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1 A KUTATÁSI PROBLÉMA ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

1. A  KUTATÁSI PROBLÉMA FELTÁRÁSA  

A lakossági építőipari szektor globális károsanyag kibocsájtásban betöltött szerepe jelentős. Ezért 

úgy gondolom, hogy a fűtéstechnikai termékek tekintetében a végfelhasználók vásárlói 

döntéshozatala mélyebb megértést igényel. Az International Energy Agency szerint (IEA, 2018)1 

az építőipari szektor nagy energiamegtakarítási lehetőségeket tartogat, mivel a fűtéstechnikai 

ágazat hozzávetőleg 25%-al képes hozzájárulni a globális végső energiamegtakarításhoz. A 

lakossági fűtéstechnikai piac számos innovatív fűtési megoldást kínál ezen energetikai célok 

megvalósításához.  Az ingatlantulajdonosok aktív döntéshozók, abból a szempontból, hogy milyen 

típusú fűtési rendszert telepítenek egy lakóépület felújításakor. Így alapvető fontosságú a 

végfelhasználók vásárlói döntési folyamatában való mélyebb betekintés.  

Korábbi kutatások2 a fűtéstechnikai piacot az innovatív fűtéstechnikai megoldások diffúziós 

folyamata mentén, műszaki termékmegközelítésben vizsgálta. Ezek a modellek, olyan különféle 

vásárlói döntési folyamatot befolyásoló tényezőket azonosítanak, amelyek támogatják, vagy 

gátolják az innovatív fűtési megoldások adaptációját. Ezek a vásárlói magatartásokon alapuló 

diffúziós modellek, a vásárlói döntést egy adott időpontú, fix döntéshozatalként és nem pedig 

folyamatként értelmezték.   

 

Doktori kutatásom a lakossági fűtéstechnikai termékek fogyasztói vásárlói döntési folyamatának 

marketing megközelítésű vizsgálatát tűzte ki céljául. Az alábbi kérdések foglalkoztattak és 

motiváltak a lakossági fűtéstechnikai termékek tudományos kutatásában: 

 Milyen a fűtéstechnikai piac makrokörnyezete?  

 Melyek a fűtéstechnikai termékek sajátos, a vásárlói döntési folyamatot befolyásoló 

tényezői? 

 Milyen a fűtéstechnikai piac felépítése és működése, kik az érdekeltek és milyen 

szükségletek mozgatják őket?  

                                                 
1 Az ‘Efficient World Scenario’ elemzése alapján 
2 Korábbi modellek, kutatások alatt értsd: Schleich, 2019; Rizzo et al., 2018; Prete et al., 2017; Chen, 2016; Stolyarova et al., 2015; 

Mahapatra et al., 2010; Mahapatra et al., 2008a; Kaezing and Wüstenhagen, 2008 és sokan mások. Lásd az értekezés 4.2-es 

táblázata 
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 Milyen szerepet töltenek be a végfelhasználók a vásárlási folyamatban, milyen személyek, 

illetve információs források befolyásolják őket a döntésükben?  

 Mit jelenthet mindez, a fűtéstechnikai termékek gyártóira nézve? 

 

2. A KUTATÁSI TÉMA AKTUALITÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE 

Az aktuális tudományos szakirodalom egyre növekvő érdeklődést mutat a fogyasztói energetikai 

döntések hátterében álló társadalmi tényezők iránt (pl.: fogyasztói igények, értékek, preferenciák, 

stb.). Ennek oka, hogy a fogyasztók egyre aktívabb döntéshozókká váltak (Hecher és tsai, 2017). 

Számos korábbi modell (lásd 2. lábjegyzet) kutatási céljául tűzte ki, a végfelhasználók energiával 

kapcsolatos döntéseit és az innovatív fűtési megoldások adoptációját, illetve annak külső és belső 

befolyásoló tényezőinek vizsgálatát. Ezekről a modellekről egységesen elmondható, hogy a 

diffúziós folyamat bizonyos tényezőire összpontosítottak (pl: adoptációs folyamat siker és gátló 

tényezői) a végfelhasználók vásárlói döntési folyamatát és annak szakaszait egyáltalán nem, vagy 

csak részterületként vizsgálták.  

Marketing szakirodalmi megközelítésben, a korábbi modellek több aspektusból vizsgálták a 

fogyasztók vásárlói döntési folyamatát, amelyek csak részben értelmezhetők és alkalmazhatók a 

fűtéstechnikai termékekre:   

 Az Engel-Blackwell-Miniard modell szerint (Engel és tsai, 1973; Engel és tsai, 1993): a 

végfelhasználókra a gyártói reklámok, illetve állami kommunikációs programok vannak 

hatással, azonban tisztázásra szorul, hogy a vásárlói döntési folyamat mely szakaszában 

jelennek meg; 

 A Bettman modell szerint (Bettman, 1979): mivel az információ feldolgozás 

nélkülözhetetlen eleme a vásárlói döntési folyamatnak, szükséges a végfelhasználók 

információkeresési magatartásának megértése a fűtéstechnikai termékekkel kapcsolatban; 

 A Sheth-Newman-Gross modell szerint (Sheth és tsai, 1991): a funkcionális tényezők és 

társadalmi értékek befolyásolhatják a vásárlói döntési folyamatot, azonban tisztázásra 

szorul, hogy a vásárlói döntési folyamat mely szakaszában fordul elő;  

 A Belch-Model modell szerint (Belch és Belch, 2009): mivel a fűtéstechnikai termékek 

hosszú élettartammal rendelkeznek és vásárlásuk 15-20 évente történik, felmerül a kérdés, 

hogy a (belső) tanulási folyamat szerepet játszik-e a vásárlói döntési folyamatban? 
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 A McKinsey-model szerint (Court és tsai, 2009): abban az esetben, ha a fűtéstechnikai 

termékek vásárlása folyamatként értelmezhető, úgy az milyen lépések sorozatából áll. 

 

Arra a következtetésre jutottam, hogy a fűtéstechnikai termékek adoptációs folyamata figyelmen 

kívül hagyja a tudományos marketing szakirodalom alapvető modelljeit. Ezen túlmenően, a 

modellek között nincs konszenzus a fűtéstechnikai termékek vásárlói döntési folyamatát illetően. 

Ennek hátterében az áll, hogy az egyes modellek minden esetben, különböző energiaforráson 

alapuló fűtési megoldásokra fókuszáltak, és a különböző technológiák mentén értékelték a 

végfelhasználók adoptációs hajlandóságát. A végfelhasználók különböző műszaki megoldásokhoz 

való attitűdje pedig eltérő befolyásoló tényezőkhöz vezettek. 

 

Korábbi modellek (lásd 2. lábjegyzet) különböző külső és belső befolyásoló tényezőket 

azonosítottak3. Megállapítottam, hogy a végfelhasználók nem csak racionális elvek mentén 

(költségek versus nyereség) hozzák meg vásárlási döntésüket, hanem a kommunikációs 

kampányok, a szakemberek, valamint a társadalmi környezet egyaránt befolyásoló erővel bírnak. 

Azonban az, hogy a vásárlói döntési folyamat mely szakaszában történik mindez, azt a korábbi 

kutatások figyelmen kívül hagyták. (Munkácsi és Mahapatra, 2019) Egyes tanulmányok a 

társadalmi környezeti források fontosságát (pl.: Kaezing és Wüstenhagen, 2008; Mahapatra és tsai, 

2008, Reeves és tsai, 2017), mások pedig a szerelő szakemberek befolyásoló szerepét 

hangsúlyozták a sikeres adoptációs folyamatok feltételeként (pl. Keirstead, 2007, Rai és tsai, 

2016). A fentiekben részletezett modellek mind megegyeznek abban, hogy az információkeresés 

az adoptációs folyamat egy adott szintjén történik. Nem feltételezik, hogy a végfelhasználók a 

vásárlói döntési folyamat eltérő szakaszaiban esetlegesen különböző információs forrásokhoz 

fordulnak. (Munkácsi és Mahapatra, 2019) Annak relatív gyakorisága, hogy a végfelhasználó a 

vásárlói döntési folyamat mentén miként fordul a különböző hiteles információs forrásokhoz, 

eltérhet aszerint, hogy a fogyasztó a vásárlói döntési folyamat mely szakaszában van az adott 

pillanatban. (Munkácsi és Mahapatra, 2019) Összegzésül, a doktori értekezésem célja a 

végfelhasználók fűtéstechnikai termékekre vonatkozó vásárlói döntési folyamatának mélyebb 

megértése. Valamint azzal kapcsolatos igények, motivációk és befolyásoló tényezők feltárása.  

                                                 
3 Lásd értekezés 3.1-es táblázata 
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2 A TÉMA KUTATÁSÁNAK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZEREI 

Az értekezés primer és szekunder forrásokon alapuló kutatás eredménye. A 2.1. ábra a téma 

feldolgozásához alkalmazott kutatási módszert az egyes témakörök tekintetében mutatja be.  

 

2.1 ábra: A disszertáció kutatási terve és módszere 

 

 

 

Az első lépésben makrokörnyezeti elemzést végeztem, szekunder források segítségével, annak 

érdekében, hogy felderítsem a fűtéstechnikai piac működési mechanizmusát és összefüggéseit. 

Azontúl megértsem a külső befolyásoló tényezők szerepét. Az eredményeket a STEEPLE modell 

szerint mutatom be.  

 

A fűtéstechnikai piac érintettjeinek érdek- és kapcsolatrendszerének feltárása szakirodalmi és 

primer információs források bevonásával történt. Az elemzéshez Bíró-Szigeti (2011) magyar 

épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások körében végzett elemzését vettem alapul. A primer 

források bevonása, fűtéstechnikai szakértőkkel végzett kvalitatív mélyinterjúk segítségével 

történtek. 15 személyes megkérdezést folytattam le értékesítés, marketing, termékmenedzsment, 

piacfejlesztés, termékfejlesztés, szakszervíz területek szakértőivel. A mintába kerülés feltétele a 

Forrás: saját szerkesztés 
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fűtéstechnikai piacon szerzett többéves szakmai tapasztalat volt, a fent említett területek 

valamelyikén. Az interjúk lefolytatása során jegyezeteket készítettem. Az eredmények az Overseas 

Development Administration4 (ODA, 1995) modell szerint kerültek rendszerezésre, illetve 

tézispontban szedve értékelésre és vizualizálásra. Ennek értelmében, az érintetteket a 

fűtéstechnikai termékek vásárlói döntési folyamatra gyakorolt befolyásoló szerepe alapján 

csoportosítottam: (1) elsődleges és (2) másodlagos érintettek, (3) kívülállók.  Az érintettek 

érdekeinek, motivációjának, problémáinak és kihívásainak, valamint az észlelt kockázatának 

feltárása és elemzése történt meg.  

 

A fogyasztók mélyebb megértéséhez és a vásárlói döntési folyamatuk jellegzetességeinek 

vizsgálatához, első körben szekunder forrásokat elemeztem. A marketing szakirodalom alapvető 

vásárlói döntéshozatali modelljein túlmenően, a fűtéstechnikai műszaki megoldások adoptációját 

vizsgáló modelleket vettem alapul. Ezen modellek, az innováció diffúziójának lépéseit és az azt 

befolyásoló tényezőket vizsgálták. Ennek eredményei, a doktori értekezés kutatási 

módszertanához, valamint az értekezés előfeltételezéseihez vezettek.  

 

Ezt követően, kétlépcsős feltáró kutatást végeztem az un. „mixed-method” technika segítségével. 

Ez egy olyan kutatási módszer, amelyben a kvalitatív és a kvantitatív kutatás (pl. adatgyűjtés és 

elemzés) kerül ötvözésre a kutatási téma szélesebb és mélyebb megértése céljából. 

(Schoonenboom és Johnson, 2017) Ennek a kutatási módszernek az előnye abban rejlik, hogy a 

két módszer együttes alkalmazása elősegíti az eredmények hiteles igazolását. (Bryman, 2006). Az 

értekezés egymást követően alkalmazza a feltáró kutatás két elemét: a kvalitatív adatgyűjtést és a 

kvantitatív mintán történő igazolást. (Creswel és Plano Clark, 2011) 

 

Első lépésben összesen 10 kvalitatív páros mélyinterjút készítettem magyar házaspárokkal (férj és 

feleség, egy háztartásban)5 2013-ban.  A párokat nem valószínűségi hólabda módszerrel 

választottam ki. A mélyinterjúkat vázlat alapján folytattam le, jegyzeteket készítettem, az 

eredményt pedig Nvivo 10 program segítségével értékeltem ki. A mélyinterjúk eredménye az 

előfeltételezések kiértékelésében, a kutatási kérdés komponenseinek, valamint a hipotézisek 

                                                 
4 Overseas Development Administration (ODA) a Brit Kül- és Nemzetközösségi Hivatalának Szociális Fejlesztési Osztálya, amely 

fejlesztési támogatásban részesít más országokat, illetve hozzájárul az Európai Fejlesztési Alaphoz.   
5 Házaspáronként 1 mélyinterjú, összesen 10 házaspárral 
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megfogalmazásában játszottak kiemelkedő fontosságú szerepet. A második lépésben kvantitatív 

online megkérdezést végeztem a magyar lakosság körében, a kvalitatív eredmények igazolására. 

Az online kérdőív egy keresztmetszeti panelkutatás, amely egy országos reprezentatív mintán 

készült 2013-ban. Összesen 1.163 válaszadó nyitotta meg a kérdőívet, ebből 643 válaszadó nem 

felelt meg a részvételi feltételeknek, további 103 félbehagyta a válaszadást. Végül 417 kitöltött 

kérdőívvel zárult az adatfelvétel.  

 

A doktori értekezés keretében, az alábbi marketingkutatási kérdést, illetve annak komponenseit (a 

továbbiakban C-vel rövidítve) fogalmaztam meg:  

 

Melyek azok a fő fogyasztói és vásárlói döntési folyamatot meghatározó tényezők, a vásárlási 

folyamat előtt, alatt és után, amelyek a fűtéstechnikai termékek vásárlásához és újra 

megvásárlásához vezetnek.  

   

C1: Mely hiteles információs források befolyásolják a fűtéstechnikai termékek vásárlói 

folyamatának különböző szakaszait? 

C2: Található-e, valamilyen irányú eltolódás abban, hogy a fogyasztó milyen gyakorisággal fordul 

a szerelő szakemberekhez a társadalmi környezethez képest, a vásárlói folyamat különböző 

szakaszaiban? 

C3: Található-e valamilyen irányú eltolódás abban, hogy a fogyasztó milyen gyakorisággal fordul 

online információs forrásokhoz az offline forrásokhoz képest, a vásárlói folyamat különböző 

szakaszaiban? 

C4: Vannak -e különbségek a fogyasztók vásárlói folyamatában, korábbi, fűtéstechnikai 

termékekkel kapcsolatos vásárlási tapasztalatuk alapján?   
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3 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Tézis6: A fűtéstechnikai piac működési mechanizmusa 

Az érintettek elemzése - energiapolitikai értelemben - az érintettek vásárlói döntési folyamataival 

kapcsolatosak. ”viselkedésüknek, érdekeiknek és döntéshozatali folyamatuknak megértésére 

szolgál.”  (Reed és tsai, 2009) Az elemzést Reed és tsai (2009) modellje alapján készítettem: a) 

azonosítottam a problémát b) azonosítottam az érdekelteket c) feltártam a szereplők érdekeit d) 

vizsgáltam az érintettek közötti kapcsolatot, valamint az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

 Kik a fűtéstechnikai piac érdekeltjei? 

 Mik a fűtéstechnikai piac érdekeltjeinek motivációi, érzékelt kockázata, érdekei, 

nehézségei a vásárlói döntési folyamatban?  

 Mik az érdekeltek befolyásoló szerepe a vásárlói döntési folyamatban? 

 Milyen az érintettek kapcsolatrendszere a fűtéstechnikai piac működési 

mechanizmusában? 

 

A fűtéstechnikai piac szakirodalmának áttekintését követően az alábbiakban megállapítható, hogy: 

 A fűtéstechnikai piac érdekeltjeinek elemzése hiányzik a tudományos szakirodalomból 

 Korábbi modellek az energiatakarékos felújítások döntéshozatalában azonosított 

befolyásoló tényezőire összpontosítottak (pl. kommunikációs programok és forrásaik) 

 Bizonyos fűtéstechnikai műszaki megoldásokra fókuszálva, figyelmen kívül hagyták a 

befolyásoló tényezők és a vásárlói döntési folyamat több szakaszát érintő vizsgálatot 

 A szerelők befolyásoló szerepét szűk értelemben, a műszaki megoldások ajánlására 

vonatkozva azonosították 

 A fenti érvekből kifolyólag korábbi modellek egy-két befolyásoló szereplőt és információs 

forrást azonosítottak és nem tárták fel a szereplők teljes, műszaki megoldástól 

elvonatkoztatott érdekrendszerét 

 

 

                                                 
6 Kapcsolódó publikációk: Munkácsi és Mahapatra 2017; Munkácsi és Simon, 2018 
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A kutatást megelőzően azzal a feltételezéssel éltem, hogy a fűtéstechnikai piac felépítése összetett, 

melyben különböző piaci szereplők hatnak (kezdeményezik, befolyásolják, eldöntik, stb.) a 

fűtéstechnikai termékek vásárlói döntési folyamatát. A fűtéstechnikai piac működési 

mechanizmusának feltárásához 15 szakértői mélyinterjút folytattam. Fűtéstechnikai piac 

szakértőivel értékesítési, marketing, termékmenedzsment és vevőszolgálati területekről. Az 

eredményeket  a 3.1. összefoglaló ábra mutatja be. A nyilak színei is iránya az érintettek szerepét 

és befolyásának irányát vizualizálja. 

 

 

A fűtéstechnikai piac működési mechanizmusa az alábbiak szerint határozható meg: 

 A rendelkezésre álló természeti erőforrások, az összetett és komplex piaci működés, a 

magas műszaki intenzitás és a kötelező érvényű állami előírások, (politikai és jogi 

környezeti tényezők) meghatározzák a fűtéstechnikai piac működési keretrendszerét; 

 A fűtéstechnikai termékek vásárlását mind kezdeményezheti, illetve befolyásolhatja a 

kormányzati előírások, a szerelők, szerviz szakemberek, építészek és tervezők, egyes 

országokban a kéményseprők, energetikai tanácsadók és a hasonló helyzetben lévő 

fogyasztók; 

 Szállítók, franchise üzletek, kiskereskedők általában közvetlen kapcsolatban állnak a 

végfelhasználókkal (ők is lehetnek kis szerelő vállalatok), ezáltal közvetlen 

Forrás: saját szerkesztés  

3.1. ábra: A fűtéstechnikai piac működési mechanizmusa 
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befolyásolhatják végfelhasználók döntéseit. A nagykereskedők nagyrészt a szerelőket 

szolgálják ki, így az ő befolyásoló szerepük közvetett módon, kedvezményeken és 

akciókon keresztül érvényesül; 

 Attól függően, hogy a végfelhasználó milyen mértékben aktív résztvevője a vásárlói 

döntési folyamatnak, a szerelők lehetnek a végső döntéshozói (technológia, márka, 

rendszer felépítés, stb.) a vásárlási folyamatnak, beleértve a vásárlás helyének 

megválasztását is; 

 A gyártó vállalatok értékesítési- és marketingstratégiáját tekintve, a szerelők fontos 

közvetítő szerepet töltenek be az értékláncban. A fűtéstechnikai termékek gyártói egy 

többlépcsős értékesítési stratégiát követnek, melynek keretében közvetett módon, 

szerelőkön (kétlépcsős) és kiskereskedelmi partnereken keresztül (háromlépcsős) 

értékesítik a termékeket a végfelhasználók számára. Annak ellenére, hogy a 

végfelhasználók a gyártók fizető ügyfelei és egyben használói és végfelhasználói a 

termékeknek, egyáltalán nincsenek (vagy csak minimális módon) közvetlen kapcsolatban 

a gyártókkal. A hatékonyság növelése érdekében a gyártók a szerelőkkel való stabil 

partneri kapcsolat kialakítására törekszenek, annak érdekében, hogy a szerelők a 

termékeket és a márkát későbbiekben tovább ajánlják a végfelhasználóknak. Ez pedig a 

gyártókat célcsoport szegmentációs kihívások elé állítják; 

 A végfelhasználók tudatos döntéshozatalra vonatkozó egyre növekvő igénye, valamint a 

digitalizáció nyújtotta információ hozzáférési lehetőségek, nagyban alakítják a 

fűtéstechnikai piac működését: a végfelhasználók személyre szabott megoldásokra 

tartanak igényt (termékajánlás, ár, szállítási lehetőségek, stb.), hiteles forrásokból, 

nagyrészt közvetlen a gyártó vállalatoktól; 

 A kétlépcsős feltáró kutatás további eredményei azt mutatták (lásd további tézispontok), 

hogy a végfelhasználók fűtéstechnikai termékekre vonatkozó vásárlói döntési 

folyamatának különböző szakaszaiban és eltérő módon érvényesül a szerelők befolyásoló 

szerepe. A szerelők szerepe gyengül, a fogyasztók közvetlen környezetének szerepe pedig 

egyre erősödik, ahogy a végfelhasználók a végső döntés szakaszához közelednek. Ezen 

kívül a fogyasztók nagyobb gyakorisággal fordulnak online, mint offline kommunikációs 

csatornákhoz a végső döntés szakaszához közeledve. 
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2. TÉZISCSOPORT: A VÁSÁRLÓI DÖNTÉSI FOLYAMAT ÉS SZAKASZAINAK JELLEMZŐI 

A korábbi modellek csak korlátozott módon, nagyrészt az innovatív fűtéstechnikai termékek 

adoptációs folyamatainak részterületeit vizsgálták a vásárlói döntési folyamatban. Annak 

befolyásoló tényezőit pedig az adoptációs folyamatok sikertényezői mentén állapították meg, a 

vásárlói döntési folyamat szakaszainak figyelmen kívül hagyásával.  

 

Az értekezés elméleti keretrendszere mentén haladva, a 2. Téziscsoportnál az alábbi 

feltételezésekkel éltem:  

 A fűtéstechnikai termékek feltételezett vásárlói döntési folyamata hat szakaszból áll; 

 A vásárlói döntési folyamat aktív és passzív tapasztalatszerzéssel kezdődik, mely során a 

végfelhasználók nyitottak a fűtéstechnikai termékekkel kapcsolatos információra; 

 A készülék lerobbanása a vásárlás fő motivációja. Az állami támogatások és a gyártók 

hirdetései nem ösztönzik a vásárlókat; 

 Az információkeresés több szakaszból áll, ahol a végfelhasználók belső keresést követően, 

aktív és iteratív variálásba kezdenek;  

 A végfelhasználók a termékminőséget a termékjellemzők mentén értékelik a vásárlói 

döntési folyamat teljes szakaszában;  

 A végfelhasználók a végső döntést az észlelt minőségi tényezők (megbízhatóság, tartósság, 

ár) alapján hozzák meg; 

 A végfelhasználók elégedettségüket és elégedetlenségüket hajlandók kifejezni közvetlen 

környezetükben.  

 

A végfelhasználók fűtéstechnikai termékek vásárlásával kapcsolatos vásárlói döntési folyamat 

feltárása céljából, kétlépcsős kutatást végeztem. Az első lépésben, páros mélyinterjúkat 

készítettem házaspárokkal, a téma mélyebb megértése és feltárása céljából. A második lépésben 

kvantitatív értékelést végeztem.  

A 2. Téziscsoportban a végfelhasználók vásárlói döntési folyamat szakaszait és annak jellemzőit 

mutatom be, melynek eredményeit a vásárlói döntési folyamat tölcsérmodelljében összegzem (lásd 

értekezés 5.11. ábrája). A tölcsérmodell célja a korábbi vásárlói döntési folyamat modellek 

fűtéstechnikai termékekre való értelmezése és kiegészítése.  A tölcsérmodellben bemutatott 

vásárlói döntési folyamat szakaszai a kvalitatív mélyinterjúban kerültek azonosításra, majd 
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kvantitatív mintán igazolásra. A tölcsérmodell bemutatja a kvalitatív lépésben feltárásra került, 

majd a kvantitatív mintán igazolt hiteles információ forrásokat, a végfelhasználók érdekeit, 

motivációját, a termékjellemzőket, valamint a márkaészlelést. A tölcsérmodell egyaránt összegezi 

a résztvevők múltbéli tapasztalata alapján feltárt különbségeket.  

 

Az eredmények ezen újszerű összegzése és a vásárlói döntési folyamat tölcsérmodellben történő 

továbbgondolása, új látásmódba helyezi a végfelhasználók vásárlói döntési folyamatának 

megértését. Támogatja a fűtéstechnikai piac elsődleges és másodlagos érdekeltjeit (gyártók, 

szakemberek, kereskedők, politikai döntéshozók, egyesületek és szövetségek, stb.) a stratégiai 

döntéshozatalban. A következő tézispontok mind a tölcsérmodellben bemutatott eredményekre 

alapulnak. 

 

2.1 Tézis7: A vásárlói döntési folyamat szakaszai 

A kétlépcsős feltáró kutatás eredményei alapján a fűtéstechnikai termékek vásárlói döntési 

folyamata az alábbiakban jellemezhető: 

 Az aktív és passzív tapasztalatszerzés szakaszában, a fogyasztók nyitottak a fűtéstechnikai 

termékekkel kapcsolatos márkafüggetlen és hiteles információkra; 

 A vásárlási folyamat kezdeti szakaszára jellemző, hogy a vásárlás alaposan megtervezett 

és a pénzügyi tényezőkre alapozva jelentik a vásárlás legfőbb motivációját. Múltbéli 

tapasztalatok alapján, minőségi tényezők mentén fogalmazzák meg az új termékkel 

kapcsolatos elvárásokat. Számos márka felel meg ezen a szinten az elvárásoknak; 

 Az információkeresés szakasza több szintből áll. Ez egy iteratív értékelő folyamat, 

amelyben a fogyasztók 1-6 alkalommal, különböző kommunikációs forrásokhoz fordulva 

validálják a megszerzett információkat; 

 Vásárlói döntés szakaszában a választást (termék, márka, vásárlás helye) eldöntő minőségi 

tényező az ár-érték arány, amelynek forrása az online kommunikációs csatornák; 

 Vásárlás utáni magatartás szakaszában visszacsatolást, csak a társadalmi környezetben 

teszik meg a fogyasztók. Az elégedett, hozzáadott értéket észlelő végfelhasználók, 

hajlandóak tovább ajánlani a technológiát és a márkát, illetve hajlandóak kifejezni 

                                                 
7 Kapcsolódó publikációk: Munkácsi és Mahapatra, 2017; Munkácsi, 2018; Munkácsi és Simon, 2018; Munkácsi és Mahapatra, 

2019; Munkácsi, 2019 



 

 

12 

 

elégedettségüket közvetlen környezetükben. Hozzáadott érték hiányában, a 

végfelhasználók inkább passzív magatartást mutatnak, illetve hajlandóak terméket és 

márkát váltani a következő vásárlás alkalmával.  

 

Az aktív (pl. tapasztalatcsere) és passzív (pl. gyermekkori emlékek felidézése) tapasztalatgyűjtés 

szakasza a vásárlói döntési folyamat „nulladik szakaszaként” értelmezhető, nem csak a vásárlói 

döntési folyamat kezdeti szakaszára, hanem a teljes folyamatra jellemző. (lásd az értekezés 5.20. 

összefoglaló táblázata) 

 

Ez a megállapítás az értekezés 2.2. Téziséhez vezet.  

 

2.2. Tézis8: A fűtéstechnikai termékek vásárlása és használata tanulási folyamat eredménye: 

 Korai életkorban kezdődik, a végfelhasználók gyermekkori emlékeket tudnak felidézni a 

fűtéssel kapcsolatban; 

 A végfelhasználók nyitottak a fűtéstechnikai termékek megismerésére: hiteles 

kommunikációs csatornákon keresztül, illetve a köztudatból szerzett információkból; 

 Az új fűtéstechnikai termékkel kapcsolatos elvárásokat a korábbi (vásárlási és használati) 

tapasztalataik alapján fogalmazzák meg; 

 Az információkeresés szakasza egy iteratív, 1-6 lépésből álló, tanulási folyamat, amelyben 

a megszerzett információt számos forrással validálják; 

 A végső döntés ezen validálási (tanulási) folyamat következménye. Ez a leghitelesebbnek 

érzékelt információs forrás és minőségi termékjellemző mentén történik; 

 A tanulási folyamat a vásárlás utáni magatartás és használat szakaszaiban folytatódik: a 

fogyasztók megosztják a többi végfelhasználóval a tapasztalataikat és érzéseiket a termék 

vásárlásával és használatával kapcsolatban, továbbá márkát és műszaki megoldást 

ajánlanak a többi potenciális vásárlónak. A termékkel való elégedettség esetén hajlandóak 

a termék és márka újravásárlására.  

                                                 
8 Kapcsolódó publikációk: Munkácsi és Mahapatra, 2017; Munkácsi, 2018; Munkácsi és Mahapatra, 2019 
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3. TÉZISCSOPORT: A VÁSÁRLÓI DÖNTÉSI FOLYAMAT JELLEGZETESSÉGEI 

A korábbi, attitűd alapú és diffúziós modellek (lást 2. lábjegyzet) az információkeresést az 

adoptációs modellek egy szakaszaként értelmezték. Fűtési megoldástól függően, különbféle 

információs forrásokat találtak számukra fontos tényezőnek. Egyes tanulmányok a 

tömegkommunikációs eszközök (pl. TV, rádió, stb.), mások az online információs források, illetve 

egy részük a szerelők nélkülözhetetlen szerepét hangsúlyozták. A leghitelesebb információs 

forrásokat tekintve, ezen modellek között nincs egyezőség.  

 

Az értekezés elméleti keretrendszere mentén haladva, a 3. Téziscsoportnál az alábbi 

feltételezésekkel éltem:  

 Nincs egyetlen, leghitelesebb információs forrás, amelyhez a végfelhasználók 

fordulhatnak; 

 Az egyes információs forrásokhoz való fordulás gyakorisága és azok relatív fontossága, 

eltérhetnek annak függvényében, hogy a végfelhasználók a vásárlói döntési folyamat mely 

szakaszában vannak; 

 A korábbi modellekkel ellentétben, azzal a feltételezéssel éltem, amely szerint az 

információkeresés maga is több szakaszból áll: egyfelől a végfelhasználók korábbi 

tapasztalataik, illetve a köztudatból vett információk alapján belső információkeresést 

folytatnak. Másrészt pedig feltételeztem, hogy a végfelhasználók egy iteratív értékelő 

folyamaton mennek keresztül és több forrás segítségével validálják az információkat. 

 

A befolyásoló információs források feltárására kétlépcsős kutatást alkalmaztam. Első lépésben 

készített páros mélyinterjúk eredményei rámutattak, hogy a végfelhasználók eltérő forrásokhoz 

fordultak (pl. a szerelőkhöz, illetve a közvetlen környezetükhöz), a vásárlói döntési folyamat eltérő 

szakaszaiban. Ezen eredményeket a feltáró kutatás második lépésében kvantitatív eredményekkel 

igazoltam. Az ehhez tartozó eredményeket a tölcsérmodell tartalmazza. (lásd az értekezés 5.11-es 

ábráját) 

 

Az empirikus eredmények a kutatási kérdés alábbi komponensét válaszolja meg:  

C1: Mely hiteles információs források befolyásolják a fűtéstechnikai termékek vásárlói 

folyamatának különböző szakaszait? 
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3.1. Tézis9: Hiteles információs források 

 Aktív és passzív tapasztalatgyűjtés szakasza: a válaszadók nyitottak a fűtéstechnikai 

termékek megismerésére, melynek a gyermekkori emlékeik és a köztudatból szerzett 

információk a forrásai;  

 Kezdeti vásárlás szakasza: a vásárlás alaposan megtervezett. Pénzügyi tényezők jelentik 

a vásárlás legfőbb motivációját. A termékminőséget a válaszadók a kezdeti elvásárok 

formájában érzékelik, melyben a fűtéstechnikai termékkel kapcsolatos korábbi vásárlási és 

használati tapasztat a legfontosabb információs forrás. Számos márka felel meg ezen a 

szinten az elvárásoknak; 

 Információkeresés: aktív, tudatos és iteratív folyamat, amelyben a válaszadók maguk 

kezdik meg az információkeresést, számos online forráshoz fordulva. Minden harmadik 

válaszadó, valamely befolyásoló személyhez fordul, közvetlen környezetükben 

információcsere, valamint technológia és márka ajánlása céljából tesz ezt. A validáció 

szakasza 1-6 lépésből áll, melyben az online források, valamint a válaszadó közvetlen 

környezete játsza a legbefolyásosabb szerepet, amely a végső két márka megnevezéséhez 

vezetett; 

 Vásárlási döntés: az ár-érték arány a döntő minőségi tényező, melynek forrása az online 

kommunikációs csatornák; 

 Vásárlás utáni magatartás: a termékkel való elégedettség függvényében ajánlják tovább 

a végfelhasználók a márkát. Amennyiben a termék az elvásároknak ugyan megfelel, 

azonban semmilyen hozzáadott értéket nem biztosít, úgy a következő vásárlás alkalmával 

más termék vásárlását veszik fontolóra. A válaszadók, csak abban az esetben hajlandók 

újravásárolni a terméket, ha a technológia és a márka nyújtotta előnyök egyértelműen 

érzékelhetőek. A vásárlást a funkcionális és pénzügyi kockázat jellemzi.   

 

A 4.2 táblázat a kvantitatív megkérdezés összefoglaló eredményeit, vagyis a konzultált 

kommunikációs csatornák gyakoriságát mutatja be, a vásárlói döntési folyamat egyes 

szakaszaiban. 

                                                 
9 Kapcsolódó publikációk: Munkácsi és Mahapatra, 2019 
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3.1. táblázat: A különböző kommunikációs csatornák használati gyakorisága a vásárlási döntési folyamat egyes szintjein 

 

 

A kiértékelés során, a szerelővel való konzultáció relatív gyakoriságát vetettem össze, a társadalmi 

környezet egyes szereplőihez fordulás relatív gyakoriságával. Továbbá az internetes információs 

források használati gyakoriságát hasonlítottam össze, az offline felületek használati 

gyakoriságával. Az N/A megjelölés azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre információ. Ennek az 

az oka, hogy értelemszerűen egyes kérdések, nem az információ forrására irányultak, hanem a 

vásárló magatartására (pl. hajlandóság). Továbbá megjegyezném, hogy a kezdeti 

információkeresés szintjén, a válaszadók eltérő magatartása okán (N=245 saját maga kezdte meg 

az információ keresését; N=114 külső befolyásoló személyhez fordult) kerültek a gyakoriságok 

felosztásra. (Munkácsi és Mahapatra, 2019) Annak érdekében, hogy a társadalmi környezet 

befolyásoló információs forrásait szélesebb körű összehasonlításban értelmezzem, a relatív 

gyakoriságok az alábbi módon kerültek csoportosításra10:   

                                                 
10 Megjegyzendő, hogy bizonyos információs források egyszerre két kategóriába is besorolhatóak, mert pl. blogok és fórumok 

egyszerre minősülnek online és társadalmi környezeti forrásoknak, azonban önmagával egy forrás sem került összehasonlításra. . 

(Munkácsi és Mahapatra, 2019) 

Szintek 

Aktív és 

passzív 

tapasztalat-

gyűjtés 

N= 107 

Kezdeti 

vásárlási 

szituáció 

N=417 

Információkeresés kezdeti 

szakasza 

Validálás 

N=130 

Vásárlási döntés 

N= 130 

Vásárlás 

utáni 

magatartás 

N=129 
Befolyásoló 

személyhez 

fordul, N=114 

Maga kezdi 

meg a 

keresést 

N=245 

Szerelő N/A N/A 32% - 11% 14% N/A 

Társadalmi 

környezeti 

források 

11% 1% 

40% 

(1.25-ször 

gyakrabban, 

mint a 

szerelőhöz) 

- 27% 

(2.55-ször 

gyakrabban, 

mint a 

szerelőhöz) 

30% 

(2.14-szer 

gyakrabban, mint 

a szerelőhöz) 

86%  

 (a 97% 

elégedett 

vásárlóból) 

Online 

források 
47% N/A - 

67% 

(2.09-szor 

gyakrabban, 

mint offline 

forráshoz) 

41% 

(2.16-szor 

gyakrabban, 

mint offline 

forráshoz) 

44% 

(3.38-szor 

gyakrabban, mint 

offline forráshoz) 

N/A 

Offline 

források 

54% 

(1.15-ször 

gyakrabban, 

mint online 

forráshoz) 

N/A - 

 

 

32% 19% 13% N/A 

Forrás: Munkácsi és Mahapatra, 2019 
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 Online források: gyártói weboldal, közösségi média, blogok és fórumok, Google kereső 

és hirdetések, egyéb internetes források, mint pl. hírlevelek és információs portálok. 

 Offline források: TV, magazinok, szakkereskedések, barkács áruházak, rádió, kiállítások 

és vásárok. 

 Társadalmi környezeti források: közösségi média, blogok és fórumok, szülők, közvetlen 

család, munkatársak, szomszédok és egyéb véleményvezérek.  

A kétlépcsős empirikus kutatás 4.2 Táblázatban összefoglalt eredményei és megállapításai a 

második és harmadik kutatási kérdés komponenséhez vezetnek: 

 

C2: Található-e, valamilyen irányú eltolódás abban, hogy a fogyasztó milyen gyakorisággal fordul 

a szerelő szakemberekhez a társadalmi környezethez képest, a vásárlói folyamat különböző 

szakaszaiban? 

C3: Található-e valamilyen irányú eltolódás abban, hogy a fogyasztó milyen gyakorisággal fordul 

online információs forrásokhoz az offline forrásokhoz képest, a vásárlói folyamat különböző 

szakaszaiban? 

 

3.2.Tézis11: A különböző információs forrásokhoz való fordulás gyakoriságában fellelhető 

tendenciák 

 A közvetlen környezet befolyásoló szerepe a teljes vásárlási folyamat során a befolyásoló 

személlyel való konzultációban mutatkozik meg. A végfelhasználók a vásárlási folyamat 

teljes szakaszában nagyobb gyakorisággal fordulnak a társadalmi környezeti forrásokhoz, 

mint a szerelőhöz. Különös tekintettel a validálás szintjére, ahol a fogyasztók 2,5-ször 

gyakrabban fordulnak a társadalmi környezetükhöz és validálják a megszerzett 

információt; 

 A közvetlen környezeti tényezők a legnagyobb befolyásoló szereppel bíró kommunikációs 

csatornák, melyekhez a végfelhasználó a teljes vásárlási döntési folyamat során fordul. 

Továbbá a végfelhasználók nagyobb gyakorisággal vonnak be online kommunikációs 

csatornákat a vásárlási döntési folyamatba, mint offline csatornákat. Az online források 

relatív gyakorisága növekszik, ahogy a végfelhasználó a vásárlási döntéshez közeledik. A 

                                                 
11 Kapcsolódó publikációk: Munkácsi és Mahapatra, 2019 
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végfelhasználók a vásárlási döntés szintjén online forrásokat használnak a legnagyobb 

gyakorisággal (3,38-szor gyakrabban), az offline felületekhez képest. 

 

Az értekezés elméleti keretrendszere szerint, a hiteles információs források tekintetében azokkal a 

feltételezésekkel éltem, hogy a minőségértékelési tényezőket a fogyasztók a terméktulajdonságok 

mentén érzékelik, a vásárlói döntési folyamat eltérő szakaszaiban. A kvalitatív mélyinterjúk 

eredményei szerint, a minőségértékelési tényezőket, a válaszadók elvárásai, igényei és az értékelő 

tényezők formájában érzékelték. Ezeket pedig, hiteles információs forrásokhoz, illetve márkákhoz 

kapcsolták a vásárlói döntési folyamat során.  

 

A kvantitatív megkérdezés eredményei szerint, a végfelhasználók az ipari és a fogyasztói piac 

minőségértékelési tényezőit, egyaránt érzékelik a vásárlói döntési folyamat eltérő szakaszaiban: 

 Az aktív és passzív tapasztalatgyűjtés szakaszában a végfelhasználók nyitottságukat 

fejezték ki a fűtéstechnikai termékek megismerésére, a márkafüggetlen, hiteles 

információra és a minőségértékelési tényezők összefüggésében; 

 A kezdeti vásárlói szituáció szakaszában, a megkérdezettek a minőségértékelési 

tényezőket, az új fűtéstechnikai termékkel szemben támasztott elvárásként érzékelték. Pl. 

tartósság, megbízhatóság, ár-érték arány, műszaki paraméterek, garancia, származási 

ország, könnyű használat, stb.; 

 Az információkeresés és a validálás szintjén, a végfelhasználók a minőségi tényezőket 

értékelték és validálták, számos más információs forrás bevonásával, 1-6 alkalommal; 

 A vásárlói döntés szakaszában, az ár-érték arány, valamint a megbízhatóság a 

legfontosabb, a döntést befolyásoló minőségi tényezők közül. A vásárlói döntési folyamat 

korábbi szakaszaiban fontosnak ítélt tényezők, mint pl. készülék tartóssága, az alkatrész-

ellátottság költsége, a garanciális feltételek, stb. a folyamat e szintjén, egyáltalán nem, vagy 

csak elenyésző mértékben játszanak szerepet. 

 

A végfelhasználók márkaészleléséről a 4.3 összefoglaló ábra ad áttekintést. A százalékos értékek 

az egyes márkák említési gyakoriságát jelölik, a számok pedig a márkák említési rangsorát 

mutatják be. A 4.3 táblázat eredményei, a tölcsérmodell eredményei alapján kerültek összegzésre.  



 

 

18 

 

3.1. ábra: Márkaészlelés a vásárlási döntési folyamat egyes szintjein 

 

 

Ezen összefoglaló megállapítások az értekezés 3.3 Téziséhez vezetnek.  

 

3.3 Tézis12: Minőségértékelési tényezők és márkák 

A végfelhasználók számos márkát és minőségértékelési tényezőt észlelnek fontosnak a vásárlói 

döntési folyamat kezdetén. Ebben a szakaszban, a megbízhatóság, a tartósság, az ár-érték arány, a 

garancia ideje és fajtája, a származási ország, stb. tényezőit érzékelték fontos elvásárnak az új 

termékkel kapcsolatban. Ezen minőségértékelési tényezők, a végső döntés alkalmával, az ár-érték 

arány és a megbízhatóságra korlátozódtak. A végfelhasználók számos márkát társítottak a 

minőségértékelési tényezőkhöz, a vásárlói döntési folyamat egyes szakaszaiban. A márkák közötti 

differenciálás lehetősége alacsony és a márkák nem közvetítenek minőséggel kapcsolatos 

információkat a végfelhasználók számára. Mindamellett, a végfelhasználók hajlandóak a márkát 

és a technológiát a környezetükben lévőknek tovább ajánlani, illetve azon márka további termékeit 

is megvásárolni. 

 

                                                 
12 Kapcsolódó publikáció: Munkácsi, 2019 

Forrás: Munkácsi, 2019 
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4. TÉZISCSOPORT: A POTENCIÁLIS VÉGFELHASZNÁLÓK TULAJDONSÁGAI 

Korábbi diffúziós modellek számos tényezőt azonosítottak, amelyek az adoptációs folyamatok 

problémafelismerés szakaszában motivációként jelentkeztek. Ezen modellek között nincs 

egyezőség a megállapított motivációt illetően, hiszen mint eltérő fűtési technológiát vizsgáltak.   

 

Az aktuális szekunder források alapján azzal a feltételezéssel éltem, hogy a végfelhasználók 

leginkább készülékmeghibásodás okán kerülnek vásárlási helyzetbe, ahol azonnali megoldás 

szükséges. Továbbá feltételezem, hogy a kormányzati támogató programok és a gyártói 

kommunikációs programok nem ösztönzői a vásárlásnak. 

A kvalitatív mélyinterjúk eredménye szerint, a végfelhasználók döntéseinek és magatartásának 

hátterében funkcionális és gazdasági hajtóerők állnak. A kvantitatív kutatás eredménye szerint, 

ezen gazdasági és funkcionális hajtóerők nem csak a végfelhasználók életstílusában, hanem a 

vásárlói döntési folyamatok eltérő szakaszaiban is megmutatkoznak.  Ezek eredményei a 4.3-as 

táblázatban láthatók.   

3.2. táblázat: A fűtéstechnikai termékek költség- és funkcionalitás vezérelt vásárlási döntési folyamata 

 

 Gazdasági tényezők Funkcionális tényezők 

Végfelhasználók 

jellemzői 

- Minden második válaszadó adóssága ellenére 

rendelkezik megtakarítással a ház körüli 

vészhelyzet, felújítás esetére 

- A környezettudatosság a tudatos energia- és 

gázfogyasztásban és alternatív közlekedésben 

mutatkozik meg 

- A fogyasztók nem hajlandóak felárat fizetni a 

fenntartható módon előállított termékekért 

- Az emelkedő energiaárak a fogyasztókat a fűtési 

rendszer szabályozására, alternatív fűtési 

megoldások keresésére ösztönzik 

- A fűtés funkcionális szerepet tölt be a 

fogyasztók életében: hőre és melegvízre 

való szükségletet elégít ki (a szimbolikus 

fogyasztás nem jellemző) 

- A végfelhasználók a fűtéstechnikai 

termékeket egy hozzáértő, megbízható, 

intelligens és sikeres személy 

tulajdonságaival azonosítják  

A vásárlási folyamat szintjei 

Aktív és passzív 

tapasztalatgyűjtés 

- A fogyasztók gyermekkori emlékeket idéznek fel és 

köztudatból szerzett információkat hívnak elő a 

fűtési energiahordozókra és annak költségére 

vonatkozóan 

- A fogyasztók gyermekkori emlékei és a 

köztudatból előhívott információk a 

funkcionális terméktulajdonságokra 

vonatkoznak (pl. a  készülék 

üzemeltetésének nehézsége, faaprítás, 

stb.) 

Kezdeti vásárlási 

szituáció  

- A vásárlás motivációja a növekvő energiaköltségek, 

a meglévő régi készülék gazdaságtalan működése  

- Az új termékkel kapcsolatos elvárások: 

megbízhatóság, tartósság, műszaki 

paraméterek, könnyű használat 

Információkeresés - Aktív információkeresés jellemzi, a minőségi termékjellemzők validálása (gazdasági és 

funkcionális tényezők) számos kommunikációs forrás bevonásával történik 

Vásárlási döntés - A termék esetében az ár-érték arány, a vásárlás 

helye a legolcsóbb ár mentén kerül kiválasztásra  

- A termék megbízhatósága a legfontosabb 

döntő kritérium 

Vásárlás utáni 

magatartás  

- A vásárlási folyamat komplex és befektetés jellegű, 

a termék drága és 15-20 év időtartamra vásárolt   

- Pénzügyi kockázat érzékelése 

- Funkcionális kockázat érzékelése 

Forrás: saját szerkesztés 
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A fenti megállapítások az értekezés következő két tézispontjához vezet: 

 

4.1 Tézis13: A vásárlói döntési folyamat mozgatórugói 

Gazdasági szempontok, mint a vásárlói döntési folyamat fő mozgatórugói: 

 A fogyasztók környezettudatos magatartásának hátterében a fűtésszabályozás és a 

költségtakarékosság áll; 

 A fogyasztók fűtéstechnikai termékekkel kapcsolatos gyermekkori emlékei és a 

köztudatból szerzett információk gazdasági tényezőkkel kapcsolatosak; 

 Ezen gazdasági tényezők a vásárlási szándék fő motivációjának tekinthetők; 

 Ezen gazdasági tényezők fontos validálási kritériumok; 

 A vásárlási döntés az ár-érték arány mentén történik, a vásárlás helye a legolcsóbb ár 

mentén kerül meghatározásra; 

 A fogyasztók pénzügyi kockázatot érzékelnek a teljes vásárlási folyamat során. 

 

Funkcionális szempontok, mint a vásárlói döntési folyamat fő mozgatórugói: 

 A fűtéstechnikai termékek első sorban fiziológiai szükségletet elégítenek ki, (hőre és 

melegvízre), szinte „észrevétlenül” működnek a háztartásban; 

 A fűtéstechnikai készülék hozzáértő, megbízható, intelligens személyiségjegyekkel kell, 

hogy rendelkezzen; 

 A gyermekkori emlékek és a köztudatból szerzett információk funkcionális tényezőkkel 

kapcsolatosak (pl. technológia és tüzelőanyag komfort vonatkozásában); 

 A vásárlás kezdeti szakaszában a fogyasztók elvárásai funkcionális tényezőkön alapulnak 

(pl. megbízhatóság, tartósság, könnyű használat, stb.); 

 Vásárlási döntésben szerepet játszik a megbízhatóság, mint funkcionális tényező; 

 A fogyasztók funkcionális kockázatot érzékelnek a teljes vásárlói döntési folyamat során. 

 

A végfelhasználói érintettség kérdése a potenciális végfelhasználók egyik elengedhetetlen 

jellemzője, mely szorosan kapcsolódik a vásárlói döntési folyamatban azonosított ösztönző 

tényezőkhöz. A szekunder kutatás eredményei szerint, a fűtéstechnikai termékek érintettségében 

                                                 
13 Kapcsolódó publikáció: Munkácsi és Simon, 2018 
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található limitált számú szakirodalomban nincs egyezőség. Kaezing és Wüstenhagen (2008) 

szerint, a fűtéstechnikai termékek egyrészt a magas beruházási költségük okán értelmezhetők 

magas érintettségű termékeknek, másrészt használatuk csupán funkcionális igény kielégítésére 

szolgálnak.  

Az értékezés elméleti keretrendszerében azzal a feltételezéssel éltem, hogy az érintettség mértéke 

attól függ, hogy a végfelhasználó éppen a termékélet ciklus, melyik szakaszában van.  

Az érintettség mélyebb megismeréséhez a kétlépcsős feltáró kutatást alkalmaztam. A 4.4. 

összefoglaló táblázat mutatja be az észlelt, alacsony illetve magas érintettséget igazoló 

eredményeket. 

3.3. táblázat: Érintettség 

Szintek Alacsony érintettséget igazoló, 

kvantitatív  eredmények 

Magas érintettséget igazoló, kvantitatív  

eredmények  

Használat Hőre és melegvízre való igény, az 

ellátás biztonsága a fókuszban. 

Funkcionális igények kielégítése.   

Fűtésszabályozás, tudatos használat: 

csak szükséges esetben és csak akkor, 

ha a felhasználók otthon vannak. 

- 

Aktív és passzív 

tapasztalatgyűjtés 

A végfelhasználók nem tudnak 

fűtéssel kapcsolatos reklámokat 

felidézni. Számos márka alacsony 

ismeretséggel él a fogyasztók 

tudatában.  

A válaszadók számos fűtési megoldással, márkával 

és minőségi tényezővel kapcsolatos gyermekkori 

emléket és köztudatban lévő információt tudnak 

felidézni.  

Kezdeti vásárlási 

szituáció 

A végfelhasználók számos márkát 

tudnak felidézni, alacsony 

említésszámmal.  

A végfelhasználók tudatosan tervezik az új termék 

vásárlását, melyben a gazdasági és funkcionális 

tényezők jelentik a fő motivációt. Számos minőségi 

tényező kerül fontos elvárásként érzékelésre.   

A végfelhasználók az új termékkel szemben 

támasztott elvárásaikat minőségi ismérvek 

formájában fogalmazzák meg. 

Információkeresés A végfelhasználók számos márkát 

tudnak felidézni, alacsony 

említésszámmal. 

Aktív és tudatos magatartást. Maguk kezdik meg az 

információ keresését, 1-6 alkalommal validálják a 

megszerzett információt számos kommunikációs 

csatorna bevonásával.  

Vásárlási döntés A válaszadók 23%-a nem emlékszik a 

márkára, amit az elmúlt 18 hónapban 

megvásárolt. A végső választás során 

(2 márka közötti választáskor) számos 

márkát tudnak megnevezni, alacsony 

említésszámmal. 

A végső döntés során a gazdasági tényezők és 

pénzügyi kockázat befolyásoló szerepe: a 

végfelhasználók az ár-érték alapján döntenek, a 

vásárlás helyét a legolcsóbb ajánlat mentén 

választják.  

Vásárlás utáni 

magatartás 

- A végfelhasználók hajlandók kifejezni 

elégedettségüket az őket körülvevő embereknek, 

márkát és technológiát ajánlva a többi vásárlónak. 

Pénzügyi és funkcionális kockázatot érzékelnek a 

teljes vásárlási döntési folyamat során. 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A készülék zavartalan működésének szakaszában, más néven a használat szintjén, a 

végfelhasználók alacsony szintű érintettséget észleltek. Ez ugrásszerűen megnő, amint a készülék 

meghibásodik, illetve, bármely más okból kifolyólag készülékcsere válik indokolttá.  A vásárlói 

döntés szintjén is magas a végfelhasználók érintettsége. Hiszen a megvásárlandó márkáról, 

műszaki megoldásról és a vásárlás helyéről beruházás jellegű döntést kell hoznia. A 

végfelhasználók pénzügyi, funkcionális és alternatív lehetőségek elvesztésének kockázatát 

érzékelik. Továbbá, a megkérdezettek aktív résztvevői voltak a teljes vásárlói döntési folyamatnak. 

Ezek után, a vásárlást követő magatartás szintjére jellemző, hogy karban tartják a készüléket és azt 

rendszeresen szervizeltetik.  

 

A fenti megállapítások az értekezés 4.2. Téziséhez vezetnek. 

 

4.2 Tézis14: Érintettség 

A fűtéstechnikai termékek érintettsége lehet egyaránt magas és alacsony, a termékélet ciklus 

szakaszától függően.  

A végfelhasználók magas érintettséget érzékelnek, amikor:  

 A fűtéstechnikai termékekkel kapcsolatban gyermekkori emlékeket vagy köztudatból 

szerzett információkat hívnak elő; 

 A vásárlást tudatosan, gazdasági és funkcionális elvárássok mentén megtervezik; 

 Aktív és tudatos információkeresésbe kezdenek, és 1-6 alkalommal validálják a 

megszerzett információkat; 

 A végső döntés alkalmával a márkáról és a vásárlás helyéről döntenek.  

 

A végfelhasználók alacsony érintettséget érzékeltek, amikor:  

 A készülék zavartalanul működik és kielégíti a fogyasztói igényeket; 

 A márkaérzékelés tekintetében, a vásárlói döntési folyamat teljes szakaszában, hiszen a 

márkák közötti differenciálás lehetősége alacsony.  

 

 

                                                 
14 Kapcsolódó publikáció: Munkácsi és Simon, 2018 
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Korábbi modellek hangsúlyozták a fűtéstechnikai termékekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatok 

fontosságát: a termék használatával kapcsolat pozitív tapasztalatok, nagyban meghatározták a 

következő vásárlásnál választott termék márkáját és fajtáját. A szekunder források szerint, a 

korábbi tapasztalatok szerepét és használatát más vásárlói döntési szakaszban nem vizsgálták a 

modellek.  

A kvalitatív kutatás eredményei arra engedtek következtetni, hogy a fogyasztók a korábbi, 

fűtéstechnikai termékekkel kapcsolatos vásárlói tapasztalatok alapján, eltérő vásárlási magatartást 

mutatnak. A feltáró kutatás második lépésében, ezen megállapítások kvantitatív mintán kerültek 

igazolásra. A 4.5 összefoglaló táblázat mutatja be, a megkérdezettek közötti eltéréseket, a múltbéli 

vásárlói tapasztalatok függvényében. 

 

Az összefoglaló eredmények a negyedik kutatási kérdés komponens válaszolják meg és az 

értekezés 4.3 Téziséhez vezetnek. 

C4: Vannak -e különbségek a fogyasztók vásárlói folyamatában, korábbi, fűtéstechnikai 

termékekkel kapcsolatos vásárlási tapasztalatuk alapján? 

 

4.3 Tézis: A korábbi vásárlói tapasztalat befolyásoló szerepe 

A fogyasztók eltérő vásárlási magatartást mutatnak a fűtéstechnikai termékekkel kapcsolatos 

korábbi vásárlói tapasztalatok alapján. A múltbéli tapasztalat már a gyermekkori emlékekben is 

megmutatkozik, illetve a saját vásárlói döntés tapasztalatával egészül ki. A pozitív vásárlói és 

használati tapasztalatok arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy megosszák mindezt a környezetükben 

lévőkkel. Illetve, hogy motiválják őket abban, hogy ugyan azt a terméket és márkát vásárolják újra. 

Korábbi vásárlási tapasztalattal nem rendelkező fogyasztókra (vagyis első vásárlók) jellemzőbb, 

hogy a családi életciklus változása okán (idős szülők beköltözése) döntsenek valamilyen 

fűtésvásárlás mellett. Rájuk inkább jellemző, hogy az új termékkel kapcsolatos elvárásaikat, a 

gyártó vállalatok kommunikációs anyagai alapján határozzák meg. Illetve ők inkább valamely 

befolyásoló személyhez fordulnak információszerzés céljából. Az első vásárlókra inkább jellemző, 

hogy számos hiteles forrás bevonásával validálják a megszerzett információt. A vásárlói folyamat 

mentén pszichológiai kockázatot érzékelnek.  
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Ezzel szemben, a korábbi vásárlói tapasztalattal rendelkező fogyasztókra inkább jellemző, hogy 

maguk kezdik meg az információ keresését, különböző külső, nagyrészt internetes forrásokhoz 

fordulnak, valamint szaküzletekben konzultálnak.  

 

3.4. táblázat: A vásárlási döntési magatartás a korábbi vásárlási tapasztalat függvényében 

                                                 
15 Megjegyzés a cellagyakorisághoz: ezekben az esetekben az eredmények szignifikáns különbséget mutatnak, azonban az alacsony 

cellagyakoriságnak köszönhetően statisztikailag nem igazolható az eredmény.  

A vásárlási 

folyamat 

szintjei 

Korábbi tapasztalattal nem rendelkező, első 

vásárlók 

Tapasztalattal rendelkező vásárlók 

Fókuszcsoportos 

interjúk eredménye 

(4 házaspár) 

Online kérdőív 

eredménye 

N=191 (46%) 

Fókuszcsoportos 

interjúk 

eredménye 

(6 házaspár) 

Online kérdőív 

eredménye 

N=226 (54%) 

Aktív és 

passzív 

tapasztalat- 

gyűjtés 

Kevésbé ellenálló a 

társadalmi környezeti 

tényezők 

befolyásával 

szemben  

Nincs eltérés a múltbéli 

vásárlási tapasztalat 

alapján 

Inkább ellenálló a 

társadalmi 

környezeti tényezők 

befolyásával 

szemben, önálló 

döntéshozatal 

Nincs eltérés a múltbéli 

vásárlási tapasztalat 

alapján 

Kezdeti 

vásárlási 

szituáció  

Vásárlási motiváció: 

magasabb kereset, 

meglévő készülék 

meghibásodása, 

életciklus változás 

okán 

Vásárlási motiváció: idős 

szülök beköltözése. 

Elvárások forrása: gyártói 

hirdetések, tájékozódás 

weboldal és szórólapok 

segítségével. Nem tudnak 

márkát kapcsolni ehhez a 

szakaszhoz. 

Fűtésvásárlás: 

pénzügyi / 

gazdasági okokra 

hivatkozva 

Nincs eltérés a múltbéli 

vásárlási tapasztalat 

alapján 

Kezdeti 

információ-

keresés 

Belső 

információkeresés, 

majd befolyásoló 

személyekhez 

fordulnak 

Jellemzően befolyásoló 

személyhez fordulnak, 

információcsere céljából  

Belső 

információkeresés, 

majd saját maguk 

folytatják a keresést, 

külső információs 

forrásokhoz 

fordulva 

Saját maguk kezdik meg 

az információ keresését, 

külső forrásokhoz 

fordulva, pl. 

szakkereskedésekben 

konzultálnak 

Validálás Több alkalommal  Inkább validálják a 

megszerzett információt, 

több alkalommal. 

Jellemzően a közeli 

családtagokhoz és 

barátokhoz fordulva. 

(cellagyakoriság)15 

Nincs validálás, 

vagy az első 

vásárlókhoz képest 

kevesebb 

alkalommal 

Nincs eltérés a múltbéli 

vásárlási tapasztalat 

alapján 

Vásárlási 

döntés 

Döntő ismérvek: 

műszaki paraméter, 

magas teljesítmény, 

vásárlás helye, 

szerelő ajánlása, 

szaktanácsadás 

Döntő ismérvek esetében 

nincs eltérés, azok 

forrásában: inkább a közeli 

család és a szomszédok 

befolyása jellemző 

Döntő ismérvek: 

megbízhatóság, 

tartósság, ár-érték 

arány. A vásárlás 

helye: ahol a termék 

a legolcsóbban 

beszerezhető. 

(cellagyakoriság) 

Nincs eltérés a múltbéli 

vásárlási tapasztalat 

alapján 

Vásárlás 

utáni 

magatartás  

Pénzügyi, 

funkcionális és 

alternatív kockázat 

érzékelése.  

Pszichológiai kockázat Pénzügyi és 

funkcionális 

kockázat 

Nincs eltérés az érzékelt 

kockázatban. Hajlandóság 

a technológia ajánlására 

elégedettség 

esetében.(cellagyakoriság) 

Forrás: saját szerkesztés 
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A kétlépcsős empirikus kutatás eredményei alapján, a 4.6. táblázat foglalja össze a 4.3. 

Tézisponthoz kapcsolható hipotéziseket és azok kiértékelését. 

 

3.5. táblázat: A hipotézisek összegzése és kiértékelésük 

Szakasz Hipotézis Eredmény 

Kezdeti 

vásárlási 

szituáció 

H1: A fűtéstechnikai termékek korábbi vásárlási 

tapasztalat alapján szignifikáns eltérés figyelhető 

meg a válaszadók vásárlási motivációjában. 

Nullhipotézis elutasítva 

A korábbi vásárlási tapasztalattal nem rendelkező 

végfelhasználókra jellemző, hogy vásárlási 

döntésüket az „idős szülök beköltözése” miatt hozták 

meg.  

Kezdeti 

információkere

sés 

H2: A fűtéstechnikai termékek korábbi vásárlási 

tapasztalata alapján, szignifikáns eltérés figyelhető 

meg a válaszadók információkeresési 

magatartásában.   

Nullhipotézis elutasítva 

A válaszadók az információkeresés kezdeti 

szakaszában eltérő magatartást matattak: a korábbi 

vásárlási tapasztalattal nem rendelkező válaszadók 

inkább a környezetükben lévő befolyásoló 

személyhez fordultak nagyobb arányban, miközben a 

tapasztalt vásárlók az információkeresést inkább 

maguk kezdték meg, külső források felhasználásával.  

Validálás H3: A fűtéstechnikai termékek korábbi vásárlási 

tapasztalata alapján szignifikáns eltérés figyelhető 

meg a válaszadók validációs magatartásában. 

 

Nullhipotézis elutasítva 

A válaszadók eltérő validálási magatartást mutattak, 

melyben több alkalommal értékelték újra a 

megszerzett információkat, különböző források 

bevonásával: korábbi tapasztalattal nem rendelkező 

vásárlók nagyobb arányban validálták a megszerzett 

információkat mint a tapasztalattal rendelkező 

vásárlók. 

Végső döntés H4: A fűtéstechnikai termékek korábbi vásárlási 

tapasztalata alapján szignifikáns eltérés figyelhető 

meg a válaszadók végső minőségértékelési 

kritériumában, mely a vásárlási döntéshez vezet.  

Nullhipotézis nem elutasítható 

Nem figyelhető meg szignifikáns eltérés a válaszadók 

között a végső minőségértékelési kritérium 

tekintetében.  

Vásárlás utáni 

magatartás 

H5: A fűtéstechnikai termékek korábbi vásárlási 

tapasztalata alapján szignifikáns eltérés figyelhető 

meg a válaszadók érzékelt kockázatában.   

 

Nullhipotézis elutasítva 

Korábbi vásárlási tapasztalattal nem rendelkező 

végfelhasználókra szignifikánsan jellemző az érzékelt 

pszichológiai kockázat a vásárlói döntési folyamat 

során.  

 

 

  

Forrás: saját szerkesztés 
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4 AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA ÉS TOVÁBBI KUTATÁSI 

LEHETŐSÉGEK 

A marketing szempontok szerint vizsgált lakossági fűtéstechnikai piac, illetve a végfelhasználók 

és az ő vásárlói döntési folyamatuknak a befolyásoló tényezőinek a feltárása, a tudományos 

szakirodalom egyedi megközelítése. Az empirikus eredmények lehetőséget biztosítanak a 

lakossági fűtéstechnikai piac működési és a végfelhasználók vásárlói döntési mechanizmusának 

mélyebb megismerésére. A fűtéstechnikai piac elsődleges és másodlagos érdekeltjeinek (különös 

tekintettel a gyártó vállalatokra), abban nyújtanak iránymutatást, hogy miként mérlegeljék az 

értékesítési- és marketingstratégiájuk optimalizálását.  

 

Az új tudományos eredmények mentén, az értekezés javaslatot tesz a gyártó vállalatoknak az 

eredmények hasznosítására, a 4C modell segítségével (Lauterborn, 1990). Összefoglalva, 

javaslom a lakossági fűtéstechnikai piac résztvevőinek a végfelhasználókkal való közvetlen 

kapcsolatteremtést, az online kommunikációs csatornák beépítését az értékesítési- és 

marketingstratégiába. Ez azt jelenti, javasolt az eddigi hatékonynak vélt, költségigényes offline 

felületek (pl. TV- és rádióhirdetések, magazin megjelenések, kiállítások és vásárok, stb.) 

innovatív, mérhető és a fogyasztók által hitelesnek tartott online csatornákkal (pl. hírlevél 

marketing, content marketing, stb.) való felváltása. A szerelők továbbra is fontos résztvevői a 

vásárlói döntési folyamatnak, hiszen a végfelhasználók szaktanácsadásért fordulnak hozzájuk. 

Ebből kifolyólag javaslom, hogy az érdekeltek támogassák a szerelőket a minél magasabb 

színvonalú szolgáltatásnyújtásban, mind a tervezés, a szerelés, az üzembe helyezés terén. 

Mindezek mellett, biztosítsák a szerelő szakembereket a legújabb fűtéstechnikai termékekre 

vonatkozó szaktudásról, készítsék fel őket a végfelhasználói igények minél magasabb szintű 

kielégítésére.  

 

A fűtéstechnikai piac működésének feltárása rámutatott arra, hogy a szerelők és egyéb elsődleges 

érintettek (pl. építészek), fontos befolyásoló erővel bírnak a végfelhasználók vásárlói döntésében. 

További kutatásként tervezem, a szakemberek vásárlói döntési folyamatban betöltött szerepének 

mélyebb megismerését és szervízszolgáltatás szempontú vizsgálatát.  
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