne, 

amelyben az egyes sorokban található adatok mértékegysége megegyezik ugyan, de az 

egyes oszlopok adatainak mértékegysége különbözik. A faktoranalízis során alkalmazott 

egyéb általános lépéseket, az elemezhetőség feltételeit, a kapott faktorstruktúra alapján 

elemezhető faktorok számának kérdéseit az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.3.3. VÁSÁRLÓ TÍPUS ALAPJÁN KÉPZETT SZEGMENSEK KÖZÖTTI SZUBJEKTÍV 

KÜLÖNBSÉGEK FELTÁRÁSA A VÁSÁRLÓI ÉLMÉNY MODELLJE ALAPJÁN  
 

A vásárlók szubjektív élményeire vonatkozó felmérés során a bolton belüli magatartáson 

alapuló gyors szegmentációs eljárás segítségével képeztem almintákat, majd ezeken az 

almintákon megvizsgáltam a Q-módszertan segítségével a vizsgálat alanyainak 

eladáshelyekkel kapcsolatos élmény preferenciáit. A Q-módszertant tehát ebben az esetben 

feltáró (exploratory) jelleggel használtam, az egyes almintákon feltárt faktorstruktúrák 

segítségével azonosítottam az adott alminta vásárlási élményre vonatkozó 

preferenciastruktúráját. A 21. ábra a vizsgálat elvi felépítésének bemutatása mellett még 

egy fontos tényre hívja fel a figyelmet, amely a Q-módszertanos vizsgálatok lényeges 

tulajdonsága. Nevezetesen arra, hogy az eredmények értelmezésének szempontjából 

eliminálni lehet az alanyok üzletválasztásának jelentőségét azáltal, hogy ugyanazzal az 

állításkészlettel vizsgáljuk az egyes alanyok kedvenc, illetve egy újabb Q-rendezés során a 

legkevésbé kedvelt üzletükhöz kapcsolódó élményeit. Az üzletválasztás ily módon a 
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vizsgálatban csak közvetítő szerepet töltött be, mert egy konkrét üzletre visszagondolva a 

vizsgálat alanyai sokkal könnyebben tudják felidézni a szubjektív élményeiket, amelyek a 

vásárlás során érték őket, azonban a kapott eredményekben már nem jelennek meg 

közvetlenül. Azért ragaszkodtam ahhoz, hogy a Q-rendezések konkrét, a vizsgálati alanyok 

által ismert, szabadon kiválasztott üzletek alapján készüljenek, és ne elméleti síkon, mert a 

kapott eredményeket is a gyakorlatba szeretném visszaültetni a későbbiek során. Azt, hogy 

az üzletválasztások közvetítő - és nem a kapott eredményeket döntően befolyásoló - 

szerepet töltenek be, a későbbiekben részletesen ismertetett eredmények is alátámasztották. 

 

21. ábra: A Q-módszertanos vizsgálat elvi felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A Q-módszertan lépéseit már az elméleti hátterét bemutató fejezetben összefoglaltam. 

(Lásd: 18. ábra) A továbbiakban ezt a folyamatábrát fogom konkretizálni, és bemutatom, 

hogy hogyan épült fel a vásárlók szubjektív vásárláshelyi élményeit vizsgáló módszertan a 

gyakorlatban. Ennek részleteit a 22. ábra tartalmazza. Ahogy az ábrán látható, első lépés 

volt a kutatás célkitűzésének pontos megfogalmazása. A hipotézisek alátámasztásához a 

vizsgálat célkitűzése a következő volt: 

Feltárni a különböző vásárlótípusokból képzett alminták közötti különbségeket a 

vásárlás szubjektíven megélt élményének kapcsán. 

A következő lépés a kutatás célkitűzésének megfelelő inger-készlet (inger anyag) 

összeállítása volt. A inger-készlet (az alkalmazott „állításkészletet”) megalkotása nagy 
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jelentőséggel bírt a későbbi eredmények szempontjából, ezért erre külön vizsgálatot és 

adatfelvételt készítettem. 

 

 

 

 22. ábra: A Q-módszertanos vizsgálat konkrét lépései 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az élmények feltárásához nagyrészt a korábbiakban már ismertetett, a vásárlás élményét 

jutalmak alapján megközelítő modell (17. ábra) adta az elméleti keretet, de mivel valós 

üzletekben szerzett élménystruktúrák feltárását tűztem ki célul, így elengedhetetlen volt az, 

hogy valós környezetben szerzett tapasztalatokat szerezzek. Az irodalomkutatást követően 

terepmegfigyelést alkalmaztam
10

. (A Terepmegfigyelési jegyzőkönyv a 2. mellékeltben 

található) 

                                                             
10

 A Terepmegfigyelések készítésében részt vettek a BME GTK Termék-Felhasználó Interakció tárgyának 

hallgatói; 2011. április-május folyamán. 
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A terepmegfigyelést összesen 18 üzletben végeztem el. (A boltok listája a 3. számú 

mellékletben található) Az volt az alapkoncepció, hogy egymástól jelentősen eltérő 

üzlettípusokat kerestem fel, hogy minél szélesebb palettáról gyűjtsek a tapasztalatokat. A 

terepmegfigyelések során élelmiszer, ruházati, műszaki cikk, könyvesboltok, valamint 

drogéria és parfüméria üzleteket tanulmányoztam. Minden felkeresett üzlet Budapesten 

található, tehát a boltok kiválasztása nem tekinthető földrajzi elhelyezkedés tekintetében 

reprezentatívnak. A terepmegfigyelések alkalmával kísérleti jelleggel kértem segítséget az 

eladóktól, emellett megfigyeltem a biztonsági őrök kommunikációs stílusát is, de 

összességében nem alkalmaztam célzott és utólag statisztikailag elemezhető tényleges 

megkérdezést. A tapasztalatokat összegyűjtve előálltak az üzletekben szerzett élmények, 

benyomások alapján a terepmegfigyelési jegyzőkönyv leiratok, amelyekre a Q rendezés 

állításainak megfogalmazása során támaszkodhattam. 

Ezekre a tapasztalatokra építve több mint 140 állítást fogalmaztam meg, majd ezt követően 

három fázisban szelektáltam őket, kiszűrtem a redundanciákat, azonban szem előtt 

tartottam, hogy a lehető legtöbb élmény fajtát le tudjam fedni a megmaradt állításokkal. 

Mind pozitív, mind pedig negatív tartalmú állításokat is megfogalmaztam, mert a 

lehetséges élmények minden fajtáját mérni szerettem volna, nemcsak a hibákra vagy éppen 

a jó élményekre koncentráltam. A szelektálás végén 72 db állítást választottam ki a 

ingeranyaghoz, és ezekkel az állításokkal végezték el a vizsgálat alanyai a Q-rendezéseket. 

(A teljes 72 db-os állításkészletet a 4-es számú mellékelt tartalmazza.) 

A harmadik lépés a Q-rendezések felvétele volt a kialakult végleges állításkészlet 

segítségével
11

. A Q-rendezéseket a korábbiakban már bemutatott rácson (19. ábra) vettem 

fel. Minden vizsgálati alany két külön rendezést készített. Először a számára 

legkedvesebb üzletet nevezte meg, majd erre végezte el kényszerválasztás technikájának 

segítségével az állítások rendezését a rács mentén. Másodszorra az általa legkevésbé 

kedvelt üzletet nevezte meg, és ugyanazzal az állításkészlettel azonos feltételek mentén 

újra elvégezte a Q-rendezést.  

 

 

                                                             
11 A Q-rendezések adat felvételében részt vettek a BME GTK Termék-Felhasználó Interakció tárgyának 

hallgatói; 2012. február-május folyamán. 
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23. ábra: A Q-rendezés lépései és logikája a 72 db állítással,  

alatta az alkalmazott 11 fokú skála 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Egy adott üzletre vonatkozó és egy adott feltétel mentén végzett Q-rendezés folyamatát, 

valamint lépéseit a 23. ábra szemlélteti. A vizsgálati alanyok számára - főleg az első 

rendezési körben, amikor még nincs tapasztalatuk - a 72 db állítás átlátása nagyon 

nehézkes lenne. A Q-rendezés során az alanyok mentális terhelése csökkentésének 

érdekében megengedett, hogy az alanyok előzetesen csoportosítsák a maguk számára az 

állításokat az azokkal való megismerkedés során. Korábbi Q-rendezéses vizsgálatok során 

szerzett gyakorlati tapasztalatunkra építve (lásd: Izsó, Lógó, & Hámornik (2011)) előre 

látható volt, hogy ebben az esetben is esetleg ijesztőnek találják majd az állításkészlet 

azonnali rendezését. Az alanyok frusztrációjának elkerülése érdekében a tényleges Q-

rendezéseket megelőzően megengedtem, hogy két tetszőleges számú állítást tartalmazó 

alcsoportot képezzenek az állításokból az alapján, hogy „inkább jellemzőnek” (X db) vagy 

„inkább nem jellemzőnek” (72-X db) találják az adott állítást a választott üzletláncra. Ez 
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után a beiktatott nulladik lépés után már a kényszerválasztás korábbiakban bemutatott 

logikája mentén haladva rendezték az állításokat (lásd: 23. ábra, 1-től 5-ödik lépései). 

Utolsó lépésként a megmaradt állítások (10 db) kerültek a semleges (a skála mentén 0 

értékkel bíró) középső helyre. 

 

A vizsgálati minta bemutatása 
 

A mintavétel önkényes úton történt, azonban előzetesen célkvótákat határoztam meg 

bizonyos korcsoportokra, illetve kvótaminimumot a nemek arányára vonatkozóan az egyes 

korcsoportokban. Összesen 152 vizsgálati alannyal 304 db Q-rendezést vettem fel, ezek 

korcsoportra és nemekre vonatkozó bontása az alábbi táblázatban látható:   

17. táblázat: Mintanagyságok a megvalósult adatfelvétel során 

Forrás: saját szerkesztés 

 Összesen: Férfi Nő 
18-25 éves 51 19 32 
26-44 éves 55 27 28 
45 év feletti 46 21 25 

 

Az adatok megtisztítása után 278 db Q-rendezés eredményei kerültek a disszertációba
12

. A 

Q-rendezések mellett felvettem minden alannyal a bolton belüli vásárlói magatartásra 

vonatkozó gyors szegmentációs módszer kérdőívét is, és ez alapján képeztem a vásárlói 

motivációs típus szerinti almintákat. A másik szempont, amely szerint tovább bontottam a 

mintákat, a vizsgálat alanyainak neme volt, mivel a szakirodalom is kitér arra, hogy a 

férfiak és a nők bolton belüli viselkedése eltér egymástól. Így alakult ki az alminták 

rendszere, motivációs típus szerint három, majd ezeket nemenként további két csoportra 

bontva, és külön rendezésekkel a legkedvesebb és a legkevésbé kedvelt üzletláncokra. Az 

almintákon külön-külön végeztem el a feltáró célú faktoranalízist, összesen 12 csoportra. A 

18. táblázat mutatja be, hogy az almintákhoz hány fő Q-rendezése tartozik. Minden 

mintánál feltüntettem a faktoranalízis előtt számított KMO indexet is. A KMO minden 

esetben 0,7 feletti értéket vett fel, ami azt jelentette, hogy minden minta legalább közepes 

vagy annál magasabb szinten volt alkalmas faktoranalízisre. 

                                                             
12 Az adatfelvétel egy személy esetében kb 60-80 percet vett igénybe, és nagyfokú koncentrációt igényelt az 

adatfelvételt végzőktől is, így a Q rendezések kb 7-8%-ánál utólag nem rekonstruálható adatfelvételi hibák 

fordultak elő, így ezeket a nem teljes rendezéseket kihagytam az értékelésből. 
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Az egyes almintákon külön-külön elvégzett statisztikai elemzések során kirajzolódtak azok 

az elkülöníthető élménytípusok (faktorok), amelyek az adott csoportban mérvadóak. A 

disszertációban olyan esetekben, amikor bár több faktort kaptam a számítások során, de 

közülünk voltak olyanom amelyek markánsan kiemelkedtek a struktúrából, akkor azzal az 

egyszerűsítéssel éltem, hogy csak ezeket neveztem el, és mutattam be a dolgozat fő 

részében. A disszertációt kiegészítő számítási mellékeltben azonban láthatók azok a 

faktorok is, amelyeket itt a dolgozat fő részében nem közlök. A kapott faktorokat 

összevetettem magával a kismintára jellemző motivációs alaptípussal, és így egyfajta 

vásárlási élmény preferencia térkép rajzolódott ki a csoportokra vonatkozóan. Ez egyben 

arra is szolgált, hogy a Limbic Type motivációs típusokon alapuló kérdőíves 

szegmentációs eljárás alapján képzett csoportoknál ellenőrizzem a szegmentációs eljárás 

működését a preferált és legkevésbé preferált vásárlási élmények feltárásával. 

 

18. táblázat: A motivációs típusok alapján képzett alminták rendszere, 

 a létszámok és az alminták KMO indexei 

Forrás: saját szerkesztés 

D
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9. alminta 
24 fő 
0,901 

10. alminta 
23 fő 
0,793 

11. alminta 
22 fő 
0,871 

12. alminta 
21 fő 
0,735 

  

 Férfi Nő 
 

Kedvenc üzlet 
Legkevésbé kedvelt 

üzlet 
Kedvenc üzlet 

Legkevésbé 
kedvelt üzlet 

E
g
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e

n
sú
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1. alminta 
26 fő 
0,887 

2. alminta 
27 fő 
0,776 

 
3. alminta 
33 fő 
0,859 

 

4. alminta 
32 fő 
0,793 

S
ti

m
u
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ci

ó
 

5. alminta 
16 fő 
0,907 

6. alminta 
15 fő 
0,768 

7. alminta 
21 fő 
0,899 

8. alminta 
18 fő 
0,867 
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3.3.4. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 
 

A 12 kismintán kapott eredményeket az alábbi 19. táblázat foglalja össze. Látható, hogy a 

szubjektíven megélt élmények tekintetében a Limbic Type alapú szegmentáción alapuló 

három csoporton különböző típusú és eltérő számú faktort kaptam, tehát ez alátámasztja 

azt, hogy a gyors szegmentációs módszertannal szegmentált csoportok – lényegében a 

várakozásnak megfelelően - eltérő élményeket preferálnak a vásárlásaik során.  

19. táblázat: A Q-módszertannal kapott eredmények összefoglalása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Először a Legkevésbé kedvelt üzletekre vonatkozó rendezések eredményeit vetem össze 

egymással, mert abban több volt a hasonlóság az egyes szegmensek között, majd utána a 

Leginkább kedvelt üzletek alapján kapott eredményeket veszem sorra. 

 

  

 Férfi Nő 
 

Kedvenc üzlet 
Legkevésbé kedvelt 

üzlet 
Kedvenc üzlet 

Legkevésbé 
kedvelt üzlet 

E
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e

n
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ly
 

„Igényes 

Vevőközpontú” 

 

„Igénytelen Idegesítő” 

„Megvárakoztató, de 

korrekt” 

„Nyomasztó, idegen” 

„Barátságtalan 

átverős” 

„Pozitív 

csoportélmény” 

„Megbízható” 

„Sokszínű” 

„Elérhető luxus” 

„Barátságtalan 

diszkont” 

„Nem elegáns” 

„Kellemetlen fizikai 

környezet” 

 

S
ti

m
u

lá
ci

ó
 

„Minőség” 

 

„Átverős” 

„Elegáns de 

nyomasztó” 

„Túl olcsó, igénytelen” 

„Megbízható 

csoportos élmény”  

 

„Nyomasztó zsúfolt” 

„Pozitív érzelem 

nélküli” 

 

D
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„Divatos, elegáns,” 

 

„Menekülj!” 

„Rámenős átverős” 

„Exkluzív de 

kellemetlen” 

„Megbízható és 

kedves” 

 

„Rossz fizikai 

környezet” 

„Tesco” 

„Alacsony státusz” 

„Barátságtalan” 
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Legkevésbé kedvelt üzletekre vonatkozó élmények  

 

A legkevésbé kedvelt üzletekre vonatkozó vizsgálatokból kevésbé eltérő eredményeket 

kaptam a három különböző szegmensnél (lásd 20. táblázat).  

20. táblázat: A legkevésbé kedvelt üzletekre vonatkozó élményfaktorok 

Forrás: saját szerkesztés 

 
Férfiak Nők 

 
Legkevésbé kedvelt üzlet Legkevésbé kedvelt üzlet 

E
g

y
e

n
sú

ly
 „Igénytelen Idegesítő” 

„Megvárakoztató, de korrekt” 

„Nyomasztó, idegen” 

„Barátságtalan átverős” 

„Barátságtalan diszkont” 

„Nem elegáns” 

„Kellemetlen fizikai környezet” 
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„Átverős” 

„Elegáns de nyomasztó” 

„Túl olcsó, igénytelen” 

„Nyomasztó zsúfolt” 

„Pozitív érzelem nélküli” 

 

D
o

m
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„Menekülj!” 

„Rámenős átverős” 

„Exkluzív de kellemetlen” 

„Rossz fizikai környezet” 

„Tesco” 

„Alacsony státusz” 

„Barátságtalan” 

 

 

Majdnem mind a hat csoportnál (a három szegmens férfi női alcsoportjai) megjelenik a 

fizikai környezet valamilyen formában, mint az elégedetlenség forrása. Az „Igénytelen” 

vagy „Zsúfolt nyomasztó”, „Kellemetlen fizikai környezet” faktorok formájában jelen 

van a fizikai környezeti tényezőkkel való elégedetlenség. Már a vásárlás élménye modell 

bemutatása kapcsán is szó volt róla, de ez a vizsgálat is nagyban megerősítette azt, hogy az 

érzékelésen alapuló szinten hasznosság szintű jutalmak olyan formában jelennek meg a 

vásárlók élményeiben, hogy nem elsősorban pozitív „többletértéket” képviselnek, hanem a 

hiányuk okoz negatív élményeket. A vizsgálati eredményeim a kiinduló modell ezen 

feltételezését alátámasztották.  
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Az alábbi ábrán (24. ábra) összefoglaltam a fontosabb élményfaktorokat. A vizsgálat 

eredményeit aszerint rendeztem, hogy megjelöltem a vásárlás élménye elméleti modellben 

azokat a szinteket, ahova kapcsolódnak az eredmények. Nem minden faktor volt pontosan 

besorolható egyetlen jutalomszinthez (például a „nyomasztó” is szerepel az érzékelésen és 

a kifejezéshez kapcsolódó jutalmaknál is), és az is előfordult, hogy egy adott faktor két 

része kétfajta „jutalomhoz” tartozott, ezeket akkor szétbontva vagy több helyen is 

megjelenítettem az ábrában.  

  

24. ábra: A Q-módszerrel kapott legkevésbé kedvelt üzletekre vonatkozó faktorok 

elhelyezkedése a vásárlás élménye modellben 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Nemenként megvizsgálva az egyik legfőbb eltérés, hogy a megbízhatatlan információkból 

fakadó „Átverős” mindhárom férfi szegmensnél szerepelt, még a nők negatív élményeik 

között ez nem emelkedett ki markánsan. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy az 

elsősorban férfiaknak szánt termékpalettát kínáló üzleteknek a megbízható és megfelelő 

mennyiségben rendelkezésre álló információadásra (vagy legalábbis ennek a látszatára) 

érdemes kiemelten odafigyelniük az üzletekben. Természetesen üzlettípustól erősen függ, 
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hogy milyen formában jelenik ez meg a shopper marketing gyakorlati elemeiben, azonban 

egyértelműen elkerülendők a bolti kommunikációban az „apróbetűs részek”, és az eladó 

személyzet kommunikációjában is érdemes ennek az ellenezőjét megerősíteni. 

A legkevésbé kedvelt üzleteknél az „Átverős” mint faktor, a biztonság jutalmához köthető 

élmény. A fizikai környezeti elemekhez hasonlóan az érzékelésen alapuló és hasznosság 

szintű jutalmak kategóriájába sorolható a vásárlás élménye modellben. Ez az eredmény 

szintén alátámasztja az alapmodell ismertetésénél leírtakat, miszerint ezeknek a 

jutalmaknak a megléte nem igazán feltűnő, de hiányuk jelentős elégedetlenséghez vezet. 

Meglepő eredmény, hogy a várakozás elkerülésének a vágya csak az egyensúlyra törekvő 

férfiaknál eredményezett külön faktort. Ez a faktor szintén az előzőekhez hasonlóan az 

érzékelésen alapuló és a hasznosság szintjén levő jutalmak csoportjához köthető, konkrétan 

a hasznossághoz. 

A női almintáknál mindháromban szerepel a „Barátságtalanság”, mint negatív tényező, 

még a férfiaknál ez csak az egyensúlyra törekvőknél eredményezett külön faktort. Ebből 

arra a gyakorlatba átültethető dologra következtethetünk, hogy ha nagyon általánosítani 

nem is lehet az eredményekből, hogy a női vásárlókat megcélzó üzletekben 

termékválasztékhoz szabottan az eladók kommunikációjára kiemelt hangsúlyt kell fektetni, 

és az üzletek atmoszférájában is megjelenhetnek olyan elemek, amelyek ezt erősítik. 

Természetesen termékválaszték és üzlettípus függő az, hogy konkrétan milyen 

hiányosságok, vagy kellemetlen élmények kerülnek a szubjektíven megélt 

„Barátságtalanság” faktora alapján az in-store elemekbe. 

A „Barátságtalanság” élménye a vásárlás élménye modellben túlmutat az érzékelésen 

alapuló jutalmakon, már a kifejezéshez kapcsolódó csoportba sorolható, ugyanis 

érzelmeket vált ki a vásárlókból. A megtapasztalás szintjéhez köthető jobban, jóval 

kevésbé valószínű, vagy csak nagyon szélsőségesen megélt egyéni helyzetekben fordulhat 

elő, hogy a vásárlás kapcsán megélt barátságtalanság élménye magasabbrendű érzelmek 

kiváltásához vezet. 

Ha a Limbic Type alapú szegmentációs eljárás alcsoportjai alapján vizsgáljuk az 

eredményeket, akkor szembetűnő, hogy a „Státusz”, mint faktor, vagy közvetetten utalás 

szintjén egy faktor részeként mindhárom csoportnál felmerül. A Limbic Type modell 

motivációs csoportjai közül az egyensúlykereső csoportra kellene legkevésbé hatással lenni 
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az üzlet státusz tényezőinek, hiszen náluk az elsődleges törekvés a bizonytalanság 

csökkentése, a kockázatok elkerülése. A kapott eredmények alátámasztják ezt a 

feltételezést, mert ennél a csoportnál egyedül a „Barátságtalan diszkont” faktor utal 

valamennyire az üzlet státusztára, de önállóan nem jelenik meg a státusz, mint lényeges 

élménytényező. A Stimuláció kereső csoportnál már jelen van erősebben a „Túl olcsó” 

faktor formájában, és az alapmodell szerint is, ha nem is elsődlegesen, de mint a stimuláció 

keresés egyik lehetséges forrása megjelenhet a státusz. A várakozásoknak megfelelően a 

Dominanciára törekvő vásárlók csoportjában jelenik meg az „Alacsony státusz” 

kifejezetten külön faktor formájában, ami az alapmodellel teljesen egybecseng, hiszen a 

dominancia egyik kifejező eszköze lehet az üzlet státusza.  

A „Státusz” megjelenése a három csoportnál alátámasztja azt, hogy a Q-módszertannal 

kapott eredmények, amelyek módszertanilag és az adatfelvétel szakaszában a Limbic Type 

modellen alapuló szegmentációs eljárástól teljesen függetlenek voltak, a Limbic Type 

modell szerinti szegmenseken elvégezve a számításokat alátámasztják azt, hogy az eredeti 

modellnek megfelelően működik a gyors szegmentációs eljárás, és valóban felfedezhető a 

különbség a státusz szempontjából a szegmensek között. 

A „Nyomasztó” élmények az egyensúlyra törekvőknél és a stimuláció keresőknél jelennek 

meg, utóbbiaknál mindkét nemre jellemzően. A „nyomasztó” élményeknek két szintje 

fordult elő, egyrészt amikor fizikai körülményekből fakadóan hat nyomasztóan az üzletben 

eltöltött idő, ilyenkor az érzékelésen alapuló jutalmak kategóriájához kapcsolódik, de van 

amikor már érzelmek is kötődnek a „nyomasztó” érzéshez, ami már a kifejezéshez 

kapcsolódó jutalmakhoz köthető. A stimuláció kereső vásárlók kerülik el kifejezetten 

mindkét nemnél ezt a negatív élményt, de még a női mintámnál a zsúfoltság, tehát a fizikai 

szint hat riasztóan, addig a férfiaknál inkább a kifejezéshez kapcsolódó szinten az eladók 

viselkedésével lehet negatív hatást elérni. Ebből látható, hogy az olyan üzletek, amelyek fő 

célcsoportját a stimuláció keresők alkotják, kiemelten oda kell figyelni az üzlet 

atmoszférájára, és a kiszolgálás minőségére, hogy az üzletben lenni kellemes időtöltés 

legyen a vásárlóknak. 

A Limbic Type modell szerinti motivációs típusokon kapott élményfaktorok alapján 

összefoglaltam azt is, hogy az egyes típusok legkevésbé kedvelt üzlethez köthető élményei 

hogyan helyezkednek el a vásárlás élménye modellben. Ez látható a következő, 25. ábrán. 
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(Azokat a szegmenseket nagyobb jellel láttam el az ábrán, amelyek több faktor által is 

köthetők az adott jutalom szinthez vagy fajtához, de a jel mérete nem tükrözi tökéletesen 

az arányosság mértékét.) 

 

   

25. ábra: A Limbic Type alapú motivációs típusok helye a legkevésbé kedvelt üzletekhez 

köthető vásárlás élményében 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az egyensúlyra törekvőkről összességében elmondható, hogy a kapott faktorok alapján 

legfontosabbak számukra az érzékelés szintjén megvalósuló jutalmak. Az eredeti Limbic 

Type modell szerint is várható volt, hogy a fizikai környezet elemei, és a biztonságérzet 

növelése lesznek a legfontosabbak számukra, így a legkevésbé kedvelt üzleteknél ezeknek 

a hiánya látható. Főleg a férfi mintánál hangsúlyos volt a fizikai környezet minősége. 

Ennél a szegmensnél volt a legmagasabb az összességében kapott faktorok száma. 
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A stimuláció kereső szegmensnél az egyensúlyra törekvőkkel ellentétben a legalacsonyabb 

számú faktort kaptuk. A férfiak negatív élményei mindhárom jutalomkategóriában 

megjelennek, és egyik sem emelkedik ki a többihez képest. A stimuláció kereső férfiak 

idegenkednek a „Túl olcsó” élményektől. A női almintán kapott „Pozitív érzelmek 

nélküli” faktor mutatja meg a stimuláció keresők Limbic Type modell szerinti 

motiváltságát, ugyanis annak ellenére a nem kedvelt üzletekhez kötődik ez az 

élményfaktor, hogy semmi különösebb negatív tartalommal nem bír, csak összességében 

nem ad plusz „töltést”, stimuláns élményt a csoportba tartozó vásárlók számára. 

A dominanciára törekvők egyértelműen erősebben kötődnek a szimbólumok szintjéhez, 

számukra a státuszhoz kapcsolódó jellemzők nagyon lényegesek, és az alacsony státusz 

vagy az arra utaló jelek egyértelműen taszítóan hatnak. A dominanciára törekvő nők ezen 

kívül mindhárom jutalom fajtára érzékenyek, és bármely szinten érik őket negatív 

élmények, az hatással van rájuk. Talán ez a csoport az, akik a vásárlás élményében 

leginkább komplex tökéletességre vágynak, jó fizikai körülményeket igényelnek, 

barátságos, érzelmekkel telt hangulatot és egyben magas státuszú in-store marketing 

megoldásokat részesítenek előnyben. A kereskedőknek és gyártóknak, akik őket célozzák 

meg in-store stratégiával, mindenben a kiválóságra, kiemelkedésre érdemes törekedni az 

adott üzlettípus és termékválaszték figyelembe vételével, és lehetőleg ezt a filozófiát 

megjeleníteni az üzletük kommunikációjában. 

 

Leginkább kedvelt üzletekre vonatkozó élmények  

 

A kedvelt üzletekre vonatkozó eredmények (Lásd 21. táblázat) összegzésekor alacsonyabb 

számú faktort kaptam, mint a legkevésbé kedvelt üzleteknél. Még a legkevésbé kedvelt 

üzleteknél az érzékelésen alapuló jutalmak szintjén levő faktorok elsősorban a fizikai 

környezethez kötődve jelentek meg, addig a kedvenc üzleteknél azon a szinten főképpen a 

biztonsághoz kapcsolódó „Megbízhatóság” jelenik meg. Összességében jóval több faktor 

kapcsolódik a szimbólumok szintjéhez, mint a legkevésbé kedvelt üzleteknél, amiből arra 

következtetek, hogy a mérési eredmények alátámasztják azt, hogy a vásárlás pozitív 

értelemben vett élménye olyan esetekben teljesedik ki leginkább, amikor szimbolikus 

jelentést is hordoz a vevők számára. 
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21. táblázat: A legkedveltebb üzletekre vonatkozó élményfaktorok 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legkevésbé kedvelt faktoroknál az „Átverős” faktor volt az, amelyik szinte minden 

szegmensnél megjelent. Ennek ellentéteként a kedvelt üzleteknél a „Megbízhatóság” 

szubjektív élménye az, amely mindhárom női szegmensnél előfordul. Ez az eredmény azt 

jelenti, hogy szinte szegmenstől függetlenül kaptuk általános preferált élményként a 

megbízhatóságot a nők esetén. A mérés alapján ez egy „alapérték”, amelyet minden 

„kedvenc üzletre jellemző” vásárlási élmény közvetít célszegmenstől függetlenül, és ennek 

ellentétét pedig kimondottan elutasítják. 
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„Megbízható” 
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„Divatos, elegáns,” 

 

„Megbízható és kedves” 
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26. ábra: A Q-módszerrel kapott leginkább kedvelt üzletekre vonatkozó faktorok 

elhelyezkedése a vásárlás élménye modellben 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A „Barátságos” faktor a kifejezések szintjéhez kapcsolódik, és a legkevésbé kedvelt 

üzletekhez viszonyítva sokkal kevésbé jelenik meg a szegmenseknél. Ebből arra 

következtetek, hogy hasonlóan kedvenc üzletekre jellemző „Megbízhatósághoz” A 

„Barátságosság is egy alapértéknek számít, amely nem pozitívumként, hanem elvárásként 

él a vevőkben, így a legkevésbé kedvelt üzletekről kinyilvánított véleményekben jelent 

meg markánsan a hiánya. A legkedvesebb üzletnél nem igazán hangsúlyos, és a stimuláció 

kereső női szegmensnél játszik szerepet. 

A vizsgálat eredményeként azt kaptam, hogy a női alanyok számára az egyensúlyra 

törekvők és a stimuláció keresők szegmensében lényeges, hogy a vásárlás élménye 

csoportos tevékenység. Mindkét szegmensnél a legerősebb faktor tartalmazott a csoportos 

jellegre utaló állításokat. Ezzel szemben a dominanciára törekvő nőknél, valamint a férfi 

szegmenseknél ez nem volt lényeges. Ez az eredmény is alátámasztja a Limbic Type 
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alapmotivációs modelljét, hiszen a dominanciára törekvés az egy individuálisabb 

motiváció a stimuláció kereséshez és az egyensúlyra törekvéshez képest.  

 

 

 

27. ábra: A Limbic Type alapú motivációs típusok helye a leginkább kedvelt üzletekhez 

köthető vásárlás élményében 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ahogyan a fenti ábrán látható, a dominanciára törekvő férfiak csoportjánál minden 

leginkább keresett élményfaktor a szimbolikus szinthez kötődik a kapott faktor a divatos 

elegáns elnevezést kapta eredetileg, ez alátámasztja a Limbic Type modell alapján 

jellemzett dominanciára törekvő férfiak képét. A szimbolikus jutalmakat keresik még az 

egyensúlyra törekvő nők is, bár náluk a hasznosság szintjén is voltak élményfaktorok. Az 

eladáshelyre vonatkoztatva a fogalmakat, ez arra utal, hogy a vásárlások során is szeretik 

megmutatni a személyiségüket, kifejezni a márkákhoz való tarozásukat, amelyek státuszt 

vagy csoporthoz tartozás jelenthetnek.  
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A férfiak csoportjain kapott további faktorok a fizikai szintekhez kötődnek. A 

megtapasztaláshoz kapcsolódó fizikai szinten kaptam még női faktorokat, a hasznosság 

szintjéhez kapcsolódva mindhárom női szegmensnek vannak élményfaktorai. 

Összességében elmondható a női szegmensekről, hogy az egyensúlyra törekvő csoportnál 

kaptam a legtöbb faktort, amely faktorok a megtapasztalás illetve a szimbolikus élmény 

típusok köréhez tartoznak. Az egyensúlyra törekvők faktorai könnyedségre utalnak, 

„Sokszínűséget”, „Elérhető luxust” keresnek. Az „Elérhető luxus” faktor jól illeszkedik a 

Limbic Type modell szerinti elmélethez is, mert az egyensúlyra törekvők nem kifejezetten 

keresik a luxust, azonban a minőséget és a megbízhatóságot igen. Az olyan élmények 

amelyek „magas színvonalúnak”, szinte luxusnak tűnnek, de nem pazarláson vagy 

önkifejezésen alapulnak, hanem elérhetők is, azok vonzóak számukra. A stimuláció kereső 

női csoport is rendelkezik a szimbólumok szintjéhez köthető élményfaktorral. A 

dominanciára törekvő nőknél pedig megjelennek az érzelmek a kifejezések szintjén.  
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4. A KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA  
 

4.1.  ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

A disszertáció empirikus kutatásokat ismertető részében bemutatott két módszertan 

kialakítása és az eszközök, mint „végeredmények” az első hipotézis vizsgálatára, 

alátámasztására irányulnak: 

Tézis I: A bolton belüli magatartáson alapuló különbségek feltárása a 

piacszegmentáció még viszonylag kiaknázatlan területe, így a vásárlói magatartás 

mélyebb megértésén alapuló szegmentációs megoldások alkalmazása a gyártók és a 

kereskedők számára egyaránt új lehetőségeket nyithat a vásárlói és ezáltal a 

fogyasztói döntések befolyásolására. (B, L, R, Q) 

 

A disszertáció szakirodalom feldolgozás részében rámutattam arra, hogy az in-store 

stratégia kiemelt fontosságú és még kiaknázatlan területe a jelenlegi vásárlókat megszólító 

stratégiáknak. (A kereskedelmi marketing területéhez tartozó publikációm: Q illetve a 

vásárlói magatartásról szólók: B és L) A hipotézis vizsgálatához két olyan eszközt 

fejlesztettem, amelyekkel szegmentálhatók a vásárlók. Az első eszköz in-store 

körülmények között használható, és a vásárlás motivációs hátterének vizsgálatára irányul. 

(A márkákhoz tartozó motivációkról szóló publikációm: Q) Az eszköz egyrészt 

hasznosítható úgy is, hogy nagy mintán felmérik vele az adott leadáshely tényleges 

vásárlóinak motivációs hátterét, és ezzel az információval élve alakítható a shopper 

marketing stratégia a legjövedelmezőbb csoportokra. Ez olyan hipermarketekben lehet 

hasznos, ahol bár mindegyik rendelkezik célcsoport stratégiával, mégis szinte „mindenki” 

jelen lehet az eladáshelyen. Ilyenkor az eredeti célcsoport stratégiát kiegészítheti a 

motivációs csoportok azonosítása. 

Az első módszertan kialakításának eredeti célja, nevezetesen az, hogy háttér információt 

nyújtson egyéb pszicho fiziológiás méréseken alapuló módszertanokhoz szintén azt a célt 

szolgálja, hogy a kutatások során jobban megértsék és ez által befolyásolni is tudják az 
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eladáshelyeken a vásárlók magatartását. Újabb dimenzió az lehet, ha az eladáshely eleve 

már kifejezetten célcsoportra szabott (például, és azt a szegmentációt lehet tovább 

finomítani a második módszertan segítségével, és újabb szegmensekre bontani. Ezen 

eredmények alapján az első hipotézist elfogadtam. 

 

Az első szegmentációs módszer eredményeit összevetettem egy hazánkban is használt 

validált pszichológiai mérőeszközzel, a szenzoros élménykeresési magatartás skálával 

(SSS-7-HU) valamint végeztem egy longitudinális vizsgálatot a skála itemeire 

vonatkozóan. Ez a két vizsgálat irányult a második hipotézis vizsgálatára: 

Tézis II.: A vásárlói magatartás motivációkhoz köthető pszichológiai jellemzőinek 

eltérései stabil magatartás mintákat írnak le a bolton belüli viselkedésre vonatkozóan.  

(A, C, D, F, H, I) 

A gyors szegmentációs eljárás a Limbic Type® rendszerén alapul. A Limbic Type® 

modell fiziológiai mérésekre épült eljárás. (Saját publikációim a piackutatáshoz 

kapcsolódó fiziológiai mérések témaköréből: C, D, H, I) A Limbic Type® modell másik 

sajátossága, hogy a vásárlók motivációihoz kötődik. (Motivációkhoz kötődő saját 

publikációm: F, a vásárláshoz, vásárlói magatartáshoz kötődő publikációm: A) Az első 

módszertan skáláinak összeállítása után összevetettem az alanyok egyes skálákon kapott 

pontszámait a szenzoros élménykeresési magatartás skála 7 itemes rövidített változatán 

(SSS-7-HU) elért pontszámaival. A következő al-hipotéziseket vizsgáltam meg az 

összevetés során: 

 hipotézis 2.1: Egyensúlyra törekvés: negatív korreláció 

 hipotézis 2.2: Stimuláció keresés: pozitív korreláció 

 Hipotézis 2.3: Dominanciára törekvés: pozitív korreláció 

 Hipotézis 2.4: Nem eredményes kiemelkedően magas korrelációs értékeket, de 

szignifikáns eredmény lesz, mert az SSS-7-HU a szélsőséges viselkedéseket is 

méri, a mi mintánk pedig „átlagosnak” mondható. 

Az al-hipotéziseket a statisztikai számítások igazolták mind a négy esetben, ezért 

elfogadtam őket. Tehát az első módszertan skálái konkurensen validálhatók az SSS-7-HU 

skálával. A konkurens validálás mellett a longitudinális vizsgálat során ellenőriztem azt is, 
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hogy az egyes skálaitemekre adott válaszok milyen stabilitással rendelkeznek. Mivel a 

skálákon adott válaszokat a kitöltő személy pillanatnyi hangulata, kedve és állapota is 

befolyásolják, így azt ellenőriztem, hogy a személy véleménye változott-e olyan mértékben 

a két kitöltés között, hogy „jellemzőről” „nem jellemzőre” változott volna. Minden 

skálaitemnél 70 % feletti konzisztenciát kaptam, valamint a 24 itemből 17 esetben ez az 

érték 80% felett volt, így a kapott skálát megfelelően stabilnak találtam. 

A két vizsgálat eredményei alapján a második hipotézis elfogadtam. 

 

A második módszer kidolgozása és az abból kapott élménypreferenciák eredményei 

irányulnak a harmadik hipotézis vizsgálatára: 

Tézis III.: A Q-módszertanra alapozható olyan mérőeszköz kidolgozása, amely az 

eladáshelyi vásárlásélmény preferenciák különbözőségeinek feltárására alkalmas.  

(E, G, K, M) 

A második módszertan kidolgozásának egyik célja az volt, hogy tovább finomítsam és 

mélyebben feltárjam a vásárlói magatartás motivációs szegmenseit. Ehhez olyan sajátos 

igényű módszertant kellett használnom, amely működőképes lehetett kisebb mintákon is, 

valamint olyan nehezen mérhető, számszerűsíthető és kifejezhető témakörökben is 

alkalmazható, mint a szubjektív élmények és tapasztalatok skálán való elhelyezése, 

ugyanakkor erősnek számított abból a szempontból, hogy matematikai statisztikai 

módszereket alkalmaz. (Saját publikációim, amelyekben különböző szubjektív élményeket 

és vélekedéseket mértem fel Q-módszertan segítségével: általános termékélmény 

területéről: E, mindennapi intelligens termékekkel kapcsolatban: G, közlekedéstudományi 

területről: K, biztonsági kultúrával kapcsolatos attitűdök felmérése: M) 

A második módszertan kidolgozása során a Q-módszertan állításkészletével a 

lehetőségekhez mérten lefedtem a lehetséges vásárlói in-store élmények körét. Ezek után 6 

al-mintát képezve feltártam az egyes csoportok élménypreferenciáit. 

Az eredmények alapján a harmadik hipotézist elfogadtam. 
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A második módszertan alapján kapott élménypreferencia eredmények, és azok összegzése 

irányult a negyedik hipotézis alátámasztására. 

Tézis IV.: Az eladáshelyi élménypreferenciák eltérésein alapuló szegmentációs 

módszer segítségével mélyebben feltárhatóvá válnak a motivációs csoportokon 

alapuló szegmensek, és azonosíthatók: 

a) a különböző motivációs csoportokon alapuló szegmensek közös eladáshelyi 

élménypreferenciái  

b) a szegmenseket egymástól megkülönböztető eladáshelyi 

élménypreferenciák. 

(J, N, O, P) 

Az eladáshelyi élménypreferenciákon alapuló (az alkalmazott modellt teljes körűen 

bemutató saját publikációm: O, az élmények témaköréhez kapcsolódó további 

publikációm: P) szegmentációs módszer alapján külön-külön feltártam és elemeztem a 

motivációs szegmenseket, majd a kapott eredményeket összevetettem egymással annak 

érdekében, hogy azonosítsam a csoportok közötti azonos eladáshelyi vásárlásélmény 

preferenciákat, illetve a szegmenseket egymástól megkülönböztető preferenciákat. 

(Publikációim a preferenciákhoz kapcsolódóan: személyautókra alkalmazottan: J, 

intelligens termékek használatáról: N) 

A Q-módszertanos vizsgálatok eredményeit összefoglaló részben rámutattam azokra a 

pontokra ahol az egyes szegmensek eltérnek egymástól, tehát azonosítottam a pontokat 

ahol differenciált eszközökkel lehet megszólítani az egyes vásárlói csoportokat. 

Azonosítottam azokat az alap-érték preferenciákat, amelyek szinte minden szegmensnél 

jelen vannak, és amelyek olyan forró pontokat jelentenek, mint a fizikai körülmények. 

Ezeknek az alap értékeknek az a fő jellemzőjük, hogy nem meglétük jelent jutalmat a 

vásárlók számára, hanem hiányuk teremt olyan motiváció csökkenést, hogy a vásárlók 

szívesebben fogják elkerülni az üzletet. Az alapértékeken kívül azonosítottam az egyes 

szegmensekre jellemző jutalom faktorokat, amelyek által azok könnyebben 

megszólíthatók. 

A fentiek alapján a 4. Hipotézist is elfogadtam. 
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4.2.  TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK, LEHETŐSÉGEK 
 

Disszertációmban elsősorban a szegmentációs módszertanok fejlesztésére koncentráltam. 

A gyors szegmentációs eljárás ötlete a gyakorlati mérések oldaláról érkezett, és utána a 

projektben használhatónak is bizonyult. Azonban a módszer több területen is 

továbbfejleszthető. A skálák egyik továbbfejlesztési lehetősége lenne az, hogy külön 

skálák készüljenek a két nem számára. Véleményem szerint ez még nem bonyolítaná 

gyakorlatban olyan mértékben az in-store méréseket, hogy kivitelezhetetlenné válnának 

ezáltal. 

Maga a Limbic Type® modell leírása is külön fejezet szentel az életkor változásával járó 

motivációk változásainak. (Häusel, 2008, old.: 117-132) A projekt kapcsán az in-store 

kutatáshoz csak egy módszert fejlesztettünk, és az állítások megfogalmazásánál nem 

szabtuk azt egyik korosztályra sem. Kifejezetten egy általánosan alkalmazható mérőeszköz 

összeállítása volt a célkitűzésünk, olyan típusú in-store vizsgálatokhoz, amikor bármely 

korosztály a vizsgálat alanyai közé kerülhet. A skálák továbbfejleszthetők olyan irányba is, 

hogy az egyes korosztályokra pontosabban szabott mérőeszközök álljanak rendelkezésre. 

Az első módszertan esetén további fejlesztési lehetőség az, hogy disszertációban csak 

említett finomabb csoportosítás skálái is elkészüljenek, ehhez elsősorban nagyobb számú 

adatra lenne szükség, mint a jelenlegi minta, valamint a lehetséges itemeket is módosítani 

kellene kis mértékben azokon a skálákon, ahol nem volt megfelelő a Cronbah alfa illetve a 

Theta mutató. 

Az első módszertan már említett továbbfejlesztési lehetősége az, hogy a jelenlegi főcsoport 

meghatározáson kívül alkalmas profilkészítésre is. Ez elsősorban olyan in-store 

vizsgálatoknál lehet hasznos, amikor kisszámú alannyal végeznek mérést, főképp kvalitatív 

jelleggel. 

A második módszertannal van lehetőség egy adott üzletláncot, korcsoportot, vagy egyéb 

szegmenseket vizsgálni és feltárni a szegmensen belüli szubjektív élmény kategóriákat. 

Jelen disszertáció keretei között még ilyen módon nem alkalmaztam, de terveim között 

szerepel a továbbiakban ilyen típusú adatfelvételt végezni a meglevő állításkészlettel. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A disszertációban bemutatott szegmentációs módszertanok elkészítésével az volt a célom, hogy a 

gyakorlatban is alkalmazható mérő eszközöket készítsek, amelyek akár önállóan, akár egyéb 

kutatások kiegészítéseként megállják a helyüket.  

A disszertációban két szegmentációs eljárást dolgoztam ki. Az első, „gyors szegmentációs 

módszertan” a Limbic Type® rendszerét alapul vevő, vásárlási döntések motivációi alapján 

szegmentáló teszt megalkotásánál az egyik lényeges szempont az volt, hogy egy egyszerűen 

használható, önkitöltős eszköz legyen. 

A második módszertan kidolgozásánál egy mélyebb, feltáró jellegű eszköz létrehozása volt a 

célom. A vásárlás élménye mindenki számára szubjektív és szituáció-függő, ezért a vásárlási 

élmény vizsgálatához egy, a szubjektivitást leginkább megőrző módszertan alkalmazása volt 

az ideális. A hagyományos kérdőíves kutatások, vagy a reprezentatív mintára épülő 

kvantitatív és kvalitatív kutatásokkal szemben, a Q módszertan kis mintán, de az egyéni 

szubjektivitás megőrzésével tesz lehetővé kvantitatív elemzéseket. 

A disszertáció empirikus kutatásokat ismertető részében bemutatott két módszertan kialakítása és 

az eszközök, mint „végeredmények” a következő tézisek vizsgálatára, alátámasztására irányulnak: 

Tézis I.: A bolton belüli magatartáson alapuló különbségek feltárása a piacszegmentáció még 

viszonylag kiaknázatlan területe, így a vásárlói magatartás mélyebb megértésén alapuló 

szegmentációs megoldások alkalmazása a gyártók és a kereskedők számára egyaránt új 

lehetőségeket nyithat a vásárlói és ezáltal a fogyasztói döntések befolyásolására. 

Tézis II.: A vásárlói magatartás motivációkhoz köthető pszichológiai jellemzőinek eltérései 

stabil magatartás mintákat írnak le a bolton belüli viselkedésre vonatkozóan. 

Tézis III.: A Q-módszertanra alapozható olyan mérőeszköz kidolgozása, amely az eladáshelyi 

vásárlásélmény preferenciák különbözőségeinek feltárására alkalmas. 

Tézis IV: Az eladáshelyi élménypreferenciák eltérésein alapuló szegmentációs módszer 

segítségével mélyebben feltárhatóvá válnak a motivációs csoportokon alapuló szegmensek, és 

azonosíthatók: 

a) a különböző motivációs csoportokon alapuló szegmensek közös eladáshelyi 

élménypreferenciái  

b) a szegmenseket egymástól megkülönböztető eladáshelyi élménypreferenciák.  
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SUMMARY 
 

The purpose of developing the segmentation methodologies presented in my thesis was to create 

measurements tools for the practical use that are suitable for application on their own or as an 

addition to other researches. In my thesis  

I developed two segmentation procedures. When creating the first test, the „quick segmentation 

methodology” based on the Limbic Type® system that performs segmentation according to the 

motivations of purchase decisions, on of the important aspects was to have an easy-to-use tool that 

is filled in automatically.  

For the elaboration of the second methodology, my objective was to formulate a tool of a more 

thorough and exploratory kind. Purchasing goods is subjective and situation-dependent experience 

for every individual, therefore the ideal methodology to be applied for the examination of shopping 

experience was one that maintained as much of this subjectivity as possible. Unlike traditional 

questionnaire surveys or quantitative and qualitative research methods based on representative 

samples, the Q methodology is based on a small sample, but enables quantitative examinations with 

keeping the individual subjectivity.  

Concerning the two elaborated methodologies I formulated the following Theses: 

Thesis I.: Revealing the consumer-behaviour-centered segmentation possibilities of 

segmentation practice based on in-store (customer) behaviour can open new dimensions in 

understanding and influencing consumer behaviour. 

Thesis II.: The differences in the motivation-related psychological characteristics of customer 

behaviour describe stable behaviour patterns concerning in-store behaviour.  

Thesis III.: The elaboration of a measuring device suitable for disclosing differences in in-

store shopping experience preferences can be based on Q-methodology. 

Thesis IV.: With the segmentation method based on the differences of in-store experience 

preferences, the segments based on motivation groups can be explored more thoroughly, and 

it is possible to identify: 

a) the common in-store experience preferences based on the different motivation groups  

b) the in-store experience preferences that differentiate the segments.  
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1. FOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉRDÉSSOR 
 
Az alábbi kérdőívet a Mobil pupillometrikus szemkamerás vizsgálatokkal kapcsolatos 
kutatások felméréshez dolgoztuk ki. Kitöltése anonim. Az adatokat a kutatás 
szűrőkérdőívének kidolgozásához használjuk fel. Köszönjük, hogy a kitöltéssel segítette a 
munkánkat! 

 

1. Figyelmesen olvassa el az itt található mondatokat! Az utánuk felsorolt két lehetőség 
közül jelölje be azt, amelyik inkább jellemző Önre, vagy azt, amelyik inkább megfelel 
ízlésének vagy érzéseinek. Lehetséges, hogy egyes esetekben úgy találja, hogy mindkét 
állítás jellemző Önre. Kérjük, ilyenkor mégis válassza ki a két állítás közül azt, amelyik 
közelebb áll az érzéseihez. Lehetnek olyan esetek is, ahol egyik lehetőség sem áll Önhöz 
igazán közel. Ilyen esetben jelölje be azt a lehetőséget, amely kevésbé idegen, kevésbé 
ellenszenves az Ön számára. Nagyon fontos, hogy minden esetben csak egyet válasszon ki 
a lehetőségek közül! Nincsenek jó vagy rossz válaszok.  
 

1 
(A) Szeretem a vad házibulikat, ahol semmi sem tilos.   

(B) Jobban kedvelem a csendes összejöveteleket, ahol jól lehet beszélgetni.   

2 
(A) Szívesen lennék hegymászó.   

(B) Nem tudom megérteni, hogy egyesek miért kockáztatják a nyakukat 

hegymászással. 
  

3 

(A) Nem szívesen próbálnék ki olyan szert, aminek különös, vagy veszélyes 

hatása lehet. 
  

(B) Szívesen kipróbálnék egyet azok közül a szerek közül, melyek 

hallucinációkat okoznak. 
  

4 
(A) Értelmes ember elkerüli a veszélyes tevékenységet.   

(B) Néha szeretek olyan dolgokat csinálni, amik egy kicsit félelmetesek.   

5 
(A) Az a tapasztalatom, hogy az élénkítő szerek nem jól hatnak rám.   

(B) Szeretek feldobott állapotban lenni.   

6 
(A) Szívesen kipróbálnám az ejtőernyős ugrást.   

(B) Nem szívesen ugranék ki egy repülőgépből.   

7 
(A) Kedvelem az olyan barátokat, akik izgalmasan kiszámíthatatlanok,   

(B) Azokat a barátokat szeretem, akik megbízhatóak, kiszámíthatóak.   

8 
(A) Szívesen töltöm az időmet otthon, ismerős környezetben.   

(B) Nyugtalan leszek, ha hosszabb ideig otthon kell ülnöm.   

9 
(A) Nincs türelmem a tompaagyú, vagy unalmas emberekhez.   

(B) Szinte mindenkiben tudok valami érdekeset felfedezni, akivel csak 

beszélek. 
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2. Döntse el az alábbi állításokról, hogy azok milyen mértékben jellemzőek Önre! 
 

  
egyáltalán 

nem 
jellemző 

nem 
jellemző 

általában 
nem 

jellemző 

kis 
mértékben 

jellemző 
jellemző 

teljes 
mértékben 

jellemző 

1 
Ugyanazokban az üzletekben szoktam 
vásárolni. 

1 2 3 4 5 6 

2 Mindig írok bevásárló listát 1 2 3 4 5 6 

3 
Új műszaki cikkek vásárlása során fontos 
döntési szempont számomra a termék 
márkája. 

1 2 3 4 5 6 

4 Szeretem a divatot. 1 2 3 4 5 6 

5 
Nem veszem igénybe az eladók 
segítségét a boltban 

1 2 3 4 5 6 

6 Sokat foglalkozom a részletekkel 1 2 3 4 5 6 

7 
Alaposan mérlegelem a vásárlási 
döntéseimet 

1 2 3 4 5 6 

8 
Szabadidőmben szívesen vennék igénybe 
wellness szolgáltatásokat. 

1 2 3 4 5 6 

9 Nehezen bízom meg másokban 1 2 3 4 5 6 

10 Ragaszkodom a szabályok betartásához. 1 2 3 4 5 6 

11 Inkább pesszimista vagyok 1 2 3 4 5 6 

12 Van törzsvásárlói kártyám 1 2 3 4 5 6 

13 Szeretek kitűnni a tömegből  1 2 3 4 5 6 

14 Szívesen próbálok ki extrém sportokat. 1 2 3 4 5 6 

15 
Hajlandó vagyok a jobb minőségű 
alapvető élelmiszerekért többet is fizetni. 

1 2 3 4 5 6 

16 Óvatos vagyok 1 2 3 4 5 6 

17 Igyekszem hazai termékeket vásárolni 1 2 3 4 5 6 

18 
Csak azt veszem meg amit előre 
elterveztem. 

1 2 3 4 5 6 

19 Nehezen fogadom el az új dolgokat 1 2 3 4 5 6 

20 Mindenben az újat keresem. 1 2 3 4 5 6 

21 
Számomra fontos, hogy elérjem saját 
teljesítőképességem határait. 

1 2 3 4 5 6 

22 Nem szeretem a túl nagy választékot. 1 2 3 4 5 6 

23 
Fontos nekem, hogy mások nagyra 
értékeljenek. 

1 2 3 4 5 6 

24 
Ha olyan helyen vagyok, vásárlás közben 
szívesen beülök egy kávéra. 

1 2 3 4 5 6 

25 
Sok időt töltök a otthonom 
csinosításával. 

1 2 3 4 5 6 

26 Kitartok egy-egy üzletlánc mellett 1 2 3 4 5 6 

27 
Nem viselek szívesen olcsó 
ruhadarabokat. 

1 2 3 4 5 6 

28 
Szívesen veszem, ha nagyobb boltokban 
számíthatok az eladók segítségére. 

1 2 3 4 5 6 

29 
Fontos számomra, hogy a parfümöm 
eredeti legyen. 

1 2 3 4 5 6 
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30 
Gyakran előfordul velem, hogy valami 
hírtelen megtetszik, és azt rögtön meg is 
veszem. 

1 2 3 4 5 6 

31 
Ruhák vásárlása során fontos döntési 
szempont számomra a márka. 

1 2 3 4 5 6 

32 
Vásárlás közben szívesebben 
hagyatkozom a megérzéseimre, mint egy 
bevásárló listára. 

1 2 3 4 5 6 

33 
Szeretem a divatos, de mégsem túl drága 
ruhákat. 

1 2 3 4 5 6 

34 Szeretem a régi, megbízható márkákat 1 2 3 4 5 6 

35 
Véleményem szerint a dolgokat inkább 
csinálni kell, mintsem hosszasan 
tervezni. 

1 2 3 4 5 6 

36 Szeretek sokféle termék közül válogatni. 1 2 3 4 5 6 

 

3. Kérem mondja meg, hogy az alábbi fogyasztási cikkek, vagyontárgyak közül mivel rendelkeznek 

Önök a háztartásban? Jelölje meg a megfelelő mezőt! 
 

 Termék 
Rendelkezik 

vele 

Nem 
rendelkezik 

vele 

Nem 
válaszolok 

Nem 
tudom 

1 Hagyományos színes televízió     

2 LCD, Plazma TV     

3 Music Center     

4 DVD-lejátszó     

5 Videokamera     

6 Kettő vagy több autó     

7 Digitális fényképezőgép     

8 Asztali számítógép     

9 Laptop, notebook     

10 kéziszámítógép (iPaq, PDA)     

11 Multifunkcionális tűzhely 
(sütés, mikrohullám, grill) 

    

12 Hétvégi ház, nyaraló     

13 Automata mosógép     

14 Mosogatógép     

15 Elektromos kézifúró     

16 Sarokcsiszoló     

17 Mikrohullámú sütő     

18 Benzinmotoros fűnyírógép     

19 Fagyasztószekrény, vagy 
legalább 3 polcos fagyasztó a 
mélyhűtőben 

    

20 Kettőnél több hordozható 
rádió CD lejátszóval 

    

21 Otthoni szauna     

 
 
4. Mi az Ön neme? 
 1 – Férfi 
 2 – Nő  
 
5. Melyik évben született?  …………………. évben  (  ) nem válaszolok 
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6. Tényleges Jelenlegi családi állapota az alábbiak közül melyik? 
1- Nőtlen, hajadon 
2- Házas, vagy élettársa van 
3- Elvált, külön él 
4- Özvegy  

 
7. Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

1- Nem járt iskolába 
2- Kevesebb mint 8 általános 
3- 8 általános 
4- Szakiskola 
5- Szakmunkásképző 
6- Szakközépiskolai érettségi 
7- Gimnáziumi érettségi 
8- Főiskolai diploma vagy felsőfokú technikum 
9- Egyetemi diploma 

 
8. Járt-e olyan iskolába amit elkezdett, de nem fejezett be? 

1- Igen 
0- Nem 

 
9. Mi az állandó lakhelye (város, település neve)? 
 

…………………………………………………………………………….. 
1- Itt született és azóta is itt él. 
2- Itt született, de lakott már máshol is. 
3- Nem itt született, de kisgyermekkorától itt él. 
4- Nem itt született, iskolás korában, vagy már felnőttként költözött ide. 

 
10. Milyen jellegű épületben van a lakása? 

1- Önálló családi ház (villa is) 
2- Többlakásos családi ház 
3- Sorház, társasház 
4- Régi városi emeletes tömbház 
5- Újabb városi emeletes tömbház 
6- Téglablokkos lakótelepi épület 
7- Panel lakótelepi épület 
8- Egyéb, éspedig:…………………………………………………………………………….. 

 
11. Milyen jogcímen lakik ön ebben a lakásban? 

1- Tulajdonosként 
2- Haszonélvezőként 
3- Főbérlőként 
4- Eltartási szerződés alapján eltartóként 
5- Családtagként 
6- Jogcím nélküli lakáshasználóként 
7- Szívességi alapon 
8- Albérlőként 
9- Egyéb 

 
12. Mekkora ennek a lakásnak az alapterülete? 
 

………………………….m
2
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13. Hányan élnek az önök háztartásában? 
 

…………………………………. darab személy 
 
14. Voltak-e Önök az elmúlt években nyaralni, üdülni? 

1- Nem voltunk 
2- Voltunk, mégpedig Magyarországon 
3- Voltunk, külföldön (is) 
4- Nem válaszolok / nem tudom 
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2. TEREPMEGFIGYELÉSI JEGYZŐKÖNYV FELÉPÍTÉSE 
 

 

 

Érzékelt tulajdonságok/megtapasztalás alapú  

Szépség, esztétikus élmények: 

Mire törekszik az üzlet? Egyáltalán ez 

szempont? Van benne valamilyen trend? 

Követik a divatot? Milyen az esztétikáról és a 

rendezettségről az első összbenyomás? 

Érzékszervekre ható tényezők: 
 

 látás/látvány 
 Milyen látványelemek vannak az üzletben? 

Próbálnak ezzel befolyásolni? 

 hallás  Van háttérzene vagy háttérzaj? 

 tapintás 
 Megpróbálják bevonni ezt az érzékszervet is a 

vásárlásba? Ha igen, akkor hogyan? 

 illat 
 Fordítanak gondot erre az érzékszervre? 

Próbálnak befolyásolni általa? 

Módszerek és érdekességek a kihelyezésekben 

Milyen kihelyezési formákat alkalmaznak 

(nagyjából)? Van ezekben valami szokatlan, 

vagy csak az adott üzletre jellemző?  

Fizetett - Személyes kommunikációs eszközök Pl: kóstoltató ember 

Fizetett - Nem Személyes kommunikációs 

eszközök 
Pl: display, reklámtábla, akciósújság 

Nem Fizetett - Személyes kommunikációs 

eszközök 

Az eladók kommunikációs stílusa tartozik ide. 

Segítőkészség, vevőkkel való kommunikáció, 

vagy a vevők elkerülése, stb. 

Nem Fizetett – Nem Személyes kommunikációs 

eszközök 
Pl: apróhirdető tábla a kijáratnál 
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Érzékelt tulajdonságok/hasznosság alapú 
  

Fizikai komfort Megvilágítás, hőmérséklet, zaj 

Védettség/biztonság vagyonbiztonság, tájékozódási biztonság, ami 

kicsit a kihelyezésektől is függ 

Minőség Mennyire sugall minőséget a bolt megjelenése, 

elrendezése a használt anyagok, az eladók 

ruhái, a biztonsági őrök, összbenyomás 

Hatékonyság Mennyire lehet hatékonyan vásárolni, 

megtalálni, elpakolni, fizetni 

Szexuális „vonzóság” Próbálnak-e hatni nemekre? 

Extra szolgáltatások a térben   (Pl: fiúmegőrző) 

 

 

 

Kifejezéshez kapcsolódó/megtapasztalás alapú   

Kiváltott alapérzelem öröm, vidámság, szeretet, nyugalom…. 

Kreativitás megmozgatása Keresésben, áruk összeszedésében, 

eszközhasználatban… 

Kifejezéshez kapcsolódó/hasznosság alapú   

Magasabb rendű érzelmek Pl: kikapcsolódást nyújt az eladótér, időseknek 

társas kapcsolatot,  

Gyors/azonnali döntésre kényszerítő tényezők Vannak-e olyan kihelyezések, amelyek azt 

sugallják, hogy MOST kell megvenni valamit, 

még ha nem is terveztük előtte? Akciók jelölése 

a térben? Van-e "csak itt csak most" jellegű 

ajánlat a térben? Akciós újságok? Katalógus? 

„Bújtatott reklámok”  Közös termék kihelyezések, árukapcsolások. 

Esztétikai kiegészítőnek álcázott 

vásárlásösztönzők. 
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Szimbolikus jutalmak/megtapasztalás alapú   

Identitásként megélhető  Erősíti a hely az identitást, például „hazaiság” 

vagy bármilyen csoporthoz tartozás 

kihangsúlyozásával? 

Választási lehetőségek/termékválasztás A kihelyezések és az elrendezés kihangsúlyozza-

e a nagy termékválasztékot? Próbálnak nagyon 

sok lehetőséget kínálni, vagy strukturálással ezt 

a túl nagy választékot igyekeznek kisebbnek, 

átláthatóbbnak mutatni? 

Megismerés/felfedezés kihívása  A vásárlás közben kihívást jelent-e a tér 

felfedezése? Ad ez külön élményt vagy esetleg 

bosszantó? 

Korrekt tájékoztatás (árak, elhelyezések) Van e rendetlenség, kicsit félrevezető vagy félre 

érthető csalogató feliratok, nem jó helyen levő 

termékek, stb. 

Szimbolikus jutalmak/hasznosság alapú   

Státuszt jelentő  A vásárlás az adott boltban státuszt jelent 

negatív vagy pozitív irányban? Megjelenik ez a 

berendezésekben, kommunikációban, 

atmoszférában? 

Csoporthoz tartozást jelentő  Az üzletben való vásárlás megerősít valamilyen 

csoporthoz tartozásban? Az üzlet berendezésén, 

kommunikációján ez látható? Esetleg van 

kiemelten olyan, hogy bizonyos helyekre csak 

egy adott csoport tagja mehet be? 
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3. TEREPMEGFIGYELÉS ÜZLETLISTA  

Üzletlánc Típus Cím Megfigyelő(k) 

Adidas 
Originals 

ruházat 1061 Andrássy út 37. 
Hegedűs Melinda, 

Somlyó Tamás 

C&A ruházat 1117 Október 23. utca (Allee) 
Bakó Noémi, Nagy 

Zsuzsa 

CBA élelmiszer 1092 Bakáts tér 3. Lógó Emma 

Douglas 
drogéria 

parfüméria 
1117 Október 23. utca (Allee) 

Szűcs Anna, Makai 
Evetke 

Elektroworl
d 

műszaki cikk 1117 Október 23. utca (Allee) 
Boross Judit, Kucsora 

Szilvia 

G-Roby élelmiszer 1085 Krúdy Gyula u. 20. Lógó Emma 

iStyle műszaki cikk 1061 Andrássy út 36. 
Hegedűs Melinda, 

Somlyó Tamás 

Jackpot ruházat 1117 Október 23. utca (Allee) 
Bakó Noémi, Nagy 

Zsuzsa 

Jeans Club ruházat 1117 Október 23. utca (Allee) 
Bakó Noémi, Nagy 

Zsuzsa 

L'OCCITANE 
drogéria 

parfüméria 
1062 Váci út 1-3 (WestEnd City 

Center) 
Szűcs Anna, Makai 

Evetke 

Louis 
Vuitton 

ruházat 1061 Andrássy út 24. 
Hegedűs Melinda, 

Somlyó Tamás 

Media Markt műszaki cikk 
1062 Váci út 1-3 (WestEnd City 

Center) 
Boross Judit, Kucsora 

Szilvia 

PANASONIC műszaki cikk 1117 Október 23. utca (Allee) 
Boross Judit, Kucsora 

Szilvia 

SPAR élelmiszer 1095 Mester u. 30-32 Lógó Emma 

StarKing 
APPLE 

műszaki cikk 1117 Október 23. utca (Allee) 
Boross Judit, Kucsora 

Szilvia 

Stradivarius ruházat 1117 Október 23. utca (Allee) 
Bakó Noémi, Nagy 

Zsuzsa 

Tesco hipermarket 2040 Kinizsi út 1–3 Lógó Emma 

Yves Rocher 
drogéria 

parfüméria 
1067 Teréz Krt. 27. 

 
Szűcs Anna, Makai 

Evetke 
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4. Q-MÓDSZERTAN ÁLLÍTÁSKÉSZLET 
 

1. Úgy érzem, ebben az üzletben minden a helyén van. 

2. Az üzletben könnyen tudok tájékozódni. 

3. Az üzlet elrendezése számomra nem logikus felépítésű. 

4. A vásárlás során ebben az üzletben gyakran használom a kreativitásomat. 

5. Az üzletben úgy érzem, hogy van „vezetett útvonal”. 

6. Ebben az üzletben átélhetem a „felfedezés” élményét. 

7. Ebben az üzletben szabadnak érezhetem magam. 

8. Ebben az üzletben lenni jó időtöltés. 

9. Ebben az üzletben lenni kifejezetten idegesítő. 

10. Ebbe az üzletbe mindig felüdülés bemenni. 

11. Úgy érzem, hogy az üzlet kialakítása segíti a céltudatos gyors vásárlást. 

12. Ebben az üzletben mindig sokféle látványos akció van. 

13. Az üzletben „keresgélni” lehet/kell. 

14. Úgy érzem, hogy ebbe az üzletbe járni divatos dolog. 

15. Az üzlet levegője fülledt vagy kellemetlen. 

16. Az üzlet hőmérséklete kellemetlen számomra. 

17. Az üzletben kellemetlen a háttérzaj vagy a háttérzene. 

18. Az üzlet belső kialakítása olyan esztétikai élmény, amiért szívesen térek oda vissza máskor 

is. 

19. Az üzletben számomra kellemes illatok vannak. 

20. Az üzletben számomra kellemetlen szag van. 

21. Az üzlet atmoszférája nyomasztó. 

22. Úgy érzem ez az üzlet illik a személyiségemhez. 

23. Amikor itt vásárolok, gyakran érzem azt, hogy anyagilag „jól jártam”. 

24. Az üzlet berendezése szokványos, átlagos. 

25. Az üzlet berendezése kifejezetten egyedinek tűnik. 

26. Az üzletnek barátságos hangulata van. 

27. Az üzlet berendezése a legújabb divatot követi. 

28. Az üzlet berendezése exkluzivitást sugall. 

29. Az üzlet berendezése minőséget sugall. 

30. Az üzlet elegáns. 

31. Igénytelennek érzem az üzlet kialakítását. 

32. Az üzlet rideg. 
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33. A használt arculati elemek helyenként agresszívnek hatnak. 

34. Az üzletben zsúfoltság érezhető. 

35. Az üzletben szerintem megfelelő a termékválaszték. 

36. Úgy érzem, ebben az üzletben olyan kevés termék van, hogy szinte nincs is válaszék. 

37. Úgy érzem, hogy az üzletben sokszor nyomasztóan túl nagy a termékválaszték. 

38. Ebben az üzletben vásárolni magasabb életszínvonalat tükröz. 

39. Az üzletben való vásárláshoz szorosan hozzátartozik az „ennyi luxust megengedhetek 

magamnak” érzés. 

40. Az üzletben való vásárlás számomra egy bizonyos csoporthoz tartozást is kifejez. 

41. Alacsony státuszú üzlet. 

42. Az üzletet kialakítását „családbarátnak” érzem. 

43. Ebben az üzletben szerintem az idősebbek is könnyen eligazodnak. 

44. Ebben az üzletben figyelnem kell, mert úgy érzem, becsaphatnak. 

45. Úgy érzem, hogy itt korrekt a vevők tájékoztatása. 

46. Ebben az üzletben nehezen találom meg a termékhez tartozó árat. 

47. Az üzletben hasznos és könnyen elérhető információkat találok a termékekről, ami 

megkönnyíti a vásárlási döntésemet. 

48. A feltüntetett árak között gyakran találok félrevezető információkat. 

49. Megbízom ebben az üzletben. 

50. Az akciós termékek kihelyezésénél előfordulhat, hogy apró betűs „rejtett részek” is 

találhatók, ami félrevezethet. 

51. Örömmel tölt el, ha ebbe az üzletbe készülök. 

52. Általában alig várom, hogy kijöhessek ebből az üzletből. 

53. Innen mindig vidáman távozom. 

54. Különlegesnek érzem magam már csak attól is, hogy ebben az üzletben vásárolhatok. 

55. Az üzlet berendezése megfelelő körülményeket biztosít a termékek nyugodt ki vagy 

felpróbálásához. 

56. Az ebben az üzletben vásárolt termékek egyértelműen felismerhetők. 

57. Az üzletben dolgozók kedvesek és udvariasak. 

58. Az üzletben dolgozók jellemzően barátságtalanok. 

59. Itt könnyen kaphatok eladói segítséget, ha igénylem, de nem érzem, hogy rám telepednének. 

60. Az eladók meg sem próbálnak segíteni, szinte „elkerülik” a vevőket. 

61. Az eladókat ebben az üzletben túl rámenősnek érzem, akkor is segíteni próbálnak, ha nekem 

nincs rá szükségem. 

62. Úgy érzem, hogy ebben az üzletben folyton megfigyelnek. 

63. Tudok azonosulni az üzletben kínált márkával/márkákkal. 



149 
 
 

64. Az eladótérben meg tudok pihenni, ha szükséges. 

65. Az eladótér kulturált lehetőséget biztosít a várakozók (kísérők) számára is. 

66. Az üzletben általában a kasszánál, a próbafülkénél vagy a vevőszolgálaton várakozni kell. 

67. Az üzlet dolgozói általában kifejezetten jó külsővel rendelkeznek. 

68. Itt érzem, hogy igazán férfi/nő lehetek. 

69. Ebben az üzletben ügyelnem kell az értéktárgyaimra. 

70. Az üzlet meglátogatása csoportosan (a barátaimmal vagy a családommal) egyfajta 

szórakozást is jelent. 

71. Amikor itt vásárolok, úgy érzem, hogy hozzájárulok a természeti környezet megóvásához. 

72. Úgy érzem ebben az üzletben fontosak az igényeim és a véleményem. 
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5. KIEGÉSZÍTSEK A Q-MÓDSZERTAN MATEMATIKAI HÁTTERÉHEZ 
 

5.1. AZ ELEMEZHETŐSÉG FELTÉTELEI 
 

A statisztikai elemzés során első lépésként meg kellett győződnünk arról, hogy az 

adatállományunk faktorelemzésre alkalmas. A faktoranalízissel foglalkozó 

szakirodalmakban 3-tól 10-ig terjedő eltérő irányszámokat találunk arra vonatkozóan, hogy 

egy változóra összesen hány esetnek „illik” jutnia ahhoz, hogy a faktorelemzés elvégezhető 

legyen. Mindezek mellett általánosan ajánlott legalább 100 eset megléte. Mivel a Q-

módszertanban a faktoranalízist más feltételek között használjuk, mint az R-

módszertanoknál, valamint a 100 eset megléte azt jelentené, hogy a gyakorlatban a 

vizsgálat alanyai minimum 100 inger (a későbbiekben ismertetett vizsgálatban ezek a 

változók „állítások” lesznek) rendezésével kellene, hogy dolgoznak, ami kiemelkedően 

magas mentális megterhelést jelentene, így ezektől az „ökölszabályoktól” kis mértékben el 

lehet térni. (Izsó Horváth 2006 21.o.) 

A későbbiekben ismertetett konkrét számítások során kétféle ellenőrzést végeztünk az 

adatállomány faktorelemzésre való alkalmasságára vonatkozóan. Egyrészt KMO mértéket 

(Kaiser-Meyer-Olkin kritérium) számítottunk, amely az egyik legfontosabb mérőszáma 

annak megítélésében, hogy a változók – a páronkénti korrelációs együtthatóik nagysága 

alapján - mennyire alkalmasak a faktorelemzésre. A KMO mérték a korrelációs mátrixhoz 

egy 0 és 1 közé eső számot rendel az alábbi képlet alapján: 

 

(2)  

 

ahol rij az i-edik és j-edik változók korrelációs együtthatója, qij pedig az i-edik és j-edik 

változó parciális korrelációs együtthatója. A KMO mérték legalább 0,5 kellett, hogy legyen 

ahhoz, hogy alkalmas legyen az adatállomány a faktorelemzésre. 
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A KMO mérték mellett elvégeztük a Bartlett-tesztet is, amely más alapokon szintén azt 

vizsgálja, hogy a változóink az alapsokaságban korrelálatlanok-e. A teszt ezt az esetet 

veszi nullhipotézisnek, és az a cél a teszt során, hogy ezt elutasítsuk, hiszen a faktoranalízis 

feltétele, hogy lehetőleg minél erősebben korreláljanak egymással a változók. A 

nullhipotézis konvenció alapján 0,05 szignifikancia szintnél – vagy az alatt - vethető el.  

 

5.2.  A FAKTOROK SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

A faktorok számának meghatározására több módszer is rendelkezésre áll. Mivel feltáró 

(exploratív) jelleggel végeztük a faktoranalízist, így nem volt a priori kritérium, amely 

megadná a várt faktorok számát, azok viszonyát (ahogy az a megerősítő faktorelemzésben 

megjelenik). Először mindig a Kaiser-kritérium alapján próbáltuk meghatározni a 

faktorok számát. Ez a kritérium azt mondja ki, hogy csak azokat a faktorokat érdemes 

figyelembe venni, amelyek sajátértéke legalább 1. (A sajátérték egy faktor által az összes 

változó varianciájából magyarázott variancia, tehát ha ennek értéke 1 alá csökken, akkor az 

már kevesebb információt hordoz, mint egy eredeti változó, így nem érdemes a 

továbbiakban használni.) Ha a Kaiser-kritériumnak megfelelő faktorstruktúra nehezen volt 

magyarázható, akkor további „szigorításra” adott lehetőséget a Varianciahányad-

módszer, a Scree-plot ábra és az értelmezhetőség, amelyek alapján végül döntöttünk, de a 

Kaiser-kritérium ezekben az esetekben is mindig teljesült. 
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