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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. A téma időszerűsége 

 

A család a társadalom elsődleges döntéshozatali egységeként, meghatározó szerepet tölt be az egyén 

vásárlási-döntési folyamataiban. Meghatározó szerepet játszik a gyermekek fogyasztói 

szocializációjában, fogyasztóvá válásában. (Lehota 2001) Ez az a keret, amelyen belül a gyermekek 

megtanulnak fogyasztóként viselkedni, elsajátítják a vásárlással, fogyasztással kapcsolatos 

készségeket, ilyen irányú tudásukkal versenyképessé válnak a többi fogyasztóval szemben. A 

gyermekek szerepének megváltozása a családon belül érezhető az elmúlt időszakban, amely szintén 

hatással van a családon belüli vásárlási-döntési folyamatokra. (Ward 1974) A gyermekek egyre 

inkább egyenrangúvá váltak a családon belül és sok esetben szélesebb körű ismerettel rendelkeznek, 

mint szüleik, így szerepük a kompetencia döntésekben különösen megnőtt. (Törőcsik 2003) Sokkal 

hamarabb válnak fogyasztóvá-vásárlóvá, mint néhány évtizeddel ezelőtt. 

 

Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyerekek fogyasztói-vásárlási magatartásnak 

kialakulásában és fejlődésében minden esetben a szüleik játszák az elsődleges befolyásoló szerepet; 

ők segítik elő a gyermek vásárlásainak anyagi finanszírozásával, hogy a gyermek potenciális 

vásárlóként és döntéshozóként jelenjen meg a piacon. (McNeal 2007) A fogyasztói nemzedéknek, 

már a legalsóbb korhatára is kitágul, már az óvodás korosztály is mint önálló vásárlóerő és saját 

tudattal rendelkező fogyasztó jelenik meg. (Lipi 2000) Mindebből kifolyólag a gyerekpiac mérete 

rohamosan nő, a felnőttek fogyasztói magatartása direkt előzménye a gyerekek fogyasztói 

magatartásának. 

 

Változik a családon belüli viszonyok helyzete a vásárlási-döntési folyamatok tekintetében, a 

családok szabadabb, liberálisabb szellemben élnek, így az egyes családtagok szerepe ebben a 

folyamatban megváltozott. A gyermekek nagyobb beleszólást nyertek a vásárlási folyamatba, de 

megváltozott a férfiak és nők szerepe is ebben a folyamatban. (Lehota 2001, Törőcsik 2003) Egyre 

inkább jellemző, hogy a házastársak közösen hoznak döntést, a felek részt vesznek olyan termékek 

megvásárlásában, amely korábban tipikusan a férj vagy adott esetben a feleség kompetenciájába 

tartozott. A családtagok között azonban szoros érzelmi kötelékek alakulnak ki az idők során, amely 

befolyásolja a döntési folyamatot és annak kimenetét. Ebből kifolyólag a vásárlási-döntési 

folyamatok komoly érzelmi vonzattal bírnak, így a házastársak által alkalmazott érzelmi stratégiák a 

családi élet más érzelmi vetületeire is hatással vannak. (Park et al 1995) 

 

A vásárlási-döntési folyamatok azonban túlmutatnak a problémamegoldáson és számos más célt is 

teljesíthetnek. Beszélgetési alkalomként szolgálnak az egyes családtagok között, körbe lehet járni 

egy adott kérdést és lehet akár álmodozni is. A problémamegoldás eredményeként kialakulhat 

egyfajta összetartozás a családtagok között és fontos szerepet tölt be ez a folyamat a gyerekek 

szocializációjában is. (Törőcsik 2007) 

 

Mivel ezen folyamatok feltárása és vizsgálata sok érdekességet, izgalmat és kihívást tartogat a 

kutatók számára, dolgozatomat a téma mélyebb megismerésére és megismertetésére szánom. 

Teszem ezt különösen azért, mert ahogy az kutatómunkáimból a későbbiekben kiderül a hazai 

szakirodalom nem túl kiterjedt ezen a területen. 
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1.2. A kutatás célkitűzései 

 

Kutatásaimhoz kapcsolódóan négy célkitűzést határoztam meg, ebből az első kettő a szakirodalmi 

áttekintéshez, míg a második kettő az empirikus kutatásokhoz kapcsolódik Ezek a kutatási 

célkitűzéseim alapozták meg a kutatási hipotéziseket és később az új és újszerű tudományos 

eredményeket. 

 

 

 Szakirodalmi áttekintéshez kapcsolt célok 

C1 A család és az egyén fogyasztói és vásárlói magatartásában betöltött szerepének jelentőségét 

vizsgáló szakirodalmak áttekintése. 

C2 A családi vásárlási döntési folyamatokra ható tényezők és az azokat vizsgáló modellek 

bemutatása, rendszerezése 

 

 Empirikus kutatáshoz kapcsolódó célok 

C3 Saját elméleti modell megalkotása a családon belüli vásárlási döntési folyamatokra ható 

tényezők és a köztük levő kapcsolatrendszer bemutatására 

C4 Családon belüli vásárlási-döntési folyamatok mechanizmusának feltárása, a családok 

kommunikációs stratégiáinak bemutatása és elemzése 

 

A fogyasztói szocializáció bemutatását azért tartom különösen fontosnak, mert ezáltal megérthetjük, 

hogy a fogyasztók milyen módon, milyen kontextusban élnek a társadalomban. A fogyasztói 

szocializáció egy életen át tartó folyamat (Ward, 1974), melynek keretében a társadalom által 

helyesnek ítélt viselkedést sajátítja el a gyermek (Bilton et al, 1988), és amely során megtanul a 

társadalmi elvárások szerint érezni (Moschis, 1987), valamint megtanul készségesen viselkedni az 

adott piaci kultúra által teremtett normáknak megfelelően. (Fromm, 1947) A fogyasztói 

szocializáció teszi alkalmassá arra az egyént, hogy többé-kevésbé hatékonyan vegyen részt az egész 

társadalom, illetve egyes társadalmi csoportok életében. ). Ez az a folyamat, melynek során egy 

fiatal emberi lény elsajátítja csoportja értékeit és tudását, megtanulja a helyénvalónak tartott 

társadalmi szabályokat, illetve azt hogy hogyan viselkedjen fogyasztóként. A fogyasztói 

szocializáció során sajátítják el az emberek azokat a képességeket, melyek képessé teszik őket arra, 

hogy a társadalomnak hatékony tagjai legyenek. (Ward, 1974) (C1) 

 

A hazai szakirodalomban találunk a családi döntéshozatallal foglalkozó forrásokat (Törőcsik 1996, 

2003, 2007; Hoffmann 1977, 1982; Hofmeister-Tóth 2003, Hofmeister-Tóth és Törőcsik, 2001), de 

ezek köre elég szűk és jócskán hagy fehér foltokat is számunkra. Ezen fehér foltok pótlása és a 

külföldi szakirodalmakból már jól ismert, de itthon még ismeretlen vásárlási-döntési folyamatokat 

vizsgáló modellek bemutatása és rendszerezése fontos célja dolgozatom szakirodalmi részének. 

(C2) 

 

Dolgozatomban célom (C3) egy olyan modell megalkotása, amely a családon belüli vásárlási-

döntési folyamatokat több aspektusból is vizsgálja és átfogó képet nyújt ezen folyamatokról. A 

modell alapstruktúráját a szakirodalomból megismert modellek releváns információra alapozva 

alkotom meg, különös tekintettel a befolyásoló tényezőkre, a kommunikációs mintázatokra és 

stratégiákra. A felhasznált forrásmodellek az alábbiak voltak Célom, hogy olyan modellt alkossak 

meg, ami gyakorlati hasznosíthatósággal bír, ugyanakkor nem célom egy totális modell 

megalkotása, hiszen ennek összetettsége, számos főként termék- és kultúra specifikus volta 

gyakorlatilag ezt lehetetlenné teszi. A koncepció modell megalkotásához az alábbi forrásmodelleket 

használtam fel: Gyermeki kérések és szülői válaszok modellje (Isler et al. 1987; lásd 43.-44. old.), 

Sheth (1974) és Johnson et al. (1994) modelljeiben megjelenő befolyásoló tényezői és 

konfliktuskezelési és megoldási elemei (lásd. 35-37 old., illetve 43.-46. old.), a szerepháromszög 

modellből (Davis és Rigaux 1974, lásd 31.-33. old.) a szerepdominanciciára vonatkozó részek, 
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valamint a vizsgált termékek köre. A kutatásaim során a modell egyes részeit külön-külön 

vizsgáltam, mind kvalitatív, mind kvantitatív kutatásaim során, ezen eredmények és azok 

megerősítése vagy módosítása az elméleti modellhez viszonyítva bemutatásra kerül a koncepció 

modellben. Az alapozó kutatásaim során elsősorban a döntés előtti befolyásoló tényezőket, míg 

országos reprezentatív kutatásaim során az egész folyamatot átfogóan, részegységenként 

vizsgáltam. 

 

Kutatásaimnak nemcsak egy modell megalkotása a célja, hanem a családon belüli vásárlási-döntési 

folyamatok feltárása és ehhez kapcsolódóan a családokon belül jellemző kommunikációs stratégiák 

bemutatás és elemzése (C4) is. A célkitűzés részeredményei hozzájárulnak a negyedik célkitűzés 

megvalósításához. Az országos kutatások keretén belül a gyermeki kérések és szülői válaszok 

modelljéből (lásd 43.-44. old.) ismert kommunikációs stratégiákat vizsgáltam és bővítettem a 

koncepció modellt az eredmények alapján. 

 

A dolgozat kutatásainak eredményeképpen olyan hasznos, gyakorlati információkat szolgáltat, 

amely révén megismerhetőek a magyar felnőtt és fiatal felnőtt lakosság családon belüli vásárlási-

döntési folyamatainak jellemzői, a folyamat során alkalmazott kommunikációs stratégiák, a 

családon belül betöltött szerepek a különböző döntési szituációkban. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. Bevezetés 

 

A család a legkorábbi és legtartósabb formája az emberi együttélésnek, amely minden korszakban 

megtalálható. (Aries, 1987) Közvetítő társadalmi intézményként jelenik meg a makrotársadalmi 

struktúrák és az ember között, mely a társadalom számára létfontosságú feladatokat lát el. (Andorka, 

2006). A család, mint intézmény tartóssága az emberi lét olyan biológiai tulajdonságaiból fakadó 

szükségleteiből eredeteztethető, melyeket csak mesterséges körülmények között tud kielégíteni: a 

faj fenntartásának szükségessége, vagyis gyermekek szülésének szükségessége, a gyermekekről 

való gondoskodás szükségessége, abban az időszakban, amíg eljutnak a felnőttkorba. (Bauman, 

1967) Mivel az ember fészekrakó lény, így utódai nem képesek a születés után azonnal az önálló 

életre, az élet első éveit nem élik túl segítség nélkül (Neményi, 1988). Az emberi faj fészekrakó 

természetéből fakad az, hogy az emberek családokban kell egyesülniük, olyan társadalmi 

csoportokban, amelyek: 

 a tartós együttélés társadalmilag elfogadott módját alkotják 

 olyan egyénekből állnak, akiket az kapcsol össze, amit a társadalmi szokás vérségi, 

házassági vagy örökbefogadási kapcsolatnak ismer el, 

 közös fedél alatt laknak, 

 tagjaik együttműködnek a társadalmilag elismert belső munkamegosztás keretében, ennek 

egyik legfontosabb eleme a gyermekek születése, eltartása és felnevelése, 

 tagjaikat meg lehet határozni nevekkel, amelyek a rokonság és származás megállapításának 

társadalmilag elismert módjai. (Bauman, 1967) 

Maga a család egy különös szerveződés, mivel egy informális rendszer, ami azt jelenti, hogy a 

társulás önkéntes, ugyanakkor egy formális rendszer is, mivel a társadalmi rendszer hivatalosan 

elfogadott és jóváhagyott intézményeinek sorába is betagozódik, jogok és kötelezettségek illetik 

meg. (Bagdy, 2007) 

 

A családnak több lényeges funkciója van. Egyik ilyen a termelési funkció, mely lényegesen 

csökkent a nagy termelőszövetkezetek elterjedésével. A fogyasztás funkció régebben a családon 

belül történt, de napjainkban egyre inkább áthelyeződik a családon kívülre. A reprodukciós funkció 

alapvetően a család feladata, de egyre inkább növekszik a házasságon kívüli születések száma. 

Cseh-Szombathy (1978) ezzel szemben megkérdőjelezi, hogy a család képes-e a reprodukciós 

funkció betöltésére. A család funkciója a felnőttek pszichés védelme és a gyermekek 

szocializációja. (Kalo 2007, Andorka 2006) Neményi (1988) szerint mindezek mellett a család 

funkciói közé tartozik a jövedelmek egyesülése és újrafelosztása, a háztartási és nevelési munka 

elvégzésének megosztása, így a családot gazdasági egységként kell figyelembe venni. (Neményi, 

1988) Ebből kifolyólag a család, illetve a háztartás a gazdaság legkisebb viszonylag jól 

meghatározható egysége. Winch (1963) kiemeli a család politikai és vallási funkcióját mindezek 

mellett. Előbbi alatt a konfliktusok megoldását, a családi rend fenntartását, a külső rendszerekhez 

való alkalmazkodást érti, utóbbi pedig a társadalmi kontrollt segíti elő. Goode (1971) szerint a 

család szerepek organizációja, ahhoz, hogy egy család fennmaradjon a szerepek betöltési módjainak 

kontinuitása szükséges. Goode (1971) arra is felhívja a figyelmet, hogy bár mindegyik családi 

funkció betölthető a családon kívül is, más társadalmi intézmények is elláthatják azt, azonban a 

társadalmakban az az általános, hogy a reprodukció, a fogyasztás és a szocializálás a családon belül 

zajlik le. (Cseh-Szombathy, 1979) 

 

Mivel a legtöbb termék és szolgáltatás fogyasztói a háztartások, így szerepük van a közvetlen 

fogyasztásban. A háztartások nélkül a társadalom életképtelenné válna. A háztartásnak és a 

családnak persze nemcsak azért van nagyon jelentős szerepe, mert a megtermelt javak és 

szolgáltatások végső fogyasztójaként jelenik meg, hanem azért is, mert a kulturális értékek és 
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magatartásnormák generációról generációra történő átadása is a családon belül történik meg 

elsődlegesen. A család nagymértékben befolyásolja a vásárlási és fogyasztási szokásainkat, 

attitűdünket. A család rendkívül komoly hatást gyakorol a vásárlásokra, hiszen a család nagysága, 

történetének adott szakasza, az uralkodó életelvek meghatározóak a jelenlegi és a későbbiek során 

önállóan hozott új generációs vásárlási döntések esetében. (Hofmeister, 2001) 

2.1.1. Háztartás, család fogalma 

 

 A háztartás és család fogalmát sokszor egymással szinonim fogalmakként használjuk, ezért 

mindenekelőtt szükséges a két fogalom közti különbség tisztázása. A Központi Statisztikai Hivatal 

(2006) meghatározása szerint „közös háztartásba olyan együtt lakó személyek tartoznak, akik egy 

lakásban vagy annak egy részében laknak, a létfenntartás költségeit – legalább részben – közösen 

viselik”. Palády-Kovács (2000) szerint a háztartás tartalmában, szervezetében, tevékenységi 

rendszerében eltér a családtól; magja általában, de nem szükségszerűen egy család. Ortutay (1979) 

ezzel szemben tágabban értelmezi a háztartást: annak célja család, illetve a gazdaságban dolgozók 

táplálása, táplálékának előállítása, a gazdaság eszközeinek, a családtagok valamint a gazdaságban 

dolgozók személyes holmijainak javítása, tartósítása. A háztartása rendkívül összetett 

tevékenységek összefoglaló neve, és egyben ezen tevékenységek összehangolója is. 

 

Abban az esetben, ha a háztartás egy családból áll, akkor a háztartás és a család azonos, a háztartás 

egycsaládos. Ha több család vezet egy háztartást, akkor többcsaládos háztartásról beszélhetünk. Az 

egy vagy több családot magába foglaló háztartást nevezzük családháztartásnak. Abban az esetben 

viszont, amikor a háztartásból nem alakul ki család, nem családháztartásról beszélünk. Ilyen nem 

családháztartás lehet az egyszemélyes háztartás, illetve olyan összetételű háztartás, amelyben csak 

családot nem képező személyek élnek: 

1. Együtt élő, de családot nem alkotó rokon személyek 

2. Nem rokon személyek háztartása (barátok, együtt élő, de nem házas párok (Mowen, 1987) 

 

Andorka (2006) öt különböző típusú háztartást különböztet meg: 

1. nukleáris családi háztartások, ezekben egyetlen nukleáris család tagjai élnek együtt 

2. kiterjesztett családi háztartások, ezekben a nukleáris család tagjain kívül más, ehhez a 

családmaghoz nem tartozó rokonok élnek együtt 

3. több családmagból álló háztartások, 

4. olyan háztartások, amelynek tagjai közül senki sem tartozik ugyanazon családmaghoz 

5. egyszemélyes háztartás 

 

Érdekes, hogy sem a héber, sem pedig a görög nyelv nem ismeri a család szót. Amikor az ókori 

görögök családról beszélnek, akkor a „ház” szót használják (oikosz, oikika), de ugyanezt teszi a 

szentírás is. (Neményi, 1988) A görögöknél a család a nemzetségi berendezkedésben soha nem volt 

szervezeti egység, az állam sem ismer a közjogban családot. (Engels, 1975) A magyar nyelvben a 

család szó a az ószláv cseljad átvétele, melynek eredeti jelentése háznép. (Ortutay, 1977) 

Nyelvenként, koronként és kultúránként jelentős különbségek fedezhetők fel abban, hogy azok mit 

értenek család, illetve háztartás alatt (Neményi 1988, Flandrin 1979, Engels 1975). 

 

A háztartások főbb funkciói a következők: 

 Háztartásvezetés, irányítás, szervezés 

 Fogyasztás 

 Munkamegosztás 

 Jövedelem és vagyonkezelés 

 Vásárlási, beszerzési döntéshozatal 

 Tárolási, készletezési mechanizmus 

(Hoffmann, 1977) 
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Ezzel szemben Palády-Kovács (2000) csak három főbb funkciót különít el: 

 Háztartási, illetve házi funkciókat: tagok életkörülményeinek biztosítását a szükséges 

létfeltételek részleges vagy teljes megteremtése révén 

 A csoport új tagjainak szocializálását 

 Az egyének egy kis közösségének életét, létezését biztosító és körülvevő részben az 

„otthoni tér” megteremtését és fenntartását. 

 

A család két vagy több ember olyan közössége, akik vér szerint, házasság útján vagy örökbefogadás 

révén vannak egymással kapcsolatban. (Chisnall, 1985) A család egy társadalmi hálózat (network), 

amely biológiai vagy házassági alapokon nyugszik. (Thornton, 1989) A statisztika ennél szűkebben 

értelmezi a családot: csak a szülőket és a velük élő nem házas gyermekeket tekinti családnak. Ezt 

családmagnak is szoktuk nevezni. (Murdock 1949, Andorka 2006) A néprajz a család fogalmát 

tágabban és komplexebben értelmezi: „A család társadalmilag elismert szexuális kapcsolatba lépő 

felnőttek és velük élő leszármazottaik, valamint azok házastársainak kis csoportja, amelynek tagjai 

egymással interakcióban, meghatározott társadalmi és rokoni szerepeket töltenek be, illetve 

funkciókat, feladatokat látnak el, s ezek közül talán a legfontosabb a társadalom számára új egyedek 

létrehozása a szó biológiai értelmében. A csoport tagjait szolidaritás, kölcsönös erkölcsi felelősség, 

s rendszerint az életmód közössége is összeköti”. (Palády-Kovács, 2000) Kotler (2006) szerint egy 

ember életében kétféle családot különböztetünk meg. az orientációs család a szülőkből áll, míg a 

saját család a házastársból és a gyerekekből. Blackwell (2006) a felsoroltak mellett még kiterjesztett 

családot is megkülönböztet, amely a családmag mellett más családtagokat is magában foglal, mint 

például a nagyszülőket, nagynéniket és nagybácsikat, unokatestvéreket, anyósokat, apósokat, sőt a 

családhoz sorolja a házi állatokat is.  

 

Giddens (2003) négy különböző családtípust különít el: 

1. Nukleáris család: egy közös háztartásban élő nőt és férfit jelent 

2. Kiterjesztett család: három vagy több generáció él együtt ugyanabban a háztartásban vagy 

egymáshoz nagyon közel 

3. Származási család: az amelyikbe az ember beleszületik 

4. Nemző család: az, amelyikbe felnőttként lép be, és ebben nő fel a gyerekek új nemzedéke 

 

A családok egy sajátos formáját alkotják a mostohacsaládok. A kifejezés sok negatív értelmezést és 

asszociációt hordoz, így számos szerző (Claxton és Oldfield 2000, Leon 2005, Minuchin 2007, 

Colemann 2000) egyetért abban, hogy az kerülendő és helyette más kifejezést célszerű alkalmazni, 

mint például: újraházasodott család, újraalkotott család, patchwork család, keverék család, 

binukleáris család, továbbképzett család. (Gulotta, 2008) Waite (2006) a patchwork családok mellett 

egyéb más alternatív családformákat is megkülönböztet, különös tekintettel az egyneműek 

kapcsolatát, amelyek bizonyos országokban házasság formájában is elismerhetők. 

 

A család mindig kultúrafüggő szemben a háztartással, amely az együttélés legősibb formája és 

kultúrafüggetlen. A háztartás jellege természetesen nemcsak gazdasági jellegű, hanem például 

nagyon fontos szerepet játszik a gyermek szocializációjában (Hofmeister, 2003) 

 

Az utóbbi időben a családok fragmetálódása figyelhető meg, bár ez a jelenség nem teljesen új a 

történelemben, hiszen háborúk esetén is találkozhatunk vele. (Cheal, 2002) A jelenlegi helyzet 

azonban lényegesen eltér a korábbi történelmi példáktól: a folyamat sokkal komplexebb, sokkal 

kevesebb a jogi akadály és a jelenség globális szinten megfigyelhető. (Maclean-Eekelaar, 1997) 

Tinson (2008) szerint az utóbbi időszakban három családtípust tudunk markánsan megkülönbözteti 

egymástól: ép, keverék (patchwork) és egyszülős családok. Az egyszülős családok esetében 

megfigyelhető, hogy általában nők vannak családfő szerepben. A patchwork családforma a 

leginkább terjedő forma napjainkban, az Egyesült Királyságban például a háztartások 35%-a ebbe a 

kategóriába sorolható (Mintel, 2005) Az ilyen típusú családokban a tradícionális szerepek 
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újrafogalmazása történik meg, a családon belüli döntések itt jóval összetettebbek. (Hetherington, 

1999) 

 

2.2. A családi döntéshozatal 

 

Bár, amint az láthattuk szerepe folyamatosan változik, az elsődleges döntéshozó egység a 

társadalomban még mindig a család. Számos szerző foglalkozik a családi vásárlási döntések 

dinamikájával (Aribarg 2002, Arora és Allenby 1999, Seetharaman 1999, Su 2003, Ward 2006), de 

magát a döntéshozatalt több szemszögből –közgazdasági (Becker 1974), társadalmi konfliktus 

(Sprey, 1979), nemi szerepek szerinti (Pollay 1968, Scanzoni, 1977, Qualls 1988)- is vizsgálják. A 

legtöbb szerző (Davis, 1970, 1971, 1976; Davis-Rigaux 1974, Filiatrault és Brent 1980, Spiro 1983, 

Cosenza 1985, Corfman 1991, Ward 2005) hajlamos a családi döntéshozatalt nem szerinti 

befolyásolás szemszögéből vizsgálni, melynek során a házastársak relatív befolyását próbálják 

magyarázni a döntési folyamatban. A befolyásolás mértéke és jellege több tényezőtől is függ: mivel 

járul hozzá az adott fél a háztartáshoz (Blood és Wolfe, 1960) vagy hogy milyen kultúrából 

(tradícionális/modern) származnak a felek (Qualls, 1987). Johnson et al. (1994) ezzel szemben a 

gyerekek döntéshozatalra gyakorolt hatását vizsgálják, míg más szerzők (Hoffman 1977, Howard és 

Sheth 1969, Blackwell et al. 2006, Sheth 1974) inkább magára a folyamatra koncentrálnak. A 

régebbi tanulmányok a családi vásárlási-döntési folyamatot olyan módon mutatták be, amelynek 

során minden családtag racionálisan dönt; nem vették figyelembe, hogy az egyes szereplőket a 

személyes érzések mennyire befolyásolják. Azonban ez a fajta feltételezés figyelmen kívül hagyja, 

hogy az emberek nem teljes mértékben racionális döntéshozók, hanem nagyon sok esetben érzéseik 

befolyásolják őket. (Gelles és Straus, 1979) A családtagok között szoros érzelmi kötelékek 

alakulnak ki az idők során, amely befolyásolja a döntési folyamatot és annak kimenetét. Az 

érzelmek (mint a szeretet, szimpátia, düh, bűnösség stb.) a vásárlási-döntési folyamat különböző 

szakaszaihoz kapcsolódhatnak. 

 

Az eszköz-elmélet szerint a különböző eszközök jelentik az erő elsődleges forrását és ezáltal 

magyarázhatjuk a családon belüli döntési folyamatokat. Eszköznek tekinthető bármi, amit az egyik 

fél nyújt a másiknak, ezáltal elősegítve az előbbi fél igényeinek kielégítését vagy céljainak 

megvalósítását. Az erő annak a félnek az oldalán lesz, aki a legtöbb eszközzel járul hozzá a 

házassághoz. Az eszközök egy része kézzelfogható, mint a pénz vagy a tulajdon, nem kézzelfogható 

eszköz például az iskolázottság, képzettség. (Blood és Wolfe, 1960) A társadalomban az 

embereknek tárgyalniuk kell, hogy megvédjék az eszközeiket, amelyeket szeretnének; egy ember 

eszközei egy másik ember eszközeire kicserélhetők. (Dallos és Dallos, 1997) Tashakorri (1989) 

feltételezi, hogy az eszközök az iskolázottság mértéke, a kor és a családi interakciók által 

meghatározzák a szülő erejét. McDonald (1980) szerint öt eszköztípus van, ami által a családtagok 

kifejezhetik erejüket. Ezek normatív, gazdasági, affektív, személyes és kognitív eszközök. Normatív 

eszközök a családi értékek és normák, a gazdasági eszközök minden olyan pénzügyi kontrollt 

magukban foglalnak, amit a kenyérkereső gyakorol. Az affektív eszközök az interperszonális 

kapcsolatokat és valakihez tartozást, a személyes eszközök a fizikai megjelenést és kompetenciákat 

foglalják magukban. A kognitív eszköz elsősorban a családtagok intelligenciaszintjére utal. 

(McDonald, 1980) Előfordulhat, hogy a férj vagy a feleség normatív és gazdasági eszközöket 

alkalmaz a családi döntéshozatal során, míg a gyerek inkább affektív és kognitív eszközökhöz nyúl. 

(Moschis és Churchill, 1978) 

 

Sheth és Mittal (2004) szerint a kognitív eszközök szolgálnak alapjául a családra gyakorolt fordított 

befolyásolásnak. Ez a változás akkor áll be, amikor a gyerek megnő és sok újfajta tudásra tesz szert 

és egyre kevésbé függ a szülői szerepektől. Ebből kifolyólag, amikor preferenciái különböznek 

szüleiétől, képes saját befolyásoló erejét érvényre juttatni. Ennek általában két oka van: egyrészt 

bizonyos területeken a gyerekek nagyobb szakértelemmel bírnak, mint szüleik, másrészt az 
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igazságos demokrácia miatt minden családtag hangot adhat véleményének. Azáltal, hogy a szülők 

engednek a befolyásának, bebizonyítják azt is, hogy a gyerek is tagja a családnak: megvannak a 

saját jogai. (Sheth és Mittal, 2004) A gyerekek affektív taktikákat is alkalmazhatnak, hogy 

befolyásukat érvényesítsék a családi döntéshozatalban. Wimalasiri (2004) szerint különböző 

befolyásolási stratégiákat alkalmazhatnak a gyerekek: nyomásgyakorlás, fellebbezés, csere, 

koalíció, behízelgés, racionális meggyőzés, könyörgés és konzultáció. Galvin (2004) szerint a 

befolyásolás akkor jelenik meg, amikor a családtagok arra próbálják meg használni az erejüket, 

hogy megváltoztassák vagy módosítsák mások viselkedését vagy hitét. 

 

2.2.1. A családi beszerzési központ 

 

A vásárlási döntések esetében a résztvevők száma alapján két döntési helyzetet különböztethetünk 

meg: egyéni és csoportos döntést. Kisebb értékű, problémát nem okozó, rutinszerűen vásárolt 

termékek esetében a családtag önállóan hozza meg a döntést. Azonban nagyobb értékű, új 

vásárlásnak tekinthető esetekben a döntésben több személy, eltérő szerepkörökben vesz részt. 

(Törőcsik, 1996) Tehát megfigyelhető, hogy a családok fontosabb vásárlási döntések esetében a 

szervezeti vásárlásokhoz hasonlóan beszerzési központként, Buying Centerként működnek, az egyes 

családtagok többféle funkcióban szerepelnek, s eszerint lehetnek: 

 

 Befolyásolók: a család azon tagjai, akik információk, illetve tanácsok adásával próbálnak 

hatást gyakorolni a vásárlásra. 

 Ajtónállók: azon családtagok, akik ellenőrzést tudnak gyakorolni az információknak a 

döntéshozókhoz való eljutása felett. 

 Döntéshozók: azon családtagok, akik eldöntik, hogy mikor és mit vásároljanak meg. 

 Vásárlók: azok a családtagok, akik a szóban forgó vásárlást végrehajtják. 

 Felhasználók: azok a családtagok, akik elfogyasztják vagy használják a más családtagok 

által megvásárolt, illetve előkészített terméket vagy szolgáltatást. 

(Mowen, 1987) 

 

Ezeket a szerepeket van, hogy egyszemélyben tölti be valamely családtag, de nagyon gyakran a 

különböző családtagok egy adott termék vagy szolgáltatás vásárlási folyamata során más és más 

szerepeket töltenek be, illetve más és más módon gyakorolnak hatást a döntési folyamatra. 

(Chisnall, 1985) A beszerzési központ nem mindig áll fel ténylegesen egyidejűleg, van hogy több 

fázisban, nem egymással egy helyen leülve hozzák meg a döntést. A családtagok között feltétlenül 

szükséges, hogy egyfajta konszenzus álljon fel céljaikat tekintve (Cox, 1975) de arról sem szabad 

elfeledkeznünk, hogy a családon belül betöltött szerepek attól is függnek, hogy azon belül milyen 

hatalmi-hierarchia viszonyok fedezhetők fel. (Mangleburg et al., 1999) 

 

 
1 ábra 

A családi Buying Centerben betöltött funkciók és a vásárlási-döntési folyamat egyes szakaszai 

közötti összefüggések 

Forrás: Verma, D. P. S., Kapoor, Sheetal (2003): Dimensions of Buying Roles in Family Decision-

making. IIMB Management Review, December. 9. p. 

Az egyes szerepek általában elég jól kötődnek a vásárlási-döntési folyamat különböző szakaszaihoz. 

A kezdeményezők általában a probléma felismerésben játszanak szerepet, a befolyásolók szerepe 



 

 

15 

 

azonban a döntési folyamat több szakaszához is kapcsolható. A vásárlási döntés meghozatalakor a 

döntéshozók és vásárlók játsszák a fő szerepet, míg a vásárlási utáni magatartáshoz elsősorban a 

felhasználók köthetők. (Verma és Kapoor, 2003) 

 

 
2 ábra 

Szerepek a családi döntéshozatal során 

Forrás: Peter et al. (1999): Consumer Behaviour and Marketing Strategy, European Edition. 

McGraw-Hill, London 314 p. 

 

Bizonyos szerzők (Mowen 1987, Shifmann és Kanuk, 2008) például a családi beszerzési 

központban említi az előkészítőket, akik a szervezeteknél ilyen formában nem jelennek meg. 

Szerintük az előkészítők azok a családtagok, akik az adott terméket a többi családtag számára 

fogyaszthatóvá teszik. Peter et al. (1999) ezen felül további szerepköröket említ meg, szerintük az 

alábbi szerepeket töltheti be egy családtag a döntéshozatal során: kezdeményező, belső ügyvéd, 

költségelosztó, döntéshozó, termék szakértő, információ kereső, márkaválasztó, vásárló, használó. 

Ennek a felosztásnak az érdekessége az, hogy a vásárlási folyamat az egyes családtagok között 

részekre osztható. (Peter et al., 1999) 

 

2.2.2. Vásárlási döntések a családban 

 

A családtagok vásárlási-döntési folyamatban betöltött, termékkategóriánként eltérő szerepét számos 

szerző vizsgálta már (Davis 1970, 1971, 1976; Ferber és Lee 1974, Davis ésRigaux 1974, Filiatrault 

és Brent 1980, Spiro 1983, Cosenza 1985, Commuri és Gentry 2000, Ward 2005) az elmúlt 

évtizedek során. A szerzők többsége azonban a családot diadikus, férj-feleség (Cosenza, 1985) 

családként (Davis, 1970, 1971, 1976; Davis és Rigaux 1974, Filiatrault és Brent 1980, Spiro 1983, 

Cosenza 1985, Ward 2005) vizsgálja és a vizsgálata középpontjába elsősorban a házastársak 

befolyásoló szerepét helyezi. Ez a fajta diadikus megközelítés a családon belüli vásárlási döntések 

modellezésében is egyértelműen érződik annak ellenére, hogy a gyermekek befolyásoló szerepére és 

piaci erejére számos szerző rámutat (Berey és Pollay 1968, Ward és Wackmann 1972, Szybillo és 

Sosanie 1977, Atkin 1978, Foxman és Tansuhaj 1988, Müller 1997, Commuri és Gentry 2000, Kaur 

és Singh 2006, McNeal 2007). A diadikus megközelítés legnagyobb problémája az, hogy a 

gyermekek befolyásoló szerepét teljesen figyelmen kívül hagyja. (Johnson 1995) A háztartások, 

illetve családok Buying Centerként (Törőcsik 1996, 2003; Chisnall 1985, Mowen 1987) való 

megközelítése terméktől és szerepkörtől függően a gyermekek vásárlási-döntési folyamatban való 

bizonyos mértékű részvételét feltételezi: megjelenhetnek szüleik tanácsadóiként, közvetett 
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fogyasztókként, de akár önálló fogyasztóként is. (Müller 2001, Hofmeister 2003, Törőcsik 2003, 

McNeal 2007) A mindennapi élet során a családtagok döntések ezreit hozzák meg. Mivel a férj 

családfő szerepe az utóbbi években egyre inkább átalakulóban van, helyette pedig az egyenrangú 

partnerkapcsolatok létrejötte jellemző, így a közös döntések a családi vásárlási döntésekre is egyre 

inkább kiterjednek. (Kirchler 1989, Meier et al. 1999) A döntések egy része nagyon fontos, 

lényeges, mint például, hogy milyen autót vegyen a család, vagy hova menjenek nyaralni. Más 

döntések sokkal hétköznapibbak, például mi legyen az ebéd, vagy milyen virág kerüljön a kertbe. 

Azonban a leglényegesebb kérdés az, hogy a különböző háztartási döntésekre mely családtagok 

vannak legnagyobb hatással. 

 

A család közös vásárlói, fogyasztói magatartásának elemzése során az alábbi kérdésekre kell választ 

találnunk: 

 Melyik családtag (feleség, férj, gyermekek) 

 Milyen terméket 

 Milyen helyzetben (családi életciklus, felhasználási ráta) 

 Milyen aktivitással (szerepkör, munkamegosztás) 

 Milyen vásárlói döntési szakaszban határoz meg. 

 

Mindezek figyelembevételével az alábbi döntéstípusok különböztethetők meg a családban: 

 Közös döntés: vannak olyan termékkörök, illetve ezekhez kapcsolódó vásárlási döntések, 

amelyekről a döntés közösen, demokratikusan zajlik. Ilyenkor feláll a családi beszerzési 

központ, mindenki szabadon véleményt nyilváníthat. Általában nagy anyagi megterhelést 

jelentő, fokozott kockázatot jelentő döntések esetében jellemző. 

 Kompetencia döntés: ilyen döntés zajlik akkor, ha tudást igénylő a vásárlás tárgya. 

Gyakran felcserélődhetnek a szerepek például apa/fiú viszonylatban a kompetencia 

átalakul. Ha képes az anya, apa tanulni a gyerekétől, akkor nagyobb gondok nélkül 

lezajlódhat a döntés, ha nem akkor „erőfitogtató” folyamattá válhat. 

 Szülői döntés: olyan döntések, ahol az apa és az anya döntenek, a gyereknek inkább csak 

választást árnyaló szerepe van. Sok esetben a szülők megpróbálják integrálni döntésükbe a 

gyereket, illetve az ő szempontjait, de az alapvető határokat ők szabják meg. 

 Önálló gyerekdöntés konfliktus nélkül: olyan termékköröknél jellemző ez a döntés, 

amelyek megszerzéséért mindent megtesznek a gyerekek. Általában jól informáltak, 

konkrét igényekkel jelentkeznek, kisebb tételeknél vásárlóként lépnek fel. Szülői ellenállás 

inkább a nevelés szempontjából aggályos termékeknél tapasztalható.  

 Önálló gyerekdöntés sok konfliktussal: olyan döntések, ahol a gyerek jórészt egyedül dönt, 

de szüksége van a szülő pénzére, illetve beleegyezésére, így csak megegyezéssel jönnek 

létre vásárlások. A szülő sokszor nem tudja rákényszeríteni akaratát a gyerekre, így a 

konfliktus gyakori lehet. A konfliktus több forrásból is táplálkozhat: bár sokszor az anyagi 

teher a fő konfliktust kiváltó tényező, nem elhanyagolható az egészségesnek nevezett 

táplálkozás jegyében keletkezett konfliktusok. (pl.: a gyerek csokoládét, chipset, fagylaltot 

stb. szeretne, ami ellen a szülő lázasan tiltakozik.) 

 Anyai döntés: a kiadások jelentős része a bevásárlást végző, vagy azt irányító háziasszony 

felügyelete mellett történik. A mindennapi élethez tartozó élelmiszerek, tisztítószerek stb. 

vásárlásánál leginkább ők döntenek egyedül. Még akkor is így van ez, ha a család közösen 

megy vásárolni, a legtöbb termék az ő irányítása mellett kerül a kosárba. Főként a 

rutinszerűen vásárolt márkák tartoznak ide. 

 Szülői egyéni döntések: olyan vásárlási döntések, ahol az apa/anya, mint férfi/nő saját 

magának vásárol. 

(Törőcsik, 2003) 

 

A vásárlások során az egyes családtagok különböző stratégiákat alkalmaznak annak érdekében, 

hogy a többieket meggyőzzék, illetve befolyásolják. Terméktől, a döntésbe bevont családtagoktól és 

a szituációtól függően más-más stratégiák lehetnek hatásosak. A szakértő azzal tudja a többi 
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családtagok meggyőzni, hogy rengeteg információval szolgál a megvásárolandó termék egyes 

lehetséges változatairól, különböző aspektusairól. Legitim befolyásolás esetén valamely családtag 

házastársi és nemi szerepéből adódóan akarja a vásárlási döntést befolyásolni, például oly módon, 

hogy az adott termék megvásárlása a férj hatásköre. Alkudozásról akkor beszélhetünk, ha az egyik 

fél oly módon próbál önállóságot nyerni a döntésben, hogy cserébe valami szívességet tesz a 

döntésből kirekesztett családtagnak. Beszélhetünk még jutalmazó befolyásolásról, amely azon 

alapszik, hogy az egyik fél képes a másikat megjutalmazni valamivel, ami a másik számára 

élvezetes. Érzelmi befolyásolás esetén az egyik fél mindig olyan, - sok esetben nonverbális - 

technikákat alkalmaz, amellyel a másik felet érzelmileg tudja befolyásolni, például megsértődik 

vagy sír. Hatásvadász befolyásolás esetén az egyik fél előre megfontolt szándékkal megkísérli a 

másik felet oly módon befolyásolni, hogy a befolyásolást valamilyen külső tényezőnek tulajdonítja. 

Például azt állítja, hogy azért vásárolt meg egy adott terméket, mert a másik fél kedvenc márkája 

épp elfogyott, holott a valóságban ez nem igaz. (Peter et al, 1987) Palan és Wilkes (1997) három 

különböző stratégiát különböztet meg: alkudozó, meggyőző és érzelmi stratégiát. Lee és Collins 

(2000) meggyőző stratégiáról nem tesz említést, viszont az alkudozás és érzelmek mellett a 

tapasztalatot, a hatalmat és a koalíciót tekinti befolyásoló stratégiának a családi döntéshozatalban. 

 

Mindenképp meg kell említeni, hogy a vásárlási döntések folyamata több célt is teljesíthet, nem 

csak maga az aktus bír fontossággal: 

 a döntési folyamat kiindulásképpen egy konkrét problémamegoldást céloz 

 beszélgetési alkalom is egyidejűleg a családtagok között, vagyis többször is körbe lehet 

járni a kérdést, vitatkozni lehet, esetleg álmodozni a megoldási variációkról 

 összetartozást is kialakíthat a családtagok között az egész vásárlási folyamat, illetve a 

fogyasztás folyamán a választott megoldás, márka 

 a családtagok (főképp a fiatalok) szocializálódásának része, tanulási, gyakorlási terep a 

későbbi saját vásárlási döntési folyamatokban való részvételhez. 

(Törőcsik, 2003) 

 

2.3. A gyerek szerepe a családi döntéshozatalban 

 

A gyermekek növekvő szerepe egyrészt az egyszülős családok, háztartások növekvő szerepének, a 

kevesebb átlagos gyermekszámnak és a jövedelemdifferenciálással párhuzamosan magasabb 

jövedelmű háztartások részarányváltozásának köszönhető, másrészt a gyermekeknek nagyobb a 

családon belüli függetlensége, és fogyasztói szocializációja is korábban kezdődik. (Lehota, 2001) 

Bizonyos termékek esetén jobban informáltak, tájékozottabbak, szélesebbkörű ismerettel 

rendelkeznek, mint szüleik, ezáltal szerepük is megnő a kompetencia döntésekben. (Törőcsik, 2003) 

A családok viszonylatai az utóbbi időben jelentősen átalakultak, a gyerekeket egyenrangú félként 

kezelik a szülők, bevonják őket a döntés előkészítésbe. A családokban beszédtéma a vásárlás, és 

miután a gyerekek jól informáltak, nyitottak, meg lehet velük beszélni a döntéseket. A szülők is 

mások, mint korábban, inkább liberálisak, megértők, hiszen nagyrészt már ők is felszabadult 

légkörben nőttek fel. (Törőcsik, 2003) A gyerekek „mássága” számos tényező következménye. A 

mai gyerekeket jelentős mértékben befolyásolja a számítógépes világ, internet szakértők és sokkal 

gyorsabban tanulnak; együttműködnek társaikkal és folyamatos hálózatot alkotnak velük, másfajta 

játékokkal játszanak, sokkal több mindennel foglalkoznak és okosabb fogyasztók. (Coffey et al., 

2006) A gyerekek már azelőtt fogyasztóvá válnak, mielőtt megtanulnak írni, olvasni vagy számolni. 

(Roedder John és Peracchio, 1993) Mindebből kifolyólag a gyerekpiac mérete rohamosan nő, a 

felnőttek fogyasztói magatartása direkt előzménye a gyerekek fogyasztói magatartásának. (Berey és 

Pollay, 1968) 

 

Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyerekek fogyasztói-vásárlási magatartásnak 

kialakulásában és fejlődésében minden esetben a szüleik játszák az elsődleges befolyásoló szerepet; 
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ők segítik elő a gyermek vásárlásainak anyagi finanszírozásával, hogy a gyermek potenciális 

vásárlóként és döntéshozóként jelenjen meg a piacon. (McNeal, 2007) A fogyasztói nemzedéknek, 

már a legalsóbb korhatára is kitágul, már az óvodás korosztály is mint önálló vásárlóerő és saját 

tudattal rendelkező fogyasztó jelenik meg. (Lipi, 2000) A 8-12 évesek már pontosan tudják mire 

van szükségük, bár számukra a vásárlás sokkal inkább hobbi, mint cél: olyan módszer, amellyel 

elsajátítják a világ meghódítását, a döntéshozást, illetve bizonyos szemszögből a hatalom 

demonstrálását és saját státuszuk biztosítását. (Müller, 2001) Yee és Flanagan (1985) szerint a 

gyermekek aktív bevonása a döntésekbe 9 és 13 éves kor között történik meg, míg a döntési 

autonómia ( a szülők nélküli önálló döntés) 12-17 éves korban valósul meg (Dornbusch és 

Carlsmith, 1985) A fejlődés pszichológusok úgy tartják, hogy hagyományosan a döntési erő 

szülőről gyermekre való átvitele hozzátartozik a szülői neveléshez. Ezt a folyamatot nevezi a 

szakirodalom „az autonómia megadásának” vagy „függetlenség megadásának”, (Bulcroft és 

Carmody 1996; Bumpus et al. 2001) melynek során a szülők fenntartják a jogot, hogy döntést 

hozzanak, de ezt átruházzák a gyerekre a szülő által kontrollált módon. 

 

A gyermekek vásárlásra illetve a fogyasztásra történő befolyása kétféleképpen valósulhat meg: 

egyrészt direkt formában, ha aktívan bekapcsolódnak a vásárlási, fogyasztási, döntési folyamatba; 

másrészt indirekt úton (McNeal, 1997), amikor csupán létük miatt kerül a család más vásárlási, 

fogyasztási szakaszba. Azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a mostani gyerekek 

jövőbeni piacot jelentenek az idő előrehaladtával. (Törőcsik, 2003), Éppen ezért a marketing 

szakemberek számára fontos, hogy már gyerekkorban kiemelten foglalkozzanak ezzel a 

korosztállyal, arról nem is beszélve, hogy már ők maguk is jelentős piacot jelentenek, hiszen 

önállóan is vásárolnak, a piacon ritka kinccsé váltak. Ezentúl hatással vannak szüleik döntéseire; és 

mivel ők is fogyasztóvá válnak, így a lehető leghamarabb célszerű a márkát megismertetni velük, 

valamint a márkahűséget kialakítani. (Foxall et al., 2006) 

 

A családi vásárlási döntésekre való befolyásolásban kulcsfontosságú szerepe van meglévő tudásnak 

és a rendelkezésre álló információknak, melyek befolyásolják az összes többi viselkedést. Direkt 

kapcsolat fedezhető fel a tudás és információ valamint az előnyök megvilágítása és indoklása 

között, mivel tudás nélkül a gyerek nem lenne képes megindokolni kívánságait. Amint a gyerekek 

tudnak érvelni különböző ötleteik mellett, azzal teszik érvelésüket hangsúlyosabbá, hogy különböző 

befolyásolási stratégiákat kezdenek el alkalmazni. Ebből következik, hogy bár a tudás a gerince a 

gyerek befolyásolási tevékenységének, hatékonyan ezt csak akkor tudják gyakorolni, ha speciális 

befolyásolási stratégiákat sajátítanak el. (Thompson et al., 2007) 

 

A gyermekek terméktípustól függően más és más módon gyakorolhatnak befolyást a családi 

vásárlási döntésekre (Golombok és Rust, 1993). A gyermekhez valamilyen módon kötődő termékek 

esetében, mint például a játékok, a befolyásolás magasabb szintű, míg például az élelmiszerek 

esetében ez alacsonyabb. Általában azoknál a termékeknél, amelyek nem az ő saját használatukra 

szolgálnak befolyásolásuk mindig alacsonyabb szintű. (Beatty és Talpade, 1994) Azonban nemcsak 

a termék típusa, hanem a gyermekek kora és a testvérek száma is befolyásoló tényezőként jelenik 

meg a döntések során. (Peter et al., 1999) A gyerekek önzősége és a szülők gyerek-központúsága 

szintén meghatározó. (Berey és Pollay, 1968) A gyermek vásárlásra gyakorolt befolyását érdekes 

módon a családtagok különbözőképpen ítélik meg: a feleség és a gyerek a gyerek befolyását 

hasonlóképpen ítéli meg, míg a férj szerint a gyereknek kisebb mértékű befolyása van, mint ahogy a 

gyerek azt gondolta. (Beatty és Talpade, 1994) 

 

A gyermekek viselkedését elsők között Becker (1974, 1991) vizsgálta, aki szerint a gyermek egy 

tisztán önző és racionális lény, a szülő pedig altruista: aki legalább annyira törődik gyermeke 

jólétével, mint a sajátjával. Amennyiben ezt az altruizmust közvetíti a gyerek felé, akkor a gyerek 

elkezd önzetlen módon viselkedni. Ez azért fordul elő, mert a szülő olyan módon közvetíti ezt a 

fajta önzetlen magatartást, hogy azáltal a teljes családi bevételt maximalizálja, ami minden egyes 

gyereknek saját érdeke is. A család így egy önálló döntési egységként jelenik meg, melynek célja, 
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hogy az egyéni hasznossági függvényét maximalizálja. Burton et al. (2002) egy alternatív szülői 

befolyásolási mechanizmust mutatnak be. Elsősorban 6 és 11 év közötti gyermekek vizsgálnak és 

egy „megbízó-ügynök” modellt állítanak fel, melyben a gyerek kiválasztja a „jó viselkedési formát” 

válaszként a szülő nevelési stratégiájára. A szülői nevelés a dicséret-megrovás különböző szintjeiből 

áll, így a szülői viselkedés a gyermek válaszreakciója előre meghatározott. 

 

Ahogy a gyerekek tinédzserré vállnak, már nemcsak saját preferenciákkal bíró egyedekként kell 

őket kezelnünk, hanem olyan „ügynökként” aki képes befolyást gyakorolni a család kiadásaira. 

Bizonyos szerzők szerint a szülők és tinédzser gyermekeik közötti egymásra hatás alapvetően egy 

nem együttműködő játékelméleten alapszik (McElroy 1985, Hao et al. 2007, Kooreman 2004), 

holott a közgazdasági modellek szerint a házastársak közötti „alkudozás” általában kooperatív. Az 

együttműködő játékelmélet szerint a kimenetek Pareto-hatékonyak, abban az esetben, ha a játékosok 

kötelező, költségmentesen végrehajtható megállapodásokat tesznek. A nem kooperatív játékokban a 

hatékony kimenet lehetséges, de nem szükséges. 

 

Bár a szülők minden szinten befolyásolják a gyermek vásárlási döntési folyamatait, elsődlegesen ez 

a befolyás a fogyasztási javakra terjed, a kényelmi és a speciális termékekre kevésbé. A szülői 

befolyásolás a társadalmi és a demográfiai jellemzőktől is függ és a gyermek idősebbé válásával 

egyre inkább csökken. Minél idősebb a gyermek, annál valószínűbb, hogy a szülők engednek a 

gyermek követeléseinek, talán azért, mert hisznek abban, hogy képesek megfelelő döntéseket hozni, 

olyan fogyasztók, akik rendelkeznek önálló véleménnyel.  

 

2.4. A családi döntéshozatal dinamikus irányzatai 

 

Horváth (2010) a családi döntéshozatalt két irányzat alapján vizsgálja. A dinamikus irányzat a 

családi életciklus szemszögéből vizsgálja, hogy az egyes családtagoknak milyen szerepe van az 

eltérő életciklus szakaszok esetén a vásárlási döntési folyamatokban. A statikus irányzat a 

családtagok szerepét termékkörönként vizsgálja, az egyes családtagok eltérő termékek 

megvásárlásában betöltött szerepét, aktivitási szintjét vizsgálja. 

 

2.4.1. A gyermekek fogyasztói szocializációja 

 

A fogyasztói szocializáció tanulmányozásának előtérbe kerülésére a háború utáni időszakban került 

sor (Mazzarella, 2007), mely alapvetően a családi fogyasztói magatartás megértésének igényéből 

fakad, ily módon fény derülhet arra, hogy a generációkon átnyúló összefüggések és változások, 

valamint a társadalmi trendek milyen módon gyakorolnak hatást a fiatalok és a család fogyasztói 

magatartására. (Ward, 1974) A fogyasztói szocializáció tanulmányozása teszi számunkra lehetővé, 

hogy megértsük a fogyasztók milyen módon, milyen kontextusban élnek a társadalomban. 

(Ekström, 2006) A fogyasztói szocializáció egy életen át tartó folyamat (Ward, 1974), melynek 

keretében a társadalom által helyesnek ítélt viselkedést sajátítja el a gyermek (Bilton et al, 1988), és 

amely során megtanul a társadalmi elvárások szerint érezni (Moschis, 1987), valamint megtanul 

készségesen viselkedni az adott piaci kultúra által teremtett normáknak megfelelően. (Fromm, 1947) 

Ráadásul a szocializáló féllel való azonosulás még inkább azt eredményezi, hogy a gyermek az ő 

normáit fogadja el normálisnak. (Gecas, 1981) Nagyon fontos, hogy megértsük a gyermek 

fogyasztóvá válási folyamatát, a fogyasztói társadalomba történő szocializációját, hiszen az, 

ahogyan ebben a korban viszonyul a gyermek a reklámokhoz, meg fogja határozni felnőttkori 

hozzáállását is azokkal kapcsolatosan. A szüleitől tanulja meg a hirdetéseket értékelni, és ők azok, 

akik meghatározzák a fő fogyasztási motivációit. Ők formálják a gyerek márka és üzlet preferenciáit 

is. A gyermekek 5 éves korukra képesek különbséget tenni a reklámok és a műsorok között,7-8 éves 

korukban már észlelik azok ösztönző hatását (Roedder John 2001), 10 éves korukra már 
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megtanulják szkeptikusan szemlélni a hirdetéseket, de még mindig sebezhetőek és befolyásolhatóak 

ebben a korban, még akkor is, ha felismerik, hogy a reklámok nem mindig a teljes igazságot 

mondják el. (Szűcs, 2010) A család a legerőteljesebb forrás a gyerek számára fogyasztóvá válásuk 

során, (Moschis és Moore, 1979) és a szülők és gyerekek között fennálló hatalmi viszonyok nagy 

valószínűséggel hatást gyakorolnak a gyerek szerepére és befolyására. (Mangleburg et al., 1999) 

Ebből következik, hogy a gyerekek vásárlási döntési folyamatokra gyakorolt befolyása a fogyasztói 

szocializáció kimenetének tekinthető. (Mangleburg et al., 1999). A fogyasztói szocializációra 

azonban nemcsak a szülők, hanem a testvérek, nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek, 

barátok, tanárok, edzők és a média szerepmodelljei is hatással vannak. (Berns és Berns, 2007) 

 

A szocializáció az embert érő hatások, az ezekre való reakciók, visszahatások egész folyamatát 

jelenti, amelynek során az egyén megszerzi azt a tudást, azokat a gyakorlati ismereteket és 

készségeket, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy többé-kevésbé hatékonyan vegyen részt az egész 

társadalom, illetve egyes társadalmi csoportok életében (Cseh-Szombathy, 1979). A fogyasztói 

szocializáció az a folyamat, melynek során egy fiatal emberi lény elsajátítja csoportja értékeit és 

tudását, megtanulja a helyénvalónak tartott társadalmi szabályokat, illetve azt hogy hogyan 

viselkedjen fogyasztóként. A fogyasztói szocializáció során sajátítják el az emberek azokat a 

képességeket, melyek képessé teszik őket arra, hogy a társadalomnak hatékony tagjai legyenek. 

(Ward, 1974) A fogyasztói szocializáció megértésének kulcsa, hogy azonosítsuk a személyes és 

környezeti tényezőket, amelyek hatással lehetnek a folyamatra. (Bandura, 1977) 

 

A gyerekek akár egy családon belül is különböző társadalmi pozíciókat foglalhatnak el, hogy 

behatárolják a társadalmi fejlődésüket. Schneider (1977) a tanulási folyamatra helyezi a hangsúlyt, 

mivel az egy olyan mintát mutat a gyermeknek, amely segítségével kielégítően tud egy társadalmi 

csoportban működni. (Trusk, 2010) A fogyasztói szocializációnak van egyfajta önszabályozó 

szerepe is, mely során az egyén megtanulja kifejezni saját ötleteit, érzéseit, preferenciáit és értékeit, 

hasonló módon, mint ahogy azt egy nyelv tanulása során teszi. (Mazzarella, 2007) A gyermekek 

nem mindig viselkednek passzív félként a saját fejlődésük során, mint akinek előre determinálva, és 

ezáltal befolyásolva van a léte mások által. Épp ellenkezőleg, a gyerekek aktívan részt vesznek a 

saját szocializációjukban, kiharcolják helyüket a világukban, sokkal inkább megalkotják a saját 

megismerési-megértési folyamatukat, mint hogy hagyják azt a külvilág által magukra erőltetni. 

Cram és Ng (1999) szerint viszont probléma, hogy a legtöbb szerző (Ward 1974 , Ward 1980, 

Stacey 1987, Webley-Lea 1993) elsősorban a fogyasztói képességeket csak a pénzgazdaságban 

vizsgálja, különös hangsúlyt helyezve a márkanevekkel kapcsolatos attitűdökre. A szerzőpáros 

szerint a fogyasztói szocializáció a tulajdonlással kezdődik csecsemőkorban, amely az „enyém”, 

„sajátom”, „az én tulajdonom” érzést alakítja ki a gyermekekben. Később fedezik fel a gyerekek, 

hogy a pénz a csere eszköze, de ez csak akkor alakul ki, ha tárgyakat birtokolnak és keresik a 

lehetőségét annak, hogy ezekhez hozzájussanak. (Cram és Ng, 1999) Amint megértik a pénz 

általános csereeszköz voltát, megtanulnak különböző pénzmennyiségek közt különbséget tenni és 

megtanulják, hogy szigorúan összefüggés van a pénz és a fogyasztási javak között. (Cram és Ng, 

1999) 

 

A gyermekek aktív fogalomalkotó tevékenységéből adódik, hogy a kognitív, társadalmi és 

személyes fejlődés nem párhuzamosan történik, hanem elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 

szocializációval. (Ding és Littleton, 2005) Mowen (1987) szerint a fogyasztói szocializáció 

alapvetően három összetevőből áll. A háttértényezők a környezeti tényezőket foglalják magukban, 

mint a fogyasztói státusz, nem kor, társadalmi osztály, vallás. A szocializációs tényezőknek direkt 

befolyása van a fogyasztókra, a találkozási gyakoriság miatt gyakorolnak hatást azokra. A szülők, 

testvérek, ismerősök, tanárok, a média és a médiaszemélyiségek tartoznak ebbe a csoportba. A 

tanulási mechanizmus azt a folyamatot fedi le, melynek során a gyermek a környezetéből 

információkat szerez és azokat eltárolja. Aldous (1974) viszont hangsúlyozza azt, hogy a szülők 

„fogyasztói képességfejlesztése” sok esetben nem tudatos. 
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3 ábra 

A fogyasztói szocializáció modellje 

Mowen (1987): Consumer behavior. Macmillan Publishing Company, New York 421 p. 

 

Eleinte a gyerekek az aktivitási szintjükkel adják a külvilág tudtára, ha valamire szükségük van. 

Azonban ahogy idősödnek úgy dolgoznak ki más stratégiákat arra, hogy a szükségleteiket 

valamilyen módon tudassák, tudatosul bennük a pszichikai és társadalmi környezetük. Az anyáknak 

ebben a társadalmi fejlődési folyamatban különösen fontos szerepe van, hisz a megfelelő anyai 

gondoskodás kielégíti a gyermek társadalmi és érzelmi szükségleteit. (Saracho és Spodek, 2007) 

 

A gyermek szocializációja azért is fontos számunkra, mert segít megérteni a család vásárlási-

fogyasztási döntéseit. Mint ahogyan azt már korábban is említésre került a családi döntéshozatalban 

nemcsak a házastársak, hanem a gyermekek is részt vehetnek. Nem szabad azonban 

megfeledkeznünk a „fordított” szocializációról sem. A gyermekek ugyanúgy befolyásolhatják 

szüleiket; egyre szélesebb azon termékek köre, ahol bár a gyermek nincs döntéshozó helyzetben, de 

a döntés végkimenetét erőteljesen befolyásolja. (Foxall et al., 2006) 

 

A gyermekek szocializációját számos tényező befolyásolja, mégis a legmeghatározóbb a család, az 

iskola, és a barátok, ismerősök köre. Bár ezek befolyása különböző, mégis megfigyelhetők ezek 

között átfedések, de ugyanakkor más célokat, elvárásokat is támaszthatnak a gyerekekkel szemben. 

Ráadásul maga a szocializációs folyamat nem fejeződik be gyerekkorban, hanem végigkíséri az 

embert egész életén át. (Handel, 2006) Az ember természetből adódóan fogyaszt, hogy ily módon 

elégítse ki szükségleteit. Annak érdekében, hogy szükségletének kielégítése érdekében 

fogyaszthasson, a javakat meg kell szereznie, elő kell állítani, vagy meg kell vásárolni. A fejletlen 

társadalmakban javak előállítása, megtermelése, míg a fejlett és fogyasztás-orientált társadalmakban 

a pénzzel vagy valamilyen pénzhelyettesítővel történő vásárlás a jellemző. Az emberek magukban 

hordozzák, hogy fogyasztói képességeiket és tudásukat átadják utódaiknak. A fejlett társadalomban 

élő újszülötteknek meg kell tanulniuk a szükséges fogyasztói magatartás mintákat, ha meg akarják a 

szerezni szükségleteik kielégítésére szolgáló javakat. A gyerekek egyrészt megfigyelés útján 

sajátítja el az egyes fogyasztói viselkedés mintákat, másrészt azáltal, hogy aktívan részt is vesznek a 

vásárlási-fogyasztási folyamatokban. A szülőknek sok esetben érdekük, hogy gyermekeiket 

versenyképes fogyasztóvá neveljék. A közös vásárlási élmények segítik elő, hogy a gyermek 

elsajátítsa az üzleten belüli vásárlási készségeket. (Carlson és Grossbart 1988, Gunter és Furnham 

1998) Ráadásul a gyermekkori szokások több, mint valószínű, hogy felnőttkorban is fellelhetőek 

lesznek. (Marshall, 2010) A gyerekek ugyanolyan indítatásból vásárolnak, mint a felnőttek: 

kényelmi (gazdasági) és kikapcsolódási motivációk miatt. (Bellenger, 1977) A gyermekek hatékony 

felkészítése felnőttek fogyasztói világára elengedhetetlen fogyasztói képességeik, magatartás 

orientáltságuk, tudásuk és attitűdjeik formálásával. A felkészítő funkció mellett a felnőttkor előtti 

szocializáció egy köztes szerepet tölt be, amely lehetővé teszi, hogy a gyerekek kézzelfogható, 

praktikus módon próbálják ki magukat a fogyasztói társadalomban, anélkül, hogy szüleik vagy más 

felnőttek direkt módon kontrollálnák, esetleg vezetnék őket. (Cram és Ng, 1999) 

 

Úgy tűnik, hogy a fogyasztói magatartást kiváltó ok valahol ott gyökerezik minden egyes 

gyermekben, és teljesen beleivódik a születésétől kezdve. A szülők már gyakorló fogyasztók, 
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amikor a gyermek világra jön, ők pedig készségesen használják fogyasztói létük képességeit és 

tudását, hogy az újszülöttet felkészítsék erre a világra. (McNeal, 2007) 

 

A gyerekek a marketing szakemberek számára több szempontból érdekesek: 

 Önálló fogyasztók és közvetlen vásárlók a jelenlegi piacokon 

 Közvetett fogyasztók, mert szüleikkel vagy más családtagjaikkal teljesíttetik kívánságaikat 

 Tanácsadók és befolyásos döntéshozók a szüleik döntéseiben 

 A jövő piaca 

(Müller, 2001) 

 

A gyerekek, mint önálló fogyasztók 

Mivel a szülők nagy többsége dolgozik, így a gyermekeknek, már fiatal koruktól kezdve részt kell 

venniük a házimunkában, így természetesen a bevásárlásban is. Ezáltal nemcsak a zsebpénzük, 

hanem a családi költségvetés egy része felett is rendelkeznek, illetve ők osztják be. Vannak olyan 

termékek, melyek esetében a gyerekek szakértő, nagyobb tudással rendelkeznek az adott áruról, 

mint szüleik és más családtagjaik. (Tinson, 2009) Folyamatosan követik a reklámokat, így mindig 

tisztában vannak azzal, hogy mit adnak el nekik egy termék fontos tulajdonságaként. 

 

A gyerekek, mint közvetett fogyasztók 

Amikor a szülők valamilyen tartós fogyasztási cikkek vásárolnak gyermeküknek, azok egyre 

nagyobb önállósággal szólnak bele a döntésbe. Akaratuk beteljesítéshez számos eszköz áll 

rendelkezésükre. Alkalmazhatnak „puhító” taktikát: kérnek, könyörögnek vagy nyafognak, mindezt 

olyan sokáig, kitartó módon, míg a szülő előbb-utóbb ezt meg nem unja és inkább engedd a gyerek 

akaratának. A gyerekek egy része rafinált „megtagadó” taktikával próbálkozik: nem esznek meg 

bizonyos élelmiszereket, nem vesznek fel bizonyos ruhadarabokat, ezáltal próbálva hatni szüleik 

jövőbeli vásárlói döntéseire. Legtöbbször ruházatra, sportruházatra, cipőkre, sportcipőkre és 

játékokra vonatkozó kívánságaikat próbálják ily módon érvényesíteni. (Müller, 2001) 

 

A gyerekek, mint szüleik tanácsadói 

A fiatalok, egyre növekvő befolyással bírnak szüleik döntésére is. Ez a befolyás már 8-10 éves 

korban megfigyelhető. Több mint fele rendszeresen részt vesz a nagybevásárlásokban. Több 

lehetséges kimenettel bíró döntési helyzetben a gyerek az, aki kimondja a végső szót. Bizonyos 

termékek esetében a gyerekek akár a vásárolandó termék márkáját is meghatározhatják. (Müller, 

1997) 

 

A gyerekek, mint a jövő piaca 

A gyerekekbe minél előbb megpróbálják a márkapreferenciákat beleültetni, majd azt a lehető 

legtovább fenntartani. A kiválasztott, megvásárlásra kerülő termékek kétharmadát a gyerekek 

választják, különösen igaz ez az élelmiszerek egy részére (gabonapelyhek, üdítők, fagylaltmárkák), 

elektronikai termékekre, sportcikkekre, cipőkre. A gyerekek legtöbb esetben több információval 

rendelkeznek a gyártókról és a márkákról, sokkal jobban emlékeznek az egyes márkák reklámjaira. 

(Müller, 2001) 

 

A szülők, akik a potenciálisan gazdaggá teszik a gyereket 

Megfigyelhető, hogy alapvetően a szülők azok, akik a gyermekeiket potenciális vásárlóvá teszik. 

100 hónapos korukra a gyerekek nagyobb piacpotenciállal rendelkeznek, mint a szüleik. Hogyan is 

lehetséges ez? Amint a gyerek arra kész, a szülők engedik, hogy azt a márkát válassza, amely 

leginkább kielégíti szükségleteit. Eleinte csak testbeszéd formájában, később azonban szóban is 

hangot adnak igényeiknek. A gyerekek erőteljes befolyással bírnak, nemcsak otthon, hanem a 

bevásárlás helyén is, mivel a szülők magukkal viszik őket, így ők a szülők engedélyével 

megfigyelik az árukat, kérhetnek vagy befolyásolhatják a döntést. (McNeal, 1992) 
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A befolyásolás robbanásszerűen nő, amikor a gyerekek megtanulják kifejezni magukat, illetve azt, 

hogy milyen terméket és márkát akarnak. Két éves korukra a szüleikre gyakorolt direkt és indirekt 

befolyásolás a rutinvásárlások 45-47%-ára jellemző. Ebből kifolyólag a két éves gyermekek 

irányába már márkahűség alakítható ki. (Fisher 1991, McNeal 1999) A 2-6 éves gyerekek már 

egyértelműen azonosítani tudják a márkákat név, csomagolás, logó alapján. (Dersheid, 2006; 

Macklin, 1996) Kilenc éves korukra a gyerekek már viszonylag kifinomult fogyasztói orientációval 

bírnak, bár ez nemenként és társadalmi osztályonként variálhat. (Gunter és Furnham, 1998) 

 

Direkt befolyásolásnak azt nevezhetjük, ha a gyerek valamilyen konkrét kívánsággal fordul a szülők 

irányába, míg indirekt befolyásolás esetén a szülők korábbi „szeretem-nem szeretem” 

tapasztalatokra alapoznak. Ezt nevezi Rust (1993) nyaggatási faktornak. Ahogy a gyerek egyre 

idősebbé válik, egyre több piacismerettel rendelkezik, saját maga is próbál vásárlásokat eszközölni. 

A befolyásolás különösen azoknál a termékeknél figyelhető meg, amelyek közvetlenül vonatkoznak 

rájuk, mint például a ruhák, játékok; a családi aktivitásokhoz kötődő vásárlások esetén, mint például 

a nyaralás vagy étterem kiválasztása a befolyásuk jóval mérsékeltebb. (Belch et al. 1985, Foxmann 

és Tansuhaj 1988) 100 hónapos korára rendszeresen vásárol magának bizonyos termékeket. A 

szülők ezzel egyidejűleg biztosítják a szükséges pénz javarészét zsebpénz, ajándék formájában. 

(McNeal, 2007) 

 

A fogyasztóvá válás első 100 hónapja az alábbiak szerint osztható fel: 

 Első szakasz: Megfigyelés (0-6 hónap) 

 Második szakasz: Kérések, kívánságok (6-24 hónap) 

 Harmadik szakasz: Választás (24-48 hónap) 

 Negyedik szakasz: Közös vásárlás (48-72 hónap) 

 Ötödik szakasz: Önálló vásárlás (72-100 hónap) 

(McNeal, 2007) 

 

A gyermekek azonban indirekt módon is befolyásolhatják szüleiket: a szülők gyakran vásárolnak 

olyan termékeket, amelyeket gyermekeik szeretnek, anélkül, hogy erre kifejezetten megkérték volna 

őket. (Lake, 2009) 

 

2.4.2. A családi életciklus 

 

A családok attól függően, hogy éppen életük mely szakaszában vannak, más és más termékek, 

szolgáltatások iránt mutatnak keresletet, illetve az egyes termékekből fogyasztott mennyiség ennek 

függvényében jelentősen változhat. Életük eltérő szakaszában különböző módon hoznak döntéseket, 

szakaszonként más és más prioritások kerülnek előtérbe a fogyasztási szerkezetükben. 

 

A családi életciklus az emberi életíven keresztül a család összetételének változását írja le. (Peter et 

al., 1999) Hagyományosan a családi életciklus az alábbi fázisokból áll: az emberek megházasodnak, 

gyermekeik születnek, házasok maradnak, felnevelik a gyerekeket, majd kirepítik őket a fészekből, 

megöregednek, nyugdíjba vonulnak, majd egyszer csak meghalnak. 

 

A családi életciklus modell feltételezi, hogy ezek a szakaszok egymást ilyen módon, lineárisan 

követik. Az egyes szakaszokhoz jellemzően valamilyen családi esemény is társul (házasság, 

gyerekszületés, a családi fészek elhagyása, nyugdíjazás, halál). Az egyes események különböző 

társadalmi környezetet eredményeznek, amely befolyásolja a fogyasztók érzelmi reakcióit, 

észlelését és fogyasztási magatartását. 

 

A marketingesek a családi életciklus segítségével szegmentálják a piacot, elemzik a piacpotenciált, 

azonosítják a célpiacot, és hatékonyabb marketing stratégiákat alakítanak ki. Meg kell azonban 
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jegyeznünk, hogy a családi életciklus szerint meghatározott szegmensek nem homogének. Azonos 

családi életciklusban levő családok tagjainak szokásai, pszichográfiai-magatartási jellemzői 

erőteljesen variálhatnak. 

 

A családi életciklus hagyományosan az alábbi szakaszokból áll: 

 Egyedülállók: fiatal, egyedülálló emberek. Bevételük általában alacsonyabb, mivel 

általában éppen hogy elkezdtek dolgozni. Az alacsony bevétel ellenére azonban a 

diszkrecionális jövedelemhányaduk viszonylag magas. A csoport általában pihenés és 

szórakozás orientált, érdekli a divat. Általában nyaralásra, autóra, ruházkodásra, valamint 

olyan termékekre és szolgáltatásokra költenek, amelyek a párkereséshez kapcsolhatók. 

 Friss házasok: anyagilag általában jobban állnak, mint egyedülálló korukban, hiszen két 

kereső van a családban. Jobban állnak anyagilag, mint az elkövetkező ciklusokban. Ebben 

a szakaszban van a családnak a legmagasabb bevétele, ekkor a legmagasabb a tartós 

javakra, elsősorban bútorokra és háztartási gépekre költött pénzmennyiség. 

 Tele fészek I.: megszületik az első gyerek, a feleség hagyományosan nem dolgozik, emiatt 

a családi bevételek visszaesnek. Ugyanakkor a család bővülése sok, eddig fel nem merült 

szükségletet generál. A gyermek jelenléte extra költségekkel jár. A szülők általában 

nyitottak az új termékek iránt, fogékonyak a reklámokra. Nő az elégedetlenség a család 

anyagi helyzetével kapcsolatosan, kevesebbet tudnak félretenni. 

 Tele fészek II.: A család anyagi helyzete javul, mivel a feleségek jelentős része visszatér 

dolgozni, a férjet pedig várhatóan már előléptették. A családok még mindig új termék 

orientáltak, de már kevésbe befolyásolják őket a reklámok, mivel már több tapasztalatuk 

van vásárlás terén. Sokat költenek ételekre, tisztítószerekre, különórákra. 

 Tele fészek III.: Ebben a szakaszban a családi bevételek tovább nőnek, még több feleség 

megy vissza dolgozni. Kevésbé fogékonyak a hirdetésekre, mégis sokat költenek tartós 

fogyasztási cikkekre, luxuscikkekre, autókra. Többet utaznak, többet költenek 

magazinokra. 

 Üres fészek I.: ebben a szakaszban a legelégedettebb a család az anyagi helyzetével, a 

bevételeivel és a megtakarításaival. A főbb kiadást a lakásfelújítás jelenti. Új termékek 

iránt kevésbé érdeklődnek, viszont sok időt töltenek utazással, pihenéssel, önképzéssel. 

 Üres fészek II.: ebben a szakaszban a család bevétele jelentősen csökken. Több időt tölt a 

család otthon, többet költenek gyógyszerekre, orvosi ellátásra, valamint az 

egészségmegőrzésre. 

 Magányos túlélők: abban az esetben, ha ezek az emberek még aktívak, a jövedelmük 

várhatóan tovább nő, a jövedelmük nagy részét nyaralásra, pihenésre, egészséggel 

kapcsolatos termékekre költik. A nyugdíjasoknak jelentősen csökken a bevétele. Ebben a 

szakaszban megnő az igény a figyelemre, szeretetre és biztonságra. 

 

A növekvő válási arányok és az alternatív együttélési formák ellenére úgy tűnik, hogy a családi 

forma fennmaradása biztosított, hisz képes tagjai számára gazdasági és érzelmi jólétet biztosítani, 

dinamikus intézményként segítheti tagjait megóvni a folyamatos technológiai és társadalmi 

változások okozta feszültségektől. (Schiffman és Kanuk, 1987) 
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2.5. A család vásárlási-döntési folyamatait magyarázó modellek 

 

Számos fogyasztói, illetve vásárlói magatartás modellben találkozunk a családdal, mint befolyásoló 

tényezővel, de magát a családot, a benne lejátszódó folyamatokat már jóval kevesebb veszi ezek 

közül ténylegesen górcső alá. Célom, hogy számba vegyem és bemutassam azokat a modelleket, 

amelyek részben vagy teljes egészében magyarázzák a családon belül lezajló vásárlási-döntési 

folyamatokat. 

 

Minden fogyasztói magatartást magyarázó modellben van valami közös: néhány alapvető 

viselkedést, szükségletet és szituációt írnak le, és egyúttal feltételezik, hogy az ember teljes 

mértékben ennek megfelelően viselkedik. Probléma viszont, hogy a legtöbb modell figyelmen kívül 

hagy minden egyéb más lehetséges viselkedést. (Mullen és Johnson, 1990) Bizonyos szerzők sok 

esetben meg is kérdőjelezik az átfogó modellek létjogosultságát, azok tényleges magyarázó jellegét 

(Runyon és Stewart, 1987) és úgy tekintenek azokra, mint valami idealizált állapot leírására 

alkalmas eszközre (Erasmus, 2001), mivel azok minden esetben a kiterjesztett vásárlási döntési 

folyamatot tekintik normának. 

 

A családdal részben vagy teljes egészében foglalkozó modellek egy másik nagy problémája az, 

hogy bár a legtöbb vásárlási döntés családi döntést jelent, a legtöbb fogyasztói magatartással 

foglalkozó kutató az egyéneket külön-külön vizsgálja. Ritkán várhatjuk el, hogy az egyén attitűdjei, 

preferenciái vagy egyéb változói mindig egybeessenek a családéval (Engel és Blackwell, 1982) 

Ráadásul a fogyasztói viselkedések nagy része tudatalatti döntés (Bozinoff, 1982), ami azt jelenti, 

hogy a fogyasztói magatartás modellek egy javarészt tudatalatti folyamatot egy tudatosan orientált 

információs paradigmával próbálnak magyarázni. 

 

1. táblázat 

A család vásárlási-döntési folyamatait részben vagy egészében magyarázó statikus és 

dinamikus modellek 

Statikus modellek Dinamikus modellek 

Család közvetve 

megjelenik 

Család, mint 

befolyásoló tényező 

megjelenik 

Családon belüli 

vásárlási-döntési 

folyamatok 

megjelennek 

Családon belüli 

vásárlási-döntési 

folyamatok 

megjelennek 

Stepherd (1990) Blackwell et al. (2006) Davis és Rigaux (1974) Pollay (1968) 

Kotler és Keller 

(2006) 

Howard és Sheth (1969) 

 

Hoffmann (1977) Corfman és Lehman 

(1987) 

  Sheth (1974) Qualls (1988) 

   Johnson et al. (1994) 

   Park et al. (1995) 

   Su et al. (2006) 

   Isler et al. (1987) 

Forrás:Blackwell 2006, Davis 1974, Lehota 2001, Hoffmann 1977, Kotler és Keller 2006, 

Shiffmann 1987, Hofmeister 2003, Pollay 1968, Corfman és Lehman 1987, Qualls és Jaffe 1992, 

Johnson et al. 1994, Törőcsik 2006, Su et al. 2006 

 

A modelleket, ahogy azt az 1. táblázatból is jól látható alapvetően két nagy csoportra osztottam, 

azok dinamikus vagy statikus jellege szerint. Minden olyan modellt dinamikus modellként 

kezeltem, amely a vizsgált folyamatok időbeliségét is magában foglalja. Statikus modellként azokat 

a modelleket kezeltem, amelyek a valóságot egy adott időpontban mutatják be. Tettem ezt azokban 

az esetekben is, amikor a modellben megjelenik egy folyamatjelleg, de a modell elsősorban a 

jelenben levő állapotra koncentrál. 
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2.5.1. Statikus modellek, amelyekben a család közvetve megjelenik 

2.5.1.1. Stepherd modell 

 

A Stepherd (1990) modellre egy korábbi élelmiszerfogyasztói magatartást vizsgáló modell, a 

Pilgrim (1957) modell továbbfejlesztésként tekinthetünk. A Kotler és Keller (2006) modelljéhez 

hasonlóan a vásárlási döntési folyamatot kiemelten kezeli, de mindemellett a személyhez kötődő 

tényezők vásárlási döntési folyamatra gyakorolt hatását is vizsgálja. 

 

 
4 ábra 

A Stepherd –féle élelmiszer-fogyasztói és –vásárlói magatartási modell 
Stepherd, R. (1990): Overview of Factors Influencing Food Choice. Proceedings of the 12th British 

Nutrition Foundation Annual Conference, ed. Margaret Asuwell, London: BNF, 12.-30. p. in: 

Lehota József (2001): Élelmiszergazdasági marketing. Műszaki könyvkiadó, Budapest. 59. p. 

 

2.5.1.2. Kotler és Keller modellje 

 

Kotler és Keller (2006) modellje a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket magyarázza. A 

fogyasztó vásárlási magatartását kulturális, társadalmi és egyéni tényezők befolyásolják, melyek 

közül a legmélyebb befolyásoló erőt a kulturális tényezőknek tulajdonítja a szerzőpáros.  

 
5 ábra 

A fogyasztói magatartás modellje 

Forrás: Kotler, Philip, Keller Kevin Lane (2006): Marketingmenedzsment. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 258. p. 
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A kultúra jelentőségét a gyermekek fogyasztói szocializációra gyakorolt hatásában és identitásának 

kialakulásában látják. A család a modellben közvetve jelenik meg, társadalmi tényezőként. A 

szerzőpáros a családot elsődleges referenciacsoportnak nevezi, ami a társadalom legfontosabb 

fogyasztó- és vásárlószervezete, (Palan és Wilkes, 1997) és legfontosabb szerepe a hétköznapi 

vásárlási szokások kialakításában van. A család bizonyos szerepek betöltését is determinálja egy 

adott személy részéről.  

 

A vásárlási döntési folyamatot ötlépcsős modell formájában találhatjuk meg, amely az alábbi 

lépésekből épül fel: problémafelismerés, információgyűjtés, alternatívák értékelése, vásárlási 

döntés, vásárlás utáni magatartás. a családtagok szerepe kiemelt jelentőségű az egész folyamat 

során, de az egyes szakaszokban eltérő a szerepük. (Kotler és Keller, 2006) 

 

2.5.2. Statikus modellek, amelyekben a család, mint befolyásoló tényező megjelenik 

 

2.5.2.1. Blackwell-Miniard-Engel fogyasztói döntéshozatali modellje 

 

Blackwell et al. (2006) modellje a fogyasztói döntéshozatalt komplexen vizsgálja, egyfajta térképet 

rajzol a fogyasztó elméjéről. Kiragadja azokat a cselekvéseket, amelyek egy-egy döntés 

meghozatala során előfordulhatnak, valamint bemutatja azt, hogy a különböző külső és belső erők 

milyen módon hatnak egymásra és hogyan befolyásolják a fogyasztó gondolkodását, értékelési 

folyamatát és cselekedeteit. 

 

A modell szerint a fogyasztó alapvetően hét fő lépést tesz meg, amikor döntést hoz, melyek az 

alábbiak: Szükséglet felismerés, keresés, alternatívák értékelése, vásárlás, fogyasztás, fogyasztás 

utáni értékelés, elidegenedés. 
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6 ábra 

Blackwell-Miniard-Engel fogyasztói döntéshozatali modellje 

Forrás: Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W., Engel, James F. (2006): Consumer Behavior. 

Thompson South-Western, Mason 85. p. 

 

Szükséglet felismerés után a fogyasztók információt keresnek, amelyek alapvetően két forrásból 

származhatnak. Belső forrás esetén a fogyasztók az információkat a belső memóriájukból hívják 

elő, külső forrás esetén az információt ismerőseiktől, családjuktól vagy a piacról szerzik be. Van, 

hogy a fogyasztók csak passzívan keresnek információt, ilyenkor szimplán csak fogékonyabbá 

válnak bizonyos információkra, míg sok esetben aktív információgyűjtésbe kezdenek. A keresés 

mélységét és hosszúságát a személyiség, a társadalmi osztály, a jövedelem, a kiadás nagysága, a 

múltbeli élmények, az előzetes márkaészlelés és a fogyasztói elégedettség befolyásolják. Az 

információforrások alapvetően kétfélék lehetnek: marketingszakértők által uralt és 

marketingszakértők által nem uralt információk. A marketingszakértők által uralt információk célja, 

hogy információt szolgáltassanak és meggyőzzenek. A marketingszakértők által nem uralt 

információforrások elsősorban a barátokat, családot, véleményvezéreket és médiát foglalja 

magában. Az információfeldolgozás öt lépésben megy végbe: felismerés, figyelem, megértés, 

elfogadás, eltárolás. (Blackwell et al., 2006) 

 

Az alternatívák értékelése során a fogyasztók összehasonlítják, mit tudnak az egyes termékekről és 

márkákról, mi az ami számukra fontos, annak érdekében, hogy közelítsenek a végső vásárlási 

döntésükhöz. Néhány értékelési tulajdonság kiemelkedő, míg mások meghatározóak. A fogyasztók 

számára kiemelkedő tulajdonság az ár, megbízhatóság, azok a tulajdonságok, amelyek csak 

kismértékben különböznek azonos terméktípusok esetén. A döntő tulajdonságok azok, amelyek 

meghatározzák az üzlet- vagy márkaválasztást, különösen abban az esetben, ha kiemelkedő 

tulajdonságokat egyformának észlelik a fogyasztók. 

 

A fogyasztók sok esetben teljesen eltérően vásárolnak, mint ahogy azt a folyamat elején eltervezték, 

sőt sok esetben akár a vásárlás elhalasztása vagy megtagadása mellett is dönthetnek. A vásárlással 
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való elégedettség befolyásolja a jövőbeli vásárlásokat is. Amikor a fogyasztó elégedett, akkor az 

elvárásai és az észlelt teljesítmény megegyezik. Amennyiben ezek közt eltérés tapasztalható a 

fogyasztó elégedetlen lesz. Ez azért fontos, mert a fogyasztó az élményeit eltárolja a memóriájában 

és későbbi döntései során azokat előhívja. 

 

A fogyasztói döntéshozatalt sok tényező befolyásolja, ezek közül a legjelentősebbek az egyéni 

különbségek, a környezeti hatások és pszichológiai folyamatok. Az egyéni különbségek közül a 

legjelentősebbek a demográfiai és pszichográfiai tényezők, értékek, személyiség, a fogyasztói 

források, a motiváció, a tudás és az attitűdök. A környezeti hatások között találhatjuk meg a 

családot, a kultúra, társadalmi osztály, személyes befolyásolás mellett. A család ebben az esetben 

döntéshozó egységként jelenik meg, a szerepek és funkciók komplex és változatos mintázatával. 

(Blacwell et al., 2006) 

 

2.5.2.2. A Howard és Sheth modellje 

 

Howard és Sheth modellje a márkaválasztás magyarázza, bemutatja az információáramlást és az 

egyes folyamatok visszacsatolási hatását. (Törőcsik, 2007) Azért lényeges, mert felhívja a figyelmet 

a bemeneti változók jelentőségére a vásárlási-döntési folyamatokban, és egyúttal javaslatokat tesz 

arra, hogy a fogyasztó ezen bemeneti tényezők függvényében, milyen módon fog döntést hozni 

várhatóan. A modell integrált, átfogó módon mutatja be a vásárlói magatartást, alapjául pedig 

megalapozott empirikus kutatások szolgálnak. (Horton, 1984) 

 

 
7 ábra 

A Howard-Sheth modell 

Forrás: Howard, J. A., Sheth, Jagdish N. (1969): The Theory of Buyer Behavior. Wiley, New York. 

30. p. 

 

Maga a modell a döntéshozatal három szintjét feltételezi: 

1. Az első szint a kiterjesztet problémamegoldást mutatja be. Ezen a szinten a fogyasztó még 

alapinformációval sem bír a márkáról, nincs semmilyen különösebb márkapreferenciája. 

Ebben a helyzetben a fogyasztó minden, a piacon megtalálható márkáról próbál 

információt szerezni, mielőtt döntene. 
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2. A második szint a korlátozott/limitált problémamegoldás. Ez a helyzet akkor áll fenn, ha a 

fogyasztónak van minimális ismerete, tapasztalata a termékkel kapcsolatosan. Ahhoz, hogy 

a márkapreferencia kialakuljon szükséges, hogy néhány versenytárs márkát is ismerjen. 

3. A harmadik szint a szokásos válasz magatartás. Ezen a szinten a fogyasztó sokat tud az 

egyes márkákról, és az egyes termékek eltérő tulajdonságai között tud különbséget tenni. 

Általában már a vásárlási folyamat elején tudja, hogy egy bizonyos terméket fog vásárolni. 

(Howard és Sheth, 1969) 

 

A modell négy fő változóhalmazt különít el: 

1. Bemeneti változók 

A bemeneti változók három egymástól jól megkülönböztethető ingertípusból 

(információforrásból) állnak. A gyártó a márkát felruházza fizikai márkajellemzőkkel 

(szignifikáns információk), valamint szóbeli és vizuális márkajellemzőkkel (szimbolikus 

információk). Az ingertípusok harmadik halmazát a fogyasztó társadalmi környezete jelenti 

(társadalmi információk), úgymint a család, referencia csoport vagy a társadalmi osztály. 

Mindhárom típusú változó fontos információként szolgál a termékosztálytól vagy a 

speciális márkáktól függően. 

2. Érzékelést és tanulást segítő konstrukciók 

A modell központi része azokkal a pszichológiai változókkal foglalkozik, amelyek egy 

döntés meghozatala során a fogyasztót befolyásolják. A változók egy része természetéből 

fakadóan észlelési változó, és azt magyarázza, hogy a fogyasztó miként kapja és érti meg 

az információt, amelyek részben a modell bemeneti részéből származnak, részben annak 

más részeiből. Kétértelmű ingert akkor kap például a fogyasztó, amikor a környezetéből 

érkező információt nem érti. Észlelési torzítás akkor fordulhat elő, amikor a fogyasztó az 

információt úgy torzítja, hogy az illeszkedjen az ő meglévő szükségleteihez. A tanulást 

segítő konstrukciók a fogyasztó célját és vásárlási szándékát, a márkaismereteket, az 

értékelési és döntési kritériumokat, preferenciáit tartalmazzák. 

3. Kimenetek 

A kimenetek annak eredményei, hogy a fogyasztó milyen módon válaszol az érzékelést és 

tanulást segítő konstrukciókra. (figyelem, márka megértése, attitűdök, szándék) 

4. Külső változók 

A külső változók direkt módon nem képezik a döntési folyamat részét. Releváns külső 

változók lehetnek például a vásárlás fontossága,a fogyasztó személyes jellemzői, a vallás 

vagy az idő szorítása. (Howard és Sheth, 1969) 

 

A Howard és Sheth modellje a döntési folyamatot próbálja magyarázni három bemeneti szinten: 

szignifikáns, szimbolikus és társadalmi szinten. Szignifikáns és szimbolikus szinten a modell 

elsősorban materiális dolgokra koncentrál, mint például a minőség. Ezek az ingerek természetesen 

nem minden társadalomban helytállóak. A társadalmi ingerek esetén például nem említi a modell, 

hogy az egyes ingerek hátterében ténylegesen mi húzódik meg, például mi befolyásolja a családi 

döntéseket. Természetesen ezek az ingerek is jelentősen eltérhetnek társadalmanként. 

 

2.5.3. Statikus modellek, amelyekben a családon belüli vásárlási döntési folyamatok 

megjelennek 

 

2.5.3.1. A szerepháromszög modell 

 

Terméktől függően a házastársaknak eltérő szerepe van a vásárlási-döntési folyamatban, mivel 

egyrészt vannak kifejezetten férfi és női termékek, másrészt pedig a közös döntéshozatal 

folyamatában eltérő a nemek szerepe. Vannak olyan termékek, melyek hagyományosan a feleség 
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kompetenciájába, és vannak olyanok, amelyek a férj kompetenciájába tartoznak; ezt legjobban az 

elsőként Davis és Rigaux által megfogalmazott szerepháromszög modellel tudjuk kifejezni. 

 

A szerepháromszög négy mezőre osztható: 

 1. mező férfidominancia: olyan döntések, amelyekben a férjnek szabad keze van abban, 

hogy mit vegyen 

 2. mező szerepdominancia hiánya: olyan döntések, ahol nincs nagy jelentősége, hogy a férj 

vagy a feleség a másik nélkül hoz döntést 

 3. mező női dominancia: olyan döntések, ahol szabad keze van a feleségnek, hogy mit 

vásárol 

 4. mező az együttes döntés: olyan döntések, ahol a feleség és a férj együttesen vesz részt. 

 

 
8 ábra 

A szerepháromszög modell 

Forrás: Boone, Louis E., Kurtz, David L. (1986), Contemporary marketing. Chicago: The Dryden 

Press 159-160 p. 

Loudon Della Bitta (1984): Consumer behavior: Concepts and Applications. McGraw-Hill, New 

York 295-334 p. 

Mowen (1987): Consumer behavior. Macmillan Publishing Company, New York 413-423 p. 

 

A high-involvement mellett hozott döntések dinamikája a házastársak kapcsolatát, annak jellegét is 

megmutatja. A hagyományos szerepértelmezésű kapcsolatokban a férfidominancia kerül túlsúlyba, 

a férfi dönt, és nem igazán hallgatja meg a feleség, vagy más családtagok véleményét. Feltételezi, 

hogy a családon belül előre leosztott feladatok vannak, a nőket gondoskodó, tápláló, gyermeknevelő 

lénynek tartja, míg a férfiakat macho kenyérkeresőnek. (Rice, 1997) A férfiak azok, akik a családok 

képviselik, s akiknek feladata a megtakarításokról és családi kiadásokról dönteni. (Schmölders, 

1969). A modern kapcsolatokban erős interaktivitás jellemző, aminek eredményeképpen közös 

döntések alakulnak ki. (Törőcsik, 2003) A nők képzettségének és munkavállalásának növekedése 

azonban a hagyományos családmodellt az egyenjogúságra épülő modell irányába mozdította el. 

Egyre inkább megfigyelhető az egyenlő dominancia a férj-feleség kapcsolatban. (Kirchler, 1993). A 

befolyásoló erőt több tényező is befolyásolhatja, mint például az attitűdök szerepe (Peplau, 1983), a 

házastársak elégedettsége (Park et al., 1991), a pénzügyi források vagy a szakértelem (Corfman és 

Lehmann, 1987), 
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Rodman (1972) szerint a házastársak befolyásoló ereje kultúránként eltér, összesen négy sztereotip 

családtípust különböztet meg: 

 Patriarchátus: az apai felügyelet magas szintje figyelhető meg a társadalom minden szintjén 

(pl.: India) 

 Módosított patriarchátus: a patriarchátus családi normák már keverednek az egyenlőségi 

törekvésekkel. Az apai felügyelet mértéke fordítottan arányos a társadalmi osztállyal (pl.: 

Görögország) 

 Átmeneti egyenlőség: az egyenlőségi normák helyettesítik a partiachális normákat, ezáltal 

sokkal rugalmasabb a döntéshozatal, ahol a személyes jellemzők befolyásolják azokat 

elsősorban. (pl.: Németország, USA) 

 Egyenlőség: erős egyenlőségi normák, ahol a férj és feleség között erőegyensúly van a 

társadalom minden szintjén. 

 

Kultúránként is erőteljesen variálhatnak az egyes kompetenciák, ugyanis a modell alapvetően belga 

háztartásokat vizsgált, ezért kritikusan kell közelednünk ehhez a modellhez, s nem vonhatunk le 

belőle messzemenő következtetéseket az ettől jelentős eltérést mutató kultúrákra. A családi 

döntéshozatal függ attól, hogy milyen társadalmi fejlődési modellen alapul az adott háztartás: 

jelentős eltérések tapasztalhatók a patriarchátus (afrikai társadalmak nagy többsége), a módosult 

patriarchátus (Latin-Amerika) és az átmeneti egyenjogúság (USA, Nyugat-Európa) között. 

(Commuri és Gentry, 2000) 

 

Többnyire az ételek, ruházkodás, alkoholos italok azok a termékkategóriák, ahol a női, illetve a 

férfidominancia egyértelműen megfigyelhető. A dominancia jellege természetesen országonként és 

kultúránként erőteljes különbségeket mutat. A dominancia kialakulásában nagy szerepe van a 

termék fogyasztási módjának: például ahol steak jellegű, nehezen vágható, rágós formában 

fogyasztják a húsokat, ott férfidominancia figyelhető meg. A dominancia jellege attól is függhet, 

hogy alapvetően az adott termék fogyasztása nőkkel vagy férfiakkal kapcsolódik-e össze 

elsődlegesen. (Hoyer és Macinnis, 2010) Ward (2006) szerint a nemhez egyértelműen nem köthető 

termékek esetén valószínűbb, hogy a férj preferenciái érvényesülnek. A döntési folyamat eltérő 

szakaszait külön-külön is érdemes vizsgálni, mert a befolyásolás mértéke az egyes szakaszokban 

eltérő lehet. (Wilkes, 1975) 

 

A szerepháromszög modell legnagyobb hiányossága, hogy figyelmen kívül hagyja a gyermekek 

sajátos szerepét a vásárlási és fogyasztási folyamatban. A gyermekek ugyanis tagjaik a fogyasztói 

társadalomnak és egyre inkább gazdaságformáló erőként jelennek meg. (Sulyokné, 2000) 

 

2.5.3.2. A Hoffmann modell 

 

A fogyasztói döntések Hoffmann (1977) szerint nem véletlenszerűek és elszigeteltek, hanem azokat 

külső és belső hatások befolyásolják. Éppen ezért azonosítanunk kell, hogy a fogyasztót milyen 

hatások érik. A modell összesen 16 jellemzőt vizsgál, melyek egy része mennyiségi, egy része 

minőségi paraméter. A mennyiségi paraméterek értékkel rendelkező paraméterek, míg a minőségi 

paraméterek valamiféle mennyiségi átalakításra szorulnak. 
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2 táblázat 

A Hoffmann modell paraméterei 

Mennyiségi (értékkel rendelkező) 

paraméterek 

Minőségi (átalakításra szoruló) paraméterek 

háztartásnagyság a lakáshelyzet 

a jövedelem nagysága a részletvásárlási készség 

a kiadási szerkezet a gépkocsi megléte 

a tartós fogyasztási cikkek állománya és kora a takarékoskodás módja 

a szabad rendelkezésű javak nagysága a beszerzési tervek jellege 

a megtakarítások nagysága a jövedelem beosztásának módja 

az első látásra megvett termékek jelleg és értéke 

(impulzusvásárlás) 

a pénzjövedelmek kezelési módja 

 a vásárlás előtti döntések jellege 

 a reklámbefogadó képesség 

Forrás: Hoffmann Istvánné (1977), A magyar háztartások modellje. Budapest: KJK 77. p. 

 

A paraméterek felosztásakor a modell azok hatásmechanizmusát helyezi előtérbe. Ez alapján hat 

csoportba osztja a paramétereket: gazdasági tényezők, magatartási tényezők, eredménytényezők, 

tervszerűségi tényezők, demográfiai tényező és szubjektív tényezők csoportjába. Más modellekkel 

ellentétben ez az egyetlen, ahol megjelennek tervszerűségi tényezők is (Hofmeister, 2003). A 

tényezők közötti kapcsolat nem jelent egymás mellé rendelést, sem egyirányú kapcsolatot. 

 

 
9 ábra 

A Hoffmann modell 

Forrás: Hoffmann Istvánné (1977), A magyar háztartások modellje. Budapest: KJK 79. p. 
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A modell verbális, alapvetően rámutat a szabályszerűségekre, azonban ezek mellett hipotéziseket is 

alkalmaz. Az egyes elemek között bonyolult kapcsolatrendszer fedezhető fel, nehéz az egyes 

elemek súlyának ábrázolása abban. Többek között a modell feltételezi, hogy azonos jövedelmekből 

eltérő, illetve eltérő jövedelmekből azonos eredmények érhetőek el. A modell különös hangsúlyt 

helyez a megtakarításokra, hiszen a háztartások jövedelmük egy részét későbbi terveik 

megvalósítása érdekében akkumulálják. Ugyanakkor az állandó költségek is jelen vannak, mint 

például a lakásrészlet vagy a gépkocsi fenntartási költségei. Az előtakarékosság, megtakarításra való 

hajlam a modell tervszerűségi tényezőin belül jelennek meg. Szintén ebbe a tényezőcsoportba 

tartozik az impulzusvásárlások problémaköre, amely már ebben a korai modellben is megjelenik. 

Hoffmann (1977) alapvetően nem negatív hatásként értékeli ezt a vásárlási formát, hiszen annak 

egyrészt szerepe van az új termékek elfogadásában vagy a szükségletek felismerésében, másrészt 

örömet is okoz. A modell szubjektív tényezőket is tartalmaz. A vásárlás előtti döntések jellege azért 

lényeges, mert ebből megtudhatjuk a családtagok a vásárlási döntésekben mennyire vesznek részt, 

választ kaphatunk arra, hogy milyen funkciók különíthetők el a családon belül. a családnagyság 

alapvetően határozhatja meg a család gazdálkodását. A családi döntéseket Hoffmann (1982) két 

nagy csoportba osztja. Az egyik csoportba a nagyobb, egész közösség életét érintő kérdéseket 

sorolja, a másikba a napi rutinfeladatokhoz kötődő döntéseket. A reklámérzékenység azért fontos, 

mert a vásárlás előtt és alatt preferált információforrásokra mutat rá. (Hoffmann, 1977) 

 

2.5.3.3. Sheth családi döntéshozatali modellje 

 

Sheth (1974) modellje a családot a -legtöbb modellel ellentétben- egy döntéshozatali egységként 

értelmezi. Bár elismeri, hogy bizonyos termékek vásárlása és fogyasztása egyértelműen kötődik 

valamely családtaghoz, azonban a termékek többsége egyfajta átalakulási folyamaton megy 

keresztül, amelyet szintén valamely családtag végez el. Alapvetően három különböző csoportba 

sorolja termékek és szolgáltatások fogyasztási módját: a fogyasztás történhet egyénileg, az egész 

család által közösen valamint a háztartási egység által. Ennek a megközelítésnek előnye, hogy 

rámutat arra, vajon a termékek és szolgáltatások iránti kereslet kollektív és indirekt vagy esetleg 

más jellegű. A család fogyasztási szokásai nagymértékben a család vásárlási döntéseiből 

eredeteztethetőek. Sheth (1974) alapvetően kétfajta döntést különböztet meg: önálló döntést, melyet 

valamely családtag egyedül hoz meg, vagy közös döntést, amelyet a család több, vagy összes tagja 

együttesen hoz meg. Bár egy termék fogyasztása sok esetben köthető egy adott családtaghoz, ez 

még nem jelenti azt, hogy az adott személy fogja azt megvásárolni. A feleség sok esetben „vásárlási 

ügynökként” jelenik meg, amikor az egyes családtagok preferenciáit szem előtt tartva végzi a 

vásárlást, ahelyett, hogy ők ezt személyesen tennék meg. (Berry és Pollay 1968) De az is előfordul, 

hogy a döntés teljes mértékben egy családtag önálló döntése, de a fogyasztás mégis közösen 

történik. Az önálló döntések esetében az adott vásárló-fogyasztó családtag autonóm döntése, hogy 

milyen márkát választ. Mégis vannak olyan esetek, amikor ez nem teljesen helytálló. Jó néhány 

olyan termék van- leginkább a gyerek által fogyasztott termékek- mely esetén a vásárlási döntés 

szigorúan az anyához köthető. 

 

A család társadalmi hovatartozása, szerep orientációja, a családi életciklus ugyanúgy, mint a 

vásárlás relatív fontossága, az észlelt kockázat vagy az idő szorítása a vásárlási döntésre hatást 

gyakorol, és ezáltal meghatározza, hogy a döntés közös lesz-e avagy autonóm. Az első három 

determináns nem termékspecifikus (sokkal inkább családspecifikus), míg a második három 

determináns termékspecifikus. Az autonóm döntések esetében a döntéshozók valószínűleg 

figyelembe veszik a családtagok különleges kéréseit, preferenciáit, amennyiben azok várhatóan 

részt vesznek majd az adott termék vagy szolgáltatás fogyasztásában. Ez a fajta odafigyelés még 

akkor is megfigyelhető, ha a fogyasztás önállóan valósul meg, hisz a döntéshozó ilyenkor is 

mérlegeli, hogy választása a családi értékrenddel, fogyasztási mintázattal mennyire van 
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összhangban. A közös döntések sokkal összetettebbek, sokkal több idő telik el a kezdeményezéstől 

a megvalósításig. (Sheth, 1974) 

 

Maga a modell négy alrészre osztható: 

1. A család különálló tagjai, az ő fogékonyságuk, vásárlási motivációik valamint a 

termékekkel, márkákkal kapcsolatos hiedelmeik 

2. Az egyes családtagok kognitív világának meghatározó tényezői. Ezek lehetnek külső vagy 

belső tényezők. 

3. Az önálló versus közös döntést befolyásoló tényezők 

4. A közös döntéshozatal folyamata, amely magában foglalja a családtagok között 

konfliktusokat és azok megoldásait. 

 

A modell külön hangsúlyt fektet a konfliktusokra és azok megoldására, ezáltal későbbi modellek 

alapjait is megteremtve. (Johnson et al. 1994) Sheth (1974) alapvetően négy különböző 

konfliktusmegoldási stratégiát határoz meg: problémamegoldás, rábeszélés, alkudozás, politikák. A 

gyerekek befolyását az is befolyásolja, hogy milyen típusú családban élnek. A tekintélyelvű 

családok az engedelmességet hangsúlyozzák, a hanyag, közömbös családok csak minimális 

kontrollt gyakorolnak, a demokratikus családok az önkifejezést támogatják, míg az engedékeny 

családok a szabályokat törlik el. (Hoyer és Macinnis, 2010) 

 

 

 
10. ábra 

A családi döntéshozatali modell 

Forrás: Sheth, Jagdish N. (1974): Theory of Family Buying Decisions. Harper&Row, New York 43. 

p. 

 

A modell bal oldalán elkülönült pszichológiai rendszereket mutat az apa, az anya és a többi 

családtag előzetes hajlamait jelzi. Három elkülönült hajlam együttesen vezet a családi vásárlási 

döntéshez, amely akár egyénileg, akár közösen meghatározott is lehet. A modell jobb oldalán hét 

tényező található, ezek hatással vannak arra, hogy a döntés egyéni vagy közös döntés. A hét tényező 
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az alábbi: társadalmi osztály, életstílus, szereporientáció, családi életciklus szakasz, észlelt kockázat, 

a termék fontossága, az idő szorítása. 

 

A modell feltételezi, hogy a közös döntések leginkább a középosztálybeli, frissen házasodott 

családokra jellemzőek, illetve azokra, ahol a felek szorosan kötődnek egymáshoz, valamint ahol a 

szerepek kevésbé tisztázottak. (Shiffman és Kanuk, 1987) A termék specifikus tényezőket tekintve a 

modell feltételezi, hogy a közös döntés sokkal gyakoribb, amikor magas az észlelt kockázat vagy 

bizonytalanság, amikor a vásárlási döntés valamilyen okból fontos, vagy amikor bőségesen van idő 

a döntés meghozatalához. 

 

2.5.4. Dinamikus modellek, amelyekben a családon belüli vásárlási döntési folyamatok 

megjelennek 

 

2.5.4.1. A gyermeki kérések és a szülői válaszok modellje 

 

Az Isler, Popper és Ward (1987) által kidolgozott modell elsősorban a televízió reklámok 

gyermekekre gyakorolt hatását vizsgálja. Véleményük szerint a televízió reklámok a gyermekekre 

nagyfokú befolyást gyakorolnak, megfigyelhető, hogy gyakrabban vágynak olyan termékekre, 

amelyeknek a reklámjaival is találkoztak. Ez a fajta ismétlődő kérés diszfunkcionális szülő-gyerek 

konfliktushoz vezethet, mivel a szülőknek folyamatosan nemet kell mondaniuk, ezáltal a gyermekek 

kiábrándulnak a szülők pedig még gondterheltebbek lesznek. (Isler et al., 1987) A konfliktus abból 

is eredeztethető, hogy a gyerekek nem vagy csak kis mértékben rendelkeznek szabadon elkölthető 

jövedelemmel, ezáltal önállóan is csak korlátozott mértékben tudnak vásárolni. Ebből kifolyólag a 

szülőnek egyfajta mediátor szerepe is van: megszűri a gyerek kívánságait azon termékek iránt, 

amelyek reklámjával találkozott. 

 

A televízió reklámok gyermekekre gyakorolt hatását már korábban is több szerző vizsgálta (Atkin 

1978, Rossiter 1980, Kunkel és Gantz 1992) de egyik vizsgálat sem volt olyan széleskörű, mint 

Isler, Popper és Ward (1987) modellje. A televízió az elsődlegesen alkalmazott médium a 

kereskedelem világában, az a gazdasági motor, amely a legtöbb vállalkozás reklámozási 

tevékenységét jellemzi. (Singer és Singer, 2001) A probléma az, hogy a gyerekek korábban 

kezdenek el televíziót nézni, mint ahogy a televízió reklámok meggyőző erejét észlelnék és 

megértenék. Azon termékek esetében, melyek reklámjai elsősorban felnőtteknek szólnak, a 

gyerekek befolyásoló hatása nem fedezhető fel (Roberts et al., 1999), míg a gyermekek számára 

tervezett reklámok esetében a vásárlásra gyakorolt hatás az adott termék esetében egyértelműen 

felfedezhető. (Rossiter 1980). A leginkább gyermekek részére szánt reklámok közül stabilan a 

játékok, cukorkák, és gyorsételek reklámjai bizonyultak ideálisnak. (Kunkel és Gantz, 1992) 
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11 ábra 

A gyermeki kérések és a szülői válaszok modellje 

Forrás: Isler, Leslie, Popper Edward T., Ward (1987): Children’s Purchase Request and Parental 

Response: Results from a Diary Study. Journal of Advertising Research. 1987 October-November 

30 p. 

 

A modell azon alapul, hogy különböző befolyásoló tényezők, többek között a televízió reklámok 

különböző típusú kérésekhez vezetnek, mint például a kérés, az esedezés, alkudozás vagy 

egyszerűen a termék bepakolása a bevásárlókocsiba. Az anyák válasza erre nagyon különböző lehet. 

A gyermekek esetében elsősorban a cukorkák, játékok és snack ételek azok, amelyeket a legtöbben 

kértnek az édesanyjuktól. A snack ételek elsősorban italokat, sós rágcsálnivalókat és cukrozott 

édességeket, desszerteket foglalnak magukban. Korcsoportonként eltérések figyelhetők meg: a 3-4 

évesek elsősorban a cukorkák és játékok esetében gyakorolnak befolyást, míg a 9-11 évesek 

körében ez inkább a ruházati termékekre jellemző. Érdekes, hogy a snack ételek esetében nem 

figyelhető meg jelentős eltérés korcsoportonként. A kérés megjelenésének helye is eltér 

korcsoportonként. A 3-4 évesek esetében a kérések több, mint fele otthon történik meg, míg 40%-a 

a kéréseknek a vásárlás helyéhez köthető. Az 5-7 évesek esetében 55,5%-a, míg a 9-11 évesek 

körében 63,4%-a kéréseknek otthon fogalmazódik meg. (Isler et al., 1987) 

 

A modell szerint a kérések és az erre adott anyai válaszok különbözőek lehetnek. A gyerekek 

általában pusztán kérnek, ha valamilyen terméket szeretnének maguknak megvetetni. Az esedezés- 

amely ismétlődő és sóvárgó kéréseket foglal magában- mindössze az esetek 10%-ában jellemző. Az 

anya kérésre adott válasza nagyban függ az adott terméktől vagy szolgáltatástól. Abban az esetben, 

ha a vásárlással egyetértenek az esetek több, mint 80%-ában egyszerűen igent mondanak a kérésre. 

Amennyiben nem értenek egyet a kéréssel a leginkább a halogatást választják. (Isler et al., 1987) 

Megfigyelhető az is a szerzők szerint, hogy amennyiben az anya megtagadja egy bizonyos termék 

megvásárlását, az általában nem okoz konfliktus közte és gyermeke között. 
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2.5.4.2. A Pollay modell 

 

Pollay (1968) modellje a férj-feleség döntéshozatalt egy folyamatos interaktív folyamatként 

értelmezi, melynek során a párok az egyensúlyt a „megosztott igazságosság” alapján tartják fent. A 

megosztott igazságosság fogalma azt jelenti, hogy a jutalmazás (a kapott hasznosság) arányos azzal, 

hogy az adott házastárs az adott döntésben milyen sztenderd szerepben van, vagy mekkora az 

érdekérvényesítő képessége. A hasznosság aránytalan megosztása”hasznosság adósságot” hozhat 

létre, így az érintett félnek a jövőben kevesebb döntést kell hoznia, hogy a méltányosságot 

fenntartsa. A modell a döntések dinamikáját vázolja, amely szerint a párok a megosztott 

igazságosságot a döntési viselkedés felülvizsgálata segítségével tartják fent. Az a fél, aki a 

szerepéhez mérten hasznosságot kap, igazságosnak fogja a döntés kimenetelét értékelni. Abban az 

esetben, ha ez mégsem történik meg, akkor az érintett fél hátrányos helyzetűnek érzi magát és 

mindent megtesz azért, hogy jóvátegye méltánytalan helyzetét. (Walster, 1978) 

 

 

 

 
 

 

12. ábra 

A házastársi igazságosság modellje a dinamikus családi döntéshozatalban 

Forrás: Pollay, R. W. (1968): A model of family decision making. British Journal of Marketing, 2. 

209 p. 

 

A nők családon belüli változó helyzete nagyobb önállóságot is biztosít számukra. Bár a nők anyagi 

hozzájárulása a családi kasszához nő, a rájuk háruló háztartási munka még mindig aránytalanul 

magas. (Schwartz 1994) Ezzel egy időben a férjek észlelik, hogy jobban függnek a feleségüktől, 

ezért jobban szem előtt tartják a feleség igényeit. (Deutsch, 1999) Ez a vásárlási döntésekben is 

megmutatkozik, a két házastárs ezekben egyenlően vesz részt, a közös döntések száma is egyre nő. 

Azt is megfigyelhetjük, hogy a vásárlási döntésre gyakorolt hatás kiegyenlítéséhez a házastársak a 
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korábbi döntések során történt eseményekre támaszkodnak, illetve a korábbi döntési viselkedési 

mintákat használják fel. (Corfman és Lehman, 1987) 

 

Az erőegyensúly eltolódása növeli a felek közötti konfliktus lehetőségét, ezáltal még jobban 

szeretnék kontrollálni a folyamatot és a döntést. Amennyiben fennáll az erőegyensúly, a felek 

sokkal könnyebben működnek együtt, és sokkal inkább figyelnek kapcsolatuk harmóniájára. Az 

emberek odafigyelnek arra, hogyan kezelik és értékelik őket a döntések során és a bizalomra 

valamint a megbecsülésre alapozva értékelik a döntés igazságosságát. (Tyler és Lind, 1992) 

 

Az önzés megmutatja, hogy a felek milyen mértékben próbálnak meg másokat befolyásolni, hogy a 

saját szükségleteiket, érdekeiket érvényesítsék anélkül, hogy ebben mások befolyásolnák őket. 

(Davidson, 1997) Kétoldalú konfliktushelyzetekben az önzés sok esetben a düh, az agresszió és a 

kényszerítés szinonimájaként jelenik meg, ezáltal keményen befolyásolva a másik felet, hogy valaki 

a saját érdekeit érvényesítse. A felek közötti hasznosság egyenlőtlen elosztása magasabb szintű 

önzést provokálhat, mint többek között az ellenállás vagy a megtorlás. 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a családi döntéshozatalban egyaránt találkozunk 

konfliktussal és egyensúlyi helyzettel, és a konfliktuskezelés sohasem statikus. A döntések során 

észlelt igazságtalanság érzelmi vagy magatartási választ válthat ki, mint a düh, az agresszió, az 

önzés. Az igazságos döntések az együttműködést segítik elő, elősegítve a win-win típusú 

konfliktuskezelést. 

 

2.5.4.3. A családi döntéshozatal konfliktus kezelési modellje 

 

A legtöbb családi döntést közös családi döntésként kezelik a kutatók (Haas, 1980), bár vannak 

kivételek is (Davis 1971, 1974) Mivel nő a férj-feleség közös döntések aránya, ezáltal 

természetszerűen nő a potenciális konfliktus lehetőségek száma is. (Qualls, 1988) A 

konfliktusokkal, azok azonosításával és csoportosításával már több szerző is próbálkozott (Sheth 

1974, Davis 1976, Burns és Granbois 1977, Belch 1980), de magára a konfliktus kialakulásának 

folyamatára, illetve azok döntéshozatalra gyakorolt hatásának vizsgálatára kevésbé koncentrálnak a 

kutatók. Granbois (1971) szerint a családi konfliktusok kezelése, illetve az azok során 

megfigyelhető viselkedés sokkal jobban magyarázza a családi döntési folyamatok dinamikáját, mint 

az egyszerű input-output modellek. 
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13. ábra 

A családi döntéshozatal konfliktus kezelési modellje 

Forrás: Qualls , William J. (1988): Toward Understanding the Dynamics of Household Decision 

Conflict Behavior. Advances in Consumer Research, 15, 443-444. p 

 

Qualls (1988) elsősorban a családi vásárlási döntési folyamatok kapcsán felmerült konfliktusok 

során betöltött viselkedési formákra koncentrál. A modell feltételezi, hogy a férj és a feleség 

teljesen másképp észleli a döntési folyamatra gyakorolt hatását annak kimenetelétől függően. A 

modell a konfliktus mértékét és a konfliktus megoldását befolyásoló változókat három fő csoportba 

osztja. A férj és feleség által észlelt befolyásolás hatással van a konfliktus természetére és konfliktus 

megoldására. (Burns és Granbois, 1977) Az észlelt befolyás leginkább a nemi szerep orientációval, 

a termékkel kapcsolatos involváltsággal valamint a döntés fontosságával mérhető leginkább. A 

változók második csoportjába a férj és feleség befolyásolási kísérletei tartoznak. (Spiro, 1983) Attól 

függően, hogy a férj-feleség miképpen észleli az adott döntésre gyakorolt hatását, különböző 

konfliktushelyzetek adódhatnak. A konfliktust Qualls (1988) a férj és feleség között fennálló 

ellentétként értelmezi, amely felmerülhet a háztartás vásárlási céljaival, döntési alternatíváival és 

magával a döntési folyamattal kapcsolatosan. A harmadik változócsoport a konfliktus megoldásának 

módját foglalja magában. Ez függvénye lehet a konfliktus mértékének, a férj-feleség befolyásolási 

kísérleteinek és a férj-feleség által észlelt befolyásoló erőnek. (Qualls, 1988) 

 

A befolyásolás mértéke a háztartási döntésekben azt tükrözi, hogy ki dönt vagy hogy milyen módon 

történik a döntés. A befolyásolást Qualls (1988) egy olyan folyamat észleléseként értelmezi, 

melynek során az egyik fél próbálja elérni a számára leginkább kívánatos döntési kimenetet, míg 

ezzel egy időben próbálja megakadályozni a párja számára leginkább preferált vásárlási kimenet 

létrejöttét. 

 

Spiro (1983) szerint a befolyásolási kísérlet az, amely a legpontosabb indikátora a családi döntési 

folyamatnak. Hat különböző befolyásolási stratégiát különböztet meg a modell: szakértő, legitim, 

alkudozó, jutalmazó, érzelmi és benyomás menedzsment stratégiát. 

 

Az egyes befolyásolási stratégiák használata önmagában nézeteltéréshez vezethet a felek között, 

ráadásul a konfliktus a férj és feleség által észlelt befolyásolási stratégiák függvénye. A 

konfliktusnak két formája létezik: észlelt konfliktus és nyilvánvaló konfliktus. Az észlelt konfliktus 

természete érzékeny, mivel utal a háztartáson belül érzékelt nézeteltérésre. A nyilvánvaló konfliktus 
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a férj és feleség között fennálló aktuális nézeteltérésre utal a vásárlási-döntési folyamatok 

tekintetében. (Qualls, 1988) 

 

3. táblázat 

Férj-feleség befolyásolási stratégiák a vásárlási-döntési folyamatban 

 
Forrás: Qualls , William J. (1988): Toward Understanding the Dynamics of Household Decision 

Conflict Behavior. Advances in Consumer Research, 15, 443-444. p 

 

A modell a konfliktust a preferencia eltérés szintje által meghatározott tényezőként jeleníti meg 

(Burns és Granbois, 1977), míg a kognitív konfliktus észlelése és a konfliktus éberség az észlelt 

konfliktus meghatározójaként szolgál. A preferencia eltérés megmutatja, hogy mekkora a 

nézeteltérés szintje, amikor számos döntési alternatíva áll rendelkezésre. A kognitív konfliktus a férj 

és feleség között meglévő inkonzisztens preferenciák meghatározója. Ilyen jellegű kognitív 

konfliktus akkor áll fenn, amikor az egyik fél úgy észleli, hogy preferenciái különböznek társáétól. 

A konfliktus éberség a közös háztartási döntések során felmerült diadikus disszonancia észlelt 

szintjeként definiálható. 

 

Amikor konfliktus merül fel a családban, azt minden esetben meg kell oldani, hogy a család 

továbbra is funkcionálni tudjon. Ilyen módon a döntéshozatal is egyfajta alternatív konfliktus 

megoldásnak minősíthető. A feleség és férj konfliktus megoldását a befolyásoló erejük mértéke, az 

egymásra gyakorolt befolyásolási kísérleteik és a konfliktus nagysága határozzák meg. Qualls 

(1988) a konfliktusmegoldás négy szintjét határozza meg: 

 Versengés: az egyik fél számára erős a kísértés, hogy a másik felett hatalmat gyakoroljon. 

A cél az, hogy az egyik fél kielégítse saját igényeit tekintet nélkül a másik fél igényeire. 

 Engedmény: az egyik fél ragaszkodik párja preferenciáihoz későbbi feltételes vagy akár 

feltétel nélküli jutalom reményében. 

 Elkerülés-visszavonás: a felek kerülik a vitát, annak reményében, hogy a probléma idővel 

magától megoldódik, illetve, hogy idővel valamelyik fél elbizonytalanodik eredeti 

álláspontjában. 

 Alkudozás: egy olyan magatartás, melynek során a felek megpróbálnak egyensúlyt találni 

egymás eredeti preferenciái között valamilyen kompromisszum segítségével. 

A döntéshozatalban Qualls (1984) szerint a nemi szerepek meghatározóak, amely részben fakad a 

nemek eltérő társadalmi helyzetéből, másrészt a munkamegosztásból fakadó különbségekből. 
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2.5.4.4. A gyermekek családi döntéshozatalban alkalmazott konfliktus megoldási stratégiáit 

befolyásoló tényezők modellje 

 

A családi döntéshozatal vizsgálata során két nagy változóhalmaz vizsgálata elengedhetetlen: (1) a 

családi folyamatok és viselkedés, valamint (2) a vásárlási és fogyasztói változók. Mindkét változó 

vizsgálata szükséges, ilyen módon a nagyobb hiányosságok kiküszöbölhetők, és maga a folyamat 

jól bemutatható. Mindehhez szükséges a háromoldalú (férj-feleség-gyerek) kölcsönhatás vizsgálata 

is. A modell feltételezi, hogy a családstruktúra, a családi kommunikáció, a nevelési stílus valamint a 

gyermekek családi döntéshozatalban alkalmazott konfliktus megoldási stratégiái között összefüggés 

fedezhető fel. Erre a kapcsolatra két vásárlási/fogyasztói változó lehet hatással: a terméktípus 

valamint a szituációs tényező. Annak a valószínűsége, hogy a választott stratégiát mind az anya, 

mind pedig az apa ténylegesen elfogadja és ezáltal a konfliktus megoldódik (tehát döntés születik), 

függvénye a különböző családi változók (családstruktúra, nevelési stílus, kommunikációs formák), 

vásárlási változók (terméktípus, szituációs tényezők) és az aktuális választott stratégia 

összehangolása. (Johnson et al., 1994) 

 

 
14. ábra 

A gyermekek családi döntéshozatalban alkalmazott konfliktus megoldási stratégiáit 

befolyásoló tényezők modellje 

Forrás: Johnson, Melissa, McPhail, Janelle, Yau, Oliver H.M (1994):  Conflict in Family Purchase 

Decision Making: a Proposal for an Investigation of the Factors influencing the Choice of Conflict 

Resolution Strategies by Children. Asia Pacific Advances in Consumer Research Volume 1, pp. 

231. 

 

A konfliktus a modellben nem sértő, erőszakos, agresszív vagy pszichikai tevékenységet jelöl. 

Minden olyan esetet konfliktusnak nevez, amikor valamely családtag céljai és a lehetséges 

alternatívák észlelése egy adott helyzetben különbözik valamely más családtagétól. A családi 

vásárlás egy olyan szituációt jelent, amikor az egyének motivációi, céljai vásárlási magatartásukból 

fakadóan különböznek. A konfliktus a felek között lehet nyílt, illetve passzív vagy aktív módon 

kifejezett. A „döntéshozatal” része a családi vásárlási döntéshozatalnak magával von néhány 
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alternatívát, és a döntéshozatali folyamat maga egy konfliktus megoldási mechanizmus. A 

konfliktus megoldására irányuló kísérletek taktikailag különböznek egymástól, és egyértelműen 

megnyilvánulnak a családtagok viselkedésében, ezt nevezzük másképpen konfliktus megoldási 

stratégiának. (Sheth, 1974) 

 

A függő változó ebben a modellben az, hogy a gyerek a családi vásárlási döntési folyamat során az 

öt konfliktus megoldási stratégia közül melyiket választja. Az ötszörös tipológia alkalmazása a 

megoldási stratégiákra, amelyre az egész modell épül, alapvetően Sheth-től (1974) származik, az ő 

általa javasolt tipológiai rendszer bővített verziója. Sheth a problémamegoldást, a rábeszélést, az 

alkudozást és a politikákat javasolta, mint lehetséges stratégiákat a probléma megoldására. Johnson 

et al. (1994) ezzel szemben még ötödik elemként a konfliktus elkerülését is beemelte a modellbe. 

Ezt alátámasztja Buss és Schaninger (1987) is, akik szerint a konfliktust kétféleképpen lehet 

alapvetően kezelni: vagy annak elkerülésével, vagy annak megoldásával. 

 

Van néhány olyan faktor, amely minden termék konfliktus megoldásában szerepet játszik, így ezen 

faktorok széleskörű vizsgálata segít megteremteni a lehetséges kapcsolatot a függő és független 

változók között. Deutsch (1973) hat olyan faktort sorol fel, amely befolyásolja a konfliktus 

megoldást. Ezek az alábbiak: 

 Folyamat 

 Előzetes kapcsolat 

 Konfliktus természete 

 A konfliktusban résztvevő felek tulajdonságai 

 Becsülhető siker 

 Harmadik fél 

 

A Deutsch (1973) által meghatározott faktorok jól magyarázzák a gyermekek által választott 

megoldási stratégiákat a családi vásárlási-döntési folyamatok során. Először is elképzelhető hogy, a 

résztvevő felek tulajdonságai, vagy egy harmadik fél –a családstruktúra egyes elemeit alkotva- 

befolyásolják magát a folyamatot, ennélfogva a megoldási stratégia kiválasztására is hatással 

lehetnek. Vannak olyan konfliktus megoldási stratégiák, amely más felek jelenlétét is feltételezi. A 

család szociális-gazdasági helyzete is befolyásolhatja, hogy az egyes felek milyen jellemzőkkel 

bírnak, hiszen ennek függvényében a felek olyan megoldási stratégiákat is választhatnak, melyhez 

előrehaladott gondolkozásmód és deduktív készségek szükségesek. 

 

A nevelési stílus szintén befolyásolhatja a konfliktus megoldási stratégiát, hiszen a szülők 

fegyelmezési módszerei szintén befolyásolhatják az aktuális folyamatot, és maga a nevelési stílus a 

felek tulajdonságainak is függvénye. Maga a nevelési stílus szabályozhatja, hogy mely megoldási 

lehetőségek jöhetnek számításba, és hogy ennélfogva egyáltalán mely stratégiák elérhetőek a 

gyermekek számára. Ebben az összefüggésben a nevelési stílus szerepet játszik a gyermek 

becsülhető sikerében is. Maga a családi kommunikáció természete is befolyásolhatja a gyerek 

megoldási stratégia választását. Deutsch (1973) szerint a kommunikáció határozza meg a konfliktus 

megoldás folyamatát.  

 

A terméktípus és a szituációs jellemzők, mint fogyasztói változók feltételezhetően a családi 

vásárlási döntési folyamatok konfliktusaihoz köthetők eredendően. Mind a konfliktus természete és 

a becsülhető siker is feltételezhetően függ attól a terméktől, amelyről döntés születik és függ a 

szituációtól, amelyben a döntés születik. A döntésekben a gyermekek is szerepet vállalnak 

valamilyen módon, így maga a konfliktus jellege az ő szerepvállalásuknak is köszönhető, és a 

kimenet pozitív vagy negatív jellege az ő jelenlétüktől is függhet (Deutsch, 1973) 
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4. táblázat 

Az öt konfliktus megoldási stratégia jellemzői 

Konfliktus 

megoldási 

stratégia 

 

Jellemzők 

Probléma 

megoldás 

Gyakori, ahol a konfliktus inkább az értékelésből és nem a motivációs 

különbségekből fakad (Sheth, 1974). Az alternatívák értékeléséhez több 

információkeresésre lehet szükség, illetve nagyobb bizalmat fektetnek a 

családon kívüli megbízható forrásokra. 

Rábeszélés Általában akkor használják, ha az alap cél közös, de valamely alcél szintjén 

egyet nem értés tapasztalható (Sheth, 1974). Olyan mintha valamely családtag 

egy másikat „kényszerítené” arra, hogy olyan döntést hozzon, amit egyéb 

körülmények között nem tenne meg. (Davis, 1976). Jellegzetes viselkedési 

formák: logikus érvek felsorakoztatása a javaslat ellen, a hatalom kihasználása 

(Belch et al., 1980), illetve két vagy annál több családtag szövetség alkotása. 

Alkudozás Az alkudozás általában akkor használatos, amikor a családtagok között a 

vásárlási motivációkat illetően egy fix ellentét fedezhető fel. (Sheth, 1974). Az 

alkudozási magatartás olyan stratégiákat hoz létre, melynek során a felek a saját 

költség-nyereség arányukat próbálják optimalizálni, mindezt úgy tüntetve fel, 

mintha a másik fél költség-nyereség hányadának optimalizálására törekedne. 

Jellegzetes viselkedési formák: a jövőbeli megfontolás megígérése annak a 

félnek, aki engedett; emlékeztetés a múltban tett engedményekre, a döntés 

elhalasztása. (Belch et al., 1980), vagy a kívánt döntésért cserébe szívesség 

kérése. 

Politikák Akkor használatos, amikor a családtagok nem pusztán a vásárlási 

motivációikban nem értenek egyet, hanem alapvetően életstílusbeli különbségek 

vannak köztük. (Sheth, 1974) Jellegzetes viselkedési formák: szövetségek 

alkotása a családon belül, a különállók kényszerítése, hogy csatlakozzanak a 

többséghez, lobbizás a többiek jóváhagyása érdekében, mások jelenlétében 

történő konfrontáció. 

Konfliktus 

elkerülése 

Alkalmazott taktikák: egy konfliktus megtagadása vagy a csalási ellenkezés 

vonakodó és passzív elkerülése, a kommunikáció más irányba terelése, a 

központi témáról való elvont elmélkedés, elköteleződés valaki más választása 

mellett, elköteleződés a legkevésbé kifogásolható alternatíva mellett. 

Forrás: Sheth, Jagdish N. (1974): Theory of Family Buying Decisions. Harper&Row, New York 

37.-52. p. 

Davis, Harry L. (1976): „Decision Making Within the Household”, Journal of Consumer Research, 

2, 241-260 p. 

Belch, M.A., Belch, G.E., Sciglimpaglia, D., (1980): "Conflict In Family Decision Making: An 

Exploratory Investigation", Advances In Consumer Research, 7, 475.-479. p. 

Johnson, Melissa, McPhail, Janelle, Yau, Oliver H.M (1994):  Conflict in Family Purchase Decision 

Making: a Proposal for an Investigation of the Factors influencing the Choice of Conflict Resolution 

Strategies by Children. Asia Pacific Advances in Consumer Research 1, 229-236. p. 

 

A modell szerint a gyerek konfliktusmegoldási stratégia választása függ a családstruktúrától, a 

nevelési stílustól, a családi kommunikációs mintázatoktól, a terméktípustól és szituációs 

jellemzőktől. A öt konfliktusmegoldási stratégia, amelyek közül a gyerekek választhatnak: 

rábeszélés, problémamegoldás, alkudozás, politikák és a konfliktus elkerülése. Annak valószínűsége 

a problémamegoldás sikeres lesz, annak függvénye, hogy a gyermek melyik megoldási stratégiát 

választja. (Johnson et al., 1994) 
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A szakemberek számára a legfontosabb az, hogy tudják a családok milyen módon hoznak 

döntéseket, milyen aktuális szerepük van a családi vásárlási döntési folyamatokban és mely 

tényezők vannak a viselkedésükre hatással. 

 

2.5.4.5. Az érzelem alapú családi vásárlási döntéshozatal modellje 

 

A fogyasztói magatartás modellek többsége nem tulajdonít jelentőséget az érzelmeknek, sőt azokat 

kifejezetten tagadja; sokkal inkább a racionális, gazdasági alapú folyamatok vizsgálata kerül 

előtérbe, holott számos fogyasztói magatartás kutatás vizsgálta az érzelmeket és érzéseket, mint 

minden emberi viselkedést befolyásoló tényezőket. (Allen et al. 1992, Gardner 1985, Hirschmann és 

Holbrook 1982, Westbrook és Oliver 1991) Az érzelem alapú döntéshozatalt bemutató modell azt 

hangsúlyozza, hogy az érzelmek befolyásolják a döntéseket, azáltal, hogy azok a házastársak relatív 

befolyását megváltoztatják a döntéshozatal különböző fázisaiban. (Park et al. 1995) A modell 

elsősorban azt vizsgálja, hogy a döntések kimenetelét miképpen befolyásolják az érzelmek. 

Korábban az érzelmek szerepével elsősorban a különböző hirdetésekre, termékekre adott 

válaszokként foglalkoztak a tudósok, az érzelmeket, mint egyéni élményt vizsgálták, (Allen et al. 

1992, Hirschman és Holbrook 1982, Westbrook és Oliver 1991) ezáltal megdöntve azt az 

elképzelést, hogy az ember tisztán racionális lény, mivel az emberek érzelmek segítségével 

működnek annak különböző szabályaival és folyamataival. (Gelles és Straus 1979) Az idők során a 

családon belül erős érzelmi kötelékek szövődnek akár negatív, akár pozitív értelemben a bensőséges 

viszonynak köszönhetően. A családon belül kialakult kötelékek kétségkívül hatással vannak a 

döntésekre és azok kimenetelére, az érzelmi konstrukciók (mint a szeretet, érzelmek, szimpátia, düh, 

bűnösség) a vásárlási döntési folyamat különböző szakaszaihoz kapcsolhatók. (Park et al. 1995) 

 

A modell a családod diadikus családként kezeli, férj-feleség viszonylatban vizsgálja azt. A döntési 

folyamatot a különböző termékek közti variálásként tekinti, amely függ attól, hogy az adott termék 

az egyik házastársnak mennyire fontos vagy mennyire különleges. (Park et al. 1995) A modell 

egyes szakaszai a Qualls (1987) modellre épülnek, kiegészülve a konfliktus mértékével. A 

modellnek különböző elemei vannak: relatív fontosság, preferencia egyetértés, konfliktus, 

konfliktusmegoldás, döntés kimenete. 

 

 
 

15. ábra 

Az érzelem alapú családi vásárlási döntéshozatal modellje 

Forrás: Park, J. H., Tansuhaj, P. S., Spangenberg, E. R., McCullough, J. (1995): An Emotion-Based 

Perspective of Family Purchase Decisions. Advances in Consumer Research. Vol. 22. 725. p. 
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Preferencia egyetértés 

 

Corfman és Lehmann (1987) szerint az egyéni preferencia a legfontosabb változó, ha azt akarjuk 

előre jelezni, hogy ki fog döntést hozni. A modell feltételezi, hogy az egyes felek attitűdjei és 

értékei eltérően fejlődtek különböző családi hátterük miatt. Ezek az eltérések adják az alapját a 

házastársak közti viszályoknak. Amikor ellentmondás van a preferenciák tekintetében, a házastárs 

megpróbálhatja kontrollálni vagy befolyásolni a kimenetet a saját szája íze szerint vagy követheti 

házastársát. Mindezekből kifolyólag a házastársak egyéni preferenciái közti különbségek 

befolyásolják a konfliktus mértékét és a döntés kimenetét. A modell azt is feltételezi, hogy a 

preferencia egyetértés szintje függ a házastársak érzelmeitől is (Park et al. 1995). Két feltételezés 

van: 

 

F1.1: A preferencia egyetértést a szeretet és az empátia pozitívan befolyásolja 

F1.2: A bűnösség és a szégyen negatívan befolyásolja a preferencia egyetértést. 

 

Konfliktus 

 

Két együtt élő ember várhatóan sok konfliktussal és nézeteltéréssel kell, hogy szembenézzen. 

Amikor az egyik fél befolyásol vagy hatalmat gyakorol, hogy preferenciát érvényesítse, 

konfliktusok jönnek létre. A konfliktus foka a megélt élmények irányához és intenzitásához köthető. 

A múltbeli egyet nem értések negatívan befolyásolhatják a házastársi viszonyt, ami cserébe negatív 

érzelmeket generál. Az ilyen jellegű negatív érzelmek megerősítik a feleket, hogy fenntartsák 

preferenciáikat és ennek eredményeként még több konfliktust idézzenek elő. (Park et al. 1995) Az 

alábbi feltételezések állnak fenn: 

 

F2.1: A konfliktus mértéke negatívan köthető a szeretethez és az empátiához. 

F2.2: A konfliktus mértéke pozitívan kapcsolódik a bűnösséghez és a szégyenhez. 

 

Konfliktus megoldás 

 

Amikor egy pár bármilyen fajta konfliktussal szembesül hamarabb szeretnének arra megoldást 

találni, mint ahogy döntés születik. A konfliktus megoldás minden olyan módszert magában foglal, 

amelyet a párok arra használnak, hogy közös vásárlási konfliktusaikat megoldják. A 

konfliktusmegoldás módját a tapasztalt érzelmek befolyásolják: általában elvárható, hogy nagyobb 

megélt pozitív érzelmekkel és szeretettel kevésbé fenyegető konfliktus megoldások lesznek 

felfedezhetők a döntési folyamat során. A kényszerítés (büntetés, fenyegetés, autoritás) akkor fordul 

elő, amikor a negatív érzelmek dominálnak. Hasonlóképpen az elkerülés nem jár együtt pozitív 

érzelmekkel, szeretettel és empátiával. (Park et al. 1995) A modell három feltételezést alkalmaz: 

 

F3.1: A kényszerítés negatívan köthető a szeretethez és empátiához. 

F3.2: A kényszerítés pozitív kapcsolatban van a bűnösséggel és a szégyennel 

F3.3: Az elkerülés negatívan viszonyul a szeretethez és az empátiához 

 

Döntés kimenete 

 

A döntés kimenete információt ad arról, hogy egy adott vásárlás esetén ki hoz döntést és ki 

befolyásol. A relatív befolyásolás a felek között az érzelmek intenzitásához köthetők. Ahol a felek 

pozitív érzelmeket élnek meg sokkal valószínűbb, hogy döntéseiket is közösen hozzák meg. A 

negatív érzelmek, mint a bűnösség vagy a szégyen kevesebb közös döntést eredményezhetnek. 

(Park et al. 1995) Az alábbi feltételezésekkel él a modell: 
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F4.1: Nagyobb szeretet és empátia a családban több közös döntést eredményez 

F4.2: A nagyobb bűnösség vagy szégyenérzet kevesebb közös és több egyéni döntést 

eredményez 

 

A modell hasznossága abban rejlik, hogy egy kevésbé vizsgált aspektusból mutatja be a családi 

döntéshozatalt, azonban a diadikus megközelítés itt is jellemző, a gyermekek családi vásárlási 

folyamatban betöltött szerepét teljesen figyelmen kívül hagyja. 

 

2.5.4.6. Corfman és Lehmann modellje 

 

 Corfman és Lehmann modellje (1987) a döntéseket kooperatív csoportos döntésekként értelmezi, 

amelyekben az egyes résztvevők a döntésben betöltött szerepük alapján különböző súllyal vesznek 

részt. Amikor a párok kiválasztják a befolyásolási stratégiájukat, arra használják erejüket, hogy a 

számukra lényeges vásárlási döntéseknél nagyobb befolyásoló erővel bírjanak. Természetesen a 

„befolyásoló erőnek” ára is van, amelyet a párok minden egyes alkalommal mérlegelnek, mint 

például a konfliktus elkerülése vagy a kapcsolat megtartása. Annak érdekében, hogy a párok 

kiegyenlítsék befolyásoló erejüket, különösen szem előtt tartják a múltbeli vásárlási döntéseket, azt, 

hogy ki nyert vagy vesztett korábban. Mindebből az következik, hogy a nagyobb befolyásoló erővel 

bíró házastárs nem feltétlenül van nagyobb befolyással a döntésekre, hiszen sok esetben lehet 

méltányos, hogy a kapcsolatot egyensúlyban tartsa. (Su 2003) Az erőt egy ember azon 

képességeként definiálják, amely képessé teszi arra, hogy egy másik ember attitűdjét, hiedelmeit 

vagy viselkedését egy kívánt irányba elmozdítsa. (Corfman és Lehman (1987) 

 

Alapvetően diadikus megközelítést alkalmaz a modell, a csoportos döntéshozatalt két fél 

viszonylatában vizsgálja. Feltételezi, hogy a csoportdöntés kimenete a csoporttagok egyéni 

preferenciáinak súlyozott függvénye, mindkét fél befolyást gyakorol a másikra, és befolyásukra 

hatása van a korábbi döntések kimenetének is. (Corfman- és Lehman, 1987). A hozzáértés, a 

szociabilitás, a kapcsolat támogatásának vágya, a nyerésvágy és a kontroll azok a tényezők, 

amelyek elsősorban hozzájárulnak a párok befolyásoló erejének egyensúlyára. 

 

A modellnek van néhány korlátozása. Csak kétszemélyes csoportokat vizsgál két választási 

lehetőséggel. Bár a modellből levonhatók általánosítások nagyobb csoportokra és többkimenetes 

választási lehetőségekre, ez a gyakorlatban nem lett tesztelve. A modell jelentősége, hogy felismeri 

a csoportos döntések jelentőségét, és azok jelenlétét a leghétköznapibb vásárlási döntések esetében 

is. (Corfman és Lehman, 1987). 

 

2.5.4.7. A házastársak családi vásárlási döntési viselkedésének dinamikus modellje 

 

Alapvetően két egymásnak ellentmondó megközelítéssel találkozhattunk a családi vásárlási 

döntések konfliktusmenedzsmentjét tekintve. Az első megközelítés szerint a párok próbálják 

elkerülni a konfliktust, amikor bármiféle döntést hoznak. (Park 1982, Granbois 1971) Ezzel 

szemben a második megközelítés a családi döntések konfliktusos, valamint zéró összegű 

kimenetelének voltát hangsúlyozza. Feltételezi, hogy a döntéshozatal gyakran magában hordozza, 

mind a nyilvánvaló, mind a látens konfliktus lehetőségét, és a végső döntés csak akkor születhet 

meg, ha ezek a konfliktusok megoldódnak. (Qualls 1987, Sheth 1974) 

 

Su et al. (2003) modellje ezt a két megközelítést kombinálja. Feltételezi, hogy amikor a házastársak 

valamilyen konfliktushelyzetben vannak, egyrészt törekszenek saját céljaik elérésére, de ezzel 

párhuzamosan partnerük vágyaival is foglalkoznak. A modell feltételezései a házastársak 

racionalitására építő korábbi viselkedési feltételezésekre épülnek dinamikus, alkalmazkodó vásárlási 
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döntések összefüggésben. A vásárlás utáni perspektíva a befolyásolási stratégiák eredményességét 

vizsgálja, valamint megmutatja, hogy a házastársak, miért változtatják meg viselkedésüket a döntési 

folyamat során. 

 

A modell nyolc hipotézist mutat be, melyek természetesen az általam későbbiek során megalkotott 

kutatási hipotézisekkel semmilyen kapcsolatban nem állnak. 

 

Kölcsönösség és házastársi döntési viselkedés 

A kényszerítés alapvetően kockázatos stratégia, ha konfliktust szeretnénk megoldani. A konfliktus 

megtorlást eredményez, és ezáltal egy konfliktus spirálhoz vezet. Egy házasságban a kényszerítés 

alkalmazása általában nem kölcsönös, mert az még intenzívebbé teheti a konfliktust és tönkreteheti 

a házasságot. Sokkal valószínűbbek a kérés/visszavonás jellegű egymásra hatások. Amikor az egyik 

fél kényszerítő jellegű viselkedést folytat, mint a kritizálás, nyomás gyakorlása, vádaskodás vagy 

szemrehányás tétele, a másik megpróbálja elkerülni a konfliktust és inkább visszavonul. (Heavey et 

al., 1995) Amennyiben a konfliktus alkalmazkodó döntési helyzetben merül fel, valószínűleg a 

házastársak a probléma megoldását költségként fogják értelmezni. A nagyobb erővel bíró házastárs  

nagyobb valószínűséggel fog kényszerítést alkalmazni. A kisebb erővel bíró házastárs a 

kényszerítésből fakadóan nagyobb költségekkel kell szembesülnie. Kevésbé valószínű, hogy ő fog 

nyerni ezért sokkal sebezhetőbbé válik az ebből fakadó fenyegetések és büntetések miatt. (Blood és 

Wolfe 1960) Így a kényszerített fél inkább próbál ezekben a döntésekben nem részt venni. A 

konfliktus elkerülése hatékony stratégia lehet azok számára, akik nem el akarják kerülni a 

veszekedést és az érzelmi fájdalmakat, amit a vásárlási döntések tudnak okozni. (Park 1982, Rausch 

et al. 1974, Spiro 1983) Mindebből következik, hogy a házastársak általában nem vesznek 

kölcsönösen részt a kényszerítésben, mert így el tudják kerülni a folyamatos konfliktus spirált és 

meg tudják óvni házasságukat. Mindezekből következik a modell első hipotézise: 

 

 H1: A házastársak által használt kényszerítő stratégiák és egy adott vásárlási döntés között 

negatív kapcsolat áll fenn. 

 

 
16 ábra 

A házastársak családi vásárlási döntési viselkedésének dinamikus modellje 
Forrás: Su, Chenting, Fern, Edward  .F., Ye, Keying (2003): A temporal dynamic model of spousal 

family purchase decision behavior. Journal of Marketing Research, 40 August 271. p. 
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A döntés története és házastársi döntési viselkedés 

Az alkalmazott stratégia hatékonyságának elemzéséhez mind a rövid, mind a hosszú távú 

következmények számbavétele szükséges. A felek különböző stratégiák között válogatnak, hogy a 

lehető leghatékonyabban befolyásolják társukat. A folyamatos kényszerítés aláássa a felek erejét és 

ezáltal gyengíti hosszú távon a partnerükre gyakorolt befolyást. (Raven és Kruglanski 1970) Hogy 

ettől megóvják magukat inkább folyamatosan váltogatják a beleegyezést és a kényszerítést, főleg ha 

hatékony kényszerítő stratégiájuk van. (Kasulis és Spekman 1980) A felek azért is használhatnak 

kényszerítést, hogy az általános egyensúlyt fenntartsák. A legtöbb modell ennek az egyensúlynak a 

fenntartására koncentrál (Corfman és Lehmann 1987, Davis 1976, Pollay 1968, Sheth 1974). A 

modell erre vonatkozóan az alábbi hipotézist állítja fel: 

 

 H2: A házastársak által használt kényszerítő stratégiák és a vásárlási döntések között 

negatív kapcsolat áll fenn 

 

A befolyásoló stratégia hatékonysága és házastársi döntési viselkedés 

A befolyásolási stratégia akkor tekinthető hatékonynak, ha az megváltoztatja a házastárs 

viselkedését vagy attitűdjét. A kényszerítés hatékony stratégia lehet a házastársak között, sokkal 

hatékonyabb, mint egyéb társadalmi kapcsolatrendszerben. Más társadalmi kapcsolati 

összefüggésben az embereknek számos választási lehetőségük van és a kapcsolatból való kilépés 

jóval kisebb költségekkel jár. Házastársi viszonyban a költségek jóval magasabb és kevés 

elfogadható alternatíva áll fenn. A kényszerítés megtorlása menthetetlenül tönkreteheti a 

házasságot. Így, mint ahogy azt az első hipotézis kimondja, a házastársak inkább tolerálják a 

kényszerítést, minthogy megtorolják azt, legalábbis rövid távon. 

 

H3:Egy adott vásárlási döntési helyzetben a kényszerítő stratégia hatékonyabb, mint a nem 

kényszerítő stratégia 

 

Egy folyamatban levő vásárlási döntés esetén a kényszerítő stratégia hatékonysága nem feltétlenül 

fogja arra ösztönözni a párokat, hogy tovább folytassák azt. Számos olyan tényező van a házasságon 

belül, mint például a méltányosság, ami enyhíti a kapcsolatot a kényszerítő stratégia é a kényszerítés 

hatékonysága között. (Su et al. 2003) Azon fél, aki nyer egy döntési folyamat során, tartózkodni fog 

a későbbi döntések során a kényszerítéstől, hogy méltányos legyen hosszútávon és fenntartsa a 

házasságát. (Corfman és Lehmann 1987, Davis 1976) 

 

 H4: A befolyásolási stratégia hatékonysága és a házastárs vásárlási döntések során fennálló 

korábbi kényszerítő hajlama között negatív kapcsolat áll fenn. 

 

Az elégedettség és házastársi döntési viselkedés 

A családi vásárlási döntési folyamatokkal való elégedettség, illetve elégedetlenség egy fontos 

mutatója a házastársak korábbi döntéseinek. (Su et al. 2003) Az elégedett párok nagyobb 

valószínűséggel lesznek együttműködök, és sokkal kevésbé valószínű, hogy kölcsönösen 

kényszerítsék egymást. Annak a félnek elégettnek kell lennie, aki kezdeményezte a vásárlást, hiszen 

a vágyott kimenet teljesült. (Park 1982) Ugyanakkor az a fél, aki kényszerítést alkalmazott kevésbé 

lesz elégedett, mert vagy túl sok érzést „fogyasztott” el vagy túl nagy „hasznosság adósságot” 

halmozott fel a másik fél számára. (Pollay 1968) Amennyiben ez az eset áll fenn, a házastárs a 

későbbiek során jobban behódolhat és együttműködőbbé válhat. Ezáltal a házastárs a „hasznosság 

adósságot” visszafizeti, és újra megteremti a méltányosságot a kapcsolatban. A modell ezek alapján 

az alábbi hipotéziseket állítja fel. 
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 H5: Azon házastársak, akik kényszerítő stratégiát alkalmaznak, általában elégedettek a 

döntés kimenetével. 

 H6: Azon házastársak, akik kényszerítő stratégiát alkalmaznak, a döntési folyamattal 

elégedetlenek. 

 H7: A döntés végeredményével való elégedettség valamint a felek korábbi kényszerítő 

hajlama között negatív kapcsolat áll fenn 

 H8: A döntési folyamattal való elégedettség valamint a felek korábbi kényszerítő 

hajlama között pozitív kapcsolat áll fenn 

 

A modell a házasfelek vásárlási döntési folyamatait dinamikusan vizsgálja és alapvetően azon 

befolyásolási stratégiákra koncentrál, melyek a családi döntéshozatalra hatással vannak. A modell 

legnagyobb előnye, hogy az eddig bemutatott, egymásnak élesen elkülönülő konfliktus megoldási 

stratégiát ötvözi. (Su et al. 2003) 

 

2.5.5. A családon belüli vásárlási-döntési folyamatokat vizsgáló modellek összehasonlítása 

 

A bemutatott és vizsgált modellek jellegüket, megközelítési módjukat tekintve nagy különbségeket 

mutatnak, azok között hasonlóság, valamint érintkezési pont csak kevés esetben fedezhető fel. 

Mégis nagyon fontosnak tartom azt megkísérelni, hogy az egyes modellek főbb jellemzőit, céljait, 

esetleges kapcsolódási pontjait bemutassam. Jól látható, hogy a bemutatott modellek a családon 

belüli vásárlási-döntési folyamatok különböző aspektusait különböző szempontok alapján 

vizsgálják, és annak más-más vetületét tartják vizsgálandónak. Maga a folyamat sokrétűsége, a 

befolyásoló tényezők nagy száma és sok esetben nem egyszerű azonosíthatósága, a racionalitás és 

az érzelmek egymásra hatása adhat magyarázatot a sokféle megközelítésre és modellezésre. 

 

Érdekes módon a modellek többsége (Sheth 1974, Isler et al. 1987, Qualls 1988, Johnson et al 1994, 

Park et al 1995, Corfmann és Lehmann 1987, Su et al 2003) előtérbe, illetve fő vizsgálati körébe 

helyezi a családon belüli konfliktusokat. Sheth (1974), Qualls (1988) valamint Johnson és 

szerzőtársai (1994) különböző konfliktusmegoldási stratégiákat határoznak meg, amely megkönnyíti 

a kutató számára a kategorizálást, tipizálást. illetve bizonyos helyzetek azonosítását is. Mindezek 

mellett jó kiindulási alapot nyújt a konfliktusmegoldási stratégiák feltárásánál. Ezzel szemben Park 

et al. (1995) és Su et al. (2003) modellje ilyen egyértelmű tipizálást nem alkalmaz, viszont a 

konfliktus mértékét és utóbbi esetben érzelmi töltetét próbálja leírni. Ez a két modell a konfliktusok 

természetét és irányát jobban mutatja be az előző három modellnél, ugyanakkor kiindulási alapként 

sokkal nehezebben alkalmazható. 

 

A bemutatott modellek közt találunk olyanokat, amelyek esetében nehezen találunk egymással 

kapcsolódási pontot, illetve pontokat. Ez a tény egyértelműen rámutat arra, hogy a vizsgált folyamat 

sokrétű, számos aspektussal rendelkezik, amelyek komplex és egyidejű vizsgálata igen nehézkes, 

sok esetben nem is kivitelezhető. A betöltött szerepdominancia vizsgálata egyértelműen csak a 

szerepháromszögben jelenik meg, más esetekben csak halvány célzást találunk rá (pl.: Sheth 1974). 

Hoffmann (1977) modellje szintén egyedülálló tartalmát tekintve, hiszen ez esetben nem is igazán 

találunk kapcsolódási pontokat a többi vizsgált modellel. 
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5. táblázat 

A családon belüli vásárlási-döntési folyamatokat vizsgáló modellek összehasonlítása 

Szerzők Modell 

jellege 

Modellezés célja A modell főbb tartalmi elemei Kapcsolódási pont 

más modellekkel 

Kritikai észrevételek 

Davis és 

Rigaux 

(1976) 

statikus a vásárlási-döntési folyamat során a 

családban megfigyelhető szerep-

dominanciák vizsgálata 

Férfi dominancia 

Női dominancia 

Együttes döntés 
Közös döntés hiánya 

Sheth (1974) megjelenik 

a szereporientáció, mint 

befolyásoló tényező 

a modell teljesen figyelmen kívül hagyja a 

gyermekek befolyásoló szerepét 

Hoffmann 

(1977) 

statikus fogyasztói döntéseket befolyásoló 

külső és belső hatások feltérképezése 

és bemutatása 

gazdasági tényezők 

magatartási tényezők 

eredménytényezők 
tervszerűségi tényezők 

demográfiai tényező 

szubjektív tényezők 

nincs egyes elemek között bonyolult 

kapcsolatrendszer fedezhető fel, nehéz az 

egyes elemek súlyának ábrázolása abban 

Sheth 

(1974) 

statikus a családi döntésre ható tényezők 

komplex bemutatása 

a család különálló tagjai, az ő 

fogékonyságuk, vásárlási motivációik 

valamint a termékekkel, márkákkal 
kapcsolatos hiedelmeik 

az egyes családtagok kognitív világának 

meghatározó tényezői.  
az önálló versus közös döntést befolyásoló 

tényezők 

a közös döntéshozatal folyamata 

Johnson et al. (1994) 

modellje erre a modellre 

építi a konfliktus-
megoldási stratégiáit 

A családot egy döntéshozatali egységként 

kezeli, az egyes családtagok egyéni döntéseit 

csak korlátosan veszi figyelembe. 

Isler et al. 
(1987) 

dinamikus televízió reklámok gyermekekre 
gyakorolt hatását vizsgálja 

korábbi kérési mintázatok 
termékkategória 

kérés megjelenése 
befolyásoló tényezők 

egyetértés a vásárlással 

gyerek válasza 
az anya ezt követő válasza 

Sheth (1974) 
modelljének az 

információ forrásai és 
ezen modell befolyásoló 

tényezői között vannak 

átfedések 

A modell újszerű a már megismert 
modellekhez képest, hiszen kifejezetten a 

kommunikációs stratégiákra koncentrál, 
ugyanakkor a vizsgálati kör csak a 

reklámozott termékek körére terjed ki. 

Pollay 

(1968) 

dinamikus férj-feleség döntéshozatalt egy 

folyamatos interaktív folyamatként 

értelmezi 

házasfelek relatív befolyása 

házasfelek észlelése 

házasfelek önzése 
házasfelek relatív befolyásolása 

 

Qualls (1988) 

modelljében is 

megjelennek a 
házastársak befolyásolási 

kísérletei 

A gyermekek vagy egyéb más családtagok 

befolyásoló hatását teljesen figyelmen kívül 

hagyja 
Csak a méltányos igazságosság fenntartására 

koncentrál, egyéb befolyásoló tényezőket 

figyelmen kívül hagy 
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Szerzők Modell 

jellege 

Modellezés célja A modell főbb tartalmi elemei Kapcsolódási pont 

más modellekkel 

Kritikai észrevételek 

Qualls 

(1988) 

dinamikus a családi vásárlási döntési folyamatok 

kapcsán felmerült konfliktusok során 

betöltött viselkedési formákra 
koncentrál 

házastársak befolyása 

házastársak befolyásolási kísérlete 

családi konfliktus 
családi konfliktus megoldása 

Pollay (1968) modellje a 

házastársak közötti 

konfliktus-kezelést 
kiemelten kezeli 

Johnson et al. (1994) 

modellje szintén 
kiemelten foglalkozik a 

konfliktusok kezelésével, 

de más közelítést 
alkalmaz. 

Kifejezetten a családtagok közötti 

konfliktusra és probléma-megoldásra 

koncentrál a modell, ugyanakkor a külső 
befolyásoló tényezőket Pollay (1968) 

modelljéhez hasonlóan teljesen figyelmen 

kívül hagyja 

Johnson et 

al., (1994) 

dinamikus két nagy változóhalmazt vizsgál: (1) a 

családi folyamatok és viselkedés, 

valamint (2) a vásárlási és fogyasztói 
változók 

családstruktúra 

nevelési stílus 

családi kommunikációs mintázatok 
terméktípus, szituációs tényezők 

alkalmazott konfliktus megoldási stratégiák 

Sheth (1974) 

modelljéből ismert 

konfliktus megoldási 
stratégiákat veszi át a 

modell és bővíti 

A modell komplexen próbálja vizsgálni a 

döntési folyamatot és a gyermekek szerepe is 

markánsan megjelenik benne. 

Park et al. 
(1995) 

dinamikus modell azt hangsúlyozza, hogy az 
érzelmek befolyásolják a döntéseket, 

azáltal, hogy azok a házastársak 

relatív befolyását megváltoztatják a 
döntéshozatal különböző fázisaiban 

Preferencia egyetértés 
Konfliktus 

Konfliktus megoldás 

Döntés kimenet 

Sheth (1974), Pollay 
(1968), Johnson et al. 

(1994) modelljeihez 

hasonlóan a konfliktus 
vizsgálatát helyezi 

előtérbe. 

Diadikus megközelítés jellemzi a modellt, a 
gyerekek befolyásoló szerepét teljesen 

figyelmen kívül hagyja 

Su et al. 

(2003) 

dinamikus Feltételezi, hogy amikor a házastársak 

valamilyen konfliktushelyzetben 
vannak, egyrészt törekszenek saját 

céljaik elérésére, de ezzel 
párhuzamosan partnerük vágyaival is 

foglalkoznak. 

Kölcsönösség és házastársi döntési 

viselkedés 
A döntés története és házastársi döntési 

viselkedés 
A befolyásoló stratégia hatékonysága és 

házastársi döntési viselkedés 

Az elégedettség és házastársi döntési 
viselkedés 

Sheth (1974) 

Qualls (1987) 
 

A modell feltételezései a házastársak 

racionalitására építő korábbi viselkedési 
feltételezésekre épülnek. A vásárlás utáni 

perspektíva a befolyásolási stratégiák 
eredményességét vizsgálja, valamint 

megmutatja, hogy a házastársak, miért 

változtatják meg viselkedésüket a döntési 
folyamat során. 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A disszertáció első logikai egységében célom volt a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi 

szakirodalom áttekintése és összegzése, valamint a családon belüli vásárlási-döntési folyamatot 

bemutató modellek összegyűjtése, áttekintése és összehasonlító elemzése. A szakirodalomból 

megismert modellekre alapozva primer kutatásokat végeztem, melyek eredményeit a dolgozat 

következő logikai egységében fogom bemutatni. 

 

 
17. ábra 

A kutatás logikai menete 

Forrás: saját szerkesztés 
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A kutatások ahogy a 17. ábrán jól látható több lépésben zajlottak, melyek kutatási körülményeit (6. 

táblázat) és az alkalmazott módszereket a következőkben fogom bemutatni. A kutatási eredmények 

prezentálásához a Kotler-Keller (2006) modelljéből ismert vásárlási-döntési folyamat egyes 

szakaszait veszem alapul, majd a dolgozat végén az elméleti modellt támasztom alá a kapott 

eredményekkel. 

 

6. táblázat 

Az egyes kutatások kutatási körülményei 
Kutatási 

fázis 

Kutatás 

időtartama 

Alkalmazott 

kutatási 

módszer 

Alkalmazott kutatási 

segédeszköz 

Minta 

nagysága 

Kiválasztás 

módja 

Lekérdezés 

helyszíne 

Alapozó 

kvantitatív 

kutatás 

2008. 03.20.-

2008.05.20. 

szóbeli 

megkérdezés 

kérdőív 

(2. sz. melléklet I. 

kérdőív) 

862 fő tudatos kvóta 

szerinti 

kiválasztás 

megkérdezettek 

otthona 

Országos 

kvantitatív 

kutatás 

felnőtt minta 

2010. 10.05.-

2010.11.30. 

szóbeli 

megkérdezés 

kérdőív 

(3. sz. melléklet II. 

kérdőív) 

944 fő tudatos kvóta 

szerinti 

kiválasztás 

megkérdezettek 

otthona 

Országos 

kvantitatív 

kutatás fiatal 
felnőtt minta 

2010. 10.05.-

2010.11.30. 

szóbeli 

megkérdezés 

kérdőív 

(4. sz. melléklet III. 

kérdőív) 

857 fő tudatos kvóta 

szerinti 

kiválasztás 

megkérdezettek 

otthona 

Alapozó 

kvalitatív 
kutatás 

2005. 10. 15. repertoárrács 

technika 

repertoárrács 20 fő koncentráció 

elve alapján 
történő 

kiválasztás 

Szolnoki 

Főiskola 
Tiszaligeti „B” 

épület 

A koncepció 

modell egyes 
elemeinek 

kvalitatív 

vizsgálata 

2011. 09. 20.-

2011. 11. 05.  

triád interjú interjú vázlat (5. sz. 

melléklet) 

28 

házaspár 

hólabda 

módszer 

megkérdezettek 

otthona 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3.1. Kvantitatív kutatások 

3.1.1. Alapozó kvantitatív kutatás 

 

Az alapozó kvantitatív kutatás során kérdőíves megkérdezést alkalmaztam 2008 második negyedéve 

során a 14 év feletti lakosság körében. A mintavétel tudatos, kvóta szerinti mintavétel alapján 

történt, a megkérdezettek korát és nemét figyelembe véve. A megkérdezésbe olyan személyek 

kerültek bevonásra, akik a kvótafeltételeknek megfeleltek. Összesen 862 értékelhető kérdőív került 

feldolgozásra. Kutatásomba mindösszesen 862 főt és 23 különböző terméket vontam be. A 862 

résztvevő nem szerinti megoszlása: 47,5% férfi, 52,5% nő. Az adatok alapján kijelenthető, hogy a 

minta nem alapján tükrözi Magyarország teljes sokaságát. A kutatás során nem került a felnőtt, 

illetve a kis- és fiatalkorú lakosság szétválasztásra. A megkérdezettek 17,3%-a tartozott a 14 évesnél 

fiatalabb korcsoportba, 8,2%-a 15 – 19 éves korosztályba, 46,5%-a 20 – 50 éves, 28%-a pedig 50 év 

fölötti volt. 

 

Az adatok feldolgozása számítógéppel SPSS 14.0 programcsaláddal történt matematikai és 

statisztikai eljárások alkalmazásával. A feldolgozás során főként összehasonlító statisztikai 

eljárásokat alkalmaztam. A kutatás célja elsősorban a családon belüli szerepdominanciák feltárása 

volt. A kutatás alapjául a szerepháromszög modell (Davis-Rigaux, 1976) szolgált, amely bizonyos 

termékek esetében a férj és a feleség vásárlási folyamatban betöltött szerepét, az adott termékhez és 

vásárlási-döntési folyamat szakaszához köthető dominanciákat mutatja be. A kutatás során a 

szerepháromszög modell megalkotásához alkalmazott módszertant alkalmaztam (Rice, 1997), 

azonban azt ki is bővítettem egy harmadik dimenzió bevonásával, amely jelen esetben a gyermekek 
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befolyásoló szerepét jelentette. Úgy gondolom, hogy a modellnek ez egy nagy hiányossága és 

mindenképp szükséges a gyermekek befolyásoló szerepének vizsgálata is. Ez a harmadik dimenzió 

a vizsgálati aspektusokat is jóval megnövelte, hiszen nemcsak férj-feleség, hanem férj-gyerek, 

feleség-gyerek, közös szülői és közös családi döntések viszonylatban is vizsgálni kellett az egyes 

családtagok dominanciáját. Követve a modell alkotóinak (Davis-Rigaux, 1976) logikai menetét a 

vásárlási-döntési folyamatot három szakaszra osztva vizsgáltam, melyek az alábbiak: 

információgyűjtés, lehetséges alternatívák értékelése, végső vásárlási döntés meghozatala. 

 

3.1.2. Országos kvantitatív kutatás 

 

Az országos kvantitatív kutatás során kérdőíves megkérdezést alkalmaztam 2010 harmadik és 

negyedik negyedévében, mind a felnőtt, mind a 14-18 év közötti fiatal felnőtt lakosság körében. A 

mintavétel tudatos, kvóta szerinti mintavétel alapján történt a megkérdezettek korát és nemét 

figyelembe véve. A kvóta meghatározásában a KSH tájékoztatási adatbázisa szolgált alapul. 

(http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp, NT3C01) A kvóta kialakítása során azért tartottam 

fontosnak a nők és férfiak egymástól elkülönülő és nem családként, illetve házastársként történő 

kezelését, mert így minden olyan gyermekkel rendelkező felnőtt bekerülhetett a mintába, aki saját 

gyermekkel rendelkezik. Ezáltal bevonásra kerülhetnek csonka és patchwork családok is. A másik 

ok, hogy a minta nem és kor alapján, nem pedig családi állapot alapján került kialakításra az az, 

hogy a férfiak és nők megítélése, észlelése egy adott problémakört tekintve más és más lehet, így a 

nemek egymástól elkülönített vizsgálatát mindenképpen indokoltnak látom. 

(reprezentativitásvizsgálatot lásd. a 6. számú mellékletben) 

 

A felnőtt lakosság esetében szűrőfeltétel volt, hogy a megkérdezettnek legyen eltartott 18 év alatti 

gyermeke. A próbalekérdezések és a teljes minta lekérdezése után a felnőtt lakosság esetében 944, a 

fiatalkorú lakosság esetében pedig 857 értékelhető kérdőív került feldolgozásra. A két minta között 

az alábbiak szerint teszek különbséget a továbbiakban: fiatal felnőttekként a 14-18 év közötti 

lakosságot, felnőttként pedig a 18 év feletti lakosságot kezelem. Azért tartom indokoltnak a két 

minta elválasztását, mert eltérő szerepeket töltenek be a családban. A 18 év feletti lakosság esetében 

mindenképpen szülői szerepben vannak a megkérdezettek, míg a fiatalok esetében a megkérdezettek 

gyerek szerepkörben vesznek részt. 

 

Az adatok feldolgozása számítógéppel, SPSS 14.0 és SPSS 17.0 programcsaláddal történt, 

matematikai és statisztikai eljárások alkalmazásával. Egyaránt alkalmaztam mind egyszerű leíró 

statisztikai eljárásokat (kereszttáblázatok, gyakoriság), mind pedig többváltozós statisztikai 

elemzéseket (Khi-négyzet próba, varianciaanalízis, faktor- és klaszteranalízis). A faktoranalízis 

célja a változók közötti multikollinearitás feltárása volt (Sajtos-Mitev, 2007). A korreláció 

megállapítás érdekében Barlett próbát végeztem, a KMO értékek alapján döntöttem el, hogy a 

változók mennyire alkalmasak a faktoranalízisre. A klaszterezési folyamat során minden esetben K-

központú (K-means) elemzéseket alkalmaztam. A varianciaanalízis vizsgálatoknál az F-értékeket 

vettem figyelembe. 

 

A két vizsgált célcsoporton két különböző kérdőív került lekérdezésre, melyek tartalmukban 

megegyeztek, azonban a megkérdezettek saját szemszögét vették figyelembe (pl.: a gyerek az 

édesanyját befolyásolja, a férj viszont a feleségét). A kérdések többnyire zárt kérdések voltak, sok 

esetben sor került ötfokozatú skála használatára a válaszok árnyaltabbá tétele céljából. A kérdőív 

alapvetően a családon belüli vásárlási folyamatokat magyarázó modellek implementálására épült, 

melyek az alábbiak voltak: Sheth családi döntéshozatali modellje (1974), a szerepháromszög modell 

(Davis és Rigaux, 1976), a gyermekek családi döntéshozatalban alkalmazott konfliktus megoldási 

stratégiáit befolyásoló tényezők modelljéből a konfliktus megoldási stratégiák (Johnson et al, 1994), 

valamint a gyermeki kérések és a szülői válaszok modellje (Isler et al., 1987). Emellett a kutatás 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp
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célja volt az is, hogy az egyes családtagok családi Buying Centerben (Peter et al. 1999, Törőcsik 

2003) elfoglalt helyét is vizsgáljam a különböző termékek esetében. A vizsgálat mind food, mind 

pedig non-food termékek vizsgálatát magában foglalta.  

 

3.2.1.1.  A minta demográfiai jellemzői-felnőtt lakosság 

 

A felmérés során 46,7% volt férfi és 53,3% nő. 9,5%-uk 25 év alatti, 19,6% 25-29 év közötti, 18,5% 

30-34 éves, 20,1% 35-39 év közötti, 14,3% 40-44 éves, 8,3% 45-49 közötti. Az 50 év feletti 

korosztályba összesen 6,5%-a tartozik a mintának. 10,5% Budapesten, 66,9% városban, míg 22,6% 

községben lakik. 

 

 
18. ábra 

A minta életkor szerinti megoszlása 

Forrás: saját kutatás 2010, n=944 

 

73,7%-a a mintának átlagosnak, 9,9% átlag alattinak, míg 1,9% jóval átlag alattinak ítéli meg az 

anyagi helyzetét. 12,7%-nak átlag feletti, míg 1,8%-nak jóval átlag feletti az anyagi helyzete. A 

fővárosban élők között magasabb az átlag felett vagy jóval átlag feletti jövedelemmel rendelkezők 

száma: 21,1%-a a Budapesten élők közül él jó anyagi körülmények között, míg ez az arány a 

városban élőknél 14,8%, a községben lakóknál pedig mindössze 8,8%. Községekben élőknél a 

legmagasabb az átlag, illetve jóval átlag alatti anyagi helyzet, 16,9%. A városban élőknél ez az 

arány 10,6%, míg a fővárosiaknál 11,6%. 

 

3.2.1.2. A minta demográfiai jellemzői-fiatal felnőtt lakosság 

 

A megkérdezettek 51,5%-a férfi, 48,5%-a nő. Nagy többségük 71, 2% városi, 3% budapesti, míg 

25,8% községben lakik. A megkérdezettek családjai többnyire (69,5%) átlagos anyagi helyzetűek, 

1,2% vallotta, hogy jóval átlag alatti családja anyagi helyzete, míg 8,2% átlag alattinak ítélte azt. 

18,7% anyagi helyzete átlag felettinek mondható, 2,5%-é pedig jóval átlag feletti. A településtípus 

és az anyagi helyzet között egyértelmű összefüggés nem mutatkozik, ezt az alacsony Cramer féle 

asszociációs együttható (0,217) is alátámasztja. A fővárosban élők között nem találunk jóval átlag 

alatti anyagi helyzetű családot, de érdekes módon a jóval átlag feletti anyagi helyzettel bíró családok 

sem innen kerülnek ki, hanem más városokból. 
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19. ábra  

A minta életkor szerinti megoszlása 

Forrás: saját kutatás 2010, n=857 

 

A megkérdezettek 14 és 18 év közötti fiatalok voltak. A korcsoport felső határa azért 18 évben 

került megállapításra, mert e fölött nagykorúnak számítanának a megkérdezettek, s bár szüleiknek 

mindig is gyermekei maradnak, nehezen lehetne éles határvonalat húzni a „gyermeki” lét és 

„felnőtt” lét között. 

 

3.2. Kvalitatív kutatások 

3.2.1. Alapozó kvalitatív kutatás, Repertoárrács Technika 

 

Az alapozó kutatás kvalitatív fázisában mélyinterjúkat készítettem, valamint a George Kelly (1955) 

féle Repertoárrács technika segítségével próbáltam feltárni a családtagok valamint bizonyos 

termékek kapcsolatát, ezáltal következtetve azok elsődleges férj-, feleség-, vagy 

gyerekdominanciájára. Célom az alapozó kutatások során az volt, hogy feltárjam az egyes 

családtagok és bizonyos termékek kapcsolatát az észlelési térképek elemzésének segítségével. 

 

A Repertoárrács elemzéséhez az Enquire Within szoftvert használtam. Ezen programcsomag 

segítségével a konstrukciók feltárása és a teljes repertoárrács elkészítésének folyamata interaktív 

módon történik, s így az Enquire Within repertoárrács program egy számítógép által támogatott 

félig strukturált mélyinterjúnak tekinthető. Az elemzés alapját a multidimenzionális skálázással és 

klaszteranalízissel képezte. A szoftver ezt automatikusan elvégezte, az elemek ötpontos skálán 

történt súlypontozása után, s közben elvégezte az elemek átrendezését, illetve a konstrukciók 

összefüggéseinek a vizuális ábrázolását is. A hasonló módon használt fogalmakat csoportokba és 

alcsoportokba rendezte, illetve konstrukciók összetett kritériuma szerint hasonlóan észlelt 

termékeket is csoportosította. Az oszlopok mentén képzett alakzat a termékek észlelési térképe, míg 

a sorok mentén megrajzolt térkép a személyes konstrukciók térképe vagy más néven a mentális 

térkép, mely az észlelési térképpel együtt az elemzések alapjául szolgált. 

 

3.2.2. A koncepció modell egyes elemeinek kvalitatív vizsgálata 

 

A koncepció modell egyes elemeit a kvantitatív kutatások mellett kvalitatív módon is vizsgáltam. 

Triád kutatási interjúkat végzetem, melynek lényege, hogy az interjú során egy társ is jelen van, aki 

megerősítést és segítséget jelent a válaszadó számára. A páros interjú általában akkor kerül 

alkalmazásra, ha megerősítésre van szükség, vagy ha maga a döntés, amit vizsgálunk, eleve közösen 

történik (Veres et al. 2006). Előnye a módszernek, hogy speciális dinamikát visz a beszélgetésbe: a 
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páratlan számú résztvevő miatt jól érzékelhető a vélemények alakulásának iránya, de maga a 

véleményalakulási folyamat jól nyomon követhető a kis létszám miatt. 

 

A vizsgálatba összesen 28 házaspárt vontam be, akik legalább egy 18 év alatti gyermekkel 

rendelkeztek. A családok kor és gyerekszám szerinti összetétele vegyes volt, így azokat további 

csoportokba nem bontottam az összetétel túlzott változatossága miatt. Az interjúk során 

ugyanazokat a főbb területeket vizsgáltam, amelyeket az országos megkérdezések alkalmával. Az 

volt a célom, hogy az általam megalkotott elméleti modellt az országos kutatások eredményei 

alapján megtartsam, vagy a szükséges mértékben módosítsam. A házaspárok kiválasztása hólabda 

módszerrel történt, a megkérdezettek házaspárok ajánlottak további a célcsoportnak megfelelő 

paraméterekkel rendelkező házaspárokat megkérdezésre. 
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7. táblázat 

Kvantitatív kutatás hipotézisei és módszertani kapcsolatai 
Cél Hipotézis Koncepció 

modell 

Vizsgálati kör 

rövid bemutatása 

Kérdőív/ kérdés Mérési szint Elemzési módszer Új tudományos 

eredmény 

C1, 

C2, 

C4 

H5 A vásárlási-döntési folyamatra személyes és 

nem személyes tényezők egyaránt jelentős 

befolyásoló erőt gyakorolnak. 
H12 A különböző marketingkommunikációs 

eszközök egyértelműen befolyásolják a 
gyermekeket vásárlásaik során és ezen befolyásolás 

termékcsoportonként különböző 

Befolyásoló 

tényezők 

Médiumok: 

televízió 

testvérek, barátok 
in-store eszközök 

I/6 

II/5-8 

III/5-8 
II/13 14. alkérdés 

III/13 14. alkérdés 

nominális 

 

 
intervallum skála 

 

relatív gyakoriság 

 

 
átlag 

 

T3, T2 

C2 

C4 

H8 Családon belül eltérő szerepeket töltenek be az 

egyes családtagok különböző termékek 
megvásárlása esetében. 

H9 Terméktípustól függően más személy gyakorol 

befolyást a vásárlást végző személyre. 
H10 A gyerekek befolyásoló ereje meghatározó a 

hozzájuk valamilyen módon közvetlenül 

kapcsolható termékek esetében. 

H11 A gyermekek befolyásoló szerepe a különböző 

termékek esetében eltérő mértékű. 

Befolyásoló 

tényezők 

A terméktípus által 

kiváltott befolyásoló 
erő vizsgálata 

II/9 

II/14 
III/9 

III/14 

 

nominális relatív gyakoriság T3, T4 

C1, 

C2, 

C4 

H5 A vásárlási-döntési folyamatra személyes és 
nem személyes tényezők egyaránt jelentős 

befolyásoló erőt gyakorolnak. 

Befolyásoló 

tényezők 

A szituációs külső 
hatások vizsgálata 

II/7 
III/7 

II/13. 33. alkérdés 

III/13 33. alkérdés 
 

nominális 
 

intervallum skála 

relatív gyakoriság 
 

átlag 

T3, T2 

C2, 

C3 

H2 A szerepháromszög modellbe bevonható a 

gyerekek szerepének vizsgálata a modell 

megalkotásánál alkalmazott módszertan gyerekek 

irányába történő kibővítésével. 

Befolyásoló 

tényezők 

Az egyes 

családtagok 

dominanciája a 

vásárlási-döntési 

folyamat során 

I/8-10 

II/9 

II/14  

II/13 32. alkérdés, 

34.-36. alkérdés 

III/9 
III/14 

III/ 13 32. 

alkérdés,  
34.-45. alkérdés 

nominális 

 

 

intervallum skála 

 

nominális 
 

intervallum skála 

relatív gyakoriság 

 

 

faktoranalízis 

klaszteranalízis 

relatív gyakoriság 
 

faktoranalízis 

klaszteranalízis 
 

 
 

 

 

T3 
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C2, 

C4 

H3a A felnőtt lakosság különböző kommunikációs 
stratégiákat alkalmaz a vásárlási-döntési 

folyamatok során. 

H3b A fiatal felnőtt lakosság különböző 
kommunikációs stratégiákat alkalmaz a vásárlási-

döntési folyamatok során. 

H7 Az alkalmazott kommunikációs stratégia és a 
szocio-demográfiai ismérvek között egyértelmű 

kapcsolat fedezhető fel 

Kérés típusa A különböző 
alkalmazott kérés-

típusok vizsgálata. 

II/10 
III/10 

nominális relatív gyakoriság 
Cramer féle 

asszociációs 

együttható 
 

 

 

T4, T2 

C3, 

C4 

H4a A szülők változatos módon reagálnak 

gyermekeik vásárlással kapcsolatos kéréseire 

H4b A fiatal felnőttek változatosan reagálnak 

szüleik elutasító válaszára a vásárlással kapcsolatos 
kéréseiket illetően 

H6a A szakirodalmi kutatás alapján feltárt 

kommunikációs stratégiák alapján a felnőtt 
lakosság homogén szegmensekre bontható. 

H6b A szakirodalmi kutatás alapján feltárt 

kommunikációs stratégiák alapján a fiatal felnőtt 
lakosság homogén szegmensekre bontható 

 

 

Döntési 

folyamat 

A szülői reakciók és 

a gyermekek erre 

adott válaszainak 

vizsgálata 

II/11-12 

II/13 

III/11-12 

III/13 

nominális 

intervallum skála 

nominális 

intervallum skála 

relatív gyakoriság 

faktoranalízis 

klaszteranalízis 

Cramer féle 
asszociációs 

együttható 

relatív gyakoriság 
faktoranalízis 

klaszteranalízis 

Cramer féle 
asszociációs 

együttható 

T4, T2 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 



 

3.2.3. A kvalitatív és kvantitatív kutatások hipotézisei 

 

A szakirodalmi áttekintés és a dolgozat elején meghatározott céljaim függvényében összesen 13 

hipotézist fogalmaztam meg, melyek közül háromhoz (H4a, H4b, H5a, H5b, H7a, H7b) további 

két alhipotézis is társul.  

 

8. táblázat 

A kvalitatív és kvantitatív kutatások hipotézisei 
Kuta-

tási 

cél 

Kutatási hipotézis Új 

tudo-

mányos 

ered-

mény 

Kapcsolódó kutatás 

C2 H1 A koncepció modell érvényes, adaptálható a hazai 
körülmények között. 

T1, T2 alapozó kvantitatív kutatás, alapozó kvalitatív 
kutatás-repertoárrács technika, országos kvantitatív 

kutatás felnőtt és fiatal felnőtt mintán, triád interjúk 

C2, 

C3 

H2 A szerepháromszög modellbe bevonható a gyerekek 
szerepének vizsgálata a modell megalkotásánál 

alkalmazott módszertan gyerekek irányába történő 

kibővítésével. 

T3 alapozó kvantitatív kutatás 
alapozó kvalitatív kutatás-repertoárrács technika 

 

C5 

C4 

H3a A felnőtt lakosság különböző kommunikációs 
stratégiákat alkalmaz a vásárlási-döntési folyamatok 

során. 

T4, T2 országos kvantitatív kutatás felnőtt és fiatal felnőtt 
mintán 

triád interjúk 

C4 H3b A fiatal felnőtt lakosság különböző kommunikációs 
stratégiákat alkalmaz a vásárlási-döntési folyamatok 

során. 

T4, T2 országos kvantitatív kutatás felnőtt és fiatal felnőtt 
mintán 

triád interjúk 

C3, 

C4 

H4a A szülők változatos módon reagálnak gyermekeik 

vásárlással kapcsolatos kéréseire- 
T4, T2 országos kvantitatív kutatás felnőtt és fiatal felnőtt 

mintán 

triád interjúk 

C3, 

C4 

H4b A fiatal felnőttek változatosan reagálnak szüleik 

elutasító válaszára a vásárlással kapcsolatos kéréseiket 
illetően. 

T4, T2 országos kvantitatív kutatás felnőtt és fiatal felnőtt 

mintán 
triád interjúk 

C1, 

C2, 

C4 

H5 A vásárlási-döntési folyamatra személyes és nem 

személyes tényezők egyaránt jelentős befolyásoló erőt 
gyakorolnak. 

T3, T2 országos kvantitatív kutatás felnőtt és fiatal felnőtt 

mintán 
triád interjúk 

C4 H6a A szakirodalmi kutatás alapján feltárt 

kommunikációs stratégiák alapján a felnőtt lakosság 

homogén szegmensekre bontható. 

T4 országos kvantitatív kutatás felnőtt mintán 

 

C4 H6b A szakirodalmi kutatás alapján feltárt 

kommunikációs stratégiák alapján a fiatal felnőtt lakosság 

homogén szegmensekre bontható. 

T4 országos kvantitatív kutatás fiatal felnőtt mintán 

 

C2, 

C4 

H7 Az alkalmazott kommunikációs stratégia és a szocio-

demográfiai ismérvek között egyértelmű kapcsolat 

fedezhető fel. 

T4 országos kvantitatív kutatás felnőtt és fiatal felnőtt 

mintán 

C4 H8 Családon belül eltérő szerepeket töltenek be az egyes 
családtagok különböző termékek megvásárlása esetében. 

T3 alapozó kvantitatív kutatás, országos kvantitatív 
kutatás felnőtt és fiatal felnőtt mintán, triád interjúk 

C4 H9 Terméktípustól függően más személy gyakorol 

befolyást a vásárlást végző személyre. 
T3, T4 alapozó kvantitatív kutatás, alapozó kvalitatív 

kutatás-repertoárrács technika, országos kvantitatív 
kutatás felnőtt és fiatal felnőtt mintán, triád interjúk 

C2 H10 A gyerekek befolyásoló ereje meghatározó a 

hozzájuk valamilyen módon közvetlenül kapcsolható 

termékek esetében. 

T3 alapozó kvantitatív kutatás 

országos kvantitatív kutatás felnőtt és fiatal felnőtt 

mintán 
triád interjúk 

C2 H11 A gyermekek befolyásoló szerepe a különböző 

termékek esetében eltérő mértékű. 
T3 alapozó kvantitatív kutatás, országos kvantitatív 

kutatás felnőtt és fiatal felnőtt mintán, triád interjúk 

C2 H12 A különböző marketingkommunikációs eszközök 
egyértelműen befolyásolják a gyermekeket vásárlásaik 

során és ezen befolyásolás termékcsoportonként 

különböző. 

T3 országos kvantitatív kutatás felnőtt és fiatal felnőtt 
mintán, triád interjúk 

Forrás: saját szerkesztés  
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. A koncepció modell 

 

Saját koncepció modellem megalkotásakor elsődleges célom volt a családon belüli vásárlási döntési 

folyamatok komplex módon történő bemutatása, így egy összegző modellt alkottam meg. Az 

elméleti modell alapjául a szakirodalmi áttekintés során már megismert modellek szolgáltak részben 

vagy teljes egészében alapul. 

 

A koncepció modell mind statikus, mind pedig dinamikus modellekből merít, összességében 

mindenképpen dinamikusnak tekinthető, hisz egy komplex folyamatot vizsgál. A forrásmodellek 

(lásd 18. ábra) szerkezete, vizsgálati aspektusa alapvetően különbözik egymástól, ugyanakkor a 

vizsgálati fókusz tekintetében hasonlóságok és kapcsolódási pontok fedezhetőek fel. (részletesen 

lásd 52.-53. oldal) A forrásmodellek mindegyike különös hangsúlyt fektet a családon belüli 

kommunikációra, az alkalmazott kommunikációs stratégiákra. Összességében, ahogy az az elméleti 

részben részletes kifejtésre került az egyes modellek között átfedéseket nem igen találunk, sokkal 

inkább a vizsgálati fókusz tekintetében fedezhetők fel hasonlóságok, ezek közül is egyértelműen a 

kommunikációs stratégia emelkedik ki. Éppen ezért tartottam indokoltnak, hogy ezt a vizsgálati 

fókuszt megtartsam és kiegészítsem az arra ható tényezőkkel. 

 

A modell fő gerincéul és egyúttal kiindulópontjául az Islet et al. (1987) által kidolgozott gyermeki 

kérések és szülői válaszok modellje szolgált. Maga a modell azon alapul, hogy különböző 

befolyásoló tényezők különböző típusú kérésekhez vezetnek. Ilyen kérés lehet az egyszerű kérés, az 

alkudozás vagy az esedezés. A szülők ezekre a kérésekre szintén változatosan reagálhatnak, 

amennyiben egyetértenek a vásárlással általában egyszerűen igent mondanak, amennyiben nem, 

akkor viszont különböző módon reagálhatnak: nyíltan nemet mondanak, megvitatják a gyermekkel 

a vásárlást, vagy szimplán halogatják a választ. A gyerekek a szülői válaszra más és más módon 

reagálnak: helybenhagyják szüleik döntését, folyamatosan megismétlik kérésüket, de előfordulhat 

düh vagy kiábrándulás is a szülőkből. 

 

A gyermekek által alkalmazott kérés típusát számos tényező befolyásolja. A modellben egyrészt 

befolyásoló tényezőként jelennek meg a különböző médiumok, illetve marketingkommunikációs 

eszközök. (Isler et al., 1987) Másrészt megjelenik a termék típusa valamint a szituációs külső 

hatások befolyásoló ereje (Johnson et al., 1994). A modell nem hagyja figyelmen kívül a 

szerepdominancia befolyásolását sem: a szerepháromszögből (Davis és Rigaux, 1974) ismert 

dominanciatípusok a modellben is megjelennek. A szerepháromszög alapvetően figyelmen kívül 

hagyja a gyermekek szerepét, azonban ezt szükségesnek tartottam bevenni a modellbe a gyermekek 

egyre inkább növekvő befolyásoló szerepe miatt. 
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20. ábra 

A koncepció modell 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A sikeres problémamegoldást nagyban befolyásolja a családon belül alkalmazott 

konfliktusmegoldási stratégia is. Sheth (1974) összesen négy különböző konfliktusmegoldási 

stratégiát különít el: problémamegoldás, rábeszélés, alkudozás és politikák. Mindezek mellett 

Johnson et al. (1994) egy ötödik konfliktusmegoldási stratégiát is megkülönböztet: a konfliktus 

elkerülését. 

 

9. táblázat 

A koncepciómodell forrásmodelljei 
Koncepció modell Vizsgálati kör rövid 

bemutatása 

Forrásmodell 

Befolyásoló tényezők Médiumok: 

televízió 
testvérek, barátok 

in-store eszközök 

Isler et al. (1987) 

Befolyásoló tényezők Családi kommunikációs 
mintázatok 

Johnson et al. (1994) 

Befolyásoló tényezők A terméktípus által kiváltott 

befolyásoló erő vizsgálata 

Johnson et al. (1994) 

Befolyásoló tényezők A szituációs külső hatások 
vizsgálata 

Johnson et al. (1994) 

Befolyásoló tényezők Az egyes családtagok 

dominanciája a vásárlási-döntési 

folyamat során 

Davis és Rigaux, (1974) 

Befolyásoló tényezők Konfliktusmegoldási stratégiák 

a családban 

Sheth (1974) 

Johnson et al. (1994) 
Kérés típusa A különböző alkalmazott kérés-

típusok vizsgálata. 

Isler et al. (1987) 

Döntési folyamat A szülői reakciók és a 

gyermekek erre adott 

válaszainak vizsgálata 

Isler et al. (1987) 

forrás: saját szerkesztés 
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4.2. Alapozó kvantitatív kutatás eredményei 

 

2008-ban alapozó kutatást végeztem azzal a céllal, hogy megvizsgáljam a magyar lakosság általános 

vásárlási szokásait, valamint a családtagok szerepét bizonyos termékek vásárlási döntési folyamatát 

tekintve. Ennek megfelelően termékenként megvizsgáltam az egyes családtagok (anya-apa-gyerek) 

befolyásolásának mértékét, valamint a döntés „közös”/”szereplőtől független” voltát. A kutatásom 

során nemcsak bizonyos termékeket, hanem a vásárlási döntési folyamat különböző szakaszait 

(információgyűjtés-alternatívák értékelése-döntéshozatal) is külön-külön vizsgáltam. 

 

 

 
21. ábra 

Egy háztartásban élők száma 

Forrás: saját kutatás, 2008, N=862 

 

Kutatásomba mindösszesen 862 főt és 23 különböző terméket vontam be. A 862 résztvevő nem 

szerinti megoszlása: 47,5% férfi, 52,5% nő. Az adatok alapján kijelenthető, hogy a minta nem 

alapján tükrözi Magyarország teljes sokaságát. A kutatás során nem került a felnőtt, illetve a kis- és 

fiatalkorú lakosság szétválasztásra. A megkérdezettek 17,3%-a tartozott a 14 évesnél fiatalabb 

korcsoportba, 8,2%-a 15 – 19 éves korosztályba, 46,5%-a 20 – 50 éves, 28%-a pedig 50 év fölötti 

volt. 

 

4.2.1. Általános vásárlási szokások 

 

A megkérdezettek rendszeresen szoktak vásárolni, 31% naponta, 34,3%, hetente 2-3 alkalommal, 

18,8% hetente, míg 15,9% ritkábban szokott vásárolni. A nők nagyobb arányban vásárolnak 

naponta vagy legalább hetente két-három alkalommal, mint a férfiak. A megkérdezettek többsége 

10-30 percet tölt vásárlással, a férfiak általánosságban kevesebb időt töltenek vásárlással, mint a 

nők. Átlagosan a nők 38,8 percet, míg a férfiak 25,3 percet töltenek vásárlással. (háttértáblázatok 

lásd 12. számú melléklet) 
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22. ábra 

Kinek a feladata a családon belül a vásárlás? 

Forrás: saját kutatás, 2008, N=862 

 

A megkérdezettek szerint leginkább a nők feladata a vásárlás, ezt a férfiak valamivel nagyobb 

arányban (50,8%) gondolják így, mint a nők (49,2%). A nők nagyobb arányban gondolják, hogy ez 

inkább helyzetfüggő, de az egész család közös feladataként is inkább a nők (63%) tekintenek a 

vásárlásra. A nők összességében nagyobb arányban gondolják úgy, hogy a vásárlás nemcsak női 

feladat, hanem a család többi tagja is szükséges, hogy kivegye a részét belőle. 

 

A kutatás célja volt feltárni, hogy melyek azok a főbb hívószavak, amelyek a vásárlás során a 

megkérdezettek számára fontosak vagy szimpatikusak. 31,2% teljes mértékben szimpatizál az 

akciós kifejezéssel, de magas, 40,8% azok aránya is, akik számára az akciós kifejezéssel jobban 

vagy inkább egyetértenek. Az olcsóság megosztotta a megkérdezetteket, hiszen egy részük számára 

nagyon szimpatikus az olcsóság (28%), de magasabb azok aránya (32,7%), akik számára többnyire 

vagy egyáltalán nem szimpatikus. A hagyományosság átlagosan fontos a megkérdezettek számára 

50,1% közepesen szimpatikus ez a kifejezés. (háttértáblázatok lásd 12. számú melléklet) 

 

10. táblázat 

Egyetértés mértéke bizonyos kifejezések esetében 

Mennyire 

szimpatikusak Ön 

számára a 

következő 

kifejezések? 

Átlag 

Átlag 

Férfiak 

 

Átlag 

Nők 

akciós 4,41 4,31 4,56 

olcsó 4,26 4,27 4,26 

hagyományos 3,30 3,20 3,51 

márkás 3,93 3,92 4,01 

egészséges 4,50 4,21 4,86 

különleges 3,82 3,72 3,98 

jó minőségű 4,87 4,79 5,02 

egyszerű 3,29 3,30 3,37 

Forrás: saját kutatás, 2008, N=862 (1-5 skála, ahol 1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékben) 

 

A „márkás” termékek 42,3%-ban inkább vagy teljes mértékben fontosak, ugyanakkor a minta 

22,2%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem vagy inkább nem számít az, hogy a termék 

„márkás” legyen. Átlagosan az egyik legszimpatikusabb (4,50) az egészséges kifejezés, 56,1% 
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inkább vagy teljes mértékben egyetért ennek szimpatikusságával. A különlegesség átlagosan fontos 

a megkérdezettek számára, míg a jó minőség kiemelkedő jelentőségű, különösen a nők számára. A 

megkérdezettek. 40,1% teljes mértékben, míg 28,9% inkább egyetért abban, hogy ez a kifejezés 

szimpatikus számukra. Az egyszerűség az, ami a legkevésbé fontos a megkérdezettek számára 

59,2% számára egyáltalán nem, többnyire vagy inkább nem szimpatikus ez a kifejezés. A férfiak 

esetében különösen igaz ez a megállapítás. 

 

A nők inkább szeretnek vásárolni, azonban a férfiak 51,3%-a egyáltalán nem vagy inkább nem 

szeret vásárolni. A vásárlás összességében nem nyűg a megkérdezettek számára, de megállapítható, 

hogy a férfiak szeretnek a lehető leggyorsabban túl lenni a vásárláson, a nők alapvetően semlegesek 

ebben a kérdésben. A nők azok, akik szeretik telepakolni a bevásárlókocsit, számukra ez jó érzés, 

míg a férfiakat kevésbé hozza lázba egy telepakolt bevásárlókocsi, mindössze 15,2% értett ezzel 

teljesen egyet, míg 46% egyáltalán nem vagy inkább nem értett egyet ezzel az állítással. 

(háttértáblázatok lásd 12. számú melléklet) 

 

4.2.2. A vásárlási-döntési folyamat információkeresési szakaszának jellemzői 

 

A kutatás fő fókuszát a szerepháromszög modell gyerekek irányába történő bővítése képezte, így a 

modellben ismertetett termékeket vizsgáltam. A modell a vásárlási-döntési folyamatot alapvetően 

három szakaszra bontja: információkeresésre, alternatívák értékelésére és vásárlási döntésre, így a 

kutatási eredmények bemutatása során jómagam is törekszem ezt a logikai vonalat követni. 

 

A kutatás során a szerepháromszögből ismert termékeket vizsgáltam, azonban a vizsgált 

szerepköröket kibővítettem, nemcsak a férj-feleség viszonylat, hanem a férj-feleség-gyerek 

viszonylat került górcső alá. Célom volt feltárni, hogy az egyes családtagok az információgyűjtés 

során milyen szerepet töltenek be, mennyire számít az adott döntés önálló vagy közös döntésnek, 

illetve ebben mely családtagok vesznek részt és azt milyen intenzitással teszik. 

 

Összességében megállapítható, hogy az általánosságban férfiakhoz vagy nőkhöz kötött termékek 

esetében, elsősorban az ő befolyásuk meghatározó, míg a gyerekek befolyása közvetlenül csak az 

egyértelműen hozzájuk köthető termékek esetében jelenik meg. A gyerekek sokkal inkább a közös 

döntésekben vesznek részt, szerepük ezekben jelentősebb. Egyértelműen megállapítható az is, hogy 

az információgyűjtés során nagy szerep jut a férj és feleség közösen történő informálódásának.  
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23. ábra 

Döntési súlyok az információgyűjtés fázisában 

Forrás: saját kutatás, 2008, N=862 

 

A termékek és az információgyűjtés szakaszában résztvevő szereplők alapján Cramer-féle 

asszociációs együtthatót számíthatunk. A kiszámított mutató az információgyűjtés szakaszában 

0,2269; mely gyenge kapcsolatot ír le a szerepkör és a termék viszonylatában. Így a számított 

Cramer-féle mutató tovább igazolja az információgyűjtés szakaszának összetett és termékkörökhöz 

kötött specifikus mivoltát. 

 

A kozmetikumok, a feleség ruházata, a konyhafelszerelés és a tisztítószerek, vény nélküli 

gyógyszerek, háztartási eszközök azok, amelyek esetében főként vagy kizárólag a feleség gyűjt 

információkat, míg a férfiak leginkább a kerti szerszámok, az alkoholos italok és az autó esetében 

számítanak információgyűjtőnek. A gyerekeknek a gyerekjátékok és saját ruházatuk kiválasztása 

során van szerepük az információgyűjtésben. Bizonyos termékek esetében a férj és feleség együtt 

gyűjt információkat, mint az élet- és egyéb biztosítások, megtakarítási formák, házfenntartás, 

iskolázás, nyaralás, szórakozás, házvásárlás és bútorvásárlás esetében. (lásd még 12. számú 

melléklet 14. táblázat) 

 

4.2.3. A vásárlási-döntési folyamat alternatívák értékelése szakaszának jellemzői 

 

Az alternatívák értékelése során megfigyelhető, hogy az egyes családtagok szerepe hasonló az 

információgyűjtés során megismert szerepekhez, a döntési súlyokban jelentős eltérés nem 

tapasztalható. A Cramer-féle mutató értéke ebben a szakaszban 0,2358, ami ugyancsak alátámasztja 

azt, hogy az információgyűjtés szerepspecifikus volta termékkörhöz kötött. Ebben a szakaszban is 

megfigyelhető, hogy vannak kifejezetten női, férfi és gyermek termékek, melyek megegyeznek az 

információkeresés során ismertetett termékekkel. Megfigyelhető viszont, hogy azokban az 

esetekben, ahol a közös döntés jellemző az együttműködés intenzitása növekszik, a közös döntés 
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még inkább meghatározó, mint az információgyűjtés szakaszában. Különösen igaz ez az 

életbiztosítások, egyéb biztosítások, házfenntartás, szórakozás, házvásárlás, bútorok valamint a 

különböző megtakarítási formák esetében ahol rendre az esetek 52,6%-52,6%-ban, 48,2%-ban, 

46,7%-ban, 56,8%-ban, 50,4%-ban illetve 55%-ban jellemző a házastársak közös szerepvállalása. 

 

 
24. ábra 

Döntési súlyok az alternatívák értékelése fázisában 

Forrás: saját kutatás, 2008, N=862 

 

A gyerekek szerepe a gyerekjátékok esetében kiemelkedő, 20,7%-ban főként ők értékelik az egyes 

alternatívákat. A közös családi döntések több termék esetében jellemzőek, de egyik esetben sem 

mondhatjuk azt, hogy ez a legjellemzőbb közös döntési forma. Így egyúttal az is igazolódni látszik a 

kutatás eredményei alapján, hogy a gyerekeknek nincs jelentős beleszólási lehetősége 

általánosságban a vásárlási-döntési folyamatokba. Jelentősebb önálló szerepük csak a játékvásárlás 

(20,7%) és a saját részükre történő ruhavásárlás (14,9%) során van, a többi termék esetében az 

önálló, illetve valamely szülővel történő együttes döntés mértéke elhanyagolható. (lásd még 12. 

számú melléklet 15. táblázat) 

 

4.2.4. A vásárlási-döntési folyamat végső vásárlási döntés meghozatali szakaszának jellemzői 

 

A vásárlási döntés végső meghozatala során tapasztalhatjuk, hogy a szerepkörök és dominanciák 

csak kis mértékben változnak, az információgyűjtési és lehetséges alternatíva értékelés szakaszban 

megismert szerepek és dominanciák jellemzően a végső vásárlási döntési folyamat során is 

fennállnak. A Cramer-féle asszociációs együttható értéke ebben a szakaszban 0,2298, ami 

alacsonynak tekinthető és ebben a szakaszban is igazolja a termékkörök szerepspecifikus voltát. 

Összességében megállapítható, hogy a szerepdominanciák a vásárlási-döntési folyamat általam és a 

szerepháromszög által vizsgált szakaszaiban ( információgyűjtés-lehetséges alternatívák értékelése- 

végső döntés meghozatala) alapvetően megegyeznek, eltérés inkább azok intenzitásában érzékelhető 
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csak. Ugyanúgy felfedezhetünk férj-, feleség domináns termékköröket, de a közös döntések 

meghatározó volta is megfigyelhető bizonyos termékkörök esetében. 

 

 
25. ábra 

Döntési súlyok az végső vásárlási döntés meghozatalának fázisában 

Forrás: saját kutatás, 2008, N=862 

 

Kifejezetten férjdomináns terméknek számít az alkohol, a kerti szerszámok és férj ruházata. Az 

alkoholos italok esetében 49,2%-ban, a kerti szerszámoknál 51,3%-ban, míg a férj ruházata esetében 

56,7%-ban főként vagy kizárólag a férj dönt a vásárlásról. A feleségek jóval több termék esetében 

vannak domináns helyzetben: a kozmetikumok vásárlása esetében 74,4%-ban, vény nélkül kapható 

gyógyszereknél 54,8%-ban, háztartási eszközöknél 68,5%-ban, saját ruházatuk megvásárlásánál 

87,2%-ban, gyermekeik ruházata esetében 38,5%-ban, konyhafelszereléseknél 73%-ban, míg 

tisztítószereknél 82,9%-ban, kizárólag vagy főként ők döntenek a termék megvásárlásáról. A férj és 

feleség által hozott közös döntés szintén a termékek széles körét fedi le: a biztosításokról, a 

megtakarítási formákról, házfenntartásról, iskolázásról, nyaralásról, televízió vásárlásról, 

szórakozásról, házvásárlásról és bútorokról döntenek közösen a házastársak. (lásd még 12. számú 

melléklet 16. táblázat) 

 

A gyermekeknek egyik termék megvásárlásában sincs kiemelkedő szerepük. A gyerekjátékok és a 

gyerekruházatok esetében fedezhető fel jelentősebb befolyásolás részükről a vásárlási folyamatra, 

de ezekben az esetekben sem ők bizonyulnak elsődlegesen dominánsnak, hanem minden esetben 

feleség dominánsak ezek a termékek. A feleségek kizárólagos befolyása a gyerekjátékok esetében 

22,1%-ban fedezhető fel, míg 10,2%-ban a döntés a feleség és gyermek közös döntése. A gyerekek 

23,6%-ban döntenek főként vagy kizárólag a gyerekjátékok megvásárlásáról. A döntési helyzet 

hasonló a gyermek ruháinak megvásárlása esetében is. 38,5%-ban kizárólag vagy főként a feleség 

dönt a vásárlásról, míg a gyerekek 24,2% döntenek önállóan. A gyerek és a feleség 14,4%-ban dönt 

közösen a gyerek ruháinak megvásárlásáról. Érdekes módon a gyerekek befolyásoló szerepe a közös 

családi döntések esetében sem meghatározó. Mindössze néhány olyan termék van, melynek 
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megvásárlása során a közös családi döntések meghatározóak: az iskolázásról a megkérdezettek 

családjainak 20,5%-a, nyaralásról 32,3%-a, míg szórakozásról 27,2%-a dönt közösen.  

 

A kutatás során az is egyértelműen kiderült, hogy minden termék valamilyen módon köthető egy-

egy vagy több családtaghoz, de az semelyik termék esetében sem fordult elő, hogy a termék 

vásárlása egyik családtaghoz sem köthető egyértelműen, azt bármelyik családtag megvásárolhatja. 

A kutatás összességében nem hozott áttörést a szerepháromszög modell bővítése terén, a 

szerepháromszög megalkotásához alkalmazott módszertan gyerekek irányába történő kiterjesztése 

annyira megbonyolítja a kutatást, hogy abból a fogyasztók válaszadói és az ábrázolás által okozott 

matematikai korlátok miatt a szerepháromszög ilyen irányú bővítése nem megoldott. Ezek 

következtében a H2 hipotézist el kell vetnünk. 

 

4.3. Alapozó kvalitatív kutatás eredményei, Repertoárrács Technika 

 

2005-ben feltáró jellegű kvalitatív kutatást folytattam, melynek célja az volt, hogy feltárjam, van-e a 

megkérdezettek tudatában létező észlelési térképeken valamilyen kapcsolódási pont bizonyos 

termékek és családtagok között. Ehhez a Kelly (1955) féle Repertoárrács Technikát alkalmaztam, 

amelyről feltételeztem, hogy egy újfajta lehetőséget nyújthat a családok vásárlói döntési 

mechanizmusának megismerésében, illetve különböző termékek kompetenciájának, 

dominanciájának meghatározásában. A rács elemeinek kiválasztásához a szerepháromszög 

modellben megjelenő termékek illetve szolgáltatások nyújtottak kiinduló alapot kiegészülve egy 

újabb szereplővel az „Én”-nel, amit minden esetben a válaszadónak önmagával kellett 

behelyettesítenie, ezáltal megfeleltetve magát a gyerek szerepnek; hisz a megkérdezettek 18 éves 

fiatalok, akik szüleikkel egy háztartásban élnek, így ott mindenképp elsődlegesen gyerek szerepben 

vannak. A szerepháromszög modell legnagyobb hiányosságának a gyermekek figyelmen kívül 

hagyását látom, viszont a kutatás előtt feltételeztem, hogy ezt az űrt többek közt a Repertoárrács 

Technika nyújtotta lehetőségek segítségével ki lehetne tölteni. 

 

Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy ténylegesen összekapcsolható-e a szerepháromszög modell a 

Repertoárrács Technikával az alábbi módon: 20 embernek fejenként 3-3 rácson keresztül tártam fel 

az adott elemekkel kapcsolatos konstrukcióit, majd ezekből kerültek megrajzolásra az észlelési és 

mentális térképek. A választott termékek a szerepháromszögben megismert termékek voltak, ezáltal 

is elősegítve a könnyebb összehasonlíthatóságot, és az esetleges modellbővítést. 

 

A 3 különböző rács alkalmazása azért volt szükséges, mivel 18 elemet egyidejűleg nagyon nehézkes 

összehasonlítani, a kisebb részegységekre történő bontás segítette a könnyebb értelmezhetőséget. Ez 

a fajta bontás nem véletlenszerűen történt, hanem az elemek között felfedezhető hasonlóság alapján. 

Az első rácsban a családtagok mellett a műszaki termékek jelentek meg, a második rács különböző 

szolgáltatásokat tartalmaz, míg a harmadik rács főként a mindennapi fogyasztási termékeket jeleníti 

meg. 

 

11. táblázat 

A Repertoárrács elemei 

 Elemek 

1. rács 
Anya Apa Én Televízíó Számítógép Autó Mosógép 

Konyhai 

robotgép 
Szerszámok 

2. rács 
Anya Apa Én Mozi Színház Koncert Nyaralás Biztosítás 

Megtakarí-

tások 

3. rács 
Anya Apa Én Étel Ital 

Tisztító-

szerek 

Kozmeti-

kumok 
Bútor Ruha 

Forrás: saját kutatás, 2005 
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Feltételezésem szerint, amennyiben léteznek férj, feleség, illetve gyerek domináns termékek, ez a 

kapcsolat meg kell, hogy mutatkozzon a fogyasztók észlelési térképein. Mivel az Enquire Within 

programcsalád a hasonló módon használt fogalmakat csoportokba és alcsoportokba rendezi, illetve 

csoportosítja a konstrukciók összetett kritériuma szerint hasonlóan észlelt elemeket, így amennyiben 

ha a percepciós térképén egy bizonyos termék egy adott személlyel egy alcsoportot alkot, akkor 

feltételezhető, hogy a megkérdezett ezt a terméket ezen csoportban szereplő személy dominánsak 

érzékeli. Konkrétabban, ha egy személy tudatában például a biztosítás egy férj (illetve apa) 

domináns termék, akkor ennek a két elemnek egy alcsoportban kell egymás mellett elhelyezkedniük 

az észlelési térképen, amiből még azt is le tudjuk olvasni, hogy a kettő között milyen szoros 

kapcsolat van. 

 

4.3.1. A módszer alkalmazhatóságának korlátai 

 

Ezen kutatásom során arra kellett rádöbbennem, hogy az általam feltételezett elmélet, miszerint a 

férj, feleség, illetve gyerek domináns termékek a fogyasztók észlelési térképein adott személlyel egy 

alcsoportba rendeződnek, nem feltétlenül működik a gyakorlatban. Ugyanis a megkérdezett 20 

ember összesen 60 észlelési térképét összehasonlítva a termékek illetve a személyek nem 

dominancia, illetve kompetencia szerint alkottak alcsoportokat. Érdekes, bár tulajdonképp nem 

meglelő módon a családtagok (Anya, Apa, „Én”) alkottak egy alcsoportot, a hasonló jellegű 

termékek pedig külön-külön alcsoportokba rendeződtek. Ez esetben azonban már megfigyelhetőek 

voltak különbségek az egyes megkérdezetteket tekintve, hogy kinél mely termékek alkottak egy-egy 

csoportot, illetve alcsoportot. Végeredményben azonban nem volt megállapítható az, hogy mely 

termék mely családtag kompetenciájába, illetve dominanciájába tartozik. Úgy gondolom ennek több 

oka is lehet, de elsősorban a konstrukciók néhány meghatározó jellemzőjéhez kell visszanyúlnunk. 

 

A konstrukció érvényességi tartománya 

 

Minden konstrukciót bizonyos formális sajátosságok jellemeznek. Először a konstrukció az 

„elméletre” emlékeztet, amennyiben az események egy sajátos területére vonatkozik. Az ún. 

„érvényességi tartomány” az összes olyan eseményt jelenti, amelyekre egy bizonyos sajátos 

konstrukció releváns, ill. alkalmazható. Például a „tudományos versus nem tudományos” 

konstrukciódimenzió egy csomó intellektuális és tudományos kérdés megértésére jól alkalmazható, 

de nehezen felelne meg például a nős-nőtlen viszonylatosság konstruálásához. Egy konstrukció 

előrejelző hatékonysága komoly veszélyben van olyankor, ha olyan eseményekre is generalizáljuk, 

amelyek már kívül vannak azon a körön, amire eredetileg a konstrukciót kialakítottuk. Vagyis 

minden konstrukciónak korlátozott az érvényességi tartománya, bár ez a tartomány konstrukcióról 

konstrukcióra erősen variálhat. Mivel jelen esetben az elemeink nagyon eltérőek voltak mind a 

három rácsban, így valószínűleg a konstrukciók feltárása során nyert konstrukciópárok egy része 

nem érvényes bizonyos elemekre, így nem volt egyértelműen skálázható a megkérdezettek számára. 

Például a műszaki cikk versus nem műszaki cikk konstrukció elég nehezen adaptálható 

személyekre. 

 

A konstrukciók permeabilitása 

 

Az áteresztés-nem áteresztés (permeabilitás-impermeabilitás) egy másik dimenzió, amely mentén a 

konstrukciók variálhatnak. Egy permeabilis konstrukciónál lehetőség van arra, hogy új elemek 

kerüljenek be az érvényességi tartományba, ugyanakkor a nem áteresztő konstrukció – amely az 

eredeti kialakításkor magába foglalt eseményekből tevődik össze – nem ad lehetőséget új elemek 

értelmezésére. A permeabilitás és impermeabilitás viszonylagos mértékű. Amennyiben egy 

megkérdezett például megalkotta a szeretem vs. nem szeretem konstrukciót személyek 
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vonatkozásában, megfelelő áteresztőképességének köszönhetően lehetővé teszi ezen konstrukció 

értelmezését és használatát más elemek esetében is. Azonban a fogyasztók fejében levő 

konstrukciók egy része teljes mértékben impermeabilis lesz bizonyos elemek esetében. Ezeket a 

fogyasztók nem tudják a skálázás során kezelni, így vagy semmilyen értéket nem adtak meg, vagy 

egy középértékkel próbálkoztak. 

 

Az elemek nagymértékű különbözősége 

 

A módszer alkalmazhatóságának úgy gondolom a legalapvetőbb problémája az elemek 

nagymértékű különbözőségének köszönhető. Az egyes rácsok elemei közt személyek, különböző 

jellegű tárgyak és szolgáltatások is megtalálhatók. Ezek, - ahogy az az észlelési térképekből is 

egyértelműen kitűnik-, a fogyasztók fejében nem összekapcsolható konstrukciók, így azok az 

észlelési térképen teljesen elkülönülő csoportokat alkotnak, és nem keverednek egymással, ami 

személyek esetében különösen szembetűnő. Egyértelműen külön csoportot alkot a „család” (anya-

apa-gyerek) és külön kapcsolódnak össze az ezeken kívül álló elemek. Közöttük a kapcsolat 

elhanyagolható erősségű. 

 

Összességében be kell látnunk, hogy a fogyasztók konstrukciós rendszerének egyedi szerveződése 

miatt, a termékek és a családtagok annyira eltérő elemek, hogy ezek az észlelési térképeken nem 

kapcsolódnak szorosan egymáshoz, hanem egymással alkotnak kisebb alcsoportokat. A korlátok a 

konstrukciók főbb jellemzőiből erednek, úgymint a konstrukciók validitása, permeabilitása, 

valamint jelen esetben az elemek nagymértékű különbözősége. Mindezek alapján a H2 hipotézist, 

miszerint a szerepháromszög modellbe bevonható a gyerekek szerepének vizsgálata a modell 

megalkotásánál alkalmazott módszertan gyerekek irányába történő kibővítésével, egyértelműen 

elvethetjük. Bár elméletileg a módszer alkalmas lehet a szerepháromszög valamilyen szintű 

bővítésére, a kutatási eredmények alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a fogyasztók fejében a 

személyek és termékek, illetve szolgáltatások egymástól elkülönülnek, egymással szoros kapcsolat 

nem lesz felfedezhető. Bár az egyes termékek, szolgáltatások egymáshoz viszonyított észlelése, és 

az azokról a fogyasztók fejében élő konstrukciók vizsgálhatók és azonosíthatók, maga az 

alapprobléma mely szerint termékeket szerettünk volna személyekkel összekötni, nem megoldott. 

Kijelenthető, hogy a szerepháromszög bővítéséhez más módszert szükséges alkalmaznunk, a 

Repertoárrács az egyes családtagok dominanciáját, adott termékekhez kötődő bármilyen nemű 

kapcsolatát nem mutatja meg,. 

 

4.4. Országos kvantitatív kutatás, felnőtt minta 

 

2010 III. és IV. negyedévében kutatást végeztem azzal a céllal, hogy megvizsgáljam a magyar 

családokban lezajló vásárlási-döntési folyamatokat, az egyes vásárlási szituációkat, a családtagok 

szerepét a vásárlási-döntési folyamatokban. Kiemelt szerepet kapott a kutatásban a döntési 

folyamatot befolyásoló egyéni stratégiák vizsgálata mind a szülők, mind a gyermekek oldaláról. 

 

Az eredmények bemutatásához a Kotler és Keller (2006) fogyasztói magatartás modelljének 

vásárlási döntéshozatalra vonatkozó szakaszait veszem alapul, elsősorban az információkeresésre, 

az alternatívák értékelésére és a vásárlási döntésre koncentrálva. Ez indokolt azért is, mert a 

kutatásban hangsúlyosan megjelenő szerepháromszög modell szintén ezt a három szakaszt vizsgálja 

kiemelten (Davis és Rigaux, 1976). A kérdőív során implementált modellek részben egy, részben 

több szakaszhoz is köthetőek. 
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12. táblázat 

A feldolgozás logikai menete, az implementált modellek és azok kérdőívben történő 

megjelenése közötti összefüggés 
A vásárlási döntési folyamat 

szakasza 

A vizsgált modellek az adott 

szakaszban 

Kérdés száma a kérdőívben 

Információkeresés Davis-Rigaux (1976) 7. 

Isler et al. (1987) 6., 13. 

Alternatívák értékelése Davis-Rigaux (1976)  

Isler et al. (1987) 5., 7., 10., 11., 12., 13. 

Johnson et al. (1994) 10., 13. 

Vásárlási döntés Sheth (1974) 3., 5., 14. 

Davis-Rigaux (1976) 4., 9. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

4.4.1. Döntéshozatal alapú szülő csoportok 

 

Kutatásom során egyik lényeges vizsgálati szempontom volt az, hogy a vásárlási folyamat során a 

szülők milyen kommunikációs stratégiákat alkalmaznak, hogy reagálnak házastársuk, illetve 

gyermekeik kérésire, hiszen a koncepció modell fő vizsgálati iránya is ezt vizsgálja elsődlegesen. A 

szülői csoportok megalkotása előtt faktoranalízist végeztem annak érdekében, hogy feltárjam az 

adatstruktúrát, valamint a vizsgálatba bevont változók közötti multikollinearitást. A bevont 

változókra Barlett próbát végeztem. A szignifikanciaszint 0,0, így a kiinduló változók alkalmasnak 

bizonyultak a faktorelemzésre, mivel van közöttük korreláció. A KMO értéke 0,745, ebből 

kifolyólag a bevont változók alkalmasak a faktoranalízisre. Összességében megállapíthatjuk, hogy a 

korreláció jelenléte és szignifikáns volta, a megfelelő KMO érték és a Barlett teszt igazolta, hogy a 

kiválasztott változók alkalmasak a faktoranalízisre. 

 

Az anti-image mátrix korrelációs mátrix (lásd. 8. számú melléklet) részéből jól látszik, hogy az 

átlón kívüli értékek alacsonyak, így kijelenthetjük, hogy a változók szórásnégyzetének csak kis 

része független a többi változótól. Az anti-image mátrix korrelációs mátrixának főátlójában levő 

elemek MSA (measure of sampling adequacy) értékei minden esetben 0 és 1 között helyezkednek el 

és értékük minden esetben magasabb, mint 0,5, így a vizsgált szempontok illeszkednek a 

faktorstruktúrába. 
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13. táblázat 

Rotált faktormátrix a bevont változók alapján 

  

Faktorok 

1 2 3 4 5 

Sokszor hallgatok gyermekem javaslatára, amikor 

valamit vásárolunk 0,762         

Gyermekeimet gyakran viszem magammal vásárolni 0,716         

Gyakran engedek gyermekem kéréseinek 0,695         

Általában gyermekem dönt arról, hogy mit vegyünk 0,690         

Gyermekem sokszor alkudozik velem 0,685         

Általában nem engedek gyermekem akaratának 0,466         

Általában keresztülviszem az akaratom   0,718       

Általában sikerül a véleményemet elfogadtatni a 

családtagjaimmal   0,717       

Gyakran én döntöm el, hogy milyen márkájú terméket 

vegyünk   0,611       

Gyakran vásárolok magamnak   0,604     0,350 

Sokszor kikérem házastársam véleményét, ha valamit 

veszek     0,783     

Gyakran hallgatok házastársam véleményére     0,727     

Gyakran vásárolok együtt a családommal     0,631     

Nem szeretek konfrontálódni       0,767   

Senki nem befolyásol a vásárlási döntéseimben       0,503   

Gyakran könyörgök, hogy keresztülvigyem az akaratom         0,639 

Fontos, hogy harmonikus legyen a kapcsolatom 

családtagjaimmal     0,455   -0,467 

Forrás: saját kutatás, 2010 N=944, One-Way ANOVA sig=0.0, KMO=0,745 

 

 

A rotált faktormátrixból (13. táblázat) jól látható, hogy öt egymástól jól elkülöníthető faktor 

fedezhető fel. 

 Faktor 1: „gyermekek befolyásoló hatása”, magyarázott variancia: 16,65% 

 Faktor 2: „énközpontúság a vásárlási folyamat során”, magyarázott variancia: 11,77% 

 Faktor 3: „családtagok befolyásoló szerepe”, magyarázott variancia: 11,70% 

 Faktor 4: „befolyásolhatóság”, magyarázott variancia: 7,19% 

 Faktor 5: „egyensúlyra törekvés”, magyarázott variancia: 7,13% 

 

 

A végső faktorszám megállapítása értelmében több próbát folytattam le. Voltak olyan értékek, 

amelyek együtt mozogtak, de voltak olyan elemek is, amelyek faktorszámtól függően, hol az egyik, 

hol a másik csoportba vándoroltak. ezek közül a családtagokkal való harmónia fenntartása és a saját 

részre történő vásárlás azok, amelyek 3 és 4 faktoros struktúra esetében  egyértelműen nem volt 

megállapítható, hogy mely értékcsoportba tartozik. 

 

A kapott eredmények alapján klaszterelemzést végeztem K-központú (K-means) eljárással. A 

klaszterezési eljárásba minden olyan kérdés bevonásra került, amely valamilyen módon a gyermeki 
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kérések és szülői válaszokat (8., 10., 11., 12., 13. kérdés) magában foglalja, valamint amelyek a 

családi-vásárlási döntés jellegére (13. kérdés) utalnak. Ezen kérdések jelennek meg a 

faktoranalízisben is. Mivel a faktoranalízis bizonyította, hogy ezen változók között összefüggés 

fedezhető fel a korábban bemutatott struktúra alapján, amely struktúra illeszkedik a kutatási modell 

által vizsgált főbb paraméterekhez is, így tovább elemeztem ezen változókat klaszteranalízis 

segítségével. A klaszterezési eljárás során 5 klasztert alkottam meg, melyek egymástól jól 

elkülönülnek a családtagok vásárlási folyamatban betöltött szerepe, a döntéshozatal jellege szerint.  
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14. táblázat 

Klaszterek jellemzői 

 
F Sig. 

1.klaszter 

(N=261) 

2.klaszter 

(N=84) 

3.klaszter 

(N=214) 

4.klaszter 

(N=324) 

5.klaszter 

(N=61) 

Általában keresztülviszem 

az akaratom 
33,101 0,000  3,55 2,40  3,90  3,67  3,95  

Általában sikerül a 

véleményemet elfogadtatni a 
családtagjaimmal 

43,555 0,000  3,53 2,46  3,94  3,66  3,72  

Nem szeretek 

konfrontálódni 
27,14 0,000  2,99 1,60  3,39  3,04  3,13  

Gyakran engedek 

gyermekem kéréseinek 
142,634 0,000 3,03  2,62  3,12  3,58  0,33  

Gyakran könyörgök, hogy 
keresztülvigyem az 

akaratom 
4,553 0,001 1,54  1,70  1,69  1,85  2,02  

Gyermekem sokszor 

alkudozik velem 
106,936 0,000 2,27  2,43  2,64  3,17   0,23 

Fontos, hogy harmonikus 

legyen a kapcsolatom 

családtagjaimmal 
49,728 0,000 4,56  3,24  4,38  4,65  4,39  

Senki nem befolyásol a 

vásárlási döntéseimben 
33,318 0,000 2,74  2,11   3,29 2,37  2,98  

Gyakran hallgatok 

házastársam véleményére 
77,533 0,000 3,55  1,99  2,93  4,00  2,56  

Gyakran vásárolok 

magamnak 
35,309 0,000 2,45  1,82  3,16  2,75  3,61  

Általában nem engedek 
gyermekem akaratának 

86,423 0,000 2,55  1,99  2,57  2,48  0,41  

Gyermekeimet gyakran 

viszem magammal vásárolni 
180,311 0,000 2,36  2,26  2,86  3,68  0,39  

Sokszor hallgatok 

gyermekem javaslatára, 
amikor valamit vásárolunk 

152,261 0,000 2,65  2,40  2,64  3,34  0,21  

Sokszor kikérem 
házastársam véleményét, ha 

valamit veszek 
63,194 0,000 3,30  2,20  2,84  3,90  2,54  

Gyakran én döntöm el, hogy 

milyen márkájú terméket 

vegyünk 
35,317 0,000 3,14  2,07  3,61  3,18  3,38  

Elsősorban a házastársam 

dönt arról, hogy mit 
vásároljunk 

35,857 0,000 2,46  1,79  2,31  2,81  1,61  

Elsősorban én döntök arról, 

hogy mit vegyünk 
22,21 0,000 2,92  2,46  3,54  3,02  3,23  

Gyakran vásárolok együtt a 

családommal 
58,551 0,000 2,62  2,13  3,01  3,75  2,95  

Általában gyermekem dönt 
arról, hogy mit vegyünk 

89,918 0,000 1,81  1,43  2,06  2,50  0,15  

Forrás: saját kutatás, 2010 N=944 Mérési szint=intervallum (1-5), ANOVA 

2010 N=944 Mérési szint=intervallum 
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A folyamat során a legfontosabb klaszterképző ismérvnek az bizonyult, hogy a megkérdezettek 

kinek a véleményére adnak leginkább (F=331,497). Emellett a klaszterhez való tartozást 

meghatározza még a gyermek kéréseinek típusa (egyszerű kérés, ész érvekkel történő meggyőzés, 

könyörgés, alkudozás, a kérés elhallgatása a konfliktusok elkerülése érdekében) és az arra adott 

szülői válaszok (nyílt nem, a probléma közös megvitatása, a válaszadás halogatása, vagy a kérés 

teljesítése). 

 

15. táblázat 

Klaszterek jellemzői 

 
F Sig. 

1. klaszter 

(N=261) 

2. klaszter 

(N=84) 

3. klaszter 

(N=214) 

4. klaszter 

(N=324) 

5. klaszter 

(N=61) 

Hogyan próbálja Önt 

gyermeke 

befolyásolni, ha 

valamit meg akar 

vetetni magának? 

13,014 0,000 

egyszerűen 

megkér 

engem 

67,4% 

egyszerűen 

megkér 

engem 

65,5% 

egyszerűen 

megkér 

engem 

55,6% 

egyszerűen 

megkér 

engem 

44,1% 

egyszerűen 

megkér 

engem  

62,3% 

Hogyan reagál Ön, 

amikor gyermeke 

meg akar vetetni 

valamit? 

4,94 0,001 

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

83,1% 

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

83,3% 

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

74,3% 

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

71,9% 

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

68,9% 

Kinek a véleményére 

ad leginkább? 
331,5 0,000 

házastársam 
véleménye 

számít 

61,3% 

csak a saját 
véleménye

m számít 

40,5% 

csak a saját 
véleménye

m számít 

71,5% 

házastársam 
véleménye 

számít 

61,3% 

csak a saját 
véleményem 

számít   

34,4% 

Forrás: saját kutatás, 2010 N=944 Mérési szint=nominális 

 

 

Az egyes klaszterek között markáns különbségek fedezhetők fel a kommunikációs stratégiák és a 

döntéshozatal tekintetében, azonban szociodemográfiai jellemzőiket tekintve az egyes klaszterek 

kiegyensúlyozottak mind nemek, mind jövedelem, mind pedig lakóhely tekintetében, egyetlen 

szociodemográfiai ismérv sem határozza meg az egyes klaszterekbe való tartozást. Az eljárás 

eredményeként 5 klasztert alkottam meg, melyek az alábbiak: 

 Házastársukkal közösen döntők (N=261) 

 Érdektelenek (N=84) 

 Akaratosak (N=214) 

 Harmóniára törekvők (N=324) 

 Önzők (N=61) 
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16. táblázat 

Döntéshozatal alapú szülő klaszterek bemutatása 
 Jellemzők 

Döntéshozatal alapú szülő 

klaszterek 

 

1. klaszter (N=261) 

Házastársukkal közösen 

döntők 

Fontos számukra házastársuk véleménye, nem szívesen konfrontálódnak, 

azonban akaratukat rendszerint érvényesítik. Gyermekeiknek általában 

korlátozottan van beleszólása a vásárlási döntésekbe. Szabadidejüket 

szívesen töltik családjukkal. Hírességekkel ritkán azonosulnak, viszont a 

termék szakértőinek szavára adnak. 

2. klaszter (N=84) 

Érdektelenek 

Nem szeretnek konfrontálódni, nem fedezhető fel esetükben meghatározó 

személy a döntési folyamatban. Nem könnyen befolyásolhatóak 

ugyanakkor nem rendelkezne markáns önálló akarattal sem. 

Általánosságban nem rajonganak a vásárlásért és ritkán vásárolnak a 

családjukkal közösen. 

3. klaszter (N=214) 

Akaratosak 

Leginkább saját véleménye számít a döntéshozatal során, családtagjai 

véleményét ritkán veszi figyelembe. Véleményét  sikerül családtagjaival 

elfogadtatni, akaratát általában keresztülviszi. Ritkán engednek gyermekük 

kéréseinek, azok ritkán alkudoznak velük, nehéz őket befolyásolni. Sok 

esetben ők a márkaválasztók a családban. 

4. klaszter (N=324) 

Harmóniára törekvők 

Házastársuk véleménye kiemelten fontos számukra, ugyanakkor saját 

akaratukat is képesek érvényesíteni, véleményüket képesek elfogadtatni 

családtagjaikkal, ugyanakkor engednek gyermekük kéréseinek is. 

Vásárlásaik során befolyásolhatóak, engednek házastársuknak. Számukra 

kiemelten fontos a harmónia a családtagjaikkal. 

5. klaszter (N=61) 

Önzők 

Véleményüket elfogadtatják környezetükkel, akaratukat általában 

keresztülviszik. Gyermekeiknek semmilyen szerepe nincsen a vásárlási 

döntésekben, általában nem is viszi őket magával, amikor vásárolni megy. 

Nehezen befolyásolhatók. Általában a gyerekeik kéréseinek egyáltalán nem 

engednek, bár saját bevallásuk szerint fontos nekik a családi harmónia. 

Gyakran márkaválasztóként jelennek meg. 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944 

4.4.2. Általános vásárlási szokások 

 

A kutatás során elsősorban az egyes vásárlási döntési folyamat szakaszokat vizsgáltam a felsorolt 

modellek alapján, azonban fontosnak tartottam néhány általános vásárlási szokás feltérképezését a 

vizsgált mintán belül. Mivel az egyes vásárlási-döntési szituációk nagyon eltérőek lehetnek, azok 

különböző, idő-, információ-, humánerőforrás igényük miatt, és mivel a kutatás elsődleges célja 

nem eme különböző helyzetek feltárása, így a kutatás során ezeket a kérdéseket csak 

általánosságban vizsgáltam. 

 

Általánosságban kijelenthető, hogy a megkérdezettek 30,9%-a napi rendszerességgel, 40,9% heti 

két-három alkalommal, 17,8% pedig hetente legalább egyszer eszközöl valamiféle vásárlást. 

Megállapítható, hogy a napi és a heti két-három alkalommal történő vásárlásokat a nők végzik 

nagyobb arányban (57,9%, illetve 59,1%), azonban a hetente egyszer, vagy annál ritkábban vásárlók 

között már magasabb a férfiak aránya. (hetente egyszer 57,7%, két-három hetente 55%, havonta 

70,6%, ritkábban 70,8%). A megkérdezettek több mint a fele, 54,2% átlagosan 10-30 percet tölt 

alkalmanként vásárlással. A férfiak szeretnek gyorsan túllenni a vásárláson, a 10 percnél kevesebb 

időt, valamint 10-20 percet vásárlással töltők között magasabb arányban találunk férfiakat, mint 

nőket. A 10 percnél kevesebb ideig vásárlók 75,3%-a, míg a 10-20 percet vásárlók 50,8%-a férfi. 

Az ennél több időt vásárlással töltők között minden esetben magasabb a nők aránya. (13. számú 

melléklet 4., 5. táblázat) 
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17. táblázat 

Kivel vásárol leggyakrabban? 

  

Házastársukkal 

közösen döntők 

(N=261) 

Érdektelenek 

(N=84) 

Akaratosak 

(N=214) 

Harmóniára 

törekvők 

(N=324) 

Önzők 

(N=61) 

saját magam 53,64% 47,62% 63,55% 27,78% 52,46% 

AdjR 2,76 0,24 5,72 -8,29 0,98 

férjemmel, 

feleségemmel 37,93% 34,52% 23,83% 53,40% 16,39% 

AdjR -0,16 -0,76 -4,97 6,87 -3,65 

gyerekeimmel 5,36% 11,90% 6,07% 13,89%  0% 

AdjR -2,24 1,10 -1,54 4,10 -2,49 

más 

családtagjaimmal 1,92% 3,57% 1,40% 3,70% 19,6%7 

AdjR -1,80 -0,07 -2,03 0,00 6,82 

a barátaimmal 1,15% 1,19% 4,21% 0,62% 9,84% 

AdjR -1,38 -0,67 2,23 -2,42 4,17 

valaki mással  0% 1,19% 0,93% 0,62% 1,64% 

AdjR -1,52 0,67 0,63 -0,05 1,02 

 Az elvárt értékhez képest negatív irányú eltérés 

 Az elvárt értékhez képest pozitív irányú eltérés 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944, mérési szint: nominális, attribútomok=klaszterek, Khi-négyzet 

próba AdjR=korrigált sztenderdizált rezídiumok, %=oszlopszázalék, a vizsgált tényező aránya a 

klaszterben 

 

A megkérdezettek 46,4%-a leggyakrabban saját maga szokott vásárolni, míg 38,3%-a házastársával 

együtt. Mindössze 15,2%, aki más családtagjával, gyermekével vagy barátaival jár leggyakrabban 

vásárolni. Az egyes klasztereken belül is többnyire felfedezhetőek az alábbi arányok, csak a 

harmóniára törekvők klasztere az, ahol magasabb azok aránya, akik házastársukkal együtt járnak 

leggyakrabban vásárolni, 53,4%. Összességében jól látszik, hogy a közös döntések aránya jóval 

magasabb, mint az önálló döntéseké. (lásd továbbá 13. számú melléklet 3. táblázat) 

 

A 13. táblázat alapján jól látszik, hogy a szegmensek általános jellemzői jól láthatóan 

megmutatkoznak abban, hogy a megkérdezettek kivel járnak leggyakrabban vásárolni. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a Házastársukkal közösen döntők és az Akaratosak túlértékelik, míg 

a Harmóniára törekvők alulértékelik az önállóan hozott vásárlási döntéseket. A Harmóniára 

törekvők esetében a gyerekek és más családtagok szerepe is jelentősen túlértékelt, míg a saját 

döntések az elvárt értékhez képest az össszes szegmens közül a leginkább alulértékelt. Az Önzők 

esetében a barátok és egyéb ismerősök szerepe a leginkább túlértékelt, míg családtagjaik szerepe az 

elvárthoz képest jóval alulértékelt. 
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4.4.3. A vásárlási-döntési folyamat információkeresési szakaszának jellemzői 

 

A kutatás során vizsgálatom tárgyát képezte, hogy a problémafelismerést követően az 

információkeresési szakaszban a megkérdezettek számára melyek a legfőbb információforrások. 

Mind a fokozott figyelem, mind az aktív információgyűjtés folyamata a kutatás részét képezte. 

Vizsgáltam, hogy melyek a legfőbb információforrások, amelyek valamilyen módon befolyásolják a 

későbbi vásárlási döntést, melyeket Kotler és Keller (2006) alapján négy csoportra osztottam: 

 személyes források (család, barátok, ismerősök) 

 kereskedelmi források (reklám, honlapok, blogok, In-store eszközök, eladásösztönző 

eszközök) 

 közszolgálati források (média, termékszakértők) 

 tapasztalati források (termék kipróbálása, használata) 

 

4.4.3.1. Személyes források 

 

A személyes információforrások feltárása azért lényeges számunkra, mert ezek a források 

tekinthetők az egyik leghatékonyabbnak (Kotler-Keller, 2006). Mivel megerősítő és értékelő 

szerepe is van a személyes forrásoknak, így kutatásom során mindenképp szükségesnek láttam ezen 

problémakör vizsgálatát. 

 
25. ábra 

A vásárlás során befolyásoló személyes tényezők megoszlása 

Forrás: saját kutatás 2010, n=944 

 

Az információgyűjtés során a megkérdezettek 60,9% attól függően befolyásolható családja, barátai 

vagy ismerősei által, hogy milyen termék vásárlását tervezik. A nők esetében ez az arány még 

magasabb 66,2%. Átlagosan 18,4%-ban befolyásolja a megkérdezetteket a házastársuk, azonban a 

férfiak az eredmények alapján többször befolyásolhatóak, 24,9%-uk vallotta, hogy a házastársa 

befolyásolja leginkább. A minta 12,4%-át legtöbbször senki nem befolyásolja vásárlásai során. A 

gyerekek, más családtagok, barátok elsődleges befolyásoló szerepe nem mondható jelentősnek. 

Érdekes módon csak az Önzők klasztere az, ahol a más családtagok befolyása kiemelkedő. 
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15. táblázat 

Legfőbb személyes források az információkeresés folyamán az egyes klasztereknél 

  

Házastársukkal 

közösen döntők 

(N=261) 

Érdektelenek 

(N=84) 

Akaratosak 

(N=214) 

Harmóniára 

törekvők 

(N=324) 

Önzők 

(N=61) 

Senki, mindig csak 

magam döntök 5,7% 25% 20,6% 8,9% 18,9% 

AdjR -3,83 3,67 4,12 -2,95 1,38 

Attól függ, milyen 

terméket vásárolok 72,4% 56% 58,9% 56,5% 67,2% 

AdjR 4,48 -0,98 -0,69 -2,02 -1,94 

A házastársam 

befolyásol 17,6% 15,5% 11,7% 25,9% 11,5% 

AdjR -0,45 -0,76 -2,93 4,22 -1,47 

A gyerekeim 

befolyásolnak 2,7% 2,4% 5,1% 5,9% 1,6% 

AdjR -1,47 -0,88 0,75 1,79 -1,04 

Más családtagjaim 

befolyásolnak 0,8% 0% 1,4% 3,4% 14,8% 

AdjR -2,23 -1,58 -1,29 1,03 6,09 

A barátaim 

szoktak 

befolyásolni 0,8% 1,2% 2,3% 0,3% 4,9% 

AdjR -0,86 -0,07 1,58 -1,91 2,63 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944, mérési szint: nominális, attribútomok=klaszterek, Khi-négyzet 

próba AdjR=korrigált sztenderdizált rezídiumok, %=oszlopszázalék, a vizsgált tényező aránya a 

klaszterben 

 

Minden klaszter megegyezik abban a tekintetben, hogy a termék jellege az elsődleges abból a 

szempontból, hogy ki bír elsődleges befolyásoló erővel. A Házastársukkal közösen döntők klasztere 

esetében mondhatjuk azt, hogy a befolyásolás leginkább függ a terméktől, de jelentős még a 

házastárs befolyásoló szerepe. Az Érdektelenek, az Akaratosak és az Önzők esetében meg kell 

említenünk, hogy a megkérdezettek mintegy negyede csak is kizárólag a saját véleményére hallgat a 

termék jellegétől függetlenül. A Harmóniára törekvők klaszterénél láthatjuk, hogy a többi négy 

klaszterhez viszonyítva a klaszterbe tartozóknál magasabb a házastárs és a gyerekek befolyásoló 

ereje. Összességében mégis jól látható, hogy a termék jellege a leginkább meghatározó a személyes 

források befolyásolási intenzitásának tekintetében. (13. számú melléklet, 6. táblázat) 

 

4.4.3.2. Kereskedelmi források 

 

Az egyes információforrások különbözőképpen befolyásolhatják a vásárlási döntést. A 

kereskedelmi források általában tájékoztató jellegűek, így általában fokozott figyelmet váltanak ki, 

de bizonyos formái az aktív információgyűjtés tárgyát is képezhetik. Alkalmasak az egymással 

versengő márkák megismertetésére. A kutatás során vizsgáltam az egyes kereskedelmi források 

befolyásoló hatását, mind általánosságban, mind pedig bizonyos termékek vonatkozásában. A 

vizsgálatba bevont kereskedelmi források az alábbiak voltak: televízió reklámok, internetes 

hirdetések, az adott termék honlapján található információk, fórumok és blogok, sajtóhirdetések, 

POS és POP eszközök. 
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26. ábra 

Kereskedelmi források befolyásoló hatása 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944 

 

A minta vásárlási döntéseit a változatos kereskedelmi források eltérő mértékben befolyásolják. 

Általánosságban kijelenthető, hogy a hagyományosnak tekinthető ATL és BTL eszközök 

befolyásoló ereje még mindig erősebb, de nem elhanyagolható az „újabb” médiumok jelentősége 

sem. A vezető szerep még mindig a televíziót, a nyomtatott és POS, POP eszközöket illeti, ez 

alátámasztja azt, hogy az ezen médiumokban történő hirdetéseknek van létjogosultsága, hisz 

lényeges információszerzési forrásként jelennek meg ezek a platformok. 
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16. táblázat 

Leginkább és legkevésbé befolyásoló kereskedelmi források az információkeresés folyamán a 

vizsgált termékek esetében 
 leginkább befolyásoló 

tényező 

legkevésbé befolyásoló 

tényező 

Ruházati cikkek saját magamnak akció, leárazás 

45,1% 

fórum, blog 

1,4% 

Cipő saját magamnak akció, leárazás 

37,2% 

fórum, blog 

1,4% 

Tisztítószerek televízió reklám 

29,6% 

internetes hirdetés 

0,6% 

Sportfelszerelés akció, leárazás 

23,8% 

nyereményjáték 

1,1% 

Cukorkák, édességek POS, POP eszközök 

24,1% 

internetes hirdetés 

0,1% 

Chipsek, rágcsálnivalók POS, POP eszközök 

23,3% 

internetes hirdetés 

0,3% 

fórum, blog 

0,3% 

Üditők akció, leárazás 

22,7% 

POS, POP eszközök 

22,7% 

internetes hirdetés 

0,2% 

Gyorsételek POS, POP eszközök 

20,2% 

nyereményjáték 

1,1% 

Zöldségek POS, POP eszközök 

24,1% 

internetes hirdetés 

0,2% 

nyereményjáték 

0,2% 

Gyümölcsök POS, POP eszközök 

25,9% 

nyereményjáték 

0,1% 

Egyéb élelmiszerek akció, leárazás 

24,1% 

fórum, blog 

0,7% 

Kozmetikumok televízió reklám 

23,8% 

nyereményjáték 

0,2% 

fórum, blog 

0,2% 

Vény nélküli gyógyszerek televízió reklám 

30,1% 

nyereményjáték 

0,2% 

Televízió akció, leárazás 

23,1% 

nyereményjáték 

1,1% 

Számítógép termék honlapján 

található információ 

21,5% 

nyereményjáték 

1,2% 

Egyéb műszaki termékek akció, leárazás 

23,1% 

nyereményjáték 

1,1% 

Autó termék honlapján 

található információ 

18,4 % 

nyereményjáték 

1,6% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944 

 

A televízió legnagyobb arányban a Harmóniára törekvőket befolyásolja (46,6%), ugyanez a 

szegmens a legfogékonyabb az internetre is (21,9%). Az Önzők látogatják leggyakrabban a termék 

honlapját és gyűjtenek itt információkat, valamint ők olvassák leggyakrabban a fórumokat és a 

blogokat. (24,6%-24,6%). Összességében ez a szegmens a legfogékonyabb az online kereskedelmi 

forrásokra. Az újságok, magazinok hirdetései leginkább az Akaratosokra vannak hatással (43,9%), 
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míg az Önzők a legfogékonyabbak az üzleten belül elhelyezett vásárlásösztönző eszközökre 

(47,5%). 

 

Vizsgáltam azt, hogy bizonyos termékek esetén melyek az elsődleges kereskedelmi források a 

megkérdezettek számára. A vizsgált termékek a szerepháromszög által is használt termékek körét 

jelentették. Termékkörönként jól elkülöníthető a leginkább befolyásoló kereskedelmi források köre. 

A ruházati cikkek esetében nem állapítható meg elsődleges kereskedelmi befolyásoló forrás, 

leginkább az akciók, leárazások befolyásolják a megkérdezetteket. A kemikáliáknál (tisztítószerek, 

kozmetikumok, vény nélküli gyógyszerek) egyértelműen felfedezhető a televízió reklámok vezető 

befolyásoló szerepe. Élelmiszereknél az eladáshelyi vásárlásösztönző eszközök tekinthetők 

leginkább elsődleges kereskedelmi forrásnak. Műszaki termékek esetén leginkább a termék 

honlapján található információk tekinthetők elsődleges forrásnak, bár érdekes módon ebben a 

termékkategóriában nagyon sok esetben elsődleges befolyásoló szerepe van az akcióknak, 

leárazásoknak. Az egyes klaszterek esetében felfedezhetők kisebb eltérések az átlagtól: a 

Házastársukkal közösen döntők különösen akcióérzékenyek, az Érdektelenek általánosságban 

jobban elérhetők nyomtatott médiumokon keresztül, az Akaratosak a televízió hirdetésekre 

nyitottabbak, a Harmóniára törekvők kedvelik az akciókat és televízión keresztül is jól elérhetők, az 

Önzők pedig az átlagnál gyakrabban tekintenek kereskedelmi forrásként az online médiumokra, 

különösen a műszaki termékek esetében. Bár az internet napjainkban alapjaiban változtatta meg az 

információkeresés folyamatát, ez a gyökeres változás a mintában nem tapasztalható, a 

megkérdezettek leginkább a hagyományos fogyasztók körébe tartoznak, a kiberfogyasztás (Kotler-

Keller 2006) egyáltalán nem, a hibrid fogyasztás csírájában az Önzők klaszterében fedezhető fel. Az 

Önzők klaszterére jellemző leginkább, hogy naponta legalább egy órát internetezéssel töltenek. 

 

4.4.3.3. Közszolgálati források és tapasztalati források 

 

A független hatóságoktól származó információk sok esetben az egyik leghitelesebb forrásnak 

számítanak a fogyasztók számára. A kutatásom során azt vizsgáltam, hogy a megkérdezettek 

számára mennyire fontos a termék szakértőinek a véleménye, milyen módon gyakorolnak hatást az 

információkeresés szakaszában. 

 

Megállapítható, hogy a megkérdezettek 16,4% hallgat elsődlegesen a termék szakértőinek szavára, 

amikor valamit vásárol. A Házastársukkal közösen döntők klasztere különösen fogékony a termék 

szakértőinek véleményére, 57,4%-uk nyilatkozott úgy, hogy vásárlásai során elsődlegesen a termék 

szakértőinek véleményére ad. A Harmóniára törekvők is az átlagosnál fogékonyabbak (32,9%), míg 

az Akaratosak egyáltalán nem hallgatnak a szakértőkre. 

 

17. táblázat 

Tapasztalati forrás fontossága az információkeresés folyamán az egyes klasztereknél 
 Házastársukkal 

közösen döntők 

(N=261) 

Érdektelenek 

(N=84) 

Akaratosak 

(N=214) 

Harmóniára 

törekvők 

(N=324) 

Önzők 

(N=61) 

Total 

Szeretem 

kipróbálni, amit a 

reklámokban, 

újsághirdetésekben 

láttam 

2,15 1,90 2,60 2,59 2,67 2,41 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944 (1-5 skála, ahol 1=egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon jellemző) 

 

A tapasztalati források mindazon forrásokat magukban foglalják, amelyek a termék kipróbálásához, 

vizsgálatához vagy használatához köthetők. A megkérdezettekre egy ötfokozatú skálán mérve 
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inkább nem jellemző (2,41), hogy kipróbáljanak olyan termékeket, amelyeket reklámokban, 

hirdetésekben láttak, az Érdektelenek klaszterére ez különösen jellemző. 

 

4.4.4. A vásárlási-döntési folyamat alternatívák értékelése szakaszának jellemzői 

 

Az alternatívák értékelése során a fogyasztó a már meglévő információk és választási kritériumai 

alapján értékel, összehasonlít. (Bauer-Berács, 2006) Bár sok szempont lehet meghatározó, 

kutatásaim során elsősorban a családi döntéshozatalra koncentráltam, azt vizsgáltam, hogy az egyes 

családtagok milyen erős hatást gyakorolnak a vásárlási-döntési folyamat eme szakaszára. 

 

18. táblázat 

Az egyes befolyásoló tényezők fontossága az alternatívák értékelése során 

Szempont Átlag Relatív 

szórás 

Általában keresztülviszem az akaratom 3,60 1,13 

Általában sikerül a véleményemet elfogadtatni a 

családtagjaimmal 

3,59 

0,96 

Gyakran könyörgök, hogy keresztülvigyem az akaratom 1,72 1,04 

Gyakran engedek gyermekem kéréseinek 3,03 1,25 

Gyermekem sokszor alkudozik velem 2,54 1,27 

Senki nem befolyásol a vásárlási döntéseimben 2,70 1,11 

Gyakran hallgatok házastársam véleményére 3,36 1,27 

Könnyű befolyásolni 2,25 1,07 

Általában nem engedek gyermekem akaratának 2,34 1,02 

Sokszor hallgatok gyermekem javaslatára, amikor valamit 

vásárolunk 

2,70 

1,18 

Sokszor kikérem házastársam véleményét, ha valamit veszek 3,25 1,22 

Gyakran én döntöm el, hogy milyen márkájú terméket vegyünk 3,18 1,08 

Elsősorban én döntök arról, hogy mit vegyünk 3,07 1,03 

Elsősorban a házastársam dönt arról, hogy mit vásároljunk 2,43 1,01 

Általában gyermekem dönt arról, hogy mit vegyünk 1,96 1,12 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944 (1-5 skála, ahol 1=egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon jellemző) 

 

A Kendall féle egyetértési együttható értéke 0,212, így kijelenthetjük, hogy a megkérdezettek 

véleménye nagymértékben eltér egymástól. Ez az érték ugyanakkor magyarázza a klaszterek 

megalkotásának szükségességét, olyan csoportok kialakítását, amelyen belül a megkérdezettek 

véleménye között nagyobb egyetértés fedezhető fel. Külön vizsgáltam azt, hogy az egyes szituációk, 

illetve a megkérdezettek demográfiai jellemzői között felfedezhető-e összefüggés. A Cramer féle 

asszociációs együttható értéke minden esetben 0,205 alatt volt, így egyértelműen kijelenthető, hogy 

nem a demográfiai tényezők meghatározóak az alternatívák értékelése során, hanem sokkal inkább a 

családon belüli kommunikációs stratégiák. 

 

A vásárlási döntésekbe legkevésbé a gyerekeknek van beleszólása, a megkérdezettek 22,8%-a 

nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem jellemző, hogy gyermeke dönt, míg 36,4% azok aránya, 

akiknél kevésbé jellemző ez a fajta befolyásolás. Azonban 43%-uk nyilatkozott úgy, hogy részben 

enged gyermeke akaratának. Ezzel szemben 23,1%-nak teljes mértékben, 34,1%-nak pedig 

általában sikerül keresztülvinni az akaratukat. 44,9%-nak általában sikerül a véleményét 

elfogadtatni a családtagjaival. 35,4% általában hallgat házastársa véleményére, míg 28,2% 

nyilatkozott úgy, hogy alapvetően senki nem befolyásolja döntésében. 57%-a a megkérdezetteknek 

egyáltalán nem, vagy többnyire nem befolyásolható; amikor tudják, keresztülviszik az akaratukat. 

(13. számú melléklet 7.-12. táblázat) Kiemelt szerepet szántam a gyermekek befolyásoló szerepének 

vizsgálatának, a gyermekek és a szülök által az alternatíva értékelési folyamat során alkalmazott 
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kommunikációs stratégiáknak. A megkérdezettek gyermekeinek fele legtöbbször egyszerűen 

megkéri szüleit, ha valamit szeretne magának megvetetni. 18,5% ész érvekkel próbálja szüleit 

meggyőzni, míg 14,9% alkudozik. A szülők 76,4% megvitatja gyermekével, ha az valamit szeretne 

megvetetni magának, 11,5% megveszi, amit gyermeke kér, 6,3% nyíltan nemet mond, míg 5,8% 

halogatja a választ. A gyerekek 73,3%-a elfogadja, ha szülei elutasítják kérését, 21,8% dühös lesz, 

4,9% pedig kiábrándul szüleiből. A kommunikációs stratégiák esetében vizsgáltam a nem, az anyagi 

helyzet, az életkor és a lakhely közötti összefüggéseket. A Cramer féle asszociációs együttható 

értéke az életkor esetében 0,149, nemnél 0,083, településtípusnál 0,109, anyagi helyzet esetében 

0,133. Ebből egyértelműen kijelenthető, hogy nem a szociodemográfiai tényezők határozzák meg 

azt, hogy az egyes családokon belül a gyermekek milyen kommunikációs stratégiákat alkalmaznak. 

(13. számú melléklet 13.-15. táblázat) 

 

19. táblázat 

Alkalmazott kommunikációs stratégiák az alternatívák értékelése során 
  Klaszterek Átlag 

Kérdés Válasz-

lehetőségek 
Házastársukkal 

közösen döntők 

(N=261) 

Érdektelenek 

(N=84) 

Akaratosak 

(N=214) 

Harmóniára 

törekvők 

(N=324) 

Önzők 

(N=61)  

Hogyan 

próbálja 

gyermeke 

Önt 

befolyásolni, 

ha meg 

szeretne 

valamit 

vetetni 

magának? 

egyszerűen 

megkér 

engem 

67,4% 65,5% 55,6% 44,1% 62,3% 56,3% 

AdjR 4,28 1,79 -0,22 -5,42 0,98  

megpróbál 

meggyőzni 
ész érvekkel 

20,7% 15,5% 18,7% 18,5% 13,1% 18,5% 

AdjR 1,05 -0,76 0,07 -0,01 -1,13  

könyörög 3,8% 7,1% 10,7% 10,8% 8,2% 8,4% 

AdjR -3,11 -0,43 1,43 1,95 -0,05  

alkudozik 6,5% 8,3% 12,6% 25,0% 14,8% 14,9% 

AdjR -4,49 -1,78 -1,08 6,27 -0,04  

inkább nem 

kér semmit, 

nem szereti 
a konflik-

tusokat 

1,5% 3,6% 2,3% 1,5% 1,6% 1,9% 

 AdjR -0,52 1,17 0,52 -0,59 -0,16  

Hogyan 

reagál Ön, 

amikor 

gyermeke 

valamit meg 

akar 

magának 

vetetni? 

nyíltan 
nemet 

mondok 

2,3% 10,7% 9,3% 4,9% 13,1% 6,3% 

AdjR -3,10 1,77 2,13 -1,20 2,29  

megvitatjuk 
közösen, 

hogy mit 

tegyünk 

83,3% 83,1% 74,3% 71,9% 68,9% 76,4% 

AdjR 3,02 1,57 -0,81 -2,33 -1,43  

általában 

halogatom a 

választ 

5,7% 3,6% 4,2% 7,1% 8,2% 5,8% 

AdjR -0,06 -0,92 -1,15 1,21 0,82  

megveszem, 

amit kér 
8,8% 2,4% 12,1% 16,0% 9,8% 11,5% 

 AdjR -1,63 -2,75 0,31 3,13 -0,43  

Hogyan 

reagál 

gyermeke 

abban az 

esetben, ha 

a kérését 

elutasítja? 

dühös lesz 15,7% 15,5% 24,8% 27,2% 18,0% 21,8% 

AdjR -2,81 -1,48 1,19 2,87 -0,74  

kiábrándul 

belőlem 
4,2% 9,5% 3,7% 4,9% 4,9% 4,9% 

AdjR -0,58 2,07 -0,88 0,07 0,02  

beletörődik 

a döntésbe 
80,1% 75% 71,5% 67,9% 77,0% 73,3% 

 AdjR 2,91 0,37 -0,68 -2,71 0,68  
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Forrás: saját kutatás, 2010, N=944, mérési szint: nominális, attribútomok=klaszterek, Khi-négyzet 

próba AdjR=korrigált sztenderdizált rezídiumok, %=oszlopszázalék, a vizsgált tényező aránya a 

klaszterben 

 

A Házastársukkal közösen döntőket kéri meg leginkább gyermekük, ha valamit szeretne magának 

megvetetni, s ők vitatják meg leggyakrabban közösen, hogy mit tegyenek. Az ő gyermekeik azok, 

akik leginkább beletörődnek szüleik döntésébe. A Harmóniára törekvők esetében fordul elő 

leggyakrabban, hogy gyermekük alkudozik, ha valamit meg szeretne vetetni, de az ő esetükben 

fordul elő leggyakrabban az is, hogy a szülők megveszik a gyermeküknek, amit az kér. Az ő 

gyermekeik azok, akik legnagyobb arányban lesznek dühösek, ha szüleik elutasítják kérésüket. Az 

Érdektelenek gyermekei azok, akik leginkább kiábrándulnak, ha szüleik nem teljesítik kérésüket. Az 

Önzők mondanak legkönnyebben nyíltan nemet, de érdekes módon ők azok, akik a választ is 

legnagyobb arányban halogatják. (13. számú melléklet 16.-18. táblázat) 

 

4.4.5. A vásárlási-döntési folyamat szakaszának jellemzői 

 

Kutatásaim során kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a megkérdezettek vásárlási döntési 

körülményeit milyen tényezők befolyásolják és azt milyen mértékben teszik. Egyrészt 

megvizsgáltam az egyes termékek vásárlásának körülményeit, másrészt pedig az egyes családtagok 

szerepét egy adott termék vásárlási folyamatában. Vizsgálatom tárgyát képezte, hogy a vásárlási 

folyamat során kik befolyásolják a megkérdezetteket, illetve, hogy az egyes termékek megvásárlása 

során kikkel vásárolnak a megkérdezettek. A vizsgált termékek köre a szerepháromszögben is 

alkalmazott termékeket foglalja magában. 

 

 
27. ábra 

A vásárlás során befolyásoló személyes tényezők megoszlása 

Forrás: saját kutatás 2010, n=944, mérési szintek: nominális 

 

Összességében látható, hogy a legtöbb esetben termékfüggő, hogy ki befolyásolja a 

megkérdezetteket vásárlási döntéseik során. Az egyes klaszterek esetén azonban tapasztalhatók 

eltérések. Az Érdektelenek és az Akaratosak szegmense az, ahol legnagyobb arányban fordul elő, az 

hogy senki nem befolyásolja vásárlási döntéseiben a megkérdezetteket (25,0% és 20,6%) Ez az 

arány a Házastársukkal közösen döntők esetén a legalacsonyabb, 5,7%. A gyermekek leginkább a 

Harmóniára törekvőket befolyásolják (5,9%), míg más családtagok és a barátok leginkább az 

Önzőkre vannak hatással (14,8% és 4,9%) 

12,39% 

60,91% 

18,54% 

4,24% 

2,65% 
1,27% 

senki, csak magam döntök 

attól függ, milyen terméket 

vásárolok 

házastársam befolyásol 

gyermekeim befolyásolnak 

más családtagjaim 

befolyásolnak 

a barátaim szoktak 

befolyásolni 
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20. táblázat 

A vásárlásban résztvevő személyek az említett termékek esetében a vásárlási döntés során 
 Saját 

magam 

Férjemmel/ 

feleségemmel 

együtt 

A gyerekeimmel Az egész 

család 

együtt 

A férjem/ 

feleségem 

egyedül veszi 

Ruházati cikkek 

saját magamnak 
60,2% 38,6% 8,3% 10,3% 4,4% 

Cipő saját 

magamnak 
68,6% 32,6% 6.3% 7,6% 1,3% 

Tisztítószerek 45,8% 27,9% 5,6% 10,4% 20,3% 

Sportfelszerelés 31,1% 28,1% 15,5% 21,9% 6,1% 

Cukorkák, 

édességek 
35,9% 19,6% 32,6% 20,7% 9,8% 

Chipsek, 

rágcsálnivalók 
30,7% 18,4% 33,8% 21,3% 9,5% 

Üditők 37,7% 23,8% 23,9% 22.9% 9,1% 

Gyorsételek 30,7% 20,0% 14,4% 26,6% 7,7% 

Zöldségek 48,6% 26,1% 9,5% 15,5% 16,3% 

Gyümölcsök 48,4% 26,6% 11,2% 16,6% 15,7% 

Egyéb 

élelmiszerek 
43,3% 32,8% 10,3% 19,3% 14,8% 

Kozmetikumok 55,3% 18,2% 8,5% 6,7% 20,9% 

Vény nélküli 

gyógyszerek 
65,6% 15,2% 3,0% 3,6% 21,3% 

Televízió 17,7% 49,3% 4,1% 30,1% 5,3% 

Számítógép 21,3% 40,0% 7,7% 29,1% 7,3% 

Egyéb műszaki 

termékek 
23,2% 44,7% 4,5% 26,6% 8,9% 

Autó 17,8% 45,3% 2,4% 29,8% 6,7% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944, mérési szintek: nominális 

 

Termékkörönként megfigyelhető, hogy az egyes családtagok milyen mértékben vesznek részt a 

vásárlásban. A saját részre történő ruházati cikk és cipő, valamint a vegyi áruk vásárlása során 

általában a megkérdezettek leginkább saját maguk vásárolnak, ez különösen igaz az Önzők és az 

Akaratosak szegmensére. A műszaki termékek esetében megfigyelhető a házastárs és az egész 

család jelenléte is a vásárlások során, a Házastársukkal közösen döntőknél figyelhető meg 

leginkább, hogy a döntést leggyakrabban férjükkel vagy feleségükkel együtt hozzák meg, ez az 

arány televízió vásárlás esetében 57,1%, számítógépnél 44,8%, míg autóvásárlás esetében 30,7%. A 

Harmóniára törekvőknél figyelhető meg leginkább az közös családi döntések jelentősége. Televízió 

vásárlás esetén 37,7%-ban, számítógép esetében 34,0%-ban, míg autóvásárlás esetében 27,9%-ban 

együtt dönt a család. 

 

Az élelmiszerek esetében figyelhető meg leginkább a gyerekek kiemelkedő szerepe, de ez is inkább 

az egészséges táplálkozáshoz kevésbé hozzájáruló termékek esetében figyelhető meg, mint az 

édességek, chipsek, rágcsálnivalók, üdítők, gyorsételek. A Harmóniára törekvők azok, akik eme 

termékek esetében legtöbbször gyermekükkel vagy egész családjukkal együtt vásárolják meg 

azokat; különösen magas ez az arány a cukorkák, édességek valamint a chipsek, rágcsálnivalók 

esetében (38,8% és 39,5%). Ezen élelmiszerek esetében az Önzők azok, akik leggyakrabban ezeket 

maguknak vásárolják és más családtagjaikat nem vonják be a vásárlásba. Zöldségek és gyümölcsök 

a gyerekek és az egész család befolyásoló hatása sajnos jóval alacsonyabb. 
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21. táblázat 

Gyermekek befolyásoló hatása az említett termékek esetében a vásárlási döntés során 

Ruházati cikkek saját magamnak 17,2% 

Cipő saját magamnak 9,6% 

Tisztítószerek 3,5% 

Sportfelszerelés 20,2% 

Cukorkák, édességek 69,5% 

Chipsek, rágcsálnivalók 65,7% 

Üditők 52,4% 

Gyorsételek 29,8% 

Zöldségek 17,9% 

Gyümölcsök 37% 

Egyéb élelmiszerek 25% 

Kozmetikumok 13,2% 

Vény nélküli gyógyszerek 3,2% 

Televízió 15,7% 

Számítógép 27,1% 

Egyéb műszaki termékek 18,5% 

Autó 11,3% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944, mérési szintek: nominális 

 

 

A vizsgált termékek mindegyike esetében megfigyelhető a gyermekek valamilyen szintű befolyása a 

vásárlási döntési folyamatra, de ebben az esetben is különösen kiemelkedő azon élelmiszerek 

aránya, amelyek az egészséges étrendhez kevésbé járulnak hozzá pozitívan. Ugyanakkor azt is észre 

kell vennünk, a gyümölcsök, zöldségek és egyéb élelmiszerek vásárlásában is van szerepük. Szintén 

megállapítható, hogy a műszaki termékek esetében is van észrevehető befolyása a gyerekeknek a 

vásárlási-döntési folyamatra. 

 

4.4.6. A családi Buying Center 

 

Az egyes családtagok szerepe a vásárlási döntési folyamatban eltérő lehet, különböző szerepeket 

tölthetnek be: lehetnek kezdeményezők, döntéshozók, használók, ajtónállók, információközvetítők, 

vásárlók. A kutatás célja volt az, hogy a megkérdezettek egyes termékek esetében betöltött szerepét 

megvizsgáljam, fényt derítsek arra, hogy a különböző termékek esetében az egyes családtagoknak 

milyen szerepük van a családi Buying Center-ben. A családi beszerzési központon belül az alábbi 

szerepeket különítettem el: kezdeményezők, szakértők, vásárlók, márkaválasztók, 

információközvetítők, döntéshozók. 
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22. táblázat 

A Buying Centerben betöltött feladatok 
 Kezdemé

nyezők 

 

Én 

kezdemé-
nyezem a 

vásárlást 

Szakértők 

 
 

Én tudok a 

legtöbbet a 
termékről 

Vásárlók 

 
 

Én vásá-

rolom 
meg a 

terméket 

Használók 

 
 

Én 

használom 
a terméket 

Márka-

választók 

 

Én döntök 

arról, hogy 
milyen 

márkájú 

terméket 
vegyünk 

Információ

közvetítők 

 

Én keresek 

információt 
a 

termékről, 

mielőtt 
megvásá-

roljuk azt 

Döntés-

hozók 

 

Én döntök 

arról, hogy 
megvegyük-

e a 

terméket 
vagy sem 

 

 
 

Nincs 

semmilyen 
szerepem 

Ruházati 

cikkek saját 

magamnak 

29,2% 2,9% 20,8% 25,5% 4,9% 1,2% 14,0% 1,6% 

Cipő saját 

magamnak 
25,3% 3,4% 24,2% 21,5% 6,3% 1,4% 13,1% 4,8% 

Tisztítószerek 8,7% 8,3% 19,2% 13,4% 6,4% 5,7% 7,3 31,1% 

Sport-

felszerelés 
14,5% 3,6% 16,3% 7,9% 8,9% 12,3% 14,9% 21,7% 

Cukorkák, 

édességek 
9,8% 2,6% 33,8% 3,2% 6,4% 3,0% 19,1% 22,2% 

Chipsek, 

rágcsálnivalók 
9,7% 2,2% 34,4% 2,4% 6,4% 3,2% 19,4% 22,3% 

Üditők 12,5% 3,1% 33,3% 4,2% 8,3% 3,7% 18,8% 16,2% 

Gyorsételek 14,5% 3,6% 28,4% 4,1% 4,2% 3,2% 18,4% 23,5% 

Zöldségek 16,5% 4,6% 36,5% 3,9% 2,7% 3,0% 11,0% 21,9% 

Gyümölcsök 16,6% 4,8% 36,8% 4,1% 3,7% 3,2% 10,8% 20,0% 

Egyéb 

élelmiszerek 
13,1% 6,2% 32,2% 5,2% 5,2% 3,5% 11,5% 23,1% 

Kozmetikum 14,9% 8,4% 21,9% 10,5% 7,2% 4,6% 7,1% 25,4% 

Vény nélküli 

gyógyszerek 
14,1% 9,4% 24,1% 6,8% 5,0% 10,9% 6,8% 22,8% 

Televízió 17,5% 7,7% 9,2% 7,4% 6,8% 21,4% 11,2% 18,7% 

Számítógép 15,2% 7,7% 10,2% 6,6% 6,5% 21,2% 11,9% 20,6% 

Egyéb 

műszaki 

termékek 

16,4% 8,4% 9,2% 5,9% 6,1% 21,4% 12,7% 20,1% 

Autó 15,8% 7,6% 8,8% 9,7% 8,7% 16,3% 11,7% 21,5% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944, mérési szintek: nominális 

 

Jól látható, hogy a megkérdezettek különböző termékek esetében eltérő szerepeket töltenek be. 

Leginkább vásárlóként, kezdeményezőként vagy döntéshozónként jelennek meg, de sok esetben 

előfordul, hogy nincs semmilyen szerepük a vásárlási folyamatban. A szerepek bizonyos mértékben 

függenek a terméktől, a klasztertagságtól és a nemtől is, viszont más szociodemográfiai tényezők, 

mint az anyagi helyzet, a településtípus, vagy a kor nem határozzák meg a családi Buying Centerben 

betöltött szerepet. 

 

A saját részre vásárolt ruhaneműk esetében Az Akaratosak és az Önzők akik legnagyobb arányban 

jelennek meg kezdeményezőként (34,4%, 31,5%) Érdekes módon a márkaválasztók között viszont a 

Harmóniára törekvőknek a legmagasabb az aránya (6,9%). A nők több esetben jelennek meg 

kezdeményezőként abban az esetben is, ha házastársuk részére vásárolnak ruházati cikket (60,9%). 

A márkaválasztás inkább a férfiakra jellemző, akkor is, ha feleségük részére történik a vásárlás 

(58,7%) Érdekes módon a férfiak 53,3%-nak nincs semmilyen szerepe a saját részre történő 

ruhavásárlás során, ami azt jelenti, hogy a férfiak egy része saját ruházati cikkeinek 

megvásárlásában egyáltalán nem vesz részt. Ez az arány a cipővásárlás esetén még jóval magasabb, 

77,8%-ban a férfiaknak egyáltalán nincs semmilyen szerepük a vásárlásban. A sportfelszerelések 

vásárlásában jelentősebb szerep jut a férfiaknak, leginkább szakértőként, használóként, 
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márkaválasztóként vagy kezdeményezőként jelennek meg. A nők ebben az esetben 

információközvetítőként és döntéshozóként jelennek meg. 

 

A vegyi áruk esetében egyértelműen felfedezhető a női dominancia, különösen igaz ez a 

kozmetikumokra, illetve tisztítószerekre, ahol a férfiak 87,2%-nak, illetve 85,9%-nak egyáltalán 

nincs köze a vásárláshoz. A vény nélküli gyógyszerek esetében is egyértelműen a nők a 

kezdeményezők, a márkaválasztók és a vásárlók is, viszont a férfiak nagyobb arányban jelennek 

meg használóként, 55,6%-ban. Ennek az ellenkezője figyelhető meg a műszaki termékek esetében, a 

nők 82,6%-nak semmilyen szerepe nincs a televízióvásárlás során, míg 83,2%-uk nyilatkozott úgy, 

hogy a számítógépvásárlás során semmilyen szerepet nem tölt be. Az autóvásárlás során is 

meghatározó a férfiak szerepe, de érdekes módon a nők nagyobb arányban jelennek meg 

információközvetítőként. Különösen igaz ez a Harmóniára törekvők klaszterére. 

 

Élelmiszervásárlás során, annak jellegétől függetlenül is felfedezhető egyértelmű összefüggés a 

betöltött szerep és a nem között. A nők egyértelműen kezdeményezők, szakértők, vásárolók, 

márkaválasztók, információközvetítők és döntéshozók, míg a férfiak az egyéb élelmiszereket kivéve 

használóként jelennek meg. Különösen szembetűnő ez a szerepük a chipsek, rágcsálnivalók 

esetében (77,3%), de nem elhanyagolható a cukorkák, édességek (63,3%), üdítők (61,5%) és 

gyümölcsök (63,2%) esetében sem. A nők márkaválasztó szerepe az élelmiszerek esetében csak a 

gyorséttermek tekintetében nem érvényesül, itt a férfiak nagyobb arányban jelennek meg 

márkaválasztóként (57,9%). Érdemes azt is megjegyeznünk, hogy bár a férfiak nagy arányban 

jelennek meg használóként, a szerepük kezdeményezőként semelyik esetben sem domináns. 
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4.5. Országos kvantitatív kutatás, fiatal felnőtt minta 

 

2010 III. és IV. negyedévében nemcsak a magyarországi felnőtt, hanem a fiatal felnőtt lakosság 

körében is kutatást végeztem azzal a céllal, hogy feltárjam és bemutassam a családokban lezajló 

vásárlási-döntési folyamatokat, az egyes vásárlási szituációkat, a családtagok szerepét a vásárlási-

döntési folyamatokban a fiatal felnőtt lakosság szemével. A kutatás során a felnőtt lakossághoz 

hasonlóan a családon belüli vásárlási-döntési folyamatokat, az egyes vásárlási szituációkat, a 

családtagok szerepét vizsgáltam. Kiemelten kezeltem a kutatás során az egyéni kommunikációs 

stratégiák vizsgálatát mind a megkérdezettek, mind pedig szüleik oldaláról. 

 

A célcsoport vizsgálatát azért tartottam fontosnak mivel a fiatal felnőttek egyértelműen megjelennek 

önálló fogyasztóként, különös tekintettel a saját szükségleteiket kielégítő termékek vásárlása során. 

Más esetekben a családi vásárlási döntési folyamatra is egyértelműen hatással vannak, hiszen 

befolyásolóként vagy akár döntéshozóként is megjelenhetnek, különösen olyan termékek esetében, 

ahol a szülők involváltsága alacsonyabb mérvű. (Horváth, 2010) 

 

Az eredmények bemutatásához ennél a kutatásnál is a Kotler és Keller (2006) fogyasztói magatartás 

modelljének vásárlási döntéshozatalra vonatkozó szakaszait veszem alapul, elsősorban az 

információkeresésre, az alternatívák értékelésére és a vásárlási döntésre koncentrálva. A kutatás 

ugyanazon modellek implementálására épült, mint a felnőtt országos kutatás. 

 

 

4.5.1. Kommunikációs stratégia alapú fiatal felnőtt klaszterek 

 

Kutatásom során nem csak a felnőtt, hanem a fiatal felnőtt minta esetében is célom volt a fiatal 

felnőttek által a vásárlási-döntési folyamatok során alkalmazott kommunikációs stratégiák 

vizsgálata. A fiatal felnőtt klaszterek megalkotása előtt faktoranalízist végeztem annak érdekében, 

hogy feltárjam az adatstruktúrát, valamint a vizsgálatba bevont változók közötti multikollinearitást. 

A bevont változókra Barlett próbát végeztem. A szignifikanciaszint 0,0, így a kiinduló változók 

alkalmasnak bizonyultak a faktorelemzésre, mivel van közöttük korreláció. A KMO értéke 0,642, 

így a bevont változók alkalmasak a faktoranalízisre. Összességében megállapíthatjuk, hogy a 

korreláció jelenléte és szignifikáns volta, a megfelelő KMO érték és a Barlett teszt igazolta, hogy a 

kiválasztott változók alkalmasak a faktoranalízisre. 

 

Az anti-image mátrix korrelációs mátrix (lásd. 9. számú melléklet) részéből jól látszik, hogy az 

átlón kívüli értékek alacsonyak, így kijelenthetjük, hogy a változók szórásnégyzetének csak kis 

része független a többi változótól. Az anti-image mátrix korrelációs mátrixának főátlójában levő 

elemek MSA (measure of sampling adequacy) értékei minden esetben 0 és 1 között helyezkednek el 

és értékük minden esetben magasabb, mint 0,5, így a vizsgált szempontok illeszkednek a 

faktorstruktúrába. 
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23. táblázat 

Rotált faktormátrix a bevont változók alapján 

 

Faktor 

  1 2 3 4 

Ha valamit akarok, általában alkudozok a 

szüleimmel 0,777       

Gyakran könyörgök, hogy keresztülvigyem az 

akaratom 0,729       

Dühös vagyok, ha nem kapom meg, amit akarok 0,695       

Fontos, hogy a szüleimmel harmonikus legyen a 

kapcsolatom   0,767     

Szeretek a szüleimmel vásárolni   0,658     

Elfogadom, amit a szüleim mondanak   0,652     

Elsősorban édesapám dönt arról, hogy mit 

vegyünk     0,788   

Elsősorban édesanyám dönt arról, hogy mit 

vegyünk     0,707   

Senki nem befolyásol a vásárlási döntéseimben       0,751 

Általában keresztülviszem az akaratom       0,522 

Nem szeretek konfrontálódni       0,474 

Forrás: saját kutatás. 2010, N=857, One-Way ANOVA sig=0.0, KMO=0,642 

 

Látható, hogy négy egymástól jól elkülöníthető faktor fedezhető fel. 

 Faktor 1: „alkalmazott kommunikációs stratégiák”, magyarázott variancia: 16,82% 

 Faktor 2: „harmóniára törekvés”, magyarázott variancia: 14,79% 

 Faktor 3: „szülői döntés”, magyarázott variancia: 12,72% 

 Faktor 4: „befolyásolhatóság”, magyarázott variancia: 10,57% 

 

Vizsgáltam, hogy felfedezhetőek-e különböző csoportok melyek tagjai hasonló kommunikációs 

stratégiákat alkalmaznak és a faktoranalízis eredmények alapján klaszterelemzést végeztem K-

központú (K-means) eljárással. A klaszterezési eljárásba minden olyan kérdés bevonásra került, 

amely valamilyen módon a gyermeki kéréseket és szülői válaszokat (8., 10., 11., 12., 13. kérdés) 

magában foglalja, valamint amelyek a családi-vásárlási döntés jellegére (13. kérdés) utalnak. Ezen 

kérdések jelennek meg a faktoranalízisben is. Mivel a faktoranalízis bizonyította, hogy ezen 

változók között összefüggés fedezhető fel a korábban bemutatott struktúra alapján, amely struktúra 

illeszkedik a kutatási modell által vizsgált főbb paraméterekhez is, így tovább elemeztem ezen 

változókat klaszteranalízis segítségével. A klaszterezési eljárás során 4 klasztert alkottam meg, 

melyek egymástól jól elkülönülnek a fiatalok az alkalmazott kommunikációs stratégia, a vásárlási 

folyamatban betöltött szerepe és a döntéshozatal jellege szerint.  
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24. táblázat 

Klaszterek jellemzői 

 
F Sig. 

1. 

klaszter 

(N=301) 

2. 

klaszter 

(N=134) 

3. 

klaszter 

(N=180) 

4. 

klaszter 

(N=235) 

Általában keresztülviszem az 

akaratom 
30,095 0,000 3,27 2,78 3,44 3,78 

Elfogadom, amit a szüleim 
mondanak 

61,249 0,000 3,61 2,37 3,48 2,85 

Nem szeretek konfrontálódni 440,770 0,000 3,81 1,76 1,56 2,97 

Gyakran könyörgök, hogy 
keresztülvigyem az akaratom 

91,044 0,000 1,68 1,91 1,82 3,03 

Ha valamit akarok, általában 
alkudozok a szüleimmel 

101,984 0,000 2,17 2,36 2,61 3,63 

Fontos, hogy a szüleimmel 

harmonikus legyen a kapcsolatom 
157,319 0,000 4,50 2,44 4,53 3,70 

Dühös vagyok, ha nem kapom 

meg, amit akarok 
157,687 0,000 1,77 2,23 2,12 3,60 

Senki nem befolyásol a vásárlási 
döntéseimben 

3,214 0,060 2,73 2,89 2,71 2,95 

Szeretek a szüleimmel vásárolni 39,215 0,000 3,04 2,19 3,31 2,63 

Elsősorban édesanyám dönt arról, 

hogy mit vegyünk 
29,718 0,000 2,96 2,07 2,92 2,98 

Elsősorban édesapám dönt arról, 

hogy mit vegyünk 
21,709 0,000 2,40 2,76 2,26 2,62 

Forrás: saját kutatás 2010. n=857, Mérési szint=intervallum (1-5), ANOVA 

 

A folyamat során a legfontosabb klaszterképző ismérvnek A konfrontálódás kerülése bizonyult 

(F=440,770). Emellett a klaszterhez való tartozást jelentősen meghatározza még a fiatalok 

kéréseinek típusa (egyszerű kérés, ész érvekkel történő meggyőzés, könyörgés, alkudozás, a kérés 

elhallgatása a konfliktusok elkerülése érdekében) és az arra adott szülői válaszok (nyílt nem, a 

probléma közös megvitatása, a válaszadás halogatása, vagy a kérés teljesítése). 

 

25. táblázat 

Klaszterek jellemzői 

 
F Sig. 

1. klaszter 

(N=301) 

2. klaszter 

(N=134) 

3. klaszter 

(N=180) 

4. klaszter 

(N=235) 

Hogyan próbálod a 

szüleidet befolyásolni, 
ha meg szeretnél velük 

vetetni magadnak? 

39,996 0,000 

egyszerűen 

megkérem 
őket 

63,1% 

egyszerűen 

megkérem 
őket 

40,3% 

egyszerűen 

megkérem 
őket 

61,7%% 

meg-

próbálom 

meggyőzni 
őket ész 

érvekkel 

34,9% 

Hogyan reagálnak a 

szüleid, amikor valamit 

meg akarsz magadnak 
vetetni? 

5,208 0,001 

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

81,1% 

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

50,6% 

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

73,3% 

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

52,8% 

Hogyan reagálsz abban 

az esetben, ha a 
kérésedet elutasítják a 

szüleid? 

76,521 0,000 

beletörődök 

a 
döntésükbe 

94,7% 

beletörődök 

a 
döntésükbe 

60,4% 

beletörődök 

a 
döntésükbe 

77,8%% 

dühös 

leszek 

66% 

Forrás: saját kutatás 2010. n=857 

 

Az egyes klaszterek között kommunikációs stratégiáikat tekintve jelentős különbségek észlelhetők, 

azonban szociodemográfiai ismérveik tekintetében a klaszterek kiegyenlítettnek tekinthetőek. A 

szociodemográfiai ismérvek a klasztertagságot nem határozzák meg, ezt alátámasztja a Cramer féle 
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asszociációs együttható alacsony volta is, melynek értéke életkor esetében 0,085, nem esetében 

0,036, településtípus esetében 0,070 és az anyagi helyzet esetében 0,081. Az eljárás eredményeként 

4 klasztert alkottam meg, melyek az alábbiak: 

 Elfogadóak (N=301) 

 Érdektelenek (N=134) 

 Konfrontációkerülők (N=180) 

 Akaratosak (N=235) 

 

26. táblázat 

Kommunikációs stratégia alapú fiatal felnőtt klaszterek bemutatása 
 Jellemzők 

Kommunikációs stratégia 

alapú fiatal felnőtt klaszterek 

 

1. klaszter (N=301) 

Elfogadóak 

Kiemelten fontos számukra a családi harmónia, nem szeretnek konfrontálódni. 

Többnyire elfogadják szüleik véleményét és beletörődnek abba. Ritkán alkudoznak 

vagy könyörögnek, ha valamit meg szeretnének maguknak vetetni. Nem jellemző 

rájuk a szélsőséges érzelemkinyilvánítás. 

2. klaszter (N=134) 

Érdektelenek 

Általában elfogadják szüleik véleményét, de nem kiemelten fontos számukra a 
családi harmónia. A szélsőséges érzelemkinyilvánítás rájuk sem jellemző, 

ugyanakkor a szüleikkel való jó viszony fenntartása sem olyan lényeges számukra. 

Ha szükséges, akár konfrontálódnak is. 

3. klaszter (N=180) 

Konfrontációkerülők 

Nagyon fontos számukra, hogy szüleikkel jó legyen a kapcsolatuk, általában 

elfogadják azok véleményét, nem szeretnek konfrontálódni. Vásárlási döntéseikben 

befolyásolhatóak, jellemzően beletörődnek szüleik döntéseibe. 

4. klaszter (N=235) 

Akaratosak 

Jellemző rájuk az erőteljes érzelmi megnyilvánulás, mint a dühkitörés. Akaratukat 
általában keresztülviszik, ritkán hallgatnak szüleik véleményére. Jellemző, hogy 

alkudoznak szüleikkel, valamint, hogy ész érvekkel próbálják meg őket befolyásolni. 

Fontos, hogy szüleikkel harmonikus legyen a kapcsolatuk, de nem kiemelkedő 
jelentőségű. 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857 
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4.5.2. Általános vásárlási szokások 

 

Kutatásom során általánosságban vizsgáltam a megkérdezett fiatalok vásárlási szokásait. Mivel a 

kutatásomnak ez csak kiegészítő része volt, így az ezzel kapcsolatos eredményeket csak röviden 

mutatom be. Az egyes vásárlási-döntési folyamatok termékenként nagyon különbözőek lehetnek 

azok idő-, információ-, vagy akár humánerőforrás igényét tekintve, így a kapott eredmények csak 

általánosságban értelmezhetőek a vásárlási szokások tekintetében. 

 

Megállapítható, hogy a megkérdezett fiatalok rendszeresen vásárolnak, 25,7% naponta, 35,8% 

hetente két-három alkalommal, 16,3% hetente legalább egyszer, 10% két-három hetente, míg 12,2% 

havonta vagy annál ritkábban szokott vásárolni. (14 számú melléklet 1. táblázat) Legtöbben (25,9%) 

10-20 percet töltenek vásárlással, 8,9% ennél rövidebb idő alatt végez általánosságban a vásárlással, 

10 percet vagy annál kevesebb áldoz idejéből erre a tevékenységre. 17,5%-uk 20-30 percet tölt 

általánosságban vásárlással, 13,6% 30-40 percet, 7,2% 40-50 percet, 7,9% 50-60 percet, míg 18,9% 

több mint egy órát. (14 számú melléklet 2. táblázat) 

 

27. táblázat 

Kivel vásárolsz leggyakrabban? 

  

Elfogadóak 

(N=301) 

Érdektelenek 

(N=134) 

Konfrontáció-

kerülők 

(N=180) 

Akaratosak 

(N=235) 

saját magam 27,6% 37,3% 20,6% 20,4% 

AdjR 0,98 3,36 -1,77 -2,17 

édesanyámmal 32,3% 14,9% 30,6% 28,1% 

AdjR 2,06 -3,68 0,85 0,02 

édesapámmal 4,0% 6,0% 2,2% 5,1% 

AdjR -0,26 1,08 -1,51 0,77 

testvéremmel 5,0% 6,0% 3,3% 6,4% 

AdjR -0,18 0,45 -1,26 0,98 

a barátaimmal 27,7% 32,1% 35,6% 39,1% 

AdjR -2,54 -0,30 0,75 2,27 

valaki mással 3,3% 3,7% 7,8% 0,9% 

AdjR -0,37 0,05 3,33 -2,69 

 Az elvárt értékhez képest negatív irányú eltérés 

 Az elvárt értékhez képest pozitív irányú eltérés 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857, mérési szint: nominális, attribútomok=klaszterek, Khi-négyzet 

próba AdjR=korrigált sztenderdizált rezídiumok, %=oszlopszázalék, a vizsgált tényező aránya a 

klaszterben 

 

A megkérdezettek leggyakrabban barátaikkal járnak vásárolni, 33,5% nyilatkozott így. 27,9% 

leggyakrabban az édesanyával vásárol, míg 25,5% saját maga. Viszonylag kevés azoknak az aránya, 

akik édesapjukkal, testvérükkel vagy valaki mással járnak leggyakrabban vásárolni, rendre 4,2%, 

5,3%, illetve 3,6%. Ezek az arányok összességében többnyire a klasztereken belül is felfedezhetőek, 

de eltérések tapasztalhatóak azok súlyát tekintve. Látható, hogy az Érdektelenek elsősorban saját 

társaságukat, az Elfogadóak az édesanyjukat, míg a Konfrontációkerülők és az Akaratosak a 

barátaikat részesítik előnyben, ha vásárolni indulnak. (14 számú melléklet 3.-4. táblázat) 
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A 27. táblázat alapján jól látszik, hogy a szegmensek általános jellemzői jól láthatóan 

megmutatkoznak abban, hogy a megkérdezettek kivel járnak leggyakrabban vásárolni. Az 

Elfogadóak túlértékelik az édesanyjuk, míg alulértékelik barátaik szerepét a vásárlási 

folyamatokban. Az Érdektelenek esetében saját maguk szerepe a vásárlási folyamatban jelentősen 

túlértékelt, míg az édesanyjuk szerepe alulértékeltnek tekinthető. A Konfrontációkerülők esetében a 

valaki mással, míg az Akaratosak esetében a barátok szerepe tekinthető túlértékeltnek. Az 

Akaratosak szegmense esetében alulértékeltnek tekinthető saját maguk és az egyéb befolyásoló 

személyek szerepe. 

 

4.5.3. A vásárlási-döntési folyamat információkeresési szakaszának jellemzői 

 

A fiatal felnőtteket magában foglaló kutatásomban a vásárlási döntési folyamatot a felnőtt mintán 

végzett országos kutatásomhoz hasonlóan három fő lépcsőben kívánom a kutatási eredményeimet 

bemutatni, melyek közül elsőként az információkeresés szakaszát részletezem. Az 

információforrásokat 4 fő csoportra osztom Kotler és Keller (2006) csoportosítása alapján, melyek 

az alábbiak: 

 személyes források (család, barátok, ismerősök) 

 kereskedelmi források (reklám, honlapok, blogok, In-store eszközök, eladásösztönző 

eszközök) 

 közszolgálati források (média, termékszakértők) 

 tapasztalati források (termék kipróbálása, használata) 

 

4.5.3.1. Személyes források 

 

A személyes források nagyon hatékonynak tekinthetők, ráadásul megerősítő és értékelő hatásuk is 

van egyúttal. A személyes forrásokat különböző csoportokba osztottam, melyek lehetnek családi 

források (szülők, testvérek), lehetnek barátok, ismerősök, illetve előfordulhat az is, hogy a 

megkérdezettet senki sem befolyásolja vásárlási döntései során. 

 

 
28. ábra 

A vásárlás során befolyásoló személyes tényezők megoszlása 

Forrás: saját kutatás 2010, n=857, mérési szint: nominális 
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Az információgyűjtés során a megkérdezettek 56,73% attól függően befolyásolható családja, barátai 

vagy ismerősei által, hogy milyen termék vásárlását tervezik. Ez a fiatal férfiak nagyobb arányára 

jellemző (52,2%), mint a fiatal nőkre. A megkérdezettek 15,67%-át senki sem befolyásolja döntései 

során, ez az arány szintén magasabb a fiatal férfiak esetében. Az édesanyja12,28%-át, az édesapja 

2,57%-át, a testvére 3,27%-át befolyásolja a megkérdezetteknek. 9,47%-ukat barátaik szokták 

leginkább befolyásolni. Jól látható, hogy az édesapák és a testvérek befolyásoló ereje a legtöbb 

esetben elhanyagolható. (14. számú melléklet 5., 7. táblázat) 

 

28. táblázat 

Legfőbb személyes források az információkeresés folyamán az egyes klasztereknél 

  

Elfogadóak 

(N=301) 

Érdektelenek 

(N=134) 

Konfrontáció-

kerülők 

(N=180) 

Akaratosak 

(N=235) 

Senki, mindig csak 

magam döntök 13,6% 24,8% 16,1% 12,8% 

AdjR -1,23 3,15 0,18 -1,42 

Attól függ, milyen 

terméket vásárolok 68,1% 44,4% 59,4% 47,9% 

AdjR 4,86 -3,20 0,76 -3,30 

Az édesanyám 

befolyásol 8,0% 12,8% 16,7% 14,5% 

AdjR -2,89 0,15 1,97 1,17 

Az édesapám 

befolyásol 1,3% 3,0% 2,8% 3,8% 

AdjR -1,72 0,33 0,17 1,42 

A testvérem 

befolyásol 2,7% 3,8% 2,2% 3,8% 

AdjR -0,51 0,51 -0,74 0,81 

A barátaim 

szoktak 

befolyásolni 6,3% 11,3% 2,8% 17,1% 

AdjR -2,23 0,85 -3,40 4,81 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857, mérési szint: nominális, attribútomok=klaszterek, Khi-négyzet 

próba AdjR=korrigált sztenderdizált rezídiumok, %=oszlopszázalék, a vizsgált tényező aránya a 

klaszterben 

 

Összességében jól látható, hogy minden klaszter esetében termékfüggő, hogy ki befolyásolja a fiatal 

felnőtteket, bár ennek erőssége klaszterenként eltérő. Leginkább az Elfogadóakra jellemező, hogy 

termékenként más személy befolyásolja őket, míg az Érdektelenek azok, ahol ez az arány a 

legkisebb. Az Érdektelenek mintegy negyede soha nem hallgat más véleményére, mindig csak maga 

dönt. A Konfrontációkerülőket tudja édesanyjuk leginkább befolyásolni, míg ez az arány érdekes 

módon az Elfogadóak esetében a legalacsonyabb. A barátok befolyásoló ereje jelentősebb 

mértékben az Érdektelenek (11,3%) és az Akaratosak (17,1) esetében mutatkozik meg. (14. számú 

melléklet 6. táblázat) 
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4.5.3.2. Kereskedelmi források 

 

A kereskedelmi források általában fokozott figyelmet váltanak ki, megismertetik a terméket a 

vásárlókkal, sok esetben az aktív információgyűjtés tárgyát is képezhetik. Kutatásom során 

vizsgáltam az egyes kereskedelmi források befolyásoló erejét általánosságban és termékekre 

lebontva egyaránt. 

 

 
29. ábra 

Kereskedelmi források befolyásoló hatása 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857 

 

A minta vásárlási szokásait az különböző kereskedelmi források eltérő mértékben befolyásolják. Jól 

látszik, hogy a klasszikus ATL eszközök befolyásoló ereje vitathatatlan, ugyanakkor a BTL 

eszközök befolyásoló ereje is láthatóan megjelenik. Vezető szerep egyértelműen az üzleten belül 

elhelyezett POS eszközöket, a televízió reklámokat valamint az újság és magazinhirdetéseket illeti. 

Ugyanakkor jól látható az is, hogy az újabb médiumokat a fiatalok egyértelműen használják 

mindennapi döntéshozataluk során, azon keresztül egyértelműen megközelíthetőek és elérhetőek. 

 

A televízió reklámokat az átlagosnál jobban kedvelik az Érdektelenek (69,4%), míg az Akaratosak a 

legkevésbé érdeklődőek. Az internetre leginkább viszont ők fogékonyak (32,8%), és ez a többi on-

line felület esetében is felfedezhető (honlap 31,1%, blogok 17,4%). Az Akaratosakat lehet 

sajtótermékek segítségével is a leghatékonyabban (39,1%) elérni. Az üzleten belül elhelyezett 

vásárlásösztönző eszközökre leginkább az Elfogadóak fogékonyak (42,2%).  
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29. táblázat 

Leginkább és legkevésbé befolyásoló kereskedelmi források az információkeresés folyamán a 

vizsgált termékek esetében 
 leginkább befolyásoló 

tényező 

legkevésbé befolyásoló 

tényező 

Ruházati cikkek saját magamnak akció, leárazás 

32,5% 

nyereményjáték 

0,2% 

Cipő saját magamnak akció, leárazás 

26,3% 

nyereményjáték 

0,2% 

Tisztítószerek televízió reklám 

37,4% 

nyereményjáték 

1,2% 

Sportfelszerelés újság, magazin hirdetés 

18,8% 

nyereményjáték 

1,2% 

Cukorkák, édességek televízió reklám 

29,9% 

internetes hirdetések 

0,8% 

Chipsek, rágcsálnivalók televízió reklám 

31,1% 

fórumok, blogok 

1,2% 

Üdítők televízió reklám 

28,9% 

nyereményjáték 

1,4% 

internetes hirdetések 

1,4% 

Gyorsételek televízió reklám 

24,0% 

nyereményjáték 

0,4% 

Zöldségek üzleten belül elhelyezett 

eszközök 

19,9% 

nyereményjáték 

0,8% 

Gyümölcsök üzleten belül elhelyezett 

eszközök 

20,6% 

nyereményjáték 

0,8% 

Egyéb élelmiszerek üzleten belül elhelyezett 

eszközök 

18,6% 

nyereményjáték 

1,3% 

Kozmetikumok televízió reklám 

30,1% 

nyereményjáték 

0,6% 

Vény nélküli gyógyszerek televízió reklám 

28,6% 

nyereményjáték 

0,6% 

Televízió televízió reklám 

20,6% 

nyereményjáték 

1,2% 

Számítógép újság, magazin hirdetés 

15,9% 

nyereményjáték 

1,1% 

Egyéb műszaki termékek újság, magazin hirdetés 

15,5% 

nyereményjáték 

0,8% 

Autó televízió reklám 

19,9% 

fórumok, blogok 

3,1% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857 

 

A szerepháromszögből megismert termékeket tekintve vizsgáltam azt, hogy az egyes termékek 

esetében melyek az elsődleges kereskedelmi források. Ezek köre termékenként jól elkülöníthető. 

 

A ruházati cikkek (ruha, cipő) esetében egyértelműen az akciók, leárazások, ami által a 

megkérdezettek egyértelműen befolyásolhatóak, bár a sportfelszerelések esetében a sajtótermékek is 

jelentős befolyásoló erővel bírnak. Kemikáliák esetében sokkal inkább a televízió számít elsődleges 

kereskedelmi forrásnak, tisztítószerek esetében 37,1%, kozmetikumoknál 30,1%, míg vény nélküli 

gyógyszerek esetében 28,6% ez az arány. Műszaki cikkek esetében markánsan meghatározó 

kereskedelmi forrás nem állapítható meg, számítógép és autó esetében a televízió, ami 

legmeghatározóbbnak bizonyul, de ebben az esetben is csak az esetek egyötödére jellemző ennek a 
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kereskedelmi forrásnak az elsődleges használata (televízió 20,6%, autó 19,9%). Számítógép és 

egyéb műszaki cikkek esetében elsődlegesen sajtótermékekben és a termék honlapján keresnek 

információt a megkérdezettek. Élelmiszerek esetében a frissáruktól eltekintve a televízió 

befolyásoló ereje a legnagyobb: édességeknél, cukorkáknál 29,9%, chipseknél 31,1%, üdítőknél 

28,9%, gyorsételeknél 24,0%, míg egyéb élelmiszereknél 18,6% ez az arány. Zöldségek, 

gyümölcsök esetében az eladáshelyi ösztönző eszközök, melyek leginkább hatást képesek 

gyakorolni a fogyasztókra, bár az eladáshelyi ösztönző eszközök hatása nem elhanyagolható a többi 

vizsgált élelmiszer esetében sem. A kiberfogyasztás nem fedezhető fel semelyik termék, illetve 

szegmens vonatkozásában, de a hibridfogyasztás jelei felfedezhetőek. 

 

4.5.3.3. Közszolgálati források és tapasztalati források 

 

Kutatásom során vizsgáltam, hogy a termék szakértőinek szava mennyire fontos a megkérdezettek 

számára, milyen módon gyakorolnak hatás az információgyűjtés szakaszában. Megállapítható, hogy 

átlagosan 10,4%-uk hallgat elsődlegesen a termék szakértőinek szavára. Ez az arány az Elfogadóak 

esetében magasabb 13,3%, az Érdektelenek esetében megegyezik az átlaggal, míg a 

Konfrontációkerülők és az Akaratosak esetében alacsonyabb (8,3% és 7,7%) 

 

30. táblázat 

Tapasztalati forrás fontossága az információkeresés folyamán az egyes klasztereknél 

  

Elfogadóak 

(N=301) 

Érdektelenek 

(N=134) 

Konfrontáció-

kerülők 

(N=180) 

Akaratosak 

(N=235) 

Total 

Szeretem 

kipróbálni, amit a 

reklámokban, 

újsághirdetésekben 

láttam 

2,50 2,20 2,50 3,02 2,60 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857 (1-5 skála, ahol 1=egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon jellemző) 

 

A tapasztalati források mindazon forrásokat magukban foglalják, amelyek a termék kipróbálásához, 

vizsgálatához vagy használatához köthetők. A megkérdezett fiatalokra egy ötfokozatú skálán mérve 

inkább nem jellemző (2,60), hogy kipróbáljanak olyan termékeket, amelyeket reklámokban, 

hirdetésekben láttak, az Érdektelenek klaszterére ez különösen jellemző. Leginkább az Akaratosak 

klasztere hallgat a szakértők szavára. 
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4.5.4. A vásárlási-döntési folyamat alternatívák értékelése szakaszának jellemzői 

 

A már meglévő információk alapján történő értékelési folyamat vizsgálata során elsősorban a 

családtagok befolyásoló szerepét vizsgáltam, elsősorban a vásárlási-döntési folyamat eme 

szakaszára gyakorolt hatásának vizsgálatával. (14. számú melléklet 7.-18. táblázat) 

 

31. táblázat 

Az egyes befolyásoló tényezők fontossága az alternatívák értékelése során 

Szempont Átlag 
relatív 

szórás 

Általában keresztülviszem az akaratom 3,37 1,51 

Elfogadom, amit a szüleim mondanak 3,17 0,99 

Nem szeretek konfrontálódni 2,56 2,62 

Gyakran könyörgök, hogy keresztülvigyem az 

akaratom 
2,12 

1,29 

Ha valamit akarok, általában alkudozok a szüleimmel 2,70 1,48 

Fontos, hogy a szüleimmel harmonikus legyen a 

kapcsolatom 
3,95 

1,36 

Dühös vagyok, ha nem kapom meg, amit akarok 2,42 1,53 

Senki nem befolyásol a vásárlási döntéseimben 2,81 1,31 

Szeretek a szüleimmel vásárolni 2,84 1,27 

Elsősorban édesanyám dönt arról, hogy mit vegyünk 2,81 1,28 

Elsősorban édesapám dönt arról, hogy mit vegyünk 2,33 1,29 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857 (1-5 skála, ahol 1=egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon jellemző) 

 

A Kendall féle egyetértési együttható értéke 0,173, így kijelenthetjük, hogy a megkérdezettek 

véleménye nagymértékben eltér egymástól. Ez az érték ugyanakkor magyarázza a klaszterek 

megalkotásának szükségességét, olyan csoportok kialakítását, amelyen belül a megkérdezettek 

véleménye között nagyobb egyetértés fedezhető fel. 

 

Különösen fontosnak tartottam az alternatíva értékelési folyamat során használt kommunikációs 

stratégiák használatának vizsgálatát. Összességében megállapítható, hogy a fiatalok leginkább 

megkérik szüleiket ha valamit szeretnének (50,8%) vagy megpróbálják őket ész érvekkel 

meggyőzni (34,7%), a könyörgés és alkudozás  kevésbé jellemző rájuk. Elhanyagolható azok aránya 

is, akik inkább nem kérnek semmit annak érdekében, hogy a konfliktusokat elkerüljék. A szülök 

többnyire partnerként kezelik a gyermekeiket és közösen megvitatják, ha gyermekük valamit meg 

szeretne magának vetetni, ritkán mondanak nyíltan nemet (5,6%), de előfordul, hogy halogatják a 

választ (11,7%), sőt az is, hogy egyszerűen megveszik, amit gyermekük kér (15,1%). A fiatalok 

többnyire beletörődnek szüleik döntésébe (67,1%), de sok esetben válnak dühössé is (27,8%), 

viszonylag ritkán fordul viszont elő, hogy szüleikből kiábrándulnak (5,1%). (14. számú melléklet 

22.-24. táblázat) 
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32. táblázat 

Alkalmazott kommunikációs stratégiák az alternatívák értékelése során 
  Klaszterek Átlag 

Kérdés Válasz-

lehetőségek 
Elfogadóak 

(N=301) 

Érdektelenek 

(N=134) 

Konfrontáció-

kerülők 

(N=180) 

Akaratosak 

(N=235)  

Hogyan 

próbálod a 

szüleidet 

befolyásolni, 

ha meg 

szeretnél 

velük 

vetetni 

magadnak? 

egyszerűen 

megkérem 

őket 

63,1% 40,3% 61,7% 32,2% 50,8% 

AdjR 5,36 -2,63 3,31 -6,62  

megpróbál 

meggyőzni 

őket kész 
érvekkel 

34,6% 36,6% 34,4% 34,9% 34,7% 

AdjR -0,18 0,43 -0,16 -0,02  

könyörgök 0,0% 9,0% 1,1% 7,7% 3,7% 

 -4,27 3,44 -2,11 3,69  

alkudozok 1,7% 11,9% 2,2% 23,4% 9,6% 

AdjR -5,73 1,09 -3,72 8,64  

inkább nem 

kérek 

semmit, 
nem 

szeretem a 

konflik-
tusokat 

0,7% 2,2% 0,6% 1,7% 1,2% 

AdjR -1,03 1,24 -0,87 0,88  

Hogyan 

reagálnak a 

szüleid, 

amikor 

valamit meg 

akarsz 

magadnak 

vetetni? 

nyíltan 

nemet 
mondanak 

2,7% 13,4% 2,8% 6,4% 5,6% 

AdjR -2,63 4,47 -1,76 0,77  

megvitatjuk 

közösen, 
hogy mit 

tegyünk 

81,1% 56,0% 73,3% 52,8% 67,6% 

AdjR 6,19 -3,15 1,84 -5,73  

a szüleim 
általában 

halogatják a 
választ 

7,0% 14,9% 8,9% 18,3% 11,7% 

AdjR -3,21 1,24 -1,35 3,65  

megveszik, 

amit kér 
9,3% 15,7% 15,0% 22,6% 15,1% 

AdjR -3,53 0,17 -0,07 3,71  

Hogyan 

reagálsz 

abban az 

esetben, ha 

a kérésedet 

elutasítják a 

szüleid? 

dühös 

leszek 
3,3% 26,1% 20,0% 66% 27,8% 

AdjR -11,78 -0,46 -2,62 15,37  

kiábrán-
dulok a 

szüleimből 

2,0% 13,4% 2,2% 6,3% 5,1% 

AdjR -3,02 4,82 -1,96 1,09  

beletörődök 
a 

döntésükbe 

94,7% 60,4% 77,8% 27,7% 67,1% 

AdjR 12,65 -1,81 3,41 -15,17  

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857, mérési szint: nominális, attribútomok=klaszterek, Khi-négyzet 

próba AdjR=korrigált sztenderdizált rezídiumok, %=oszlopszázalék, a vizsgált tényező aránya a 

klaszterben 

 

Az egyes klaszterek között eltérések fedezhetők fel az alkalmazott kommunikációs stratégiák 

tekintetében. Míg az Elfogadóak és a Konfrontációkerülők az átlagnál gyakrabban kérik meg 
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szüleiket, ha valamit szeretnének (63,1% és 61,7%), az Akaratosak jóval ritkábban kérnek (32,2%), 

viszont az átlagnál gyakrabban alkudoznak (23,4%). Az Elfogadóak és a Konfrontációkerülők 

vitatják meg leginkább szüleikkel közösen, ha valamit szeretnének, míg az Akaratosak azok, akik 

legtöbbször egyszerűen megkapják azt, amit kérnek, bár az ő esetükben jellemző leginkább az is, 

hogy szüleik halogatják a választ. Nyíltan nemet leginkább az Érdektelenek szülei mondanak. Az 

Akaratosak az átlagnál jóval gyakrabban lesznek dühösek, ha nem kapják meg, amit kértek, míg ez 

az Elfogadóakra szinte egyáltalán nem jellemző. Leginkább az Érdektelenek azok, akik a szüleikből 

kiábrándulnak, ha kívánságuk nem teljesül. Az Elfogadóak szinte mindig beletörődnek szüleik 

döntésébe, ha azok elutasítják kérésüket, ami az Akaratosokra már csak korlátozott mértékben 

jellemző. (14. számú melléklet 19.-21. táblázat) 

 

4.5.5. A vásárlási-döntési folyamat szakaszának jellemzői 

 

Vizsgáltam, hogy a fiatalok vásárlási döntési körülményeit milyen tényezők és milyen mértékben 

befolyásolják. Górcső alá vettem az egyes termékek vásárlásának körülményeit, valamint az egyes 

családtagok szerepét egy adott termék vásárlási folyamatában. Célom volt feltárni, hogy a vásárlási 

folyamat során kik befolyásolják a megkérdezetteket, valamint, hogy az egyes termékek 

megvásárlása során kik befolyásolják őket. A vizsgált termékek köre itt is a szerepháromszögből 

ismert termékekre lett alapozva. 

 

 
30. ábra 

A vásárlás során befolyásoló személyes tényezők megoszlása 

Forrás: saját kutatás 2010, n=857, mérési szint: nominális 

 

Összességében látható, hogy többnyire termékfüggő, hogy ki befolyásolja a megkérdezetteket 

leginkább a vásárlási döntési folyamat során. Ez az átlagnál nagyobb arányban jellemző az 

Elfogadókra (68,1%) és a Konfrontációkerülőkre (59,4%). Az Érdektelenek döntenek 

leggyakrabban önállóan (24,8%), míg a Konfrontációkerülőket az Édesanyjuk az átlagnál jobban 

befolyásolja (16,7%). A barátok leginkább az Akaratosakat tudják befolyásolni (17,1%), legkevésbé 

a Konfrontációkerülőkre vannak barátaik hatással (2,8%). 
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33. táblázat 

A vásárlásban résztvevő személyek az említett termékek esetében a vásárlási döntés során 
 Saját 

magam 

Édes-

anyámmal 

együtt 

Édes-

apámmal 

együtt 

Az egész 

család 

együtt 

Édes-

anyám 

egyedül 

veszi 

Édes-

apám 

egyedül 

veszi 

Édesapám és 

édesanyám 

együtt veszi, de 

nélkülem 

Ruházati cikkek 

saját magamnak 
62,3% 46,9% 8,4% 10,9% 2,9% 0,5% 1,1% 

Cipő saját 

magamnak 
59,2% 42,4% 8,9% 9,5% 1,9% 0,2% 0,4% 

Tisztítószerek 9,5% 17,0% 2,9% 11,0% 51,0% 4,2% 17,7% 

Sportfelszerelés 38,6% 22,2% 14,2% 20,4% 5,0% 4,7% 6,0% 

Cukorkák, 

édességek 
51,7% 21,1% 4,7% 18,9% 24,5% 5,7% 8,8% 

Chipsek, 

rágcsálnivalók 
50,3% 19,4% 5,3% 19% 24,1% 4,7% 7,8% 

Üditők 44,2% 21,0% 6,2% 20,8% 24,2% 6,5% 10,2% 

Gyorsételek 51,6% 12,1% 6,3% 21,4% 13,7% 3,3% 6,8% 

Zöldségek 12,8% 20,9% 3,6% 17,2% 45,9% 6,9% 15,1% 

Gyümölcsök 16,0% 22,8% 4,6% 17,9% 43,5% 7,5% 14,1% 

Egyéb élelmiszerek 16,5% 20,4% 5,1% 26,2% 35,7% 6,0% 18,7% 

Kozmetikumok 44,2% 32,0% 1,8% 5,3% 30,6% 1,3% 6,2% 

Vény nélküli 

gyógyszerek 
17,6% 17,6% 3,5% 4,9% 50,% 8,9% 14,5% 

Televízió 4,2% 8,1% 9,6% 46,8% 6,8% 12,0% 22,4% 

Számítógép 9,9% 7,5% 13,4% 48,0% 4,9% 11,3% 14,6% 

Egyéb műszaki 

termékek 
11,1% 6,9% 11,7% 41,4% 6,9% 17,6% 18,1% 

Autó 3,3% 4,1% 6,5% 44,1% 5,0% 13,9% 27,2% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857, mérési szint: nominális 

 

Termékkörönként jól megfigyelhető az egyes családtagok szerepe az adott termék megvásárlása 

során. A saját részre történő ruházati cikkek (ruha, cipő, sportfelszerelés) esetében jól látszik, hogy 

a megkérdezett fiatalok leginkább saját maguk veszik meg a termékeket. Azon élelmiszerek 

esetében, melyek az egészséges életmódhoz korlátozottan járulnak hozzá (édességek, chipsek, 

rágcsálnivalók, üdítők, gyorsételek) szintén elsősorban egyedül döntenek a vásárlásról a fiatalok. 

Sajnos a zöldségek és gyümölcsök vásárlásában jóval kisebb részt vállalnak, ezeket a termékeket 

általában az édesanyák egyedül vásárolják leggyakrabban. Műszaki termékek esetében leginkább a 

közös családi döntésekben vesznek részt, önálló döntési helyzet kis százalékban fordul elő. 

Kozmetikumokat leginkább maguknak vesznek, míg a tisztítószerek vásárlásban csak kismértékű a 

szerepvállalásuk. 

 

Vizsgálatom tárgyát képezte, hogy a fiatalok miképpen próbálják meg szüleiket befolyásolni, 

illetve, hogy ez a befolyásolás mely termékekre milyen mértékben terjed ki. A vizsgált termékek 

mindegyike esetén megfigyelhető a fiatalok valamilyen szintű befolyásoló hatása. A nagyfokú 

befolyásolás olyan termékek esetében figyelhető meg, ahol valamilyen módon maguk a 

megkérdezettek is érintettek. 
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34. táblázat 

Fiatalok befolyásoló hatása az említett termékek esetében a vásárlási döntés során 

Ruházati cikkek saját magamnak 77,8% 

Cipő saját magamnak 76,8% 

Tisztítószerek 9,1% 

Sportfelszerelés 39,3% 

Cukorkák, édességek 42,2% 

Chipsek, rágcsálnivalók 42,6% 

Üditők 38,5% 

Gyorsételek 30,5% 

Zöldségek 13,7% 

Gyümölcsök 31,4% 

Egyéb élelmiszerek 20,5% 

Kozmetikumok 48,2% 

Vény nélküli gyógyszerek 14,1% 

Televízió 41,8% 

Számítógép 59,3% 

Egyéb műszaki termékek 42,4% 

Autó 33,4% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857, mérési szint: nominális 

 

A befolyásoló erő esetében felfedezhetőek női és férfi domináns termékek. A fiatal nők 

befolyásolási dominanciája viszonylag kevés termék esetében fedezhető fel, elsősorban a ruházati 

cikkek, cipők, kozmetikumok és vény nélkül kapható gyógyszerek esetében befolyásolják nagyobb 

arányban szüleiket. Az összes többi termék esetében a fiatal férfiak nagyobb arányban gyakorolnak 

hatást szüleikre, befolyásolva a vásárlás kimenetét, mint a fiatal nők. 

 

4.5.6. A családi Buying Center 

 

Külön vizsgáltam azt, hogy az egyes családtagok a családi beszerzési központban (Buying Center) 

milyen szerepet töltenek be egyes termékek megvásárlása során. Peter et al. (1999) alapján a családi 

beszerzési központon belül az alábbi szerepköröket különítettem el és vizsgáltam meg: 

kezdeményezők, szakértők, vásárlók, használók, márkaválasztók, információközvetítők, 

döntéshozók. Az egyes termékek a szerepháromszögben alkalmazott termékek alapján kerültek 

bevonásra a kutatásba. 
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35. táblázat 

A Buying Centerben betöltött feladatok 
 Kezdemé

nyezők 

 

Én 

kezdemé-
nyezem  a 

vásárlást 

Szakértők 

 
 

Én tudok a 

legtöbbet a 
termékről 

Vásárlók 

 
 

Én vásá-

rolom 
meg a 

terméket 

Használók 

 
 

Én 

használom 
a terméket 

Márka-

választók 

 

Én döntök 

arról, hogy 
milyen 

márkájú 

terméket 
vegyünk 

Információ

közvetítők 

 

Én keresek 

információt 
a 

termékről, 

mielőtt 
megvásá-

roljuk azt 

Döntés-

hozók 

 

Én döntök 

arról, hogy 
megvegyük-

e a 

terméket 
vagy sem 

 

 
 

Nincs 

semmilyen 
szerepem 

Ruházati 

cikkek saját 

magamnak 

40,1% 5,4% 13,2% 24,4% 5,6% 2,1% 8,5% 0,7% 

Cipő saját 

magamnak 
32,3% 6,7% 15,9% 25,6% 7,6% 2,5% 8,4% 1,1% 

Tisztítószerek 2,5% 1,8% 3,6% 4,9% 2,7% 3,8% 1,1% 79,7% 

Sport-

felszerelés 
14,9% 8,5% 7,2% 22,5% 8,4% 10,2% 8,2% 20,1% 

Cukorkák, 

édességek 
24,0% 5,3% 13,7% 15,4% 10,4% 4,0% 9,7% 17,5% 

Chipsek, 

rágcsálnivalók 
24,2% 5,0% 14,0% 15,6% 9,2% 3,4% 10,6% 17,9% 

Üditők 21,5% 5,2% 13,2% 14,3% 12,4% 4,2% 7,7% 21,5% 

Gyorsételek 23,5% 5,8% 12,7% 13,4% 7,8% 3,9% 8,0% 24,8% 

Zöldségek 8,0% 1,6% 5,1% 11,6% 4,8% 2,9% 3,9% 62,0% 

Gyümölcsök 12,6% 2,7% 6,4% 12,8% 6,1% 3,0% 5,0% 51,4% 

Egyéb 

élelmiszerek 
8,3% 3,1% 5,4% 13,6% 5,4% 3,7% 3,7% 57,0% 

Kozmetikum 20,1% 7,2% 10,0% 19,6% 7,2% 4,6% 4,2% 27,1% 

Vény nélküli 

gyógyszerek 
4,6% 2,4% 4,3% 8,6% 3,4% 6,2% 1,7% 68,9% 

Televízió 6,5% 11,2% 2,8% 14,7% 5,4% 18,8% 3,8% 36,9% 

Számítógép 9,6% 14,2% 1,4% 18,9% 6,8% 19,8% 4,1% 25,2% 

Egyéb 

műszaki 

termékek 

6,7% 11,6% 2,6% 12,4% 5,2% 19,3% 4,8% 37,5% 

Autó 3,9% 6,2% 1,3% 4,5% 3,2% 15,7% 3,2% 62% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=857, mérési szint: nominális 

 

Összességében megállapítható, hogy a fiatalok szerepe a családi Buying Centerben 

termékkörönként nagyon eltérő. Leginkább kezdeményezőként, használóként, vásárlóként jelennek 

meg, de az is sok esetben megfigyelhető, hogy semmi szerepük nincs a vásárlási-döntési 

folyamatban. A szerepek részben függenek a klasztertagságtól, azonban a demográfiai tényezők 

nem bizonyultak meghatározónak. 

 

Ruhaneműk esetében az Akaratosak az átlagnál nagyobb mértékben kezdeményezik a vásárlást, az 

Érdektelenek pedig sokkal inkább jelennek meg szakértőként. Érdekes módon ők azok, akiknek 

ugyanakkor a legnagyobb arányban nincs szerepük a vásárlás során a többi klaszterhez viszonyítva. 

Cipővásárlás esetén leginkább az Elfogadóak, akik kezdeményezőként jelennek meg, az 

Érdektelenek hasonlóan a ruhaneműk vásárlásához az átlagosnál nagyobb mértékben töltik be a 

szakértő szerepet és nagyobb arányban maradnak ki teljes mértékben a vásárlási folyamatból.  

 

A tisztítószerek és vény nélküli gyógyszerek esetében a fiatalok többnyire semmilyen szerepet nem 

töltenek be a vásárlásban, ez különösen igaz mind a két termékkör esetén az Elfogadóak klaszterére. 

(83,9% és 72,7%) Sajnos a zöldségek és gyümölcsök esetén szintén megfigyelhető, hogy az esetek 

több, mint felében a megkérdezettek semmilyen szerepet nem töltenek be a vásárlási folyamatban. 
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Ez a jelenség az átlagnál gyakrabban figyelhető meg az Akaratosak klaszterében, akiknek 

zöldségeknél 66,1%-a, gyümölcsöknél 57,8%-a nem vesz részt egyáltalán a folyamatban. 

 

Az egészséges életmódhoz kevésbé hozzájáruló termékek esetében azonban változatosabb 

szerepekkel találkozunk. Kezdeményező szerepben legtöbbször az Akaratosak és érdekes módon a 

Konfrontációkerülők jelennek meg, az információkeresésben legkevésbé a Konfrontációkerülők 

vesznek részt, de a többi klaszter tagjainak szerepe sem meghatározó. A konfrontációkerülők 

szakértői szerepben is megjelennek, míg az Érdektelenek minden ilyen termék esetében 

márkaválasztóként tűnnek ki leginkább. Döntéshozó szerepben elsősorban az Akaratosak és az 

Elfogadóak jelennek meg. 

 

Kozmetikumok esetében a fiatalok a legtöbb szerepkörben nem jelennek meg markánsan, a 

Konfrontációkerülők az átlagnál gyakrabban szakértők, míg az Akaratosak inkább márkaválasztók. 

Műszaki termékek vásárlása esetén sok esetben semmilyen szerepet nem töltenek be a megkérdezett 

fiatalok. Amennyiben van szerepük a vásárlás során, akkor leginkább információkeresőként 

jelennek meg, ez televízió és egyéb műszaki termékeknél az Elfogadókra, míg számítógép esetében 

a Konfrontációkerülőkre jellemző leginkább. Használóként leginkább a Konfrontációkerülők, míg 

szakértőként az Érdektelenek jelennek meg. 
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4.6. Országos kvantitatív kutatások összehasonlítása, konklúziói 

 

A felnőtt és fiatal mintán két külön kérdőív került lekérdezésre, de ezek tartalmukban megegyeztek. 

A különbség abból fakadt, hogy a két kérdőív a megkérdezettek sajátosságait, különböző 

nézőpontjait veszi figyelembe, hiszen ugyanaz a személy más szerepet tölt be ha házastárs és más 

szerepet, ha szülőként jelenik meg a vásárlási döntési folyamatban. Ebből kifolyólag szükségesnek 

tartom a kapott eredmények összevetését, összefüggések, hasonlóságok keresését és bemutatását. 

Szükségesnek tartom az egyes vizsgálati szempontok különböző nézőpontokból való megközelítését 

és azok összehasonlító elemzését. 

 

 

4.6.1. Általános vásárlási szokások 

 

A kutatások eredményei alapján megállapítható, hogy mind a felnőtt, mind a fiatal lakosság 

leggyakrabban heti két-három alkalommal vásárol, ez a felnőttek 40,9%-ára, míg a fiatalok 35,8%-

ra jellemző. Mindkét vizsgált mintára jellemző, hogy tagjai leginkább 10-30 percet töltenek 

vásárlással, az ennél kevesebb vagy jóval több időt vásárlásra fordítók aránya viszont mindkét 

esetben a férfiak közül került ki nagyobb arányban.  

 

 

36. táblázat 

Vásárlással töltött idő a két mintában 
 Felnőtt lakosság Fiatal felnőtt lakosság 

10 percnél kevesebb 7,7% 8,9% 

10-20 perc 27,8% 25,9% 

20-30 perc 26,4% 17,5% 

30-40 perc 16,6% 13,6% 

40-50 perc 10,0% 7,2% 

50-60 perc 5,7% 7,9% 

60 percnél több 5,8% 18,9% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944, N=857 

 

A felnőttek leggyakrabban saját maguk járnak vásárolni (46,4%), míg a fiatalok legtöbbször 

barátaikat viszik magukkal vásárlásaik során. A felnőttek gyermekeiket és barátaikat mindössze az 

esetek 15,2%-ban viszik magukkal. Mind a felnőttek, mind a fiatalok esetében az egyes klaszterek 

között eltérések mutatkoznak a vásárlás során elsődlegesen jelen levő személyek tekintetében, ez 

különösen a fiataloknál figyelhető meg, az Érdektelenek elsősorban saját társaságukat, az 

Elfogadóak az édesanyjukat, míg a Konfrontációkerülők és az Akaratosak a barátaikat részesítik 

előnyben, ha vásárolni indulnak. 
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4.6.2. A vásárlási-döntési folyamat információkeresési szakaszának jellemzői 

4.6.2.1. Személyes források 

 

Az információkeresési szakaszban az egyéneket számos tényező befolyásolhatja, melyek 

származhatnak személyes, kereskedelmi, közszolgálati vagy tapasztalati forrásból. A személyes 

források tekinthetők a leghatékonyabbnak, megerősítő és értékelő szereppel is bírnak. A személyes 

források tekintetében mindkét mintán vizsgáltam mind a családtagok, mind pedig egyéb a családon 

kívül álló személyek befolyásoló erejét. 

 

Mindkét minta tekintetében megfigyelhető, hogy legtöbb esetben terméktől függ az, hogy az egyes 

források mekkora befolyásoló erővel bírnak. A felnőtt minta esetében megfigyelhető, hogy 

általánosságban a házastársak bírnak legnagyobb befolyásoló erővel, de gyakori a barátok befolyása 

is. Gyakran egyedül döntenek a megkérdezett felnőttek. A gyerekek és más családtagok befolyása 

nem jelentős. A fiatalok leggyakrabban saját maguk döntenek vásárlásaik során, ha valaki 

befolyásolja őket, akkor az leginkább az édesanyjuk vagy a barátaik. Az édesanyák befolyásoló 

ereje erőteljesebben a konfrontációkerülők esetében jelenik meg, míg az Akaratosak és 

Érdektelenek klasztere az, ahol a barátok befolyásoló ereje magasabb az átlaghoz képest. 

 

4.6.2.2. Kereskedelmi források 

 

Mivel a kereskedelmi források tájékoztató jellegük mellett aktív részét képezhetik az 

információkeresésének, fokozott figyelmet váltanak ki, így kutatásaim során ezen eredmények 

megismerésére is nagy hangsúlyt fektettem. 

 

A felnőtteket általánosságban leginkább a televízió reklámok (41,1%), míg a fiatalokat az üzleten 

belül elhelyezett POS,POP eszközök (38,7%) befolyásolják leginkább. Mindkét minta esetében a 

televízió, az üzleten belül elhelyezett POS, POP eszközök és a sajtóhirdetések bizonyultak a 

leginkább befolyásoló tényezőnek. Az online kereskedelmi forrásokra a fiatalok minden esetben 

nyitottabbak, de a felnőtt lakosság sem negálja ezen marketingkommunikációs eszközök hatását. 

Érdekes viszont, hogy az egyes termékek vásárlása során nem minden esetben ugyanazok az 

eszközök befolyásolják legnagyobb mértékben a felnőtteket, illetve a fiatalokat. 

  



 

 

111 

 

37. táblázat 

Leginkább és legkevésbé befolyásoló kereskedelmi források az információkeresés folyamán a 

vizsgált termékek esetében a felnőtt és fiatal lakosság tekintetében 
 Felnőtt lakosság Fiatal felnőtt lakosság 

 leginkább befolyásoló 

tényező 

legkevésbé 

befolyásoló 

tényező 

leginkább 

befolyásoló 

tényező 

legkevésbé 

befolyásoló 

tényező 

Ruházati cikkek saját 

magamnak 

akció, leárazás 

45,1% 

fórum, blog 

1,4% 

akció, leárazás 

32,5% 

nyereményjáték 

0,2% 

Cipő saját magamnak akció, leárazás 

37,2% 

fórum, blog 

1,4% 

akció, leárazás 

26,3% 

nyereményjáték 

0,2% 

Tisztítószerek televízió reklám 

29,6% 

internetes hirdetés 

0,6% 

televízió reklám 

37,4% 

nyereményjáték 

1,2% 

Sportfelszerelés akció, leárazás 

23,8% 

nyereményjáték 

1,1% 

újság, magazin 

hirdetés 
18,8% 

nyereményjáték 

1,2% 

Cukorkák, édességek POS, POP eszközök 

24,1% 

internetes hirdetés 

0,1% 

televízió reklám 

29,9% 

internetes 

hirdetések 
0,8% 

Chipsek, 

rágcsálnivalók 

POS, POP eszközök 

23,3% 

internetes hirdetés 

0,3% 

fórum, blog 
0,3% 

televízió reklám 

31,1% 

fórumok, blogok 

1,2% 

Üditők akció, leárazás 

22,7% 
POS, POP eszközök 

22,7% 

internetes hirdetés 

0,2% 

televízió reklám 

28,9% 

nyereményjáték 

1,4% 
internetes 

hirdetések 

1,4% 

Gyorsételek POS, POP eszközök 

20,2% 

nyereményjáték 

1,1% 

televízió reklám 

24,0% 

nyereményjáték 

0,4% 

Zöldségek POS, POP eszközök 

24,1% 

internetes hirdetés 

0,2% 
nyereményjáték 

0,2% 

üzleten belül 

elhelyezett 
eszközök 

19,9% 

nyereményjáték 

0,8% 

Gyümölcsök POS, POP eszközök 
25,9% 

nyereményjáték 
0,1% 

üzleten belül 
elhelyezett 

eszközök 

20,6% 

nyereményjáték 
0,8% 

Egyéb élelmiszerek akció, leárazás 
24,1% 

fórum, blog 
0,7% 

üzleten belül 
elhelyezett 

eszközök 

18,6% 

nyereményjáték 
1,3% 

Kozmetikumok televízió reklám 

23,8% 

nyereményjáték 

0,2% 

fórum, blog 

0,2% 

televízió reklám 

30,1% 

nyereményjáték 

0,6% 

Vény nélküli 

gyógyszerek 

televízió reklám 

30,1% 

nyereményjáték 

0,2% 

televízió reklám 

28,6% 

nyereményjáték 

0,6% 

Televízió akció, leárazás 
23,1% 

nyereményjáték 
1,1% 

televízió reklám 
20,6% 

nyereményjáték 
1,2% 

Számítógép termék honlapján 

található információ 
21,5% 

nyereményjáték 

1,2% 

újság, magazin 

hirdetés 
15,9% 

nyereményjáték 

1,1% 

Egyéb műszaki 

termékek 

akció, leárazás 

23,1% 

nyereményjáték 

1,1% 

újság, magazin 

hirdetés 

15,5% 

nyereményjáték 

0,8% 

Autó termék honlapján 

található információ 

18,4 % 

nyereményjáték 

1,6% 

televízió reklám 

19,9% 

fórumok, blogok 

3,1% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944, N=857, mérési szint: nominális 
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A felnőtt és fiatal lakosság tekintetében különösen bizonyos élelmiszerek valamint műszaki 

termékek esetében figyelhető meg, hogy más eszközök befolyásolják őket leginkább vásárlásaik 

során. Míg cukorkák, chipsek, üdítők esetében a felnőtteket leginkább az üzleten belül elhelyezett 

eszközök befolyásolják leginkább, addig a fiatalok ezen termékek esetében elsődlegesen a televízió 

reklámokat tekintik mérvadónak. Érdekes módon a műszaki termékek esetében a fiatalok a 

klasszikus médiumokat részesítik előnyben, míg a felnőttek nyitottabbak a honlapon található 

információkra, valamint egyéb eladásösztönző eszközökre (akció, leárazás). 

 

4.6.2.3. Közszolgálati és tapasztalati források 

 

A termék szakértőinek véleménye az információgyűjtési folyamat során szintén befolyásoló 

tényezőként jelenik meg, melynek hatásának mérését kutatásom során fontosnak tartottam 

megvizsgálni. Mind a felnőtt, mind a fiatal felnőtt lakosság esetében megfigyelhető, hogy a 

megkérdezettek egy része elsődlegesen a termék szakértőinek szavára hallgat, amikor vásárol. Ez az 

arány a felnőtt lakosság esetében valamivel magasabb: átlagosan a felnőttek 16,4%-a, míg a fiatalok 

10,4%-a hallgat elsődlegesen a termék szakértőinek szavára, amikor vásárol. A felnőtt lakosság 

esetében nagyon nagy eltérések tapasztalhatók klaszterenként ebben a tekintetben. A Házastársukkal 

közösen döntők klasztere különösen fogékony a termék szakértőinek véleményére, 57,4%-uk 

hallgat elsődlegesen a termék szakértőinek szavára. A Harmóniára törekvők is az átlagosnál 

fogékonyabbak (32,9%), míg az Akaratosak egyáltalán nem hallgatnak a szakértőkre. A fiatalok 

esetében nem figyelhető meg ekkora különbség az egyes klaszterek között. 

 

A termék kipróbálásához, vizsgálatához és használatához köthető források összessége adja a 

tapasztalati forrásokat, melyek közül a reklámokban, hirdetésekben látottak alapján történő 

kipróbálást vizsgáltam. A megkérdezett felnőttekre egy ötfokozatú skálán mérve inkább nem 

jellemző (2,41), hogy a reklámokban, hirdetésekben látottak alapján próbáljanak ki egy termékek, 

míg ez az érték a fiatalok esetében egy kicsit magasabb (2,6). Mindkét minta esetében az 

Érdektelenek klasztere az, amelyre különösen nem jellemző, hogy ilyen hatásra próbáljanak ki egy 

terméket. 

 

4.6.3. A vásárlási-döntési folyamat alternatívák értékelése szakaszának jellemzői 

 

A vásárlási-döntési folyamat alternatíva értékelési szakaszát tekintve elsősorban a családtagok 

befolyásoló szerepét, a családtagok által alkalmazott kommunikációs stratégiákat vizsgáltam. 

 

A felnőtt lakosságra jellemző, hogy általában keresztülviszik az akaratukat, véleményüket többnyire 

sikerül elfogadtatniuk családtagjaikkal. Általában nehéz őket befolyásolni, de házastársuk 

véleményére inkább hallgatnak. A gyerekek akaratának van, hogy engednek, de általában nem a 

gyerek dönt arról, hogy mit vegyen a család. Érdekes módon a megkérdezett fiatalok inkább 

keresztülviszik az akaratukat saját bevallásuk szerint, de fontos számukra, hogy szüleikkel a 

kapcsolatuk harmonikus legyen. Változatos kommunikációs stratégiákat alkalmaznak. A fiatalok 

leginkább megkérik szüleiket, ha valamit szeretnének (50,8%), megpróbálják őket ész érvekkel 

meggyőzni (34,7%), de a könyörgés és alkudozás kevésbé jellemző rájuk. Elhanyagolható azok 

aránya is, akik inkább nem kérnek semmit annak érdekében, hogy a konfliktusokat elkerüljék. A 

szülők többnyire partnerként kezelik a gyermekeiket és közösen megvitatják, ha gyermekük valamit 

meg szeretne magának vetetni, ritkán mondanak nyíltan nemet (5,6%), de előfordul, hogy 

halogatják a választ (11,7%), sőt az is, hogy egyszerűen megveszik, amit gyermekük kér (15,1%). A 

fiatalok többnyire beletörődnek szüleik döntésébe (67,1%), de sok esetben válnak dühössé is 

(27,8%), viszonylag ritkán fordul viszont elő, hogy szüleikből kiábrándulnak (5,1%). A felnőttek 

esetében a megkérdezettek gyermekeinek fele legtöbbször egyszerűen megkéri szüleit, ha valamit 
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szeretne magának megvetetni. 18,5% ész érvekkel próbálja szüleit meggyőzni, míg 14,9% 

alkudozik. A szülők 76,4% megvitatja gyermekével, ha az valamit szeretne megvetetni magának, 

11,5% megveszi, amit gyermeke kér, 6,3% nyíltan nemet mond, míg 5,8% halogatja a választ. A 

gyerekek 73,3%-a elfogadja, ha szülei elutasítják kérését, 21,8% dühös lesz, 4,9% pedig kiábrándul 

szüleiből. Összességében jól látható, hogy a felnőtt és fiatal lakosság a két különböző nézőpont 

ellenére hasonlóan látja az alkalmazott kommunikációs stratégiák gyakoriságát. 

 

4.6.4. A vásárlási-döntési folyamat szakaszának jellemzői 

 

Kutatásaim során vizsgáltam, hogy a megkérdezettek vásárlási döntési körülményeit milyen 

tényezők és milyen mértékben befolyásolják. Vizsgáltam, hogy bizonyos termékeket milyen 

körülmények között vásárolnak a megkérdezettek. Kutattam, hogy az egyes családtagok milyen 

szerepet töltenek a vásárlási döntési folyamat során, hogyan befolyásolják egymást és az egyes 

termékek megvásárlása során kivel vásárolnak leggyakrabban. A vizsgált termékek körét mindkét 

kutatás esetében a szerepháromszög modell által vizsgált termékekre alapoztam. 

 

Mindkét vizsgált csoport esetében megfigyelhető, hogy leginkább termékfüggő, hogy ki 

befolyásolja őket a vásárlásaik során: a felnőttek 60,9%-a, míg a fiatalok 56,73%-a nyilatkozott így. 

A felnőttek az esetek 12,39%-át senki nem befolyásolja a vásárlásaik során, ez a fiatalok 15,67%-ra 

jellemző. A felnőttek esetében megfigyelhető a házastársak befolyásoló hatása, átlagosan 18,54%-

ukra jellemző, hogy partnerük befolyásolja őket leggyakrabban. Viszonylag kicsi azon szülők 

aránya, akiket elsősorban gyermeke befolyásolja vásárlásai során. Valamivel magasabb ez az arány 

a Harmóniára törekvők klasztere esetében. A gyermekeket ennél magasabb arányban befolyásolja 

elsősorban az édesanyjuk, a Konfrontációkerülőkre ez különösen jellemző. Az édesapák befolyásoló 

ereje ennél jóval kisebb, mindössze 2,57%-ban befolyásolják elsősorban gyermekeiket azok 

vásárlásaik során. A barátok a felnőttek esetében csak nagyon ritkán jelennek meg elsődleges 

befolyásolóként, míg a fiatalok esetében ez az arány magasabb 9,47%. 

 

Termékkörönként megfigyelhető, hogy az egyes családtagok más és más szerepeket töltenek be. A 

saját részre vett ruházati cikkek, cipők és kozmetikumok esetében leginkább saját maguk veszik 

ezeket a megkérdezettek. Műszaki termékek esetében a felnőttek leginkább a házastársukkal 

közösen döntenek, a fiatalok a közös családi döntésekben vesznek részt leginkább. Élelmiszerek 

esetében figyelhető meg leginkább a gyermekek befolyásoló hatása ez mindkét vizsgált minta 

esetében egyértelműen kirajzolódik. Azon élelmiszereket, amelyek az egészséges életmódhoz 

kevésbé járulnak hozzá, a felnőttek saját bevallásuk szerint gyermekükkel vagy egész családjukkal 

együtt vásárolják meg. A fiatalok saját bevallásuk szerint leginkább saját maguk döntenek ezen 

termékek megvásárlásáról. A zöldségek és gyümölcsök vásárlása esetén a gyerekek befolyásoló 

hatása alacsony. 
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38. táblázat 

Gyermekek befolyásoló hatása az említett termékek esetében a vásárlási döntés során felnőtt 

és fiatal minta alapján 

 Felnőttek Fiatalok 

Ruházati cikkek saját 

magamnak 
17,2% 77,8% 

Cipő saját magamnak 9,6% 76,8% 

Tisztítószerek 3,5% 9,1% 

Sportfelszerelés 20,2% 39,3% 

Cukorkák, édességek 69,5% 42,2% 

Chipsek, rágcsálnivalók 65,7% 42,6% 

Üditők 52,4% 38,5% 

Gyorsételek 29,8% 30,5% 

Zöldségek 17,9% 13,7% 

Gyümölcsök 37% 31,4% 

Egyéb élelmiszerek 25% 20,5% 

Kozmetikumok 13,2% 48,2% 

Vény nélküli gyógyszerek 3,2% 14,1% 

Televízió 15,7% 41,8% 

Számítógép 27,1% 59,3% 

Egyéb műszaki termékek 18,5% 42,4% 

Autó 11,3% 33,4% 

Forrás: saját kutatás, 2010, N=944, N=857, mérési szint: nominális 

 

A vizsgált termékek mindegyike esetében megfigyelhető a gyermekek valamilyen szintű befolyása a 

vásárlási döntési folyamatra, de jól látható, hogy a két fél a befolyásoló erejét sok esetben eltérő 

mértékűnek ítéli meg. Kiemelkedő a befolyásoló ereje a gyermekeknek azon élelmiszerek esetében, 

amelyek az egészséges étrendhez kevésbé járulnak hozzá pozitívan. Ugyanakkor azt is észre kell 

vennünk, a gyümölcsök, zöldségek és egyéb élelmiszerek vásárlásában is van szerepük. Szintén 

megállapítható, hogy a műszaki termékek esetében is van észrevehető befolyása a gyerekeknek a 

vásárlási-döntési folyamatra. 

 

4.6.5. A családi Buying Center 

 

Kutatásaim során próbáltam feltárni, hogy az egyes családtagok a családi beszerzési központban 

milyen szerepet töltenek be az egyes vizsgált termékek esetében. A vizsgált szerepkörök az alábbiak 

voltak: kezdeményezők, szakértők, vásárlók, használók, márkaválasztók, információközvetítők, 

döntéshozók. Az egyes termékek a kutatás többi részéhez hasonlóan a szerepháromszögben 

alkalmazott termékek alapján kerültek bevonásra. 

 

Mind a felnőttek, mind pedig a fiatalok változatos szerepeket töltenek be a családi Buying 

Centerben. A felnőttek leginkább vásárlóként, kezdeményezőként vagy döntéshozónként, míg a 

fiatalok leginkább kezdeményezőként, használóként, vásárlóként jelennek meg. Sok esetben 

előfordul, hogy nincs semmilyen szerepük a vásárlási folyamatban a megkérdezetteknek. A 

szerepek bizonyos mértékben függenek a terméktől, a klasztertagságtól és a nemtől is, viszont más 

szociodemográfiai tényezők, mint az anyagi helyzet, a településtípus, vagy a kor nem határozzák 

meg a családi Buying Centerben betöltött szerepet. 

 

A felnőtt megkérdezettek ruházati cikkek esetében elsősorban kezdeményezőként, vásárlóként és 

használóként jelennek meg. A márkaválasztás inkább a férfiakra jellemző, akkor is, ha feleségük 

részére történik a vásárlás. A férfiak több mint felének nincs semmilyen szerepe a saját részre 

történő ruhavásárlás során, ami azt jelenti, hogy a férfiak egy része saját ruházati cikkeinek 
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megvásárlásában egyáltalán nem vesz részt. Ez az arány a cipővásárlás esetén még jóval magasabb. 

A sportfelszerelések vásárlásában jelentősebb szerep jut a férfiaknak, leginkább szakértőként, 

használóként, márkaválasztóként vagy kezdeményezőként jelennek meg. A nők ebben az esetben 

információközvetítőként és döntéshozóként jelennek meg. 

 

A vegyi áruk esetében egyértelműen a nők dominálnak. A kozmetikumok esetében a férfiaknak 

szinte egyáltalán nincs közük a vásárláshoz. A vény nélküli gyógyszerek esetében is egyértelműen a 

nők a kezdeményezők, a márkaválasztók és a vásárlók is, viszont a férfiak nagyobb arányban 

jelennek meg használóként. A műszaki termékek esetében a helyzet pont fordított: televízió és 

számítógép vásárlás során a nők többnyire semmilyen szerepet nem töltenek be. Az autóvásárlás 

során is egyértelműen a férfiak dominálnak, de ebben az esetben a nők információközvetítőként 

jelen vannak a vásárlási folyamatban. 

 

Élelmiszerek esetében a nők egyértelműen kezdeményezők, szakértők, vásárolók, márkaválasztók, 

információközvetítők és döntéshozók, míg a férfiak az egyéb élelmiszereket kivéve használóként 

jelennek meg. A nők márkaválasztó szerepe az élelmiszereknél csak a gyorséttermek esetében nem 

érvényesül, itt a férfiak nagyobb arányban jelennek meg márkaválasztóként. Érdemes azt is 

megjegyeznünk, hogy bár a férfiak nagy arányban jelennek meg használóként, a szerepük 

kezdeményezőként semelyik esetben sem domináns. 

 

A fiatalok ruhanemű vásárlás során leginkább kezdeményezőként, használóként esetleg vásárlóként 

jelennek meg. A tisztítószerek és vény nélküli gyógyszerek esetében a fiatalok többnyire semmilyen 

szerepet nem töltenek be a vásárlásban. Sajnos a zöldségek és gyümölcsök esetén szintén 

megfigyelhető, hogy az esetek több mint felében a megkérdezettek semmilyen szerepet nem 

töltenek be a vásárlási folyamatban.  

 

Az egészséges életmódhoz kevésbé hozzájáruló termékek esetében változatosabb szerepekkel 

találkozunk. A fiatalok leginkább kezdeményezőként, vásárlóként és használóként jelennek meg a 

folyamatban, de lehetnek márkaválasztók is. Kozmetikumok esetében a fiatalok nem jelennek meg 

markánsan a döntési folyamatban, szakértőként és márkaválasztóként lehet velük találkozni. 

Műszaki termékek esetében többnyire semmilyen szerepet nem töltenek be a megkérdezettek, 

amennyiben igen, akkor leginkább információközvetítőként, szakértőként esetleg használóként 

jelennek meg. 

 

4.6.6. Az országos kvantitatív kutatások hipotéziseinek vizsgálata 

 

Változatos kommunikációs stratégiákat alkalmaznak, mind a fiatalok, mind a felnőttek. Általában a 

„hevesebb érzelmektől” mentes kommunikációs stratégiákat részesítik előnyben, de ettől 

függetlenül kimutathatóan megjelennek a változatosabb kommunikációs formák, még ha kisebb 

arányban is. Különböző módon kérik meg a gyermekek szüleiket, ha valamit akarnak, ezáltal a H3a 

és H3b hipotézist elfogadhatjuk és megtarthatjuk. A szülők változatos módon reagálnak gyermekeik 

kéréseire, ritkán mondanak nyíltan nemet, vagy megvitatják gyermekükkel a választ, vagy 

halogatják a reakciót. A gyerekek ezen válaszokra szintén változatosan reagálnak: többnyire 

beletörődnek a döntésbe, de az is megfigyelhető, hogy dühössé válnak, vagy kiábrándulnak 

szüleikből. Jól látható, hogy mind a H4a, mind a H4b hipotézis megerősítést nyert. A kutatás 

eredményei egyértelműen mutatják, hogy a megkérdezett fiatalokat és felnőtteket nagymértékben 

befolyásolják személyes tényezők, főképpen családtagok, de szakértők és barátok is. A befolyásolás 

azonban nem személyes forrásokra is egyértelműen kiterjed, különböző médiumokra és egyéb 

marketingkommunikációs eszközökre. Ezek jelentős befolyásoló erőt jelentenek a vásárlási 

folyamat során így a H5 hipotézis is megerősítést nyert. Annak függvényében, hogy milyen 

kommunikációs stratégiákat alkalmaznak a felnőttek illetve a fiatal felnőttek, kutatásaim során 
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különböző klasztereket alkottam meg a két csoport esetében. A felnőtteknél 5 különböző klasztert 

alkottam meg: Házastársukkal közösen döntők (N=261), Érdektelenek (N=84), Akaratosak 

(N=214), Harmóniára törekvők (N=324), Önzők (N=61). A fiatalok esetében négy különböző 

klasztert különítettem el: Elfogadóak (N=301), Érdektelenek (N=134), Konfrontációkerülők 

(N=180), Akaratosak (N=235). Mindkét esetben láthatjuk, hogy a vizsgált csoportok jól 

szegmentálhatóak az általuk alkalmazott kommunikációs stratégiák tekintetében. Így a H6a és H6b 

hipotézis is megerősítést nyert. Kutatásaim elején feltételeztem, hogy az alkalmazott 

kommunikációs stratégia szoros összefüggést mutat a megkérdezettek demográfiai jellemzőivel: 

nemével, lakhelyével és anyagi helyzetével. Azonban kutatásaim egyértelműen azt mutatták, hogy 

ezen változók valamint az alkalmazott kommunikációs stratégiák között Cramer féle asszociációs 

együttható vizsgálata során gyakorlatilag semmilyen kapcsolat nem fedezhető fel, ebből kifolyólag 

a H7 hipotézist el kellett vetnem. 

 

 

A családtagok változatos szerepeket töltenek be a vásárlási-döntési folyamatokban, ahogy azt a 

kutatás is megerősítette. A családtagok lehetnek kezdeményezők, szakértők, vásárlók, használók, 

márkaválasztók, információközvetítők vagy döntéshozók. Különböző termékek esetében ezek a 

szerepek eltérően alakulnak, de összességében a társadalomban is élő sztereotípiák egyértelműen 

felfedezhetőek. A H8 hipotézis ezáltal megerősítést nyert. Terméktípusonként eltérő a családtagok 

szerepe a vásárlási-döntési folyamatban, attól függően, hogy milyen szerepük van az adott termék 

vásárlása és fogyasztása során, nagyon különbözőképpen viselkedhetnek, amely megállapítás 

egyúttal megerősíti a H9 hipotézist.  

 

Kutatásaim során fontosnak tartottam a gyermekek szerepének tanulmányozását. Vizsgáltam, hogy 

mely termékek esetében mutatható ki a gyermekek befolyásolása. Az eredmények azt mutatják, 

hogy minden olyan termék esetében, melyhez a gyerekek szorosabban kötődnek a létük vagy 

szabadidő eltöltésük révén, kimutatható a gyerekek egyértelmű befolyása a döntési folyamatra. 

Azon termékek esetében, melyek nem köthetők egyértelműen a gyerekek valamilyen közvetlen 

érdekéhez a befolyásuk nem egyértelmű, sok esetben nem is mutatható ki. Ezek az eredmények 

megerősítik a H10 és H11 hipotézist. A fiatalok jól befolyásolhatóak és ezt a kutatási eredmények is 

alátámasztják. Kiválóan el lehet őket érni különböző médiumokon keresztül, de fogékonyak a BTL 

marketingkommunikációs eszközökre és ezek hatását a vásárlási-döntési folyamataikra többnyire fel 

is ismerik. Ezáltal a H12 hipotézis is megerősítést nyert. 

 

4.7. A koncepció modell egyes elemeinek kvalitatív vizsgálata 

 

A koncepció modell egyes elemeinek vizsgálatát szükségesnek tartottam kvalitatív módszerekkel is 

vizsgálni, mivel a kérdőíves megkérdezés szigorú, kötött volta nem, vagy csak nagyon korlátozott 

mértékben enged teret a fogyasztó ettől eltérő gondolatainak kifejtésére. Mivel a vizsgálati terület 

jellegénél fogva sok esetben „soft” elemeket is tartalmaz, így a kvalitatív kutatással próbáltam az 

esetleges hiányosságokat pótolni, valamint a kapott eredményeket tovább erősíteni. Ennek 

érdekében triád interjús megkérdezéseket folytattam le olyan családokkal, ahol legalább egy,18 év 

alatti eltartott gyermek található a családban. A családok kor és nem szerinti összetételét részletesen 

a 7. számú mellékletben mutatom be. A kutatás célja az elméleti modell érvényességének 

vizsgálatán túl a családon belüli vásárlási-döntési folyamatok, az ezzel kapcsolatos mögöttes 

összefüggések feltárása volt. A vásárlási-döntési folyamatok során alkalmazott kommunikációs 

stratégiák, valamint a szerepdominancia vizsgálata is kiemelt jelentőségű volt a kutatás során. 

 

A vizsgálatban résztvevő családok kor és gyerekszám, valamint egyéb szociodemográfiai tényezők 

szerinti összetétele elég változatos volt, egyértelmű összefüggés a szociodemográfiai tényezők, 

valamint az adott válaszok hasonlósága, mibenléte között azonban nem igazán fedezhető fel. A 
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hasonlóságok sokkal inkább a szerepdominancia valamint a kommunikációs stratégiák mentén 

alakultak ki. 

 

 

 

 
31. ábra 

A vásárlással kapcsolatos asszociációk szófelhője 

Forrás: saját kutatás, N=32 

 

A vásárlással kapcsolatosan rengeteg asszociációval találkoztam a megkérdezettek esetében. 

Összességében jól látható, hogy a megkérdezett családoknak a pénz, illetve a pénzköltés jut 

elsődlegesen eszébe a vásárlásról. Az asszociációk, mint negatív, mind pedig pozitív tartalmúak. 

Egyértelműen megállapítható, hogy akik a vásárlást pénzköltésként és kényszerként élik meg, ők 

általában negatív tartalmú asszociációkkal bírnak (pl.: drágaság, rossz, tömeg, idegeskedés, 

kötelező, cipekedés, nyűg stb.), míg akik számára a vásárlás öröm, azoknak sokkal inkább pozitív 

gondolatok jutnak eszébe a vásárlásról (pl.: szórakozás, időtöltés, minőség, kellemes, elégedettség, 

kényelem stb.). 

 

Általános vásárlási szokásaikat tekintve megállapítható, hogy szinte napi szinten, de legalább heti 3-

4 alkalommal vásárolnak a kutatásban résztvevők, természetesen ez általában a napi fogyasztási 

cikkekre jellemező. Tartós fogyasztási cikkeket, valamint egyéb nagy kockázatú és időigényes 

vásárlásokat (pl.: nyaralás, lakberendezés, ház, autó stb.) ritkábban eszközölnek a megkérdezettek. 

Napi fogyasztási cikkek esetében általában 15-30 percet töltenek vásárlással, míg tartós fogyasztási 

cikkek esetében átlagosan 2-3 óra ez az időtartam. Az időigényes, nagy kockázattal járó termékek 

megvásárlása akár hetekig, hónapokig is eltart, bár volt, aki úgy nyilatkozott, hogy számára 10 perc 

és 2 óra közötti időtartam alatt dől el, hogy hová megy nyaralni. 

 

Jól körvonalazható, hogy a napi bevásárlásokat leginkább a nők végzik egyedül, míg a heti, havi 

nagybevásárlásokban a férjek és a gyerekek is gyakran részt vesznek. A mélyinterjúkból láthatjuk, 

hogy ezek a vásárlások egyfajta családi közös programként jelennek meg. Érdekes módon sok 

családnál a szülők még mindig megjelennek befolyásoló erőként és előfordul, hogy elkísérik a 

felnőtt gyermekeiket vásárolni. A közös vásárlás a családok többségénél jellemző, általában a 

nagybevásárlások esetében fordul elő leggyakrabban. Minden olyan termék megvásárlása is 

általában közösen történik, amely az egész családé, vagy ahol az egész család véleménye számít, 

mint például a lakberendezési tárgyak, autó, műszaki termékek, ruhák megvásárlása. A vásárlások 
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zömét azonban elsősorban a nők végzik családon belül, általában minden a háztartás fenntartásához 

szükséges termék megvásárlására rájuk hárul, mint az élelmiszerek, vegyi áruk, kozmetikumok, 

állateledel vagy gyógyszerek. A férfiak ritkán vásárolnak egyedül. Amikor ez előfordul, elsősorban 

valamilyen műszaki terméket vásárolnak (elektronikai cikkek, autóalkatrész, barkácsszerszámok, 

kerti eszközök) vagy valamilyen saját maguk által használt terméket (kávé, péksütemény, napi 

élelmiszer). A vásárlás során a megkérdezettek leginkább házastársuk véleményére hallgatnak, de 

egy kisebb jól elkülöníthető csoport szinte kizárólag csak a saját véleményére hallgat. Főképp a 

férfiak alkalmanként szakértők véleményét is kikérik, mielőtt valamit megvásárolnának, ezt 

elsősorban nagyobb értékű, műszaki termékek vásárlásakor teszik. Érdekes módon vannak olyan 

feleségek, akiket önálló háztartásuk ellenére elsősorban az édesanyjuk befolyásol vásárlási 

döntéseik során. Mindkét családanya 30 év alatti. A nem személyes befolyásoló tényezők is 

egyértelműen befolyásolják a megkérdezettek egy részét, míg saját bevallása szerint egy markáns 

csoportot egyáltalán nem befolyásolnak a reklámok. A reklámokat elsősorban az információgyűjtés 

és az alternatívák értékelésének szakaszában használják fel a megkérdezettek: a reklámokat 

alkalmasnak tartják arra, hogy tájékozódjanak segítségükkel, összehasonlítsák a különböző 

termékeket, rátaláljanak akciókra, számukra kedvező ajánlatokra. 

 

A családi vásárlási folyamatban egyértelműen felfedezhető a gyermekek befolyásoló szerepe. 

Elsősorban olyan termékek esetében próbálnak hatást gyakorolni a szülőkre, amelyek a saját 

fogyasztásukhoz, létükhöz közvetlenül kapcsolhatók. Ilyen termékek elsősorban a játékok, 

különböző élelmiszerek (édességek, chipsek, gabonapelyhek, joghurt), ruhák, néhány esetben a 

tanszerek és könyvek. Céljaik elérése érdekében a gyerekek változatos befolyásolási stratégiákat 

alkalmaznak: sok esetben szimplán megkérik a szüleiket, de jellemző a nyaggatás, könyörgés, 

hízelgés, sírás, hisztizés. Több esetben érvként megjelenik a „másnak is van” közhely. A szülők a 

gyermekek kéréseire szintén változatosan reagálnak: legtöbbször megvitatják a kéréseket és 

megpróbálnak ész érveket felsorakoztatni, de előfordul az is engednek gyermekeik kéréseinek vagy 

halogatják a választ. A gyerekek legtöbbször beletörődnek szüleik döntésébe, bizonyos esetekben 

dühösek lesznek. Az interjúk alapján felfedezhető, hogy amennyiben a gyerek nem pusztán kér, 

hanem más kommunikációs stratégiát (nyaggatás, alkudozás) alkalmaz a kívánt termék elérése 

érdekében, a szülő hiába próbálja ész érvekkel meggyőzni egy vásárlás helytelenségéről a 

gyermeket, az akkor is általában valamilyen szélsőséges érzelemkinyilvánítással reagál a szülő 

döntésére. 

 

A családtagok különböző szerepeket töltenek be a vásárlási döntési folyamatban. 

Kezdeményezőként elsősorban a nők jelennek meg a vásárlások során, a háztartáshoz valamilyen 

módon köthető termékek (élelmiszerek, bútor, háztartási gépek) esetében ez különösen 

megfigyelhető. A férfiak alig kezdeményeznek, akkor is elsősorban műszaki, tartós fogyasztási-, 

barkácstermékek, kerttel kapcsolatos cikkek esetében teszik ezt. Szakértőként is elsősorban ezen 

termék esetében jelennek meg a vásárlási folyamatban. Érdekes módon, a műszaki termékek a 

férfiak húsvásárlás során is szakértő szerepet töltenek be a vásárlási-döntési folyamatban. A nők 

elsősorban a háztartással kapcsolatos termékekhez értenek jobban, de lakberendezésben és ruhák 

terén is ők a járatosabbak. A gyerekek szakértő szerepéről sem szabad elfelejtkeznünk, hisz már 

óvódás korukban egybehangzóan szakértőként jelennek meg a családban a számítástechnikai 

termékek esetében. Szakértő szerepük egyértelműen felfedezhető a telefonok esetében is. A 

gyerekek azok, akik leginkább értenek a „trendi”, divatos dolgokhoz, tudják mi „menő”, saját 

ruházatukat és a kiegészítőket tekintve a leginkább tájékozottak. Jól látszik az is, hogy általában a 

szakértő az, aki egyúttal márkaválasztóként jelenik meg egy adott vásárlási folyamatban.  

 

A vásárláshoz való általános viszonyulása nagyon változatos a megkérdezetteknek. Összességében 

három markáns csoport különíthető el. Az első csoport számára a vásárlás mindenkor örömet jelent, 

ebbe a csoportba főként nők tartoznak. A második csoport számára is elsősorban öröm a vásárlás, de 

leginkább abban az esetben, ha az valamilyen élményszerűséggel is bír és általában családi program 

jellegénél fogva túlmutat a feladatteljesítésen. Ebben a csoportban egyaránt megtalálhatók nők és 
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férfiak. A harmadik csoportba tartozók számára egyértelműen nyűg a vásárlás, ide elsősorban nők 

tartoznak. 

 

Mindezen ebben a fejezetben és korábban tárgyalt kutatási eredmények következtében a koncepció 

modell némi átalakításra szorult. Egyértelműen kiderült az, hogy a modellben megjelenő tényezők 

és azok hatása a kutatások eredményének tükrében a vázolt módon jelenik meg a vizsgált csoportok 

esetében, eltérést egyetlen tényező esetében tapasztaltam. A kérés típusát tekintve a kutatási 

eredmények azt mutatják, hogy azok sokkal változatosabbak lehetnek, mint ahogy azt a koncepció 

modellben feltételeztem. Eredetileg három fő kéréstípust különítettem el az Isler et al. (1987) 

gyermeki kérések és a szülői válaszok modellje alapján, melyek az alábbiak voltak: egyszerű kérés, 

alkudozás, esedezés. Ezzel szemben a végleges modellben ezeket kiegészítettem további négy 

kéréstípussal: a nyaggatással, hízelgéssel, sírással és hisztizéssel. Ezen további négy kéréstípus 

elkülönítését azért is tartottam fontosnak, mert bár az egyes kéréstípusok között átfedések éppen 

felfedezhetőek, azok mégis a kérés más minőségét, hangulatát, jellegét eredményezik. 

 

 
32. ábra 

A végleges modell 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kutatási eredmények alapján a H1 hipotézis csak részben nyert megerősítést, hiszen láthatjuk, 

hogy kisebb módosításra szükség volt a modellben. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy a 

koncepció modell alapvetően felvázolt struktúrája, irányvonala használható volt és csak minimális 

módosítására volt szükség. Az elméleti modellbe bevont forrásmodellek szükségessége és 

hasznosíthatósága a kutatások során beigazolódott, hiszen ahogy azt a korábbi fejezetekben 

részletesen tárgyaltam (4.2., 4.3., 4.4., .4.5., 4.6. alfejezetek), az egyes befolyásoló tényezők 

megléte és hatása egyértelműen vizsgálható, ugyanúgy, mint ahogy ezt a kommunikációs stratégiák 

esetében is láthattuk. A befolyásoló tényezők közül a szerepdominancia vizsgálata különös 

hangsúlyt kapott az alapozó kutatásaim során a terméktípussal együtt (4.2., 4.3. alfejezetek), de az 

országos kutatások során is vizsgálatát tárgyát képezték ezen tényezők (4.4., .4.5., 4.6. alfejezetek). 

A különböző befolyásoló médiumok (pl.: televízió, testvérek, ismerősök, barátok, in-store eszközök 

stb.) alapvetően az országos kutatások során képezték vizsgálat tárgyát (4.4., .4.5., 4.6. alfejezetek). 
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Az egyes modellek általánosságban vizsgálják az alapsokaságot, azonban én kutatásaim során az 

általam vizsgált sokaságot további klaszterekre bontottam a fogyasztók könnyebb azonosíthatósága 

és pontosabb, specifikáltabb definiálása érdekében. A felnőtt lakosság esetében öt (Házastársukkal 

közösen döntők, Érdektelenek, Akaratosak, Harmóniára törekvők, Önzők), míg a fiatal felnőtt 

lakosság esetében 4 (Elfogadóak, Érdektelenek, Konfrontációkerülők, Akaratosak) klasztert 

különítettem el. Az egyes klaszterek elsősorban abban különböznek, hogy a tagok milyen 

kommunikációs stratégiákat alkalmaznak a vásárlási-döntési folyamatok során, illetve az egyes 

kommunikációs formák közül, melyek azok, amelyek egyértelműen dominánsan jelennek meg. 

 

39. táblázat 

A végleges modell és az azt alátámasztó kutatási eredmények kapcsolata 
Cél Hipotézis Koncepció 

modell 

Vizsgálati kör 

rövid bemutatása 

Vonatkozó 

eredmények a 

dolgozatban 

(vonatkozó 

fejezetek) 

Vonatkozó 

eredmények a 

dolgozatban 

(vonatkozó ábrák és 

táblázatok) 

Új 

tudományos 

eredmény 

C1, 

C2, 

C4 

H5 

H12  

Befolyásoló 

tényezők 

Médiumok: 

televízió 
testvérek, barátok 

in-store eszközök 

4.4.3.1. 

4.4.3.2. 
4.4.5. 

4.5.3.1. 

4.5.3.2. 
4.6.2.1. 

4.6.2.2. 

4.7. 

25.-29. ábra 

15., 16., 26., 28., 29., 
37. táblázat 

M13 6.-12. táblázat 

M14 5.-7. táblázat 
 

T3, T2 

C2 

C4 

H8  

H9 

H10 
H11 

Befolyásoló 

tényezők 

A terméktípus által 

kiváltott befolyásoló 

erő vizsgálata 

4.4.5. 

4.4.6. 

4.5.5. 
4.5.6. 

4.6.4. 

4.6.5. 
4.7. 

21., 22., 34., 35., 38. 

táblázat 
T3, T4 

C1, 

C2, 

C4 

H5 Befolyásoló 

tényezők 

A szituációs külső 

hatások vizsgálata 

4.4.3.2. 

4.5.3.2. 

4.6.2.2. 

26., 29. ábra 

16., 29., 37. táblázat 
T3, T2 

C2, 

C3 

H2 Befolyásoló 

tényezők 

Az egyes 

családtagok 

dominanciája a 
vásárlási-döntési 

folyamat során 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 
4.3. 

4.4.4. 

4.4.5. 
4.4.6. 

4.5.4. 

4.5.6. 
4.6.4. 

4.6.5. 

4.7. 

23.,24.,25. ábra 

18., 21., 22., 31., 34., 

35., 38. táblázat 
M12 14., 15., 16. 

táblázat 

M14 8., 16., 18., 19. 
táblázat 

T3 

C2, 

C4 
H3a 
H3b 

H7 

Kérés típusa A különböző 
alkalmazott kérés-

típusok vizsgálata. 

4.4.4. 
4.5.4. 

4.6.3. 

19., 32. táblázat 
M13 13, 16. táblázat 

M14 20., 23. táblázat 

T4, T2 

C3, 

C4 
H4a 
H4b 

H6a 

H6b 

Döntési 

folyamat 

A szülői reakciók és 
a gyermekek erre 

adott válaszainak 

vizsgálata 

4.4.4. 
4.5.4. 

4.6.3. 

19., 32. táblázat 
M13 14., 15., 17., 18. 

táblázat 

M14 21., 22., 24., 25. 
táblázat 

T4, T2 

Forrás: saját szerkesztés 
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4.8. Új és Újszerű tudományos eredmények 

 

T1. A családon belüli vásárlási döntési folyamatokat magyarázó modellek rendszerezése 

Disszertációm célja volt a családon belüli vásárlási-döntési folyamatok feltárása, így első lépésben 

bemutattam, rendszereztem és összegeztem a hazai és nemzetközi modelleket, tudomásom szerint 

hazánkban ilyen jellegű tudományos igényű munka még nem született. A dolgozatom ezen 

szintetizáló része újszerűnek tekinthető. 

 

 

T2. Egy saját kutatási modell megalkotása, mely magyarázza a családon belüli vásárlási 

döntési folyamatokat, valamint az arra ható tényezőket. 

A modell célja volt a vásárlási-döntési folyamatra ható tényezők komplex bemutatása. A modell 

kiemelten kezeli a családtagok által a vásárlási-döntési folyamatok során alkalmazott 

kommunikációs stratégiákat, valamint a családtagokat a döntés során befolyásoló személyes és 

mindennemű külső tényezőket. Az elméleti modellek adaptálásával alkottam meg az elméleti 

modellemet, majd az empirikus kutatások eredményeként született meg a végső kutatási modell. A 

modellnek célja, hogy kellő mélységben mutassa be az alkalmazott kommunikációs stratégiákat, 

valamint a befolyásoló tényezőket, ugyanakkor nem volt célom, hogy túlzott részletességgel 

mutassam be a legapróbb befolyásoló tényezőket, mert ez esetben könnyen szem elől téveszthetjük 

a főbb összefüggéseket. 

 

 

T3. A családon belüli vásárlási-döntési folyamatok főbb összefüggéseinek feltárása felnőtt és 

fiatal felnőtt minta alapján. 

Feltártam a vásárlási-döntési folyamat kapcsán a családtagokat befolyásoló tényezőket a különböző 

döntési szakaszokban. Azonosítottam, hogy az egyes családtagok a családi Buying Centerben 

milyen szerepeket töltenek be. A szerepeket különböző, a szerepháromszögből már ismert termékek 

esetében is próbáltam azonosítani. A családi beszerzési központon belül az alábbi szerepeket 

különítettem el és vizsgáltam: kezdeményezők, szakértők, vásárlók, márkaválasztók, 

információközvetítők, döntéshozók. Továbbá a vizsgálat részét képezte az alkalmazott 

kommunikációs stratégiák és a különböző befolyásoló tényezők feltárása és azonosítása. 

 

 

T4. Döntéshozatal alapú szülői klaszterek és kommunikációs stratégia alapú fiatal felnőtt 

klaszterek azonosítása 

Az empirikus kutatásaim alapján sikerült egymástól jól elkülöníthető klasztereket megalkotnom 

mind a felnőtt, mind a fiatal felnőtt lakosság tekintetében. A felnőtt mintánál az egyes klaszterek jól 

elkülöníthetőek az alapján, hogy a döntéshozatal milyen módon történik a családon belül. 5 klasztert 

alkottam meg, melyek az alábbiak: Házastársukkal közösen döntők, Érdektelenek, Akaratosak, 

Harmóniára törekvők, Önzők. A fiatal felnőttek esetében az elsődleges csoportképző ismérvnek a 

vásárlási-döntési folyamat során alkalmazott kommunikációs stratégiák bizonyultak. Az eljárás 

eredményeként 4 klasztert alkottam meg, melyek az alábbiak: Elfogadóak, Érdektelenek, 

Konfrontációkerülők, Akaratosak. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

5.1. Főbb megállapítások 

 

Munkám során a szakirodalmi áttekintés és a dolgozat elején meghatározott céljaim függvényében 

összesen 13 hipotézist fogalmaztam meg, melyek közül háromhoz (H3a, H3b, H4a, H4b, H6a, 

H6b) további két alhipotézis is társult. 

 

40. táblázat 

A hipotézisek vizsgálata 

Kutatási hipotézis  

H1 A koncepció modell érvényes, adaptálható a hazai körülmények 

között. 
Részben 

elfogadva 

H2 A szerepháromszög modellbe bevonható a gyerekek szerepének 

vizsgálata a modell megalkotásánál alkalmazott módszertan 

gyerekek irányába történő kibővítésével. 

Elvetve 

H3a A felnőtt lakosság különböző kommunikációs stratégiákat 

alkalmaz a vásárlási-döntési folyamatok során. 
Elfogadva 

H3b A fiatal felnőtt lakosság különböző kommunikációs 

stratégiákat alkalmaz a vásárlási-döntési folyamatok során. 
Elfogadva  

H4a A szülők változatos módon reagálnak gyermekeik vásárlással 

kapcsolatos kéréseire 

Elfogadva 

H4b A fiatal felnőttek változatosan reagálnak szüleik elutasító 

válaszára a vásárlással kapcsolatos kéréseiket illetően. 
Elfogadva 

H5 A vásárlási-döntési folyamatra személyes és nem személyes 

tényezők egyaránt jelentős befolyásoló erőt gyakorolnak. 
Elfogadva 

H6a A szakirodalmi kutatás alapján feltárt kommunikációs 

stratégiák alapján a felnőtt lakosság homogén szegmensekre 

bontható. 

Elfogadva 

H6b A szakirodalmi kutatás alapján feltárt kommunikációs 

stratégiák alapján a fiatal felnőtt lakosság homogén szegmensekre 

bontható. 

Elfogadva 

H7 Az alkalmazott kommunikációs stratégia és a szocio-

demográfiai ismérvek között egyértelmű kapcsolat fedezhető fel. 
Elvetve 

H8 Családon belül eltérő szerepeket töltenek be az egyes 

családtagok különböző termékek megvásárlása esetében. 
Elfogadva 

H9 Terméktípustól függően más személy gyakorol befolyást a 

vásárlást végző személyre. 
Elfogadva 

H10 A gyerekek befolyásoló ereje meghatározó a hozzájuk 

valamilyen módon közvetlenül kapcsolható termékek esetében. 
Elfogadva 

H11 A gyermekek befolyásoló szerepe a különböző termékek 

esetében eltérő mértékű. 
Elfogadva 

H12 A különböző marketingkommunikációs eszközök 

egyértelműen befolyásolják a gyermekeket vásárlásaik során és 

ezen befolyásolás termékcsoportonként különböző. 

Elfogadva 

Forrás: saját szerkesztés 
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A kutatási eredmények alapján a H1 hipotézis csak részben nyert megerősítést, hiszen látható, hogy 

kisebb módosításra szükség volt a modellben. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a koncepció 

modell alapvetően felvázolt struktúrája, irányvonala használható volt és csak minimális 

módosítására volt szükség. A hipotézisek többnyire megerősítést nyertek, ugyanakkor az alapozó 

kutatásokhoz (4.2., 4.3. alfejezetek) kapcsolódó hipotézis (H2,) nem nyertek megerősítést. Ez 

indokolta azt, hogy a kutatási irányon, a kutatás tartalmán módosítsak, és újabb, további kutatásokat 

végezzek. 

 

A gyermekek változatos módon kérik meg szüleiket, ha valamit szeretnének, ezáltal a H3a és H3b 

hipotézist elfogadható és megtarthatható. A szülők változatos módon reagálnak gyermekeik 

kéréseire, ritkán mondanak nyíltan nemet, vagy megvitatják gyermekükkel a választ, vagy 

halogatják a reakciót. A gyerekek ezen válaszokra szintén változatosan reagálnak: többnyire 

beletörődnek a döntésbe, de az is megfigyelhető, hogy dühössé válnak, vagy kiábrándulnak 

szüleikből. Jól látható, hogy mind a H4a, mind a H4b hipotézis megerősítést nyert. A kutatás 

eredményei (4.4., .4.5., 4.6., 4.7. alfejezetek) egyértelműen mutatják, hogy a megkérdezett fiatalokat 

és felnőtteket nagymértékben befolyásolják személyes tényezők, főképpen családtagok, de 

szakértők és barátok is. A befolyásolás azonban nem személyes forrásokra is egyértelműen kiterjed, 

különböző médiumokra és egyéb marketingkommunikációs eszközökre. Ezek jelentős befolyásoló 

erőt jelentenek a vásárlási folyamat során így a H5 hipotézis is megerősítést nyert. Annak 

függvényében, hogy milyen kommunikációs stratégiákat alkalmaznak a felnőttek illetve a fiatal 

felnőttek, kutatásaim során különböző klasztereket alkottam meg a két csoport esetében. A 

felnőtteknél 5 különböző klasztert alkottam meg: Házastársukkal közösen döntők (N=261), 

Érdektelenek (N=84), Akaratosak (N=214), Harmóniára törekvők (N=324), Önzők (N=61). A 

fiatalok esetében négy különböző klasztert különítettem el: Elfogadóak (N=301), Érdektelenek 

(N=134), Konfrontációkerülők (N=180), Akaratosak (N=235). Mindkét esetben láthatjuk, hogy a 

vizsgált csoportok homogén szegmensekre oszthatóak az általuk alkalmazott kommunikációs 

stratégiák tekintetében. Így a H6a és H6b hipotézis is megerősítést nyert. 

 

Kutatásaim elején feltételeztem, hogy az alkalmazott kommunikációs stratégia szoros összefüggést 

mutat a megkérdezettek demográfiai jellemzőivel: nemével, lakhelyével és anyagi helyzetével. 

Azonban kutatásaim egyértelműen azt mutatták, hogy ezen változók valamint az alkalmazott 

kommunikációs stratégiák között Cramer féle asszociációs együttható vizsgálata során gyakorlatilag 

semmilyen kapcsolat nem fedezhető fel, ebből kifolyólag a H7 hipotézist el kellett vetnem. 

 

A családtagok változatos szerepeket töltenek be a vásárlási-döntési folyamatokban, ahogy azt a 

kutatás is megerősítette. A családtagok lehetnek kezdeményezők, szakértők, vásárlók, használók, 

márkaválasztók, információközvetítők vagy döntéshozók. Különböző termékek esetében ezek a 

szerepek eltérően alakulnak, de összességében a társadalomban is élő sztereotípiák egyértelműen 

felfedezhetőek. A H8 hipotézis ezáltal megerősítést nyert. Terméktípusonként eltérő a családtagok 

szerepe a vásárlási-döntési folyamatban, attól függően, hogy milyen szerepük van az adott termék 

vásárlása és fogyasztása során, nagyon különbözőképpen viselkedhetnek, amely megállapítás 

egyúttal megerősíti a H9 hipotézist.  

 

Kutatásaim során fontosnak tartottam a gyermekek szerepének tanulmányozását. Vizsgáltam, hogy 

mely termékek esetében mutatható ki a gyermekek befolyásolása. Az eredmények azt mutatják, 

hogy minden olyan termék esetében, melyhez a gyerekek szorosabban kötődnek a létük vagy 

szabadidő eltöltésük révén, kimutatható a gyerekek egyértelmű befolyása a döntési folyamatra. 

Azon termékek esetében, melyek nem köthetők egyértelműen a gyerekek valamilyen közvetlen 

érdekéhez a befolyásuk nem egyértelmű, sok esetben nem is mutatható ki. Ezek az eredmények 

megerősítik a H10 és H11 hipotézist. A fiatalok jól befolyásolhatóak és ezt a kutatási eredmények is 

alátámasztják. Kiválóan el lehet őket érni különböző médiumokon keresztül, de fogékonyak a BTL 
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marketingkommunikációs eszközökre és ezek hatását a vásárlási-döntési folyamataikra többnyire fel 

is ismerik. Ezáltal a H12 hipotézis is megerősítést nyert. 

 

Dolgozatomban kutatási eredményeim ismertetése mellett, célul tűztem ki a szakirodalom 

áttekintését (C1, C2): a hazánkban még nem, vagy csak részlegesen ismert eredmények bemutatása 

hangsúlyos részét képezi a dolgozat első nagyobb logikai egységének (2. fejezet). A fogyasztói 

szocializáció, kiemelten a gyermekkori szocializáció nagyban meghatározza, hogy a gyermekek 

milyen módon viselkednek családjukban a vásárlási-döntési folyamatok során, illetve hogyan 

fognak felnőttként ezen folyamatokban viselkedni. Annak érdekében, hogy ebben a folyamatban a 

családon belül lezajló folyamatokat megértsük, mindenképp szükséges a befolyásoló tényezők, a 

családi szerepek mélyebb megismerése. A dolgozatban erőforrásaimhoz mérten összegyűjtöttem a 

családon belüli vásárlási-döntési folyamatot bemutató és magyarázó modelleket. A modellek 

megismerése és összegzése révén megalkottam egy koncepció modellt (C3), majd kutatási 

eredményeim alapján került ebből kialakításra a végleges modell. Kvalitatív és kvantitatív 

kutatásaim során célom volt mindemellett, hogy feltárjam és megismerjem a családon belüli 

vásárlási-döntési folyamatok mechanizmusát. (C4) 

 

A vásárlási-döntési folyamatok során alkalmazott kommunikációs stratégiák feltárása különös 

hangsúlyt kapott a dolgozatban. Az alkalmazott kommunikációs stratégiák alapján tudtam 

megalkotni a különböző fogyasztói klasztereket mind a felnőtt, mind a fiatal felnőtt lakosság 

esetében. (4.4.2. 4.5.2. alfejezetek) Az egyes klaszterek egymástól jól elkülöníthetők az alkalmazott 

kommunikációs mintázatok és a befolyásolást gyakorló személyek tekintetében. Ugyanakkor az is 

megállapítható, hogy a szociodemográfiai ismérvek a klasztertagságot nem vagy csak 

elhanyagolható mértékben befolyásolják. 

 

5.2. A dolgozat főbb eredményei és azok gyakorlati alkalmazhatósága 

 

Munkám során célom volt az, hogy a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából is használható 

művet alkossak. A dolgozatom főbb eredményeit és azok gyakorlati alkalmazhatóságát az 

alábbiakban fogalmaztam meg: 

 

E1 Azonosítottam a felnőtt és fiatal felnőtt lakosság esetében a döntéshozatal alapú, illetve 

kommunikációs stratégia alapú klasztereket. A gyakorlatban segíti a piacszegmentációt, az 

egyes szegmensek beazonosíthatóságát és könnyebb, pontosabb, hatékonyabb 

célozhatóságát. 

E2 Azonosítottam a családtagok családi Buying Center-ben betöltött szerepét különböző 

termékek esetében. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az egyes termékek esetében a vásárlási-

döntési folyamat különböző szakaszaiban mindig a megfelelő családtaggal kommunikáljunk. 

E3 Azonosítottam, hogy a családtagokra milyen személyes és nem személyes tényezők 

gyakorolnak hatást különböző termékek esetében. Ez elősegíti a legmegfelelőbb 

marketingkommunikációs eszközök, illetve csatornák megtalálását a gyakorlati 

szakemberek számára 

E4 Megalkottam egy olyan gyakorlati modellt a kutatási eredményeim alapján, amely a 

vásárlási-döntési folyamatot átfogóan vizsgálja. Ez segíti a kutatót abban, hogy milyen főbb 

aspektusokat érdemes figyelembe vennie és vizsgálnia egy-egy a témához kapcsolódó 

kutatás esetében. 
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5.3. A kutatás további irányvonalai 

 

A dolgozat keretei, a rendelkezésre álló erőforrások határt szabtak a dolgozatban foglalt kutatási 

eredményeknek, azonban mindenképp szükségesnek tartom a téma további kutatását a jövőben. Az 

általam javasolt főbb irányvonalak az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

I1 A gyakorlati modell érvényességének további vizsgálata, esetlegesen a modell további 

bővítése 

I2 Az egyes termékekhez köthető szerepkörök (a családi Buying Centeren belül) további 

vizsgálata. További termékek, termékcsoportok bevonása a kutatásba, az általános 

termékkategóriák konkretizálása és vizsgálata. 

I3 A személyes és nem személyes források további, mélyebb és széleskörűbb vizsgálata 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az utóbbi évtizedekben megfigyelhető, hogy változik a családon belüli viszonyok helyzete a 

vásárlási-döntési folyamatok tekintetében, a családok szabadabb, liberálisabb szellemben élnek, így 

az egyes családtagok szerepe ebben a folyamatban megváltozott. A gyermekek nagyobb beleszólást 

nyertek a vásárlási folyamatba, de megváltozott a férfiak és nők szerepe is ebben a folyamatban. 

Egyre inkább jellemző, hogy a házastársak közösen hoznak döntést, a felek részt vesznek olyan 

termékek megvásárlásában, amely korábban tipikusan a férj vagy adott esetben a feleség 

kompetenciájába tartozott. A családtagok között azonban szoros érzelmi kötelékek alakulnak ki az 

idők során, amely befolyásolja a döntési folyamatot és annak kimenetét. Ebből kifolyólag a 

vásárlási-döntési folyamatok komoly érzelmi vonzattal bírnak, így a házastársak által alkalmazott 

érzelmi stratégiák a családi élet más érzelmi vetületeire is hatással vannak. A magyar szakirodalom 

ezzel a problémakörrel csak részleteiben és igen szórványosan foglalkozik, így munkám 

mindenképpen egyfajta hiánypótló műnek tekinthető. 

 

Kutatásaim során 4 fő célkitűzést fogalmaztam meg (C1: A család és az egyén fogyasztói és 

vásárlói magatartásában betöltött szerepének jelentőségét vizsgáló szakirodalmak áttekintése., 

C2: A családi vásárlási döntési folyamatokra ható tényezők és az azokat vizsgáló modellek 

bemutatása, rendszerezése, C3: Saját elméleti modell megalkotása a családon belüli vásárlási 

döntési folyamatokra ható tényezők és a köztük levő kapcsolatrendszer bemutatására, C4: 

Családon belüli vásárlási-döntési folyamatok mechanizmusának feltárása, a családok 

kommunikációs stratégiáinak bemutatása és elemzése), melyekhez 12 (H1-H12) kutatási 

hipotézist alakítottam ki. A kutatásom lényegét 4 új tudományos eredményben fogalmaztam meg. 

(T1-T4) 

 

A dolgozat szakirodalmi áttekintés részében részletesen foglalkoztam a családon belüli vásárlási-

döntési folyamatok természetével, jellemzőivel, a fogyasztói szocializáció jelenségével valamint 

azon modellekkel, amelyek a családon belüli-vásárlási döntési folyamatok egy részét vagy teljes 

egészét vizsgálják. A szakirodalomból megismert modellek alapján alkottam meg koncepció 

modellemet, melynek érvényességét kutatásaim során vizsgáltam, majd ezek eredménye alapján 

módosítottam azt, megalkotva végleges modellemet. Két kvalitatív és három kvantitatív kutatásom 

során a kérdések, vizsgálati területek mindig a kutatási modellhez kapcsolódóan kerültek 

megfogalmazásra, vizsgálva annak tényleges érvényességét, valamint módosítási lehetőségeit. 

Mindemellett célom volt a vásárlási-döntési folyamatok általános vizsgálata, a főbb összefüggések 

feltárása. Kiemelten kezeltem a családon belüli alkalmazott kommunikációs stratégiákat, a fiatal 

felnőtt és a felnőtt minta esetében is ez alapján különböző klasztereket alkottam. A fiatal felnőtt 

lakosság esetében négy (Elfogadóak, Érdektelenek, Konfrontációkerülők, Akaratosak), míg a 

felnőttek esetében öt klasztert (Házastársukkal közösen döntők, Érdektelenek, Akaratosak, 

Harmóniára törekvők, Önzők) alkottam meg. 

 

Kutatásom új és újszerű tudományos eredményeit 4 pontban fogalmaztam meg, melyek az alábbiak: 

T1. A családon belüli vásárlási döntési folyamatokat magyarázó modellek rendszerezése 

T2. Egy saját kutatási modell megalkotása, mely magyarázza a családon belüli vásárlási 

döntési folyamatokat, valamint az arra ható tényezőket. 

T3. A családon belüli vásárlási-döntési folyamatok főbb összefüggéseinek feltárása felnőtt és 

fiatal felnőtt minta alapján. 

T4. Döntéshozatal alapú szülői klaszterek és kommunikációs stratégia alapú fiatal felnőtt 

klaszterek azonosítása 
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7. SUMMARY 

 

In the last few decades it can be observed that in terms of purchase decisions, relations within the 

family have changed: families live in free, more liberal spirit, hence role of family members have 

changed in this process. Children have more say in purchase decision making processes, but also 

roles of men and women also changed in this process. It is more and more peculiar that spouses 

make decisions together, both parties take part in the purchase of a product that used to belong to 

either the husband or wife competency. Among family members strong bonds can form and this can 

influence the output of a decision. Therefore purchase decisions have a serious emotional 

implication, hence emotional strategies used by spouses have an effect on other emotional aspects of 

family life. Hungarian literature deal with this topic only in small portions and not comprehensively, 

hence my paper can be handled as a niche work. 

 

During my researches I drew up 4 main goals (C1: Introduction of litteratures that examine the 

importance of role of family’s and individual’s consumer and buying behavior, C2: 

Introduction and systematization of models explaining family purchase decisions, C3: 

Creating a new own model to introduce family purchase decision processes and the relations 

among these processes, C4: Exploration of the mechanism of purchase decisions within the 

family and introduction and analysis of communication strategies within the family) and 

developed 12 research hypotheses (H1-H12). The essence of my researches was stated in 4 new and 

novel scientific results. (T1-T4) 

 

In the literature review part of my dissertation I dealt with the nature and characteristics of purchase 

decisions within the family, the phenomenon of consumer socialization and those models that 

examine parts or the whole process of family purchase decision making. I created my model after 

the ones I introduced in the literature review part. I analyzed its validity and as to the results I 

modified it thereby constructing my final model. During my two qualitative and three quantitative 

researches, questions and examination scopes were always formulated connected to the conception 

model thereby examining its real validity and modification possibilities. Besides these my aim was 

also to explore and examine general purchase decisions and the relations among these processes. I 

gave a priority to communication strategies used within the family: by these I created different 

clusters in the case of both samples (young adults and adults). In the case of young adults I created 

four (Accepters, Languids, Confrontation Evasives, Stubborns), in the case of adults I created five 

clusters (Common decision makers with their spouse, Languids, Stubborns, Harmony-oriented, 

Egoists). 

 

New and novel results of my dissertation were formulated in four points, these are the followings: 

T1: Systematization of models explaining family purchase decision making processes. 

T2: Creation of an own research model that explain family purchase decision making and 

most influencing factors on these processes. 

T3: Exploration of the mechanism of purchase decisions within the family by young adult and 

adult sample 

T4: Identification of adult and young adult clusters based on their communication strategies. 
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M2. KÉRDŐÍV-ALAPOZÓ KUTATÁS 

 

I. KÉRDŐÍV 

 

 
1. SZOKVAS                 

 Szokott Ön vásárolni? 1 igen 
   

  
  

 
0 nem 

   
  

F
e
j
e
z
d
 
b
e
! 

 

         2. Mi az első három dolog, ami a vásárlásról eszébe jut?       
 

          

 
1. 

……………………
………… 

  

 
2. 

……………………
………… 

  

 
3. 

……………………
………… 

  

          

         3. 
VASGYAK                 

 
Milyen gyakran szokott Ön 
vásárolni? 1 naponta 

   
  

  

 
2 

hetente 2-3 
alkalommal 

 
  

  

 
3 hetente egyszer 

 
  

  

 
4 ritkábban 
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4. 
VASIDOT                 

 
Átlagosan mennyi időt tölt 
vásárlással? 1 

10 percnél 
kevesebbet 

 
  

  

 
2 10-30 percet 

 
  

  

 
3 30-60 percet 

 
  

  

 
4 60-90 percet 

 
  

  

 
5 90 percnél többet 

 
  

  

         5. 
KIFSZIMP                 

 

Mennyire szimpatikusak Ön 
számára a következő 
kifejezések?                      (1-
egyáltalán nem,             6-
teljes mértékben) 

         

 
  1 2 3 4 5 6 

  

 
akciós             

  

 
olcsó             

  

 
hagyományos             

  

 
márkás             

  

 
egészséges             

  

 
különleges             

  

 
jó minőségű             

  

 
egyszerű             

  
          
6. 

CSALFEL                 
 

Véleménye szerint kinek a 
feladata a családban a 
vásárlás? 

    

 
1 a feleségnek   

  

 
2 a férjnek   

  

 
3 a gyereknek   

  

 
4 a szülőknek közösen   

  

 
5 

az egész családnak 
közösen   

  

 
6 a helyzettől függ   
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         7.                   

 

Mennyire ért egyet az alábbi 
állításokkal?         (1-
egyáltalán nem,             5-
teljes mértékben) 

         

 
  1 2 3 4 5 

  EGYIMAD Imádok vásárolni.           
  

EGYNYUG 

A vásárlás számomra 
nyűg.           

  

EGYGYO 

A lehető leggyorsabban 
intézem el a 
vásárlásokat.           

  

EGYJOE 

Nagyon jó érzés, ha 
telepakolhatom a 
kocsimat.           
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8. 

Állapítsa meg, hogy az ön családjában az alábbi termékek vásárlása esetén mely családtagnak van a legnagyobb szerepe 
az INFORMÁCIÓGYŰJTÉS során! 

 

  

kizárólag 
a feleség 
(1) 

főként 
a 
feleség 
(2) 

feleség 
és férj 
együtt 
(3) 

főként 
a férj 
(4) 

kizárólag 
a férj (5) 

kizárólag 
a gyerek 
(6) 

főként 
a 
gyerek 
(7) 

a gyerek 
és a férj 
együtt 
(8) 

a 
gyerek 
és a 
feleség 
együtt 
(9) 

az 
egész 
család 
együtt 
(10) 

akárki 
lehet 
(11) 

  életbiztosítás                       INELETB 

 egyéb biztosítás                       INEBIZ 

 megtakarítási 
formák                       INMEGT 

 autó                       INAUTO 

 alkoholos italok                       INALK 

 kerti szerszámok                       INKERT 

 házfenntartás                       INHÁZF 

 iskolázás                       INISKOLA 

 nyaralás                       INNYAR 

 televízió                       INTV 

 szórakozás                       INSZOR 

 házvásárlás                       INHÁZV 

 bútorok a 
nappaliba                       INBUTNA 

 egyéb bútorok                       INBUTE 

 gyerekjátékok                       INGYEJ 

 a férj ruházata                       INFERJR 

 kozmetikumok                       INKOZM 

 vény nélkül 
kapható 
gyógyszerek                       INVENYN 

 
háztartási 
eszközök                       INHÁZES 

 
a feleség                       INFELR 
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ruházata 

 a gyerek 
ruházata                       INGYERR 

 Konyha-
felszerelés                       INKONY 

 tisztítószerek                       INTISZT 
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9. 
Állapítsa meg, hogy az ön családjában az alábbi termékek vásárlása esetén mely családtagnak van a legnagyobb szerepe a 
LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁK ÉRTÉKELÉSE során! 

 

  

kizárólag 
a feleség 
(1) 

főként 
a 
feleség 
(2) 

feleség 
és férj 
együtt 
(3) 

főként 
a férj 
(4) 

kizárólag 
a férj (5) 

kizárólag 
a gyerek 
(6) 

főként 
a 
gyerek 
(7) 

a 
gyerek 
és a 
férj 
együtt 
(8) 

a 
gyerek 
és a 
feleség 
együtt 
(9) 

az egész 
család 
együtt 
(10) 

akárki 
lehet(11) 

  életbiztosítás                       LEELETB 

 egyéb 
biztosítás                       LEEBIZ 

 megtakarítási 
formák                       LEMEGT 

 autó                       LEAUTO 

 alkoholos 
italok                       LEALK 

 kerti 
szerszámok                       LEKERT 

 házfenntartás                       LEHÁZF 

 iskolázás                       LEISKOLA 

 nyaralás                       LENYAR 

 televízió                       LETV 

 szórakozás                       LESZOR 

 házvásárlás                       LEHÁZV 

 bútorok a 
nappaliba                       LEBUTNA 

 
egyéb bútorok                       LEBUTE 

 Gyerek-
játékok                       LEGYEJ 

 
a férj ruházata                       LEFERJR 

 Kozmeti-
kumok                       LEKOZM 

 

vény nélkül 
kapható 
gyógyszerek                       LEVENYN 
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 háztartási 
eszközök                       LEHÁZES 

 a feleség 
ruházata                       LEFELR 

 a gyerek 
ruházata                       LEGYERR 

 Konyha-
felszerelés                       LEKONY 

 tisztítószerek                       LETISZT 
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10. 
Állapítsa meg, hogy az ön családjában az alábbi termékek vásárlása esetén mely családtagnak van a legnagyobb szerepe a  
VÁSÁRLÁSI DÖNTÉS VÉGSŐ MEGHOZATALA értékelése során! 

 
  

kizárólag 
a feleség 
(1) 

főként 
a 
feleség 
(2) 

feleség 
és férj 
együtt 
(3) 

főként 
a férj 
(4) 

kizárólag 
a férj (5) 

kizárólag 
a gyerek 
(6) 

főként 
a 
gyerek 
(7) 

a gyerek 
és a férj 
együtt 
(8) 

a gyerek 
és a 
feleség 
együtt 
(9) 

az egész 
család 
együtt 
(10) 

akárki 
lehet 
(11) 

 

 
életbiztosítás                       VEELETB 

 

egyéb 
biztosítás                       VEEBIZ 

 

megtakarítási 
formák                       VEMEGT 

 
autó                       VEAUTO 

 

alkoholos 
italok                       VEALK 

 

kerti 
szerszámok                       VEKERT 

 
házfenntartás                       VEHÁZF 

 
iskolázás                       VEISKOLA 

 
nyaralás                       VENYAR 

 
televízió                       VETV 

 
szórakozás                       VESZOR 

 
házvásárlás                       VEHÁZV 

 

bútorok a 
nappaliba                       VEBUTNA 

 

egyéb 
bútorok                       VEBUTE 

 

Gyerek-
játékok                       VEGYEJ 

 

a férj 
ruházata                       VEFERJR 

 

Kozmeti-
kumok                       VEKOZM 

 

vény nélkül 
kapható 
gyógyszerek                       VEVENYN 
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háztartási 
eszközök                       VEHÁZES 

 

a feleség 
ruházata                       VEFELR 

 

a gyerek 
ruházata                       VEGYERR 

 

Konyha-
felszerelés                       VEKONY 

 
tisztítószerek                       VETISZT 
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Demográfia 

         Neme?                 

 
NEME 

       

 
1 Férfi   

     

 
2 Nő   

     

         Kora?                 

 
KOR 

       

 
1 0-14   

     

 
2 15-19   

     

 
3 20-50   

     

 
4 51-   

     

         Hányan élnek Önnel és esetleg gyerekekkel együtt az Ön háztartásában? 

 
HAZTM 

       

 
1 1 fő   

     

 
2 2 fő   

     

 
3 3 fő   

     

 
4 4 fő   

     

 
5 5 fő   

     

 
6 6 fő vagy annál több   

     

         
Mennyi az egy főre jutó havi nettó jövedelem az Önök háztartásában? Kérem számolja 
össze minden nettó jövedelmüket, fizetést, gyest, nyugdíjat, szociális ellátást is, és ossza 
el a háztartásban élők számával! 

 
HAVNJ 

       

 
1 40000 Ft alatt   

     

 
2 40-60000 Ft   

     

 
3 60-80000 Ft   

     

 
4 80-100000 Ft   

     

 
5 100000 Ft felett   
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Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

         

 
VEGZET 

       

 
1 8 általános   

     

 
2 szakmunkásképző   

     

 
3 szakközépiskola, gimnázium   

     

 
4 főiskola, egyetem   
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M3. KÉRDŐÍV-FELNŐTT LAKOSSÁG 

 

II. KÉRDŐÍV 

 

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK 

 

1. Milyen gyakran szokott vásárolni? 

 

 Naponta 

 Hetente több alkalommal 

 Hetente egyszer 

 Két-három hetente 

 Havonta 

 Ritkábban 

 

2. Mennyi időt tölt átlagosan vásárlással? 

 10 percnél kevesebbet 

 10-20 percet 

 20-30 percet 

 30-40 percet 

 40-50 percet 

 50-60 percet 

 60 percnél többet 

 

3. Kivel szokott leggyakrabban vásárolni? 

 

 Saját magam 

 A férjemmel/feleségemmel 

 A gyerekemmel/gyerekeimmel 

 Más családtagjaimmal 

 A barátaimmal 

 Valaki mással, 

éspedig:……………………… 

 

4. Kivel szokta az alábbi termékeket megvásárolni? (Több választ is megjelölhet!) 

 
 Saját magam Férjemmel/ 

feleségemmel 
együtt 

A gyerekeimmel Az egész 

család 
együtt 

A férjem/ 

feleségem egyedül 
veszi 

Ruházati cikkek saját 

magamnak 

     

Cipő saját magamnak      

Tisztítószerek      

Sportfelszerelés      

Cukorkák, édességek      

Chipsek, rágcsálnivalók      

Üditők      

Gyorsételek      

Zöldségek      

Gyümölcsök      

Egyéb élelmiszerek      

Kozmetikumok      

Vény nélküli 

gyógyszerek 

     

Televízió      

Számítógép      

Egyéb műszaki termékek      

Autó      

 

5. Ki szokta befolyásolni a vásárlási döntései során? 

 

 Senki, mindig csak magam 

döntök 

 Attól függ, milyen terméket 

vásárolok 
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 A házastársam befolyásol 

 Más családtagjaim befolyásolnak 

 A barátaim szoktak befolyásolni 

 

6. Mi az, ami befolyásolja a vásárlási döntéseit? (Több választ is megjelölhet!) 

 

 televízió reklámok 

 internetes hirdetések 

 a termék honlapján található 

információk 

 fórumok, blogok 

 újság, magazinhirdetések 

 az üzleten belül elhelyezett 

figyelemfelkeltő eszközök 

 egyéb, 

éspedig:……………………... 

 

7. Az alábbi termékek esetében mely eszköz befolyásolja a legjobban? Kérem tegyen 

egy X-et, ahhoz az eszközhöz, amely a leginkább befolyásolja döntéseit az adott 

termék esetében! (Soronként csak egy válasz lehetséges!) 

 
 TV 

reklám 

Internet-

hirdetés 

a termék 

honlapján 
található 

információ 

fórum, 

blogok 

újság, 

magazin 
hirdetés 

üzleten 

belül 
elhelyezett 

figyelem-

felkeltő 
eszközök 

akció 

leára
-zás 

nyeremény 

játék 

egyéb 

Ruházati cikkek 

saját magamnak 

         

Cipő saját 

magamnak 

         

Tisztítószerek          

Sportfelszerelés          

Cukorkák, 

édességek 

         

Chipsek, 

rágcsálnivalók 

         

Üditők          

Gyorsételek          

Zöldségek          

Gyümölcsök          

Egyéb 

élelmiszerek 

         

Kozmetikumok          

Vény nélküli 

gyógyszerek 

         

Televízió          

Számítógép          

Egyéb műszaki 

termékek 

         

Autó          
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8. Kinek a véleményére ad leginkább, amikor vásárol? (Kérem, csak egy választ 

jelöljön meg!) 

 

 Csak a saját véleményem számít 

 A barátaim véleményére adok 

 A gyermekeim véleménye 

számít 

 Házastársam véleménye a 

legfontosabb 

 A hírességek/celebek véleménye 

a legfontosabb 

 A termék szakértőinek a szavára 

hallgatok 

 

CSALÁDON BELÜLI DÖNTÉSEK 

 

9. Mely termékek vásárlása esetében szokták gyermekei befolyásolni? (Több válasz is 

lehetséges) 

 
Ruházati cikkek saját magamnak  

Cipő saját magamnak  

Tisztítószerek  

Sportfelszerelés  

Cukorkák, édességek  

Chipsek, rágcsálnivalók  

Üditők  

Gyorsételek  

Zöldségek  

Gyümölcsök  

Egyéb élelmiszerek  

Kozmetikumok  

Vény nélküli gyógyszerek  

Televízió  

Számítógép  

Egyéb műszaki termékek  

Autó  

 

10. Hogyan próbálja gyermeke Önt befolyásolni, ha meg szeretne valamit vetetni 

magának? 

 

 egyszerűen megkér engem 

 megpróbál meggyőzni ész érvekkel 

 könyörög 

 alkudozik 

 inkább nem kér semmit, nem szereti a konfliktusokat 

 

11. Hogyan reagál Ön, amikor gyermeke valamit meg akar magának vetetni? 

 

 nyíltan nemet mondok 

 megvitatjuk közösen, hogy mit tegyünk 

 általában halogatom a választ 

 megveszem, amit kér 
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12. Hogyan reagál gyermeke abban az esetben, ha a kérését elutasítja? 

 

 dühös lesz 

 kiábrándul belőlem 

 beletörődik a döntésbe 
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13. Mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások? 
 Egyáltal

án nem 

jellemző 

Kevésbé 

jellemző 

Jellemző 

is, meg 

nem is 

Inkább 

jellemző 

Nagyon 

jellemző 
Nem 

tudom 

1. Általában keresztülviszem az akaratom       
2. Általában sikerül a véleményemet 

elfogadtatni a családtagjaimmal 

      

3. Nem szeretek konfrontálódni       
4. Gyakran könyörgök, hogy keresztülvigyem 

az akaratom 

      

5. Gyakran engedek gyermekem kéréseinek       
6. Fontos, hogy harmonikus legyen a 

kapcsolatom családtagjaimmal 

      

7. Gyermekem sokszor alkudozik velem       
8. Senki nem befolyásol a vásárlási 

döntéseimben 

      

9. Gyakran hallgatok házastársam 

véleményére 

      

10. Szeretek a hírességekhez hasonlítani       
11. Könnyű befolyásolni       
12. Szeretem a nyereményjátékokat       
13. Gyakran vásárolok magamnak       
14. Szeretem kipróbálni, amit a reklámokban, 

újsághirdetésekben láttam 

      

15. Mielőtt valamit veszek, a neten kerek 

információkat 

      

16. Általában nem engedek gyermekem 

akaratának 

      

17. A szüleim mindig megveszik, amit szeretnék       
18. Ész érvekkel könnyen meg tudom a 

szüleimet győzni, ha valamit akarok 

      

19. Sok barátom van       
20. Szeretek bulizni       
21. Inkább otthon töltöm a szabadidőmet       
22. Szabadidőmben inkább a barátaimmal 

vagyok 

      

23. A szabadidőmet legszívesebben a 

családommal töltöm 

      

24. Naponta legalább egy órát netezek       
25. Szeretek olvasni       
26. Szeretek vásárolni       
27. Gyakran vásárolok együtt a családommal       
28. Általában márkás termékeket vásárolok       
29. Gyermekeimet gyakran viszem magammal 

vásárolni 

      

30. Sokszor hallgatok gyermekem javaslatára, 

amikor valamit vásárolunk 

      

31. Sokszor kikérem házastársam véleményét, 

ha valamit veszek 

      

32. Gyakran én döntöm el, hogy milyen 

márkájú terméket vegyünk 

      

33. Sokszor veszek olyan dolgot, amit nem 

terveztem előre, de megtetszett a boltban 

      

34. Elsősorban én döntök arról, hogy mit 

vegyünk 

      

35.  Elsősorban a házastársam dönt arról, hogy 

mit vásároljunk 

      

36. Általában gyermekem dönt arról, hogy mit 

vegyünk 
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14. Az alábbi termékek esetében Ön milyen szerepet szokott legtöbbször betölteni? 

(Soronként csak egy válasz lehetséges!) 

 
 Én 

kezdemé-
nyezem a 

vásárlást 

Én tudok 

a 
legtöbbet 

a 

termékről 

Én vásá-

rolom 
meg a 

terméket 

Én 

használom 
a terméket 

Én döntök 

arról, hogy 
milyen 

márkájú 

terméket 
vegyünk 

Én keresek 

információt 
a termékről, 

mielőtt 

megvásá-
roljuk azt 

Én döntök 

arról, hogy 
megvegyük

-e a 

terméket 
vagy sem 

Nincs 

semmi 
szerepem 

Ruházati 

cikkek saját 

magamnak 

        

Cipő saját 

magamnak 

        

Tisztítószerek         

Sport-

felszerelés 

        

Cukorkák, 

édességek 

        

Chipsek, 

rágcsálnivalók 

        

Üditők         

Gyorsételek         

Zöldségek         

Gyümölcsök         

Egyéb 

élelmiszerek 

        

Kozmetikum         

Vény nélküli 

gyógyszerek 

        

Televízió         

Számítógép         

Egyéb 

műszaki 

termékek 

        

Autó         

 

DEMOGRÁFIA 

 

15. Életkora:………………………………. 

 

16. Neme? 

 

 Férfi  Nő 

 

17. Milyen településtípuson él? 

 

 Főváros 

 Város 

 Község
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18. Milyen családja anyagi helyzete? 

 

 Jóval átlag alatti 

 Átlag alatti 

 Átlagos 

 Átlag feletti 

 Jóval átlag feletti 
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M4. KÉRDŐÍV-FIATAL FELNŐTT LAKOSSÁG 

 

III. KÉRDŐÍV 

 

 

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK 

 

19. Milyen gyakran szoktál vásárolni? 

 

 Naponta 

 Hetente több alkalommal 

 Hetente egyszer 

 Két-három hetente 

 Havonta 

 Ritkábban 

 

20. Mennyi időt töltesz átlagosan vásárlással? 

 10 percnél kevesebbet 

 10-20 percet 

 20-30 percet 

 30-40 percet 

 40-50 percet 

 50-60 percet 

 60 percnél többet 

 

21. Kivel szoktál leggyakrabban vásárolni? 

 

 Saját magam 

 Az édeasanyámmal 

 Az édesapámmal 

 A testvéremmel 

 A barátaimmal 

 Valaki mással, 

éspedig:……………………… 

 

22. Kivel szoktad az alábbi termékeket megvásárolni? (Több választ is megjelölhetsz!) 

 
 Saját 

magam 
Édesanyámmal 

együtt 
Édesapámmal 

együtt 
Az 

egész 

család 

együtt 

Édesanyám 
egyedül 

veszi 

Édesapám 
egyedül 

veszi 

Édesapám 
és 

édesanyám 

együtt 
veszi, de 

nélkülem 

Ruházati 

cikkek saját 

magamnak 

       

Cipő saját 

magamnak 

       

Tisztítószerek        

Sportfelszerelés        

Cukorkák, 

édességek 

       

Chipsek, 

rágcsálnivalók 

       

Üditők        

Gyorsételek        

Zöldségek        

Gyümölcsök        

Egyéb 

élelmiszerek 

       

Kozmetikumok        

Vény nélküli 

gyógyszerek 

       

Televízió        
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Számítógép        

Egyéb műszaki 

termékek 

       

Autó        

 

23. Ki szokott befolyásolni a vásárlási döntéseid során? 

 

 Senki, mindig csak magam 

döntök 

 Attól függ, milyen terméket 

vásárolok 

 Az édesanyám befolyásol 

 Az édesapám befolyásol 

 A testvérem befolyásol 

 A barátaim szoktak befolyásolni 

 

24. Mi az, ami befolyásolja a vásárlási döntésedet? (Több választ is megjelölhetsz!) 

 

 televízió reklámok 

 internetes hirdetések 

 a termék honlapján található 

információk 

 fórumok, blogok 

 újság, magazinhirdetések 

 az üzleten belül elhelyezett 

figyelemfelkeltő eszközök 

 egyéb, 

éspedig:……………………... 

 

25. Az alábbi termékek esetében mely eszköz befolyásol a legjobban? Kérlek tégy egy 

X-et, ahhoz az eszközhöz, amely a leginkább befolyásolja döntésedet az adott 

termék esetében! (Soronként csak egy válasz lehetséges!) 
 TV 

reklám 
Internet-
hirdetés 

a termék 
honlapján 

található 

információ 

fórum, 
blogok 

újság, 
magazin 

hirdetés 

üzleten 
belül 

elhelyezett 

figyelem-
felkeltő 

eszközök 

akció 
leára-

zás 

nyeremény 
játék 

egyéb 

Ruházati 

cikkek saját 

magamnak 

         

Cipő saját 

magamnak 

         

Tisztítószerek          

Sportfelszerelé

s 

         

Cukorkák, 

édességek 

         

Chipsek, 

rágcsálnivalók 

         

Üditők          

Gyorsételek          

Zöldségek          

Gyümölcsök          

Egyéb 

élelmiszerek 

         

Kozmetikumo

k 

         

Vény nélküli 

gyógyszerek 

         

Televízió          

Számítógép          

Egyéb 

műszaki 

termékek 

         

Autó          
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26. Kinek a véleményére adsz leginkább, amikor vásárolsz? (Kérlek, csak egy választ 

jelölj meg!) 

 

 Csak a saját véleményem számít 

 A barátaim véleményére adok 

 A szüleim véleménye számít 

 A hírességek/celebek véleménye 

a legfontosabb 

 A termék szakértőinek a szavára 

hallgatok

CSALÁDON BELÜLI DÖNTÉSEK 

 

27. Mely termékek vásárlása esetében szoktad a szüleidet befolyásolni? (Több válasz is 

lehetséges) 

 
Ruházati cikkek saját magamnak  

Cipő saját magamnak  

Tisztítószerek  

Sportfelszerelés  

Cukorkák, édességek  

Chipsek, rágcsálnivalók  

Üditők  

Gyorsételek  

Zöldségek  

Gyümölcsök  

Egyéb élelmiszerek  

Kozmetikumok  

Vény nélküli gyógyszerek  

Televízió  

Számítógép  

Egyéb műszaki termékek  

Autó  

 

28. Hogyan próbálod a szüleidet befolyásolni, ha meg szeretnél velük vetetni 

magadnak? 

 

 egyszerűen megkérem őket 

 megpróbálom őket meggyőzni ész érvekkel 

 könyörgök 

 alkudozok 

 inkább nem kérek semmit, nem szeretem a konfliktusokat 

 

29. Hogyan reagálnak a szüleid, amikor valamit meg akarsz magadnak vetetni? 

 

 nyíltan nemet mondanak 

 megvitatjuk közösen, hogy mit tegyünk 

 a szüleim halogatják a választ 

 megveszik, amit kérek 

 

30. Hogyan reagálsz abban az esetben, ha a kérésedet elutasítják a szüleid? 

 

 dühös leszek 

 kiábrándulok a szüleimből 

 beletörődök a döntésükbe 
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31. Mennyire jellemzőek rád az alábbi állítások? 

 
 Egyáltalán 

nem 

jellemző 

Kevésbé 

jellemző 

Jellemző 

is, meg 

nem is 

Inkább 

jellemző 

Nagyon 

jellemző 

Nem 

tudom 

1. Általában keresztülviszem az 

akaratom 

      

2. Elfogadom, amit a szüleim mondanak       

3. Nem szeretek konfrontálódni       

4. Gyakran könyörgök, hogy 

keresztülvigyem az akaratom 

      

5. Ha valamit akarok, általában 

alkudozok a szüleimmel 

      

6. Fontos, hogy a szüleimmel 

harmonikus legyen a kapcsolatom 

      

7. Dühös vagyok, ha nem kapom meg, 

amit akarok 

      

8. Senki nem befolyásol a vásárlási 

döntéseimben 

      

9. Gyakran hallgatok a barátaim 

véleményére 

      

10. Szeretek a hírességekhez hasonlítani       

11. Könnyű befolyásolni       

12. Szeretem a nyereményjátékokat       

13. Gyakran vásárolok magamnak       

14. Szeretem kipróbálni, amit a 

reklámokban, újsághirdetésekben 

láttam 

      

15. Mielőtt valamit veszek, a neten kerek 

információkat 

      

16. A szüleim gyakran nem veszik meg, 

amit szeretnék 

      

17. A szüleim mindig megveszik, amit 

szeretnék 

      

18. Ész érvekkel könnyen meg tudom a 

szüleimet győzni, ha valamit akarok 

      

19. Sok barátom van       

20. Szeretek bulizni       

21. Inkább otthon töltöm a szabadidőmet       

22. Szabadidőmben inkább a 

barátaimmal vagyok 

      

23. A zsebpénzemet általában gyorsan 

elköltöm 

      

24. Naponta legalább egy órát netezek       

25. Szeretek olvasni       

26. Szeretek vásárolni       

27. Gyakran vásárolok együtt a 

barátaimmal 

      

28. Általában márkás termékeket 

vásárolok 

      

29. Szeretek a szüleimmel vásárolni       

30. Sokszor javaslom a szüleimnek, hogy 

valamit vásároljunk meg 

      

31. A szüleim sokszor kikérik a 

véleményemet, amikor valamit 

vesznek 

      

32. Gyakran én döntöm el, hogy milyen 

márkájú terméket vegyünk 

      

33. Sokszor veszek olyan dolgot, amit 

nem terveztem előre, de megtetszett a 

boltban 
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34. Elsősorban az Édesanyám dönt arról, 

hogy mit vegyünk 

      

35.  Elsősorban  az Édesapám dönt arról, 

hogy mit vásároljunk 

      

 

 

32. Az alábbi termékek esetében milyen szerepet szoktál legtöbbször betölteni? 

(Soronként csak egy válasz lehetséges!) 

 
 Én 

kezdemé-
nyezem a 

vásárlást 

Én tudok 

a 
legtöbbet 

a 
termékről 

Én 

vásárolom 
meg a 

terméket 

Én 

használom 
a terméket 

Én 

döntök 
arról, 

hogy 
milyen 

márkájú 

terméket 
vegyünk 

Én keresek 

információt 
a termékről, 

mielőtt 
megvásá-

roljuk azt 

Én döntök 

arról, hogy 
megvegyük

-e a 
terméket 

vagy sem 

Nincs 

semmilyen 
szerepem 

Ruházati cikkek 

saját magamnak 

        

Cipő saját 

magamnak 

        

Tisztítószerek         

Sportfelszerelés         

Cukorkák, 

édességek 

        

Chipsek, 

rágcsálnivalók 

        

Üditők         

Gyorsételek         

Zöldségek         

Gyümölcsök         

Egyéb 

élelmiszerek 

        

Kozmetikumok         

Vény nélküli 

gyógyszerek 

        

Televízió         

Számítógép         

Egyéb műszaki 

termékek 

        

Autó         

 

DEMOGRÁFIA 

 

33. Életkorod:………………………………. 

 

34. Nemed? 

 

 Férfi  Nő 

 

35. Milyen településtípuson élsz? 

 

 Főváros 

 Város 

 Község 
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36. Milyen a családod anyagi helyzete? 

 

 Jóval átlag alatti 

 Átlag alatti 

 Átlagos 

 Átlag feletti 

 Jóval átlag feletti 
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M5. MÉLYINTERJÚVÁZLAT- TRIÁD FELNŐTT MÉLYINTERJÚK 

 

 

 

MÉLYINTERJÚ VÁZLAT 

CSALÁDON-BELÜLI VÁSÁRLÁSI-DÖNTÉSI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA 

 

1. Kérem meséljen a családjáról! (férj, feleség, gyerekek száma és kora, 

végzettségek) 

 

 

 

2. Mi jut eszébe a vásárlásról? (Kérem soroljon fel legalább 5 dolgot!) 

 

 

 

3. Milyen gyakran szokott Ön vásárolni? 

 

 

 

4. Általában mennyi időt tölt vásárlással? 

Napi fogyasztási cikkek 

Tartós fogyasztási cikkek 

Üdülés, lakberendezés 

Nagy értékű termékek (autó, ház) 

 

 

 

5. Kivel szokott általában vásárolni? 

 

 

 

6. Melyek azok a termékek, melyeket általában egyedül szokott 

megvásárolni? 

 

 

 

7. Mely termékeket szokta a család általában együtt közösen megvásárolni? 

 

 

 

8. Ki szokta vásárlási döntései során befolyásolni? 

 

 

 

9. Kinek a véleményére ad leginkább, amikor vásárol? 

 

 

 

10. Befolyásolják-e a reklámok a vásárlási döntéseit? 
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11. Szokta-e gyermeke vásárlási döntéseiben befolyásolni? Ha igen, mely 

termékek esetében? 

 

 

 

12. Milyen módon szokta gyermeke befolyásolni, ha valamit szeretne 

magának megvetetni? (nyaggatja, alkudozik, könyörög, nem szól semmit 

stb.) 

 

 

13. Hogyan szokott Ön reagálni, amikor gyermeke meg akar magának vetetni 

valamit? (nemet mondok, megvitatjuk, halogatom a választ, engedek neki, 

stb.) 

 

 

 

14. Hogyan reagál gyermeke ha kérését elutasítja? (dühös lesz, kiábrándul, 

beletörődik a döntésembe) 

 

 

 

15. Mely termékek esetén szokta általában Ön kezdeményezni a vásárlást? 

 

 

 

16. Vannak-e olyan termékek, amelyekhez a házastársa ért, ő a szakértő a 

családban, ezért Ő vásárolja meg azokat? 

 

 

 

17. Vannak-e olyan termékek, amelyekhez gyermeke ért jobban, ő tud 

azokról a legtöbbet? 

 

 

 

18. Mely termékek esetében dönti Ön el, hogy milyen márkájú terméket 

vegyenek? 

 

 

 

19. Mennyire szeret Ön vásárolni? 
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M6 FELNŐTT MINTA-REPRENTATIVITÁS VIZSGÁLAT 

 

 

A minta reprezentativitását z próbával igazoltam, az alábbiak alapján: 

P0 = 46,8%, ahol P0 a férfiak aránya a teljes sokaságon belül. 

p = 46,7%, ahol p a férfiak aránya a mintán belül. 

n = 944 fő, ahol n a minta elemszáma. 

α = 5% =0,05, ahol α a próbafüggvény kritikus tartományba esésének 

valószínűsége (szignifikanciaszint). Az 5%-os szignifikanciaszint azt jelenti, hogy 

a mintavételt végtelen sokszor végrehajtva 100 esetből mindösszesen 5 

alkalommal fordul elő az az esemény, hogy a próbafüggvényünk minta alapján 

kiszámított értéke a kritikus tartományba esik. Általános statisztikai elfogadott 

értéke 5%. 

H0:p = 0,468 

H1:p ≠ 0,468 

n

PP

Pp
z P

)1( 00

0

)(0 0






= 
062,0

944

)468,01(468,0

468,0467,0




  

 

Z0,975 = 1,96 

Z0,025 = -1,96 

Elfogadási tartomány: [-1,96 ; 1,96] 
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M7 TRIÁD INTERJÚKBAN RÉSZTVEVŐ CSALÁDOK KOR ÉS NEM 

SZERINTI ÖSSZETÉTELE 

 
 Férj kora Feleség kora Gyerekek neme és kora 

1. 32 27 Fiú 8 éves 

Lány, 3 hónapos 

2. 45 25 Fiú, 3 éves 

3. 32 34 Fiú, 5 éves 

Lány, 5 éves 

4. 43 42 Lány, 21 éves 

Lány, 16 éves 

5. 37 35 Fiú, 7 éves 

Lány, 5 éves 

6. 35 35 Lány, 6 éves 

7. 37 36 Fiú, 13 éves 

Balázs, 6 éves 

8. 44 41 Fiú, 17 éves 

9. 43 38 Lány, 11 éves 

10. 52 45 Fiú, 17 éves 

11. 35 30 Lány, 5 éves 

12. 43 41 Fiú, 12 éves 

13. 40 38 Lány, 11 éves 

Lány, 8 éves 

Fiú, 6 éves 

14. 39 38 Lány, 4 éves 

15. 40 36 Lány, 10 éves 

Fiú, 8 éves 

16. 38 36 Fiú, 15 éves 

Fiú, 11 éves 

17. 45 43 Fiú, 20 éves 

Fiú, 15 éves 

Fiú, 9 éves 

18. 47 47 Fiú, 23 éves 

Fiú, 17 éves 

19. 36 34 Lány, 4 éves 

Lány, 2 éves 

20. 39 37 Fiú, 12 éves 

Fiú, 8 éves 

Lány, 2 éves 

21. 41 37 Fiú, 9 éves 

Lány, 5 éves 

22. 42 38 Fiú, 23 éves 

Fiú, 19 éves 

Lány, 17 éves 

Lány, 6 éves 

23. 39 36 Fiú, 2 éves 

24. 39 37 Fiú, 16 éves 

Fiú, 13 éves 

25. 38 37 Fiú, 14 éves 

Fiú, 12 éves 

26. 39 37 Lány, 16 éves 

Fiú, 12 éves 

27. 32 31 Fiú, 5 éves 

28. 35 30 Fiú, 5 éves 

 

 



 

 

165 

 

M8 FAKTORANALÍZIS EREDMÉNYEI- FELNŐTT LAKOSSÁG 

 

 
 
 

 
 
 

 

KMO and Bartlett's Test

,745

3043,141

136

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bart let t's Test  of

Sphericity

Component Matrixa

,750     

,733     

,656     

,597  ,351   

,580  ,375   

,557  -,514   

,552  -,532   

,420     

 ,728    

 ,713    

 ,553  ,370  

 ,521    

 ,435    

 ,382 -,434 -,363  

,418   ,518  

   ,483 ,402

    ,688

Gyermekeimet gy akran

v iszem magammal

vásárolni

Sokszor hallgatok

gyermekem jav aslatára,

amikor valamit v ásárolunk

Gyakran engedek

gyermekem kéréseinek

Általában gyermekem

dönt arról, hogy  mit

vegy ünk

Gyermekem sokszor

alkudozik velem

Sokszor kikérem

házastársam véleményét,

ha valamit v eszek

Gyakran hallgatok

házastársam

véleményére

Általában nem engedek

gyermekem akaratának

Általában sikerül a

véleményemet

elfogadtatni a

családtagjaimmal

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Gyakran v ásárolok

magamnak

Gyakran én döntöm el,

hogy milyen márkájú

terméket vegyünk

Senki nem bef olyásol a

vásárlási döntéseimben

Fontos, hogy  harmonikus

legyen a kapcsolatom

családtagjaimmal

Gyakran v ásárolok egy ütt

a családommal

Gyakran könyörgök,  hogy

keresztülv igyem az

akaratom

Nem szeretek

konfrontálódni

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analy sis.

5 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrixa

,762     

,716     

,695     

,690     

,685     

,466     

 ,718    

 ,717    

 ,611    

 ,604   ,350

  ,783   

  ,727   

  ,631   

   ,767  

   ,503  

    ,639

  ,455  -,467

Sokszor hallgatok

gyermekem jav aslatára,

amikor valamit v ásárolunk

Gyermekeimet gy akran

v iszem magammal

vásárolni

Gyakran engedek

gyermekem kéréseinek

Általában gyermekem

dönt arról, hogy  mit

vegy ünk

Gyermekem sokszor

alkudozik velem

Általában nem engedek

gyermekem akaratának

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Általában sikerül a

véleményemet

elfogadtatni a

családtagjaimmal

Gyakran én döntöm el,

hogy milyen márkájú

terméket vegyünk

Gyakran v ásárolok

magamnak

Sokszor kikérem

házastársam véleményét ,

ha valamit v eszek

Gyakran hallgatok

házastársam

véleményére

Gyakran v ásárolok egy ütt

a családommal

Nem szeretek

konfrontálódni

Senki nem bef olyásol a

vásárlási döntéseimben

Gyakran könyörgök, hogy

keresztülv igyem az

akaratom

Fontos,  hogy  harmonikus

legyen a kapcsolatom

családtagjaimmal

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method:  Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalizat ion.

Rotation converged in 7 iterat ions.a. 
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Anti-image  Matrices

,682 -,307 ,020 -,014 ,011 -,045 -,039 -,065 -,016 -,027 ,001 ,022 ,052 -,009 -,099 -,003 -,009

-,307 ,651 -,024 ,014 ,015 ,036 -,123 -,089 ,036 -,088 ,003 -,031 -,050 -,023 -,051 -,017 ,013

,020 -,024 ,935 ,008 -,039 ,000 -,139 -,094 -,020 -,042 -,055 -,002 ,007 -,007 -,015 ,013 -,018

-,014 ,014 ,008 ,614 -,015 -,127 -,119 -,028 -,018 ,017 ,060 -,095 -,183 -,037 -,003 ,105 -,053

,011 ,015 -,039 -,015 ,959 -,064 ,066 -,016 ,052 -,077 -,016 ,048 -,027 -,046 ,030 -,065 ,002

-,045 ,036 ,000 -,127 -,064 ,726 ,038 ,013 -,004 ,000 -,132 -,095 -,024 -,017 -,028 ,020 -,107

-,039 -,123 -,139 -,119 ,066 ,038 ,781 ,029 -,156 -,016 ,038 ,022 -,010 ,000 -5,05E-006 -,065 ,059

-,065 -,089 -,094 -,028 -,016 ,013 ,029 ,870 -,035 -,107 -,071 ,021 ,050 ,110 ,001 ,028 -,002

-,016 ,036 -,020 -,018 ,052 -,004 -,156 -,035 ,629 ,056 -,064 -,019 -,032 -,289 -,003 -,027 ,001

-,027 -,088 -,042 ,017 -,077 ,000 -,016 -,107 ,056 ,833 ,009 ,014 ,045 -,005 -,182 -,072 -,046

,001 ,003 -,055 ,060 -,016 -,132 ,038 -,071 -,064 ,009 ,833 -,110 -,039 -,037 -,039 ,085 -,047

,022 -,031 -,002 -,095 ,048 -,095 ,022 ,021 -,019 ,014 -,110 ,529 -,152 ,015 -,016 -,214 -,073

,052 -,050 ,007 -,183 -,027 -,024 -,010 ,050 -,032 ,045 -,039 -,152 ,524 -,009 ,075 ,003 -,143

-,009 -,023 -,007 -,037 -,046 -,017 ,000 ,110 -,289 -,005 -,037 ,015 -,009 ,627 ,002 -,153 -,026

-,099 -,051 -,015 -,003 ,030 -,028 -5,05E-006 ,001 -,003 -,182 -,039 -,016 ,075 ,002 ,856 -,038 -,052

-,003 -,017 ,013 ,105 -,065 ,020 -,065 ,028 -,027 -,072 ,085 -,214 ,003 -,153 -,038 ,735 -,005

-,009 ,013 -,018 -,053 ,002 -,107 ,059 -,002 ,001 -,046 -,047 -,073 -,143 -,026 -,052 -,005 ,718

,645
a

-,461 ,025 -,022 ,014 -,063 -,053 -,084 -,025 -,036 ,001 ,036 ,087 -,014 -,130 -,004 -,012

-,461 ,642
a

-,031 ,023 ,019 ,052 -,172 -,118 ,056 -,120 ,004 -,053 -,086 -,035 -,068 -,024 ,019

,025 -,031 ,676
a

,010 -,041 ,000 -,162 -,104 -,026 -,048 -,062 -,003 ,010 -,009 -,017 ,015 -,022

-,022 ,023 ,010 ,788
a

-,019 -,190 -,171 -,038 -,029 ,024 ,084 -,167 -,322 -,060 -,005 ,157 -,079

,014 ,019 -,041 -,019 ,454
a

-,076 ,076 -,017 ,067 -,086 -,018 ,068 -,038 -,059 ,033 -,078 ,003

-,063 ,052 ,000 -,190 -,076 ,843
a

,051 ,016 -,005 ,000 -,170 -,153 -,039 -,025 -,035 ,027 -,148

-,053 -,172 -,162 -,171 ,076 ,051 ,692
a

,035 -,223 -,020 ,048 ,034 -,015 ,000 -6,18E-006 -,086 ,079

-,084 -,118 -,104 -,038 -,017 ,016 ,035 ,702
a

-,047 -,125 -,083 ,031 ,074 ,149 ,001 ,035 -,002

-,025 ,056 -,026 -,029 ,067 -,005 -,223 -,047 ,712
a

,077 -,088 -,034 -,055 -,460 -,005 -,040 ,002

-,036 -,120 -,048 ,024 -,086 ,000 -,020 -,125 ,077 ,708
a

,011 ,021 ,067 -,007 -,216 -,092 -,060

,001 ,004 -,062 ,084 -,018 -,170 ,048 -,083 -,088 ,011 ,769
a

-,166 -,059 -,051 -,047 ,109 -,061

,036 -,053 -,003 -,167 ,068 -,153 ,034 ,031 -,034 ,021 -,166 ,792
a

-,289 ,025 -,024 -,343 -,118

,087 -,086 ,010 -,322 -,038 -,039 -,015 ,074 -,055 ,067 -,059 -,289 ,802
a

-,015 ,112 ,004 -,233

-,014 -,035 -,009 -,060 -,059 -,025 ,000 ,149 -,460 -,007 -,051 ,025 -,015 ,710
a

,003 -,225 -,039

-,130 -,068 -,017 -,005 ,033 -,035 -6,18E-006 ,001 -,005 -,216 -,047 -,024 ,112 ,003 ,715
a

-,048 -,067

-,004 -,024 ,015 ,157 -,078 ,027 -,086 ,035 -,040 -,092 ,109 -,343 ,004 -,225 -,048 ,651
a

-,006

-,012 ,019 -,022 -,079 ,003 -,148 ,079 -,002 ,002 -,060 -,061 -,118 -,233 -,039 -,067 -,006 ,862
a

Álta lában k eresztülv iszem

az akaratom

Álta lában s ikerül a

véleményemet

elfogadtatn i a

csa ládtagj aimma l

Nem  szere tek

kon frontálódni

Gyakran engedek

gyermekem  kérés einek

Gyakran könyörgök, hogy

keresztülv igyem az

akaratom

Gyermekem  soks zor

alkudozik  velem

Fon tos, hogy  harmonikus

legy en a k apcsol atom

csa ládtagj aimma l

Senki nem  befoly ásol a

vás árlás i döntése imben

Gyakran ha llgatok

ház astársam

véleményére

Gyakran vásárolok

magamnak

Álta lában nem engedek

gyermekem  akara tának

Gyermekei met gy akran

v isz em magamm al

vás árolni

Sok szor ha llgatok

gyermekem  javas latára,

ami kor val amit vásárolunk

Sok szor k i kérem

ház astársam véleményé t,

ha v alamit  veszek

Gyakran én  döntöm el,

hogy milyen márk ájú

term éket v együnk

Gyakran vásárolok együ tt

a cs aládom mal

Álta lában gyermekem

dön t arról, hogy m it

vegyünk

Álta lában k eresztülv iszem

az akaratom

Álta lában s ikerül a

véleményemet

elfogadtatn i a

csa ládtagj aimma l

Nem  szere tek

kon frontálódni

Gyakran engedek

gyermekem  kérés einek

Gyakran könyörgök, hogy

keresztülv igyem az

akaratom

Gyermekem  soks zor

alkudozik  velem

Fon tos, hogy  harmonikus

legy en a k apcsol atom

csa ládtagj aimma l

Senki nem  befoly ásol a

vás árlás i döntése imben

Gyakran ha llgatok

ház astársam

véleményére

Gyakran vásárolok

magamnak

Álta lában nem engedek

gyermekem  akara tának

Gyermekei met gy akran

v isz em magamm al

vás árolni

Sok szor ha llgatok

gyermekem  javas latára,

ami kor val amit vásárolunk

Sok szor k i kérem

ház astársam véleményé t,

ha v alamit  veszek

Gyakran én  döntöm el,

hogy milyen márk ájú

term éket v együnk

Gyakran vásárolok együ tt

a cs aládom mal

Álta lában gyermekem

dön t arról, hogy m it

vegyünk

Anti -image  Covari ance

Anti -image  Correla tion

Álta lában

keresztülv

iszem az

akaratom

Álta lában

sike rül a

véleményeme

t elfogadta tni

a

csa ládtagj aim

mal

Nem  szere tek

kon frontálódni

Gyakran

engedek

gyermekem

kéréseinek

Gyakran

könyörgö

k, hogy

keresztülv

igyem az

akaratom

Gyermekem

sok szor

alkudozik

velem

Fon tos, hogy

harm onikus

legy en a

kapcsolatom

csa ládtagj ai

mm al

Senki nem

befo lyásol  a

vás árlás i

dön téseim b

en

Gyakran

hall gatok

ház astársam

véleményére

Gyakran

vás árolok

magamnak

Álta lában nem

engedek

gyermekem

akaratának

Gyermekei m

et gyakran

v isz em

magammal

vás árolni

Sok szor

hall gatok

gye rmekem

javas latára ,

ami kor

valamit

vás árolunk

Sok szor

k iké rem

ház astársam

véleményé t,

ha v alamit

ves zek

Gyakran én

dön töm el,

hogy milyen

márkájú

term éket

vegyünk

Gyakran

vás árolok

egy ütt a

csa ládomm al

Álta lában

gyermekem

dön t arról,

hogy mit

vegyünk

Measures of Sam pling Adequac y(MSA)a. 
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Total  Variance Explained

3,357 19,744 19,744 3,357 19,744 19,744 2,831 16,651 16,651

2,150 12,645 32,390 2,150 12,645 32,390 2,000 11,766 28,418

1,485 8,733 41,123 1,485 8,733 41,123 1,990 11,706 40,123

1,185 6,970 48,093 1,185 6,970 48,093 1,222 7,189 47,312

1,079 6,345 54,438 1,079 6,345 54,438 1,211 7,126 54,438

,983 5,781 60,220

,914 5,374 65,594

,841 4,944 70,538

,781 4,594 75,132

,695 4,088 79,220

,674 3,965 83,185

,641 3,771 86,956

,579 3,405 90,361

,457 2,689 93,050

,439 2,585 95,635

,374 2,200 97,835

,368 2,165 100,000

Component
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.
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M9 FAKTORANALÍZIS EREDMÉNYEI- FIATAL FELNŐTT LAKOSSÁG 

 

 
 
 

KMO and Bartlett's Test

,642

894,174

55

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bart let t's Test  of

Sphericity
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Component Matrixa

-,644    

,642    

,597 ,438   

,566 ,442   

-,533  ,418  

 ,603   

 ,576  ,421

-,388 ,460  -,383

  ,710  

  ,533 ,528

   ,461

Elf ogadom, amit a

szüleim mondanak

Dühös vagyok, ha nem

kapom meg, amit karaok

Ha valamit akarok,

általában alkudozok a

szüleimmel

Gyakran könyörgök, hogy

keresztülv igy em az

akaratom

Fontos, hogy  a

szüleimmel harmonikus

legyen a kapcsolatom

Elsősorban edesanyam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

Elsősorban edesapam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

Szeretek a szuleimmel

vasarolni

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Senki nem bef oláy sol a

vásárlási döntéseimben

Nem szeretek

konfrontálódni

1 2 3 4

Component

Extract ion Method: Principal Component Analysis.

4 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrixa

,777    

,729    

,695    

 ,767   

 ,658   

 ,652   

  ,788  

  ,707  

   ,751

   ,522

   ,474

Ha valamit akarok,

általában alkudozok a

szüleimmel

Gyakran köny örgök, hogy

keresztülv igyem az

akaratom

Dühös vagyok, ha nem

kapom meg, amit  karaok

Fontos,  hogy a

szüleimmel harmonikus

legyen a kapcsolatom

Szeretek a szuleimmel

vasarolni

Elf ogadom, amit a

szüleim mondanak

Elsősorban edesapam

dont arrol, hogy mit

vegy ünk

Elsősorban edesanyam

dont arrol, hogy mit

vegy ünk

Senki nem bef oláysol a

vásárlási döntéseimben

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Nem szeretek

konfrontálódni

1 2 3 4

Component

Extraction Method:  Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalizat ion.

Rotation converged in 7 iterat ions.a. 
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Anti-image Matrices

,911 ,001 -,027 ,021 -,107 -,113 -,100 -,141 ,017 ,007 ,085

,001 ,783 -,058 ,043 ,026 -,210 ,147 ,001 -,128 -,063 -,054

-,027 -,058 ,968 -,067 ,041 -,086 -,019 -,009 ,046 -,025 -,043

,021 ,043 -,067 ,769 -,261 ,049 -,144 ,008 -,027 -,071 ,027

-,107 ,026 ,041 -,261 ,745 -,008 -,165 ,033 ,026 ,050 -,101

-,113 -,210 -,086 ,049 -,008 ,798 ,064 -,013 -,170 -,069 ,028

-,100 ,147 -,019 -,144 -,165 ,064 ,775 -,057 -,033 -,038 -,034

-,141 ,001 -,009 ,008 ,033 -,013 -,057 ,957 ,050 ,083 -,048

,017 -,128 ,046 -,027 ,026 -,170 -,033 ,050 ,872 -,071 -,076

,007 -,063 -,025 -,071 ,050 -,069 -,038 ,083 -,071 ,842 -,261

,085 -,054 -,043 ,027 -,101 ,028 -,034 -,048 -,076 -,261 ,853

,543
a

,001 -,029 ,025 -,130 -,132 -,119 -,151 ,019 ,008 ,096

,001 ,700
a

-,067 ,055 ,035 -,266 ,188 ,001 -,155 -,077 -,066

-,029 -,067 ,563
a

-,077 ,048 -,098 -,022 -,010 ,050 -,028 -,047

,025 ,055 -,077 ,653
a

-,345 ,063 -,187 ,009 -,033 -,089 ,033

-,130 ,035 ,048 -,345 ,637
a

-,011 -,217 ,039 ,032 ,063 -,126

-,132 -,266 -,098 ,063 -,011 ,649
a

,081 -,015 -,203 -,084 ,034

-,119 ,188 -,022 -,187 -,217 ,081 ,708
a

-,066 -,040 -,047 -,041

-,151 ,001 -,010 ,009 ,039 -,015 -,066 ,513
a

,054 ,092 -,053

,019 -,155 ,050 -,033 ,032 -,203 -,040 ,054 ,682
a

-,082 -,088

,008 -,077 -,028 -,089 ,063 -,084 -,047 ,092 -,082 ,595
a

-,308

,096 -,066 -,047 ,033 -,126 ,034 -,041 -,053 -,088 -,308 ,546
a

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Elf ogadom, amit a

szüleim mondanak

Nem szeretek

konfrontálódni

Gyakran könyörgök, hogy

keresztülv igy em az

akaratom

Ha valamit akarok,

általában alkudozok a

szüleimmel

Fontos, hogy  a

szüleimmel harmonikus

legyen a kapcsolatom

Dühös vagyok, ha nem

kapom meg, amit karaok

Senki nem bef oláy sol a

vásárlási döntéseimben

Szeretek a szuleimmel

vasarolni

Elsősorban edesanyam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

Elsősorban edesapam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Elf ogadom, amit a

szüleim mondanak

Nem szeretek

konfrontálódni

Gyakran könyörgök, hogy

keresztülv igy em az

akaratom

Ha valamit akarok,

általában alkudozok a

szüleimmel

Fontos, hogy  a

szüleimmel harmonikus

legyen a kapcsolatom

Dühös vagyok, ha nem

kapom meg, amit karaok

Senki nem bef oláy sol a

vásárlási döntéseimben

Szeretek a szuleimmel

vasarolni

Elsősorban edesanyam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

Elsősorban edesapam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Általában

keresztülv

iszem az

akaratom

Elf ogadom,

amit a

szüleim

mondanak

Nem szeretek

konfrontálódni

Gyakran

könyörgö

k, hogy

keresztülv

igyem az

akaratom

Ha valamit

akarok,

általában

alkudozok a

szüleimmel

Fontos, hogy

a szüleimmel

harmonikus

legyen a

kapcsolatom

Dühös

vagy ok,  ha

nem kapom

meg, amit

karaok

Senki nem

befoláysol a

vásárlási

döntéseimb

en

Szeretek a

szuleimmel

vasarolni

Elsősorban

edesanyam

dont arrol,

hogy mit

vegy ünk

Elsősorban

edesapam

dont arrol,

hogy mit

vegy ünk

Measures of  Sampling Adequacy (MSA)a. 
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Total  Variance Explained

2,070 18,816 18,816 2,070 18,816 18,816 1,850 16,822 16,822

1,697 15,425 34,241 1,697 15,425 34,241 1,627 14,792 31,614

1,266 11,505 45,745 1,266 11,505 45,745 1,399 12,716 44,330

1,008 9,161 54,906 1,008 9,161 54,906 1,163 10,576 54,906

,981 8,920 63,826

,813 7,389 71,215

,758 6,887 78,101

,684 6,220 84,321

,622 5,658 89,979

,595 5,408 95,387

,507 4,613 100,000

Component

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.
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M10 KLASZTERANALÍZIS EREDMÉNYEI- FELNŐTT LAKOSSÁG 

 

Final Cluster Centers

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

3 3 2 2 3

4 2 4 4 4

4 2 4 4 4

3 2 3 3 3

3 3 3 4 0

2 2 2 2 2

2 2 3 3 0

5 3 4 5 4

3 2 3 2 3

4 2 3 4 3

2 2 3 3 4

3 2 3 2 0

2 2 3 4 0

3 2 3 3 0

3 2 3 4 3

3 2 4 3 3

2 2 2 3 2

3 2 4 3 3

3 2 3 4 3

2 1 2 3 0

5 3 1 4 3

Hogyan próbálja Önt

gyermeke bef olyásolni,  ha

valamit meg akar vetetni

magának?

Hogyan reagálnak Ön,

amikor gyermeke meg

akar v eteni valamit?

Hogyan reagál gyermeke,

ha Ön elutasítja kérését?

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Általában sikerül a

véleményemet

elfogadtatni a

családtagjaimmal

Nem szeretek

konfrontálódni

Gyakran engedek

gyermekem kéréseinek

Gyakran könyörgök,  hogy

keresztülv igyem az

akaratom

Gyermekem sokszor

alkudozik velem

Fontos, hogy  harmonikus

legyen a kapcsolatom

családtagjaimmal

Senki nem bef olyásol a

vásárlási döntéseimben

Gyakran hallgatok

házastársam

véleményére

Gyakran v ásárolok

magamnak

Általában nem engedek

gyermekem akaratának

Gyermekeimet gy akran

v iszem magammal

vásárolni

Sokszor hallgatok

gyermekem jav aslatára,

amikor valamit v ásárolunk

Sokszor kikérem

házastársam véleményét,

ha valamit v eszek

Gyakran én döntöm el,

hogy milyen márkájú

terméket vegyünk

Elsősorban  a

házastársam dönt arról,

hogy mit vásároljunk

Elsősorban én döntök

arról, hogy  mit vegy ünk

Gyakran v ásárolok egy ütt

a családommal

Általában gyermekem

dönt arról, hogy  mit

vegy ünk

Kinek a v élemény ére adsz

leginkább?

1 2 3 4 5

Cluster
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 Number of Cases in each Cluster 
 

Cluster 1 261,000 

2 84,000 

3 214,000 

4 324,000 

5 61,000 

Valid 944,000 

Missing ,000 

 

ANOVA

17,357 4 1,334 939 13,014 ,000

2,584 4 ,523 939 4,940 ,001

2,361 4 ,680 939 3,473 ,008

37,179 4 1,123 939 33,101 ,000

34,080 4 ,782 939 43,555 ,000

50,049 4 1,844 939 27,140 ,000

140,143 4 ,983 939 142,634 ,000

4,865 4 1,069 939 4,553 ,001

119,100 4 1,114 939 106,936 ,000

35,151 4 ,707 939 49,728 ,000

36,136 4 1,085 939 33,318 ,000

94,193 4 1,215 939 77,533 ,000

44,185 4 1,251 939 35,309 ,000

66,610 4 ,771 939 86,423 ,000

170,407 4 ,945 939 180,311 ,000

129,294 4 ,849 939 152,261 ,000

74,023 4 1,171 939 63,194 ,000

36,292 4 1,028 939 35,317 ,000

31,724 4 ,885 939 35,857 ,000

21,780 4 ,981 939 22,210 ,000

69,296 4 1,184 939 58,551 ,000

81,958 4 ,911 939 89,918 ,000

373,656 4 1,127 939 331,497 ,000

Hogyan próbálja Önt

gyermeke bef olyásolni,  ha

valamit meg akar vetetni

magának?

Hogyan reagálnak Ön,

amikor gyermeke meg

akar v eteni valamit?

Hogyan reagál gyermeke,

ha Ön elutasítja kérését?

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Általában sikerül a

véleményemet

elfogadtatni a

családtagjaimmal

Nem szeretek

konfrontálódni

Gyakran engedek

gyermekem kéréseinek

Gyakran könyörgök,  hogy

keresztülv igyem az

akaratom

Gyermekem sokszor

alkudozik velem

Fontos, hogy  harmonikus

legyen a kapcsolatom

családtagjaimmal

Senki nem bef olyásol a

vásárlási döntéseimben

Gyakran hallgatok

házastársam

véleményére

Gyakran v ásárolok

magamnak

Általában nem engedek

gyermekem akaratának

Gyermekeimet gy akran

v iszem magammal

vásárolni

Sokszor hallgatok

gyermekem jav aslatára,

amikor valamit v ásárolunk

Sokszor kikérem

házastársam véleményét,

ha valamit v eszek

Gyakran én döntöm el,

hogy milyen márkájú

terméket vegyünk

Elsősorban  a

házastársam dönt arról,

hogy mit vásároljunk

Elsősorban én döntök

arról, hogy  mit vegy ünk

Gyakran v ásárolok egy ütt

a családommal

Általában gyermekem

dönt arról, hogy  mit

vegy ünk

Kinek a v élemény ére adsz

leginkább?

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only  for descript iv e purposes because the clusters have been chosen to maximize

the dif ferences among cases in dif f erent clusters. The observ ed signif icance lev els are not corrected f or this and

thus cannot be interpreted as tests of  the hypothesis that the cluster means are equal.
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M11 KLASZTERANALÍZIS EREDMÉNYEI- FIATAL FELNŐTT 

LAKOSSÁG 

 

 
 
 

Final Cluster Centers

1 2 1 2

2 2 2 3

3 2 3 2

3 3 3 4

4 2 3 3

4 2 1 3

2 2 2 3

2 2 3 4

5 2 5 4

2 2 2 4

3 3 3 3

3 2 3 3

3 2 3 3

2 2 2 3

hogyan bef oly ásolod

szüleidet, ha v alamit meg

szeretnél v etetni

magadnak?

Hogyan reagálnak a

szüleid, ha meg akarsz

veteni v alamit?

Hogyan reagálsz abban

az esetben,  ha szüleid

elutasítják a választ?

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Elf ogadom, amit a

szüleim mondanak

Nem szeretek

konfrontálódni

Gyakran könyörgök, hogy

keresztülv igy em az

akaratom

Ha valamit akarok,

általában alkudozok a

szüleimmel

Fontos, hogy  a

szüleimmel harmonikus

legyen a kapcsolatom

Dühös vagyok, ha nem

kapom meg, amit karaok

Senki nem bef oláy sol a

vásárlási döntéseimben

Szeretek a szuleimmel

vasarolni

Elsősorban edesanyam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

Elsősorban edesapam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

1 2 3 4

Cluster
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Number of Cases in each Cluster

301,000

134,000

180,000

235,000

850,000

7,000

1

2

3

4

Cluster

Valid

Missing

ANOVA

39,996 3 ,829 846 48,226 ,000

5,208 3 ,629 846 8,284 ,000

76,521 3 ,526 846 145,344 ,000

30,095 3 1,409 846 21,364 ,000

61,249 3 ,770 846 79,500 ,000

440,770 3 1,066 846 413,300 ,000

91,044 3 ,966 846 94,263 ,000

101,984 3 1,113 846 91,654 ,000

157,319 3 ,802 846 196,104 ,000

157,687 3 ,967 846 163,054 ,000

3,214 3 1,294 846 2,484 ,060

39,215 3 1,126 846 34,835 ,000

29,718 3 1,174 846 25,306 ,000

21,709 3 1,219 846 17,814 ,000

hogyan bef oly ásolod

szüleidet, ha v alamit  meg

szeretnél vetetni

magadnak?

Hogyan reagálnak a

szüleid, ha meg akarsz

veteni v alamit?

Hogyan reagálsz abban

az esetben, ha szüleid

elutasítják a választ?

Általában keresztülv iszem

az akaratom

Elf ogadom, amit a

szüleim mondanak

Nem szeretek

konfrontálódni

Gyakran könyörgök,  hogy

keresztülv igyem az

akaratom

Ha valamit akarok,

általában alkudozok a

szüleimmel

Fontos, hogy a

szüleimmel harmonikus

legyen a kapcsolatom

Dühös vagyok, ha nem

kapom meg, amit karaok

Senki nem bef oláy sol a

vásárlási döntéseimben

Szeretek a szuleimmel

vasarolni

Elsősorban edesanyam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

Elsősorban edesapam

dont arrol, hogy  mit

vegy ünk

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only  for descript iv e purposes because the clusters have been chosen to maximize

the dif ferences among cases in dif f erent clusters. The observ ed signif icance lev els are not corrected f or this and

thus cannot be interpreted as tests of  the hypothesis that the cluster means are equal.
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M12 ALAPOZÓ KVANTITATÍV KUTATÁS- HÁTTÉRTÁBLÁZATOK 

 

 

1. táblázat 

Vásárlás gyakorisága, vásárlással töltött átlagos idő 

 

Milyen gyakran 

szokott Ön 

vásárolni? 

Mennyi időt tölt 

átlagosan a 

vásárlással? 

Mean 2,20 2,38 

Median 2,00 2,00 

Mode 2,00 2,00 

Std. Deviation 1,05 0,97 

forrás: saját kutatás, N=862 

 

 

2. táblázat 

Vásárlás gyakorisága 

naponta 30,98 % 

hetente 2-3 alkalommal 34,33 % 

hetente egyszer 18,77 % 

ritkábban 15,90 % 

Total 100 % 

forrás: saját kutatás, N=862 

 

 

3. táblázat 

Vásárlással töltött átlagos idő 

10 percnél 

kevesebbet 15,31 % 

10-30 percet 47,60 % 

30-60 percet 24,52 % 

60-90 percet 8,85 % 

90 percnél többet 3,70% 

Total 100 % 

forrás: saját kutatás, N=862 
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4. táblázat 

Kinek a feladata a családon belül a vásárlás? 

feleség 25,59809 

férj 3,708134 

gyerek 0,598086 

szülőknek közösen 13,03828 

az egész családnak közösen 16,26794 

a helyzettől függ 40,78947 

Total 100 

forrás: saját kutatás, N=862 

 

 

5. táblázat 

Vásárlás gyakorisága 

  

  

  

Nem Total 

férfi nő   

naponta 

  

  

  

Count 93,00 124,00 217,00 

% within Milyen gyakran szokott Ön 

vásárolni? 42,86 57,14 100,00 

% within Neme? 26,72 31,88 29,44 

% of Total 12,62 16,82 29,44 

hetente 2-3 

alkalommal 

  

  

  

Count 107,00 151,00 258,00 

% within Milyen gyakran szokott Ön 

vásárolni? 41,47 58,53 100,00 

% within Neme? 30,75 38,82 35,01 

% of Total 14,52 20,49 35,01 

hetente egyszer 

  

  

  

Count 75,00 71,00 146,00 

% within Milyen gyakran szokott Ön 

vásárolni? 51,37 48,63 100,00 

% within Neme? 21,55 18,25 19,81 

% of Total 10,18 9,63 19,81 

ritkábban 

  

  

  

Count 73,00 43,00 116,00 

% within Milyen gyakran szokott Ön 

vásárolni? 62,93 37,07 100,00 

% within Neme? 20,98 11,05 15,74 

% of Total 9,91 5,83 15,74 

Total 

  

  

  

Count 348,00 389,00 737,00 

% within Milyen gyakran szokott Ön 

vásárolni? 47,22 52,78 100,00 

% within Neme? 100,00 100,00 100,00 

% of Total 47,22 52,78 100,00 

forrás: saját kutatás, N=862 
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6. táblázat 

Vásárlással töltött átlagos idő 

 

Nem Total 

férfi nő  

10 percnél 

kevesebbet 

Count 80,00 20,00 100,00 

% within Mennyi időt tölt 

átlagosan a vásárlással? 80,00 20,00 100,00 

% within Neme? 22,99 5,14 13,57 

% of Total 10,85 2,71 13,57 

10-30 percet 

Count 185,00 170,00 355,00 

% within Mennyi időt tölt 

átlagosan a vásárlással? 52,11 47,89 100,00 

% within Neme? 53,16 43,70 48,17 

% of Total 25,10 23,07 48,17 

30-60 percet 

Count 61,00 126,00 187,00 

% within Mennyi időt tölt 

átlagosan a vásárlással? 32,62 67,38 100,00 

% within Neme? 17,53 32,39 25,37 

% of Total 8,28 17,10 25,37 

60-90 percet 

Count 11,00 58,00 69,00 

% within Mennyi időt tölt 

átlagosan a vásárlással? 15,94 84,06 100,00 

% within Neme? 3,16 14,91 9,36 

% of Total 1,49 7,87 9,36 

90 percnél 

többet 

Count 11,00 15,00 26,00 

% within Mennyi időt tölt 

átlagosan a vásárlással? 42,31 57,69 100,00 

% within Neme? 3,16 3,86 3,53 

% of Total 1,49 2,04 3,53 

Count 348,00 389,00 737,00 

Total 

% within Mennyi időt tölt 

átlagosan a vásárlással? 47,22 52,78 100,00 

% within Neme? 100,00 100,00 100,00 

% of Total 47,22 52,78 100,00 

forrás: saját kutatás, N=862 
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7. táblázat 

Kinek a feladata a családon belül a vásárlás? 

 

  Nem Total 

  

férfi nő 

 feleség Count 93 90 183 

% within Véleménye szerint kinek a 

feladata a családban a vásárlás? 50,82 49,18 100,00 

% within Neme? 26,72 23,14 24,83 

% of Total 12,62 12,21 24,83 

férj Count 14,00 11,00 25,00 

% within Véleménye szerint kinek a 

feladata a családban a vásárlás? 56,00 44,00 100,00 

% within Neme? 4,02 2,83 3,39 

% of Total 1,90 1,49 3,39 

gyerek Count 3,00 2,00 5,00 

% within Véleménye szerint kinek a 

feladata a családban a vásárlás? 60,00 40,00 100,00 

% within Neme? 0,86 0,51 0,68 

% of Total 0,41 0,27 0,68 

szülőknek 

közösen 
Count 49,00 52,00 101,00 

% within Véleménye szerint kinek a 

feladata a családban a vásárlás? 48,51 51,49 100,00 

% within Neme? 14,08 13,37 13,70 

% of Total 6,65 7,06 13,70 

az egész 

családnak 

közösen 

Count 44,00 75,00 119,00 

% within Véleménye szerint kinek a 

feladata a családban a vásárlás? 36,97 63,03 100,00 

% within Neme? 12,64 19,28 16,15 

% of Total 5,97 10,18 16,15 

a helyzettől 

függ 

Count 145,00 159,00 304,00 

% within Véleménye szerint kinek a 

feladata a családban a vásárlás? 47,70 52,30 100,00 

% within Neme? 41,67 40,87 41,25 

% of Total 19,67 21,57 41,25 

 Count 348,00 389,00 737,00 

Total % within Véleménye szerint kinek a 

feladata a családban a vásárlás? 47,22 52,78 100,00 

% within Neme? 100,00 100,00 100,00 

% of Total 47,22 52,78 100,00 

forrás: saját kutatás, N=862 
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8. táblázat 

Mennyire szimpatikusak az alábbi kifejezések? 

 

Mennyire 

szimpatikus 

a kifejezés?-
akciós 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
olcsó 

Mennyire 

szimaptikus a 

kifejezés?-
hagyományos 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
márkás 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
egészséges 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
különleges 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
jó minőségű 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
egyszerű 

Mean 4,41 4,25 3,30 3,93 4,50 3,82 4,87 3,29 

Median 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 3,00 

Mode 6,00 6,00 3,00 6,00 6,00 5,00 6,00 3,00 

Variance 2,04 2,13 1,99 2,61 1,89 2,54 1,55 2,00 

forrás: saját kutatás, N=862 

 

 

9. táblázat 

Mennyire szimpatikusak az alábbi kifejezések? 

 

Mennyire 

szimpatikus 

a kifejezés?-
akciós 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
olcsó 

Mennyire 

szimaptikus a 

kifejezés?-
hagyományos 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
márkás 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
egészséges 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
különleges 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
jó minőségű 

Mennyire 

szimaptikus 

a kifejezés?-
egyszerű 

egyáltalán 

nem 3,11% 2,63% 11,00% 9,22% 3,00% 8,73% 2,03% 10,53% 

inkább nem 7,42% 10,18% 18,54% 12,93% 6,24% 16,39% 3,59% 20,57% 

kevésbé ért 
egyet 17,46% 22,51% 28,59% 17,96% 14,99% 16,51% 8,61% 28,11% 

jobban 

egyetért 20,45% 17,01% 21,53% 17,60% 19,66% 19,38% 16,75% 18,78% 

inkább 
egyetért 20,33% 19,64% 11,96% 20,12% 26,02% 20,10% 28,95% 14,35% 

teljes 

mértékben 

egyetért 31,22% 28,02% 8,37% 22,16% 30,10% 18,90% 40,07% 7,66% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

forrás: saját kutatás, N=862 

 

 

10. táblázat 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 

 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

imádok 

vásárolni 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

A vásárlás 

számomra 

nyűg 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

A lehető 

leggyorsabban 

intézem el a 

vásárlásokat 

Mennyire ért 

egyet az alábbi 

állításokkal?-

Nagyon jó 

érzés, ha 

telepakolhatom 

a kocsimat 

Mean 2,92 2,61 3,21 2,99 

Median 3,00 2,00 3,00 3,00 

Mode 3,00 2,00 3,00 3,00 

Variance 1,63 1,72 1,49 1,73 

forrás: saját kutatás, N=862 
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11. táblázat 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 

 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

imádok 

vásárolni 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

A vásárlás 

számomra 

nyűg 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

A lehető 

leggyorsabban 

intézem el a 

vásárlásokat 

Mennyire ért 

egyet az alábbi 

állításokkal?-

Nagyon jó 

érzés, ha 

telepakolhatom 

a kocsimat 

egyáltalán 

nem 17,53% 25,42% 9,57% 16,05% 

inkább nem 18,49% 25,78% 19,02% 21,80% 

semleges 33,13% 22,66% 30,74% 26,11% 

inkább igen 16,33% 14,99% 22,37% 19,04% 

teljes 

mértékben 14,53% 11,15% 18,30% 17,01% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

forrás: saját kutatás, N=862 

 

 

12. táblázat 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? Férfiak 

 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

imádok 

vásárolni 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

A vásárlás 

számomra 

nyűg 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

A lehető 

leggyorsabban 

intézem el a 

vásárlásokat 

Mennyire ért 

egyet az alábbi 

állításokkal?-

Nagyon jó 

érzés, ha 

telepakolhatom 

a kocsimat 

egyáltalán 

nem 26,38% 16,09% 6,03% 18,68% 

inkább nem 24,93% 23,56% 12,93% 27,30% 

semleges 33,33% 24,14% 29,02% 25,00% 

inkább igen 8,70% 19,54% 26,44% 13,79% 

teljes 

mértékben 6,67% 16,67% 25,57% 15,23% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

forrás: saját kutatás, N=348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. táblázat 
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Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? Nők 

 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

imádok 

vásárolni 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

A vásárlás 

számomra 

nyűg 

Mennyire ért 

egyet az 

alábbi 

állításokkal?-

A lehető 

leggyorsabban 

intézem el a 

vásárlásokat 

Mennyire ért 

egyet az alábbi 

állításokkal?-

Nagyon jó 

érzés, ha 

telepakolhatom 

a kocsimat 

egyáltalán 

nem 9,51% 33,33% 12,34% 11,86% 

inkább nem 13,88% 28,68% 22,88% 17,53% 

semleges 33,42% 22,74% 32,39% 29,12% 

inkább igen 22,62% 9,04% 19,02% 22,94% 

teljes 

mértékben 20,57% 6,20% 13,37% 18,56% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

forrás: saját kutatás, N=388 
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14. táblázat 

Döntési súlyok az információgyűjtés fázisában (fő) 

 

élet-

biztos-

ítás 

egyéb 

biz-

tosítás 

megta-

karítási 

formák autó 

alko-

holos 

italok 

kerti 

szerszá-

mok 

ház-

fenntartás 

iskolá-

zás 

nyar

alás tv 

szóra-

kozás 

ház-

vásárlás 

bútor a 

nappali

-ba 

egyéb 

bútor 

gyerek 

játék 

férj 

ruházat 

kozme-

tikum 

vény 

nélkül 

kapható 

gyógy-

szerek 

ház-

tartási 

eszköz 

feleség 

ruházat 

gyerek 

ruházat 

konyhafel

szere-lés 

tisztító

szerek 

kizárólag 

feleség 55 47 42 11 16 12 57 41 13 7 13 10 30 28 26 20 210 108 113 345 66 179 234 

főként 

feleség 129 95 140 13 26 50 268 178 76 28 55 35 228 204 137 114 382 307 393 325 207 391 404 

feleség 

férj 

együtt 347 359 370 184 217 167 302 299 330 227 314 409 319 310 104 198 75 213 185 56 89 134 87 

főként 

férj 137 157 122 353 351 398 101 26 46 227 44 109 54 52 23 298 16 30 26 10 13 20 20 

kizárólag 

a férj 45 42 37 126 90 128 19 5 8 41 8 35 10 12 13 116 7 9 9 5 3 12 7 

kizárólag 

a gyerek 1 2 2 1 7 2 5 3 3 4 8 0 2 2 35 0 2 1 0 4 37 0 1 

főként a 

gyerek 8 8 4 14 8 4 0 28 9 14 40 2 1 7 161 4 7 4 1 2 137 1 0 

a gyerek 

és a férj 

együtt 6 9 5 20 9 12 2 6 4 19 7 7 2 6 8 5 0 0 0 1 5 1 1 

gyerek és 

feleség 

együtt 7 6 11 6 4 3 7 27 11 14 8 6 11 8 100 6 45 5 10 18 144 15 6 

az egész 

család 

együtt 54 53 59 74 35 25 47 177 250 160 225 155 109 111 116 10 12 25 21 9 55 12 6 

akárki 

lehet 45 44 30 20 55 21 14 30 31 41 59 14 16 41 57 11 26 80 24 6 24 17 16 

forrás: saját kutatás, N=862 
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15. táblázat 

Döntési súlyok az alternatívák értékelése fázisában (fő) 

 

élet-

biztos-

ítás 

egyéb 

biz-

tosítás 

megta-

karítási 

formák autó 

alko-

holos 

italok 

kerti 

szerszá-

mok 

ház-

fenntartás 

iskolá-

zás 

nyar

alás tv 

szóra-

kozás 

ház-

vásárlás 

bútor a 

nappali

-ba 

egyéb 

bútor 

gyerek 

játék 

férj 

ruházat 

kozme-

tikum 

vény 

nélkül 

kapható 

gyógy-

szerek 

ház-

tartási 

eszköz 

feleség 

ruházat 

gyerek 

ruházat 

konyhafel

szere-lés 

tisztító

szerek 

kizárólag 

feleség 30 28 30 10 11 13 42 18 9 10 12 9 20 25 28 21 236 118 123 355 72 178 243 

főként 

feleség 103 89 110 13 29 38 191 141 61 24 38 30 179 172 124 87 354 315 387 323 203 374 393 

feleség 

férj 

együtt 411 411 430 243 242 184 377 322 335 287 365 444 394 370 141 204 91 215 183 54 102 150 80 

főként 

férj 108 125 99 311 331 381 88 19 32 218 27 86 38 41 9 302 9 25 24 7 4 8 14 

kizárólag 

a férj 39 37 28 86 77 114 24 9 15 28 14 29 19 12 11 129 9 13 15 7 6 13 11 

kizárólag 

a gyerek 2 2 1 3 8 3 1 6 7 1 12 5 2 2 37 3 2 2 2 2 43 4 1 

főként a 

gyerek 7 7 5 12 6 5 4 27 9 9 28 3 1 5 162 2 4 6 2 4 116 1 1 

a gyerek 

és a férj 

együtt 6 10 7 21 8 8 5 4 4 19 5 1 2 5 11 7 5 1 3 1 15 3 2 

gyerek és 

feleség 

együtt 4 3 8 5 3 4 6 34 11 9 9 7 10 11 113 5 40 6 4 14 137 9 4 

az egész 

család 

együtt 53 47 54 66 25 17 36 180 272 150 226 163 110 106 93 12 15 22 26 8 60 16 5 

akárki 

lehet 19 23 10 12 38 15 8 21 27 27 46 5 7 32 52 9 17 59 13 6 23 8 10 

forrás: saját kutatás, N=862 
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16. táblázat 

Döntési súlyok a végső döntés meghozatala fázisában (fő) 

 

élet-

biztos-

ítás 

egyéb 

biz-

tosítás 

megta-

karítási 

formák autó 

alko-

holos 

italok 

kerti 

szerszá-

mok 

ház-

fenntartás 

iskolá-

zás 

nyar

alás tv 

szóra-

kozás 

ház-

vásárlás 

bútor a 

nappali

-ba 

egyéb 

bútor 

gyerek 

játék 

férj 

ruházat 

kozme-

tikum 

vény 

nélkül 

kapható 

gyógy-

szerek 

ház-

tartási 

eszköz 

feleség 

ruházat 

gyerek 

ruházat 

konyhafel

szere-lés 

tisztító

szerek 

kizárólag 

feleség 30 28 30 10 11 13 42 18 9 10 12 9 20 25 28 21 236 118 123 355 72 178 243 

főként 

feleség 103 89 110 13 29 38 191 141 61 24 38 30 179 172 124 87 354 315 387 323 203 374 393 

feleség 

férj 

együtt 411 411 430 243 242 184 377 322 335 287 365 444 394 370 141 204 91 215 183 54 102 150 80 

főként 

férj 108 125 99 311 331 381 88 19 32 218 27 86 38 41 9 302 9 25 24 7 4 8 14 

kizárólag 

a férj 39 37 28 86 77 114 24 9 15 28 14 29 19 12 11 129 9 13 15 7 6 13 11 

kizárólag 

a gyerek 2 2 1 3 8 3 1 6 7 1 12 5 2 2 37 3 2 2 2 2 43 4 1 

főként a 

gyerek 7 7 5 12 6 5 4 27 9 9 28 3 1 5 162 2 4 6 2 4 116 1 1 

a gyerek 

és a férj 

együtt 6 10 7 21 8 8 5 4 4 19 5 1 2 5 11 7 5 1 3 1 15 3 2 

gyerek és 

feleség 

együtt 4 3 8 5 3 4 6 34 11 9 9 7 10 11 113 5 40 6 4 14 137 9 4 

az egész 

család 

együtt 53 47 54 66 25 17 36 180 272 150 226 163 110 106 93 12 15 22 26 8 60 16 5 

akárki 

lehet 19 23 10 12 38 15 8 21 27 27 46 5 7 32 52 9 17 59 13 6 23 8 10 

forrás: saját kutatás, N=862 
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M13 ORSZÁGOS KVANTITATÍV KUTATÁS- FELNŐTT MINTA HÁTTÉRTÁBLÁZATAI 

1.táblázat 

Vásárlás gyakorisága 

 

gyakoriság 

(fő) 

gyakoriság 

(%) 

naponta 292 30,93 

hetente több alkalommal 386 40,88 

hetente egyszer 168 17,79 

két-három hetente 40 4,23 

havonta 34 3,60 

ritkábban 24 2,54 

Total 944 100 

forrás: saját kutatás, N=944 

 

2.táblázat 

Vásárlással töltött idő 

 

gyakoriság 

(fő) 

gyakoriság 

(%) 

10 percnél kevesebbet 73,00 7,73 

10-20 percet 262,00 27,75 

20-30 percet 249,00 26,38 

30-40 percet 157,00 16,63 

40-50 percet 94,00 9,96 

50-60 percet 54,00 5,72 

60 percnél többet 55,00 5,83 

Total 944,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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3.táblázat 

Kivel vásárol leggyakrabban? 

 

  

Házastársukkal 

közösen döntők 

(N=261) 

Érdektelenek 

(N=84) 

Akaratosak 

(N=214) 

Harmóniára 

törekvők 

(N=324) 

Önzők 

(N=61) 

Total 

saját magam Count 140,00 40,00 136,00 90,00 32,00 438,00 

% within 

Kivel szokott 

leggyakrabban 

vásárolni? 31,96 9,13 31,05 20,55 7,31 100,00 

% within 

Cluster 

Number of 

Case 53,64 47,62 63,55 27,78 52,46 46,40 

% of Total 14,83 4,24 14,41 9,53 3,39 46,40 

Adjusted 

Residual 2,76 0,24 5,72 -8,29 0,98   

férjemmel, 

feleségemmel 
Count 99,00 29,00 51,00 173,00 10,00 362,00 

% within 

Kivel szokott 

leggyakrabban 

vásárolni? 27,35 8,01 14,09 47,79 2,76 100,00 

% within 

Cluster 

Number of 

Case 37,93 34,52 23,83 53,40 16,39 38,35 

% of Total 10,49 3,07 5,40 18,33 1,06 38,35 

Adjusted 

Residual -0,16 -0,76 -4,97 6,87 -3,65   

gyerekeimmel Count 14,00 10,00 13,00 45,00 0,00 82,00 

% within 

Kivel szokott 

leggyakrabban 

vásárolni? 17,07 12,20 15,85 54,88 0,00 100,00 

% within 

Cluster 

Number of 

Case 5,36 11,90 6,07 13,89 0,00 8,69 

% of Total 1,48 1,06 1,38 4,77 0,00 8,69 

Adjusted 

Residual -2,24 1,10 -1,54 4,10 -2,49   

más család-

tagjaimmal 
Count 5,00 3,00 3,00 12,00 12,00 35,00 

% within 

Kivel szokott 

leggyakrabban 

vásárolni? 14,29 8,57 8,57 34,29 34,29 100,00 

% within 

Cluster 1,92 3,57 1,40 3,70 19,67 3,71 
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Number of 

Case 

% of Total 0,53 0,32 0,32 1,27 1,27 3,71 

Adjusted 

Residual -1,80 -0,07 -2,03 0,00 6,82   

a barátaimmal Count 3,00 1,00 9,00 2,00 6,00 21,00 

% within 

Kivel szokott 

leggyakrabban 

vásárolni? 14,29 4,76 42,86 9,52 28,57 100,00 

% within 

Cluster 

Number of 

Case 1,15 1,19 4,21 0,62 9,84 2,22 

% of Total 0,32 0,11 0,95 0,21 0,64 2,22 

Adjusted 

Residual -1,38 -0,67 2,23 -2,42 4,17   

valaki mással Count 0,00 1,00 2,00 2,00 1,00 6,00 

% within 

Kivel szokott 

leggyakrabban 

vásárolni? 0,00 16,67 33,33 33,33 16,67 100,00 

% within 

Cluster 

Number of 

Case 0,00 1,19 0,93 0,62 1,64 0,64 

% of Total 0,00 0,11 0,21 0,21 0,11 0,64 

Adjusted 

Residual -1,52 0,67 0,63 -0,05 1,02   

Total Count 261,00 84,00 214,00 324,00 61,00 944,00 

% within 

Kivel szokott 

leggyakrabban 

vásárolni? 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

% within 

Cluster 

Number of 

Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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4.táblázat 

Vásárlás gyakorisága nemek szerint 

  

NEM Total 

férfi nő 

 naponta Count 123,00 169,00 292,00 

% within Milyen gyakran szokott vásárolni 42,12 57,88 100,00 

% within NEM 27,89 33,60 30,93 

% of Total 13,03 17,90 30,93 

Adjusted Residual -1,89 1,89 

 hetente több 

alkalommal 
Count 158,00 228,00 386,00 

% within Milyen gyakran szokott vásárolni 40,93 59,07 100,00 

% within NEM 35,83 45,33 40,89 

% of Total 16,74 24,15 40,89 

Adjusted Residual -2,96 2,96 

 hetente 

egyszer 
Count 97,00 71,00 168,00 

% within Milyen gyakran szokott vásárolni 57,74 42,26 100,00 

% within NEM 22,00 14,12 17,80 

% of Total 10,28 7,52 17,80 

Adjusted Residual 3,16 -3,16 

 két-három 

hetente 
Count 22,00 18,00 40,00 

% within Milyen gyakran szokott vásárolni 55,00 45,00 100,00 

% within NEM 4,99 3,58 4,24 

% of Total 2,33 1,91 4,24 

Adjusted Residual 1,07 -1,07 

 havonta Count 24,00 10,00 34,00 

% within Milyen gyakran szokott vásárolni 70,59 29,41 100,00 

% within NEM 5,44 1,99 3,60 

% of Total 2,54 1,06 3,60 

Adjusted Residual 2,84 -2,84 

 ritkabban Count 17,00 7,00 24,00 

% within Milyen gyakran szokott vásárolni 70,83 29,17 100,00 

% within NEM 3,85 1,39 2,54 

% of Total 1,80 0,74 2,54 

Adjusted Residual 2,40 -2,40 

 Total Count 441,00 503,00 944,00 

% within Milyen gyakran szokott vásárolni 46,72 53,28 100,00 

% within NEM 100,00 100,00 100,00 

% of Total 46,72 53,28 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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5.táblázat 

Vásárlással töltött idő nemek szerint 

  

nem Total 

férfi nő 

 10 percnél 

kevesebbet 
Count 55,00 18,00 73,00 

% within Mennyi időt tölt vasarlassal? 75,34 24,66 100,00 

% within NEM 12,47 3,58 7,73 

% of Total 5,83 1,91 7,73 

Adjusted Residual 5,10 -5,10 

 10-20 percet Count 133,00 129,00 262,00 

% within Mennyi időt tölt vasarlassal? 50,76 49,24 100,00 

% within NEM 30,16 25,65 27,75 

% of Total 14,09 13,67 27,75 

Adjusted Residual 1,54 -1,54 

 20-30 percet Count 112,00 137,00 249,00 

% within Mennyi időt tölt vasarlassal? 44,98 55,02 100,00 

% within NEM 25,40 27,24 26,38 

% of Total 11,86 14,51 26,38 

Adjusted Residual -0,64 0,64 

 30-40 percet Count 60,00 97,00 157,00 

% within Mennyi időt tölt vasarlassal? 38,22 61,78 100,00 

% within NEM 13,61 19,28 16,63 

% of Total 6,36 10,28 16,63 

Adjusted Residual -2,34 2,34 

 40-50 percet Count 40,00 54,00 94,00 

% within Mennyi időt tölt vasarlassal? 42,55 57,45 100,00 

% within NEM 9,07 10,74 9,96 

% of Total 4,24 5,72 9,96 

Adjusted Residual -0,85 0,85 

 50-60 percet Count 17,00 37,00 54,00 

% within Mennyi időt tölt vasarlassal? 31,48 68,52 100,00 

% within NEM 3,85 7,36 5,72 

% of Total 1,80 3,92 5,72 

Adjusted Residual -2,31 2,31 

 60 percnél 

többet 
Count 24,00 31,00 55,00 

% within Mennyi időt tölt vasarlassal? 43,64 56,36 100,00 

% within NEM 5,44 6,16 5,83 

% of Total 2,54 3,28 5,83 

Adjusted Residual -0,47 0,47 
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Total Count 441,00 503,00 944,00 

% within Mennyi időt tölt vasarlassal? 46,72 53,28 100,00 

% within NEM 100,00 100,00 100,00 

% of Total 46,72 53,28 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 

 

6.táblázat 

Ki befolyásolja vásárlásai során 
 

 

Házastársukkal 

közösen döntők 

(N=261) 

Érdektelenek 

(N=84) 

Akaratosak 

(N=214) 

Harmóniára 

törekvők 

(N=324) 

Önzők 

(N=61) 
Total 

senki, csak 

magam döntök Count 15,00 21,00 44,00 26,00 11,00 117,00 

% within Ki 

szokta 
befolyásolni 

döntései 

során? 12,82 17,95 37,61 22,22 9,40 100,00 

% within 
Cluster 

Number of 

Case 5,75 25,00 20,56 8,02 18,03 12,39 

% of Total 1,59 2,22 4,66 2,75 1,17 12,39 

Adjusted 
Residual -3,83 3,67 4,12 -2,95 1,38 

 attól függ, 

milyen terméket 
vásárolok 

Count 189,00 47,00 126,00 183,00 30,00 575,00 

% within Ki 

szokta 

befolyásolni 
döntései 

során? 32,87 8,17 21,91 31,83 5,22 100,00 

% within 
Cluster 

Number of 

Case 72,41 55,95 58,88 56,48 49,18 60,91 

% of Total 20,02 4,98 13,35 19,39 3,18 60,91 

Adjusted 
Residual 4,48 -0,98 -0,69 -2,02 -1,94 

 házastársam 

befolyásol Count 46,00 13,00 25,00 84,00 7,00 175,00 

% within Ki 

szokta 

befolyásolni 
döntései 

során? 26,29 7,43 14,29 48,00 4,00 100,00 

% within 
Cluster 

Number of 

Case 17,62 15,48 11,68 25,93 11,48 18,54 

% of Total 4,87 1,38 2,65 8,90 0,74 18,54 

Adjusted 
Residual -0,45 -0,76 -2,93 4,22 -1,47 

 gyermekeim 

befolyásolnak Count 7,00 2,00 11,00 19,00 1,00 40,00 

% within Ki 

szokta 

befolyásolni 

döntései 

során? 17,50 5,00 27,50 47,50 2,50 100,00 
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% within 

Cluster 

Number of 
Case 2,68 2,38 5,14 5,86 1,64 4,24 

% of Total 0,74 0,21 1,17 2,01 0,11 4,24 

Adjusted 

Residual -1,47 -0,88 0,75 1,79 -1,04 

 más 
családtagjaim 

befolyásolnak 

Count 2,00 0,00 3,00 11,00 9,00 25,00 

% within Ki 

szokta 
befolyásolni 

döntései 

során? 8,00 0,00 12,00 44,00 36,00 100,00 

% within 

Cluster 

Number of 
Case 0,77 0,00 1,40 3,40 14,75 2,65 

% of Total 0,21 0,00 0,32 1,17 0,95 2,65 

Adjusted 

Residual -2,23 -1,58 -1,29 1,03 6,09 

 a barátaim 
szoktak 

befolyásolni 

Count 2,00 1,00 5,00 1,00 3,00 12,00 

% within Ki 

szokta 
befolyásolni 

döntései 

során? 16,67 8,33 41,67 8,33 25,00 100,00 

% within 

Cluster 

Number of 

Case 0,77 1,19 2,34 0,31 4,92 1,27 

% of Total 0,21 0,11 0,53 0,11 0,32 1,27 

Adjusted 

Residual -0,86 -0,07 1,58 -1,91 2,63 

 Total 
Count 261,00 84,00 214,00 324,00 61,00 944,00 

% within Ki 

szokta 
befolyásolni 

döntései 

során? 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

% within 
Cluster 

Number of 
Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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7.táblázat 

Általában gyermekem dönt arról, hogy mit vegyünk 

 

fő % 

nem tudom 98 10,38 

egyáltalán nem jellemző 215 22,77 

kevésbé jellemző 344 36,44 

jellemző is, meg nem is 210 22,24 

inkább jellemző 65 6,88 

nagyon jellemző 12 1,27 

Total 944 100 

forrás: saját kutatás, N=944 

 

8.táblázat 

Sokszor hallgatok gyermekem javaslatára, amikor valamit vásárolunk 

 

fő % 

nem tudom 65,00 6,89 

egyáltalán nem jellemző 63,00 6,67 

kevésbé jellemző 217,00 22,99 

jellemző is, meg nem is 382,00 40,47 

inkább jellemző 175,00 18,54 

nagyon jellemző 42,00 4,45 

Total 944,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 

 

9.táblázat 

Sokszor kikérem házastársam véleményét, ha valamit veszek 

 

fő % 

nem tudom 35,00 3,71 

egyáltalán nem jellemző 55,00 5,83 

kevésbé jellemző 113,00 11,97 

jellemző is, meg nem is 296,00 31,36 

inkább jellemző 324,00 34,32 

nagyon jellemző 121,00 12,82 

Total 944,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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10.táblázat 

Elsősorban én döntök arról, hogy mit vegyünk 

 

fő % 

nem tudom 13,00 1,38 

egyáltalán nem jellemző 47,00 4,98 

kevésbé jellemző 174,00 18,43 

jellemző is, meg nem is 413,00 43,75 

inkább jellemző 218,00 23,09 

nagyon jellemző 79,00 8,37 

Total 944,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 

 

11.táblázat 

Elsősorban  a házastársam dönt arról, hogy mit vásároljunk 

 

fő % 

nem tudom 38,00 4,03 

egyáltalán nem jellemző 124,00 13,14 

kevésbé jellemző 284,00 30,08 

jellemző is, meg nem is 403,00 42,69 

inkább jellemző 80,00 8,47 

nagyon jellemző 15,00 1,59 

Total 944,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 

 

12.táblázat 

Általában gyermekem dönt arról, hogy mit vegyünk 

 

fő % 

nem tudom 98,00 10,38 

egyáltalán nem jellemző 215,00 22,78 

kevésbé jellemző 344,00 36,44 

jellemző is, meg nem is 210,00 22,25 

inkább jellemző 65,00 6,89 

nagyon jellemző 12,00 1,27 

Total 944,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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13.táblázat 

Hogyan próbálja Önt gyermeke befolyásolni, ha valamit meg akar vetetni magának? 

 

fő % 

egyszerűen megkér engem 531,00 56,25 

megpróbál meggyőzni őket ész 

érvekkel 175,00 18,54 

könyörög 79,00 8,37 

alkudozik 141,00 14,94 

inkább nem kérek semmit, kerüli a 

konfliktusokat 18,00 1,91 

Total 944,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 

 

 

14.táblázat 

Hogyan reagál Ön, amikor gyermeke meg akar vetetni valamit? 

 

fő % 

nyíltan nemet mondok 59,00 6,25 

megvitatjuk közösen mit tegyöünk 721,00 76,38 

szüleim halogatják a választ 55,00 5,83 

megveszem, amit kér 109,00 11,55 

Total 944,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 

 

 

15.táblázat 

Hogyan reagál gyermeke, ha Ön elutasítja kérését? 

 

fő % 

dühös lesz 206,00 21,82 

kiábrándul belőlem 46,00 4,87 

beletörődik a döntésbe 692,00 73,31 

Total 944,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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16.táblázat 

Hogyan próbálja Önt gyermeke befolyásolni, ha valamit meg akar vetetni magának? 

  

Házastársukkal 

közösen döntők 

(N=261) 

Érdektelenek 

(N=84) 

Akaratosak 

(N=214) 

Harmóniára 

törekvők 

(N=324) 

Önzők 

(N=61) 
Total 

egyszerűen 

megkér engem Count 176,00 55,00 119,00 143,00 38,00 531,00 

% within Hogyan 

próbálja Önt 

gyermeke 
befolyásolni, ha 

valamit meg akar 
vetetni magának? 33,15 10,36 22,41 26,93 7,16 100,00 

% within Cluster 

Number of Case 67,43 65,48 55,61 44,14 62,30 56,25 

% of Total 18,64 5,83 12,61 15,15 4,03 56,25 

Adjusted Residual 4,28 1,79 -0,22 -5,42 0,98 

 megpróbál 

meggyőzni őket 
ész érvekkel 

Count 54,00 13,00 40,00 60,00 8,00 175,00 

% within Hogyan 

próbálja Önt 

gyermeke 
befolyásolni, ha 

valamit meg akar 

vetetni magának? 30,86 7,43 22,86 34,29 4,57 100,00 

% within Cluster 

Number of Case 20,69 15,48 18,69 18,52 13,11 18,54 

% of Total 5,72 1,38 4,24 6,36 0,85 18,54 

Adjusted Residual 1,05 -0,76 0,07 -0,01 -1,13 

 könyörög 
Count 10,00 6,00 23,00 35,00 5,00 79,00 

% within Hogyan 

próbálja Önt 

gyermeke 
befolyásolni, ha 

valamit meg akar 

vetetni magának? 12,66 7,59 29,11 44,30 6,33 100,00 

% within Cluster 
Number of Case 3,83 7,14 10,75 10,80 8,20 8,37 

% of Total 1,06 0,64 2,44 3,71 0,53 8,37 

Adjusted Residual -3,11 -0,43 1,43 1,95 -0,05 
 alkudozik 

Count 17,00 7,00 27,00 81,00 9,00 141,00 

% within Hogyan 

próbálja Önt 

gyermeke 

befolyásolni, ha 
valamit meg akar 

vetetni magának? 12,06 4,96 19,15 57,45 6,38 100,00 

% within Cluster 
Number of Case 6,51 8,33 12,62 25,00 14,75 14,94 

% of Total 1,80 0,74 2,86 8,58 0,95 14,94 

Adjusted Residual -4,49 -1,78 -1,08 6,27 -0,04 
 inkább nem kérek 

semmit, kerüli a 

konfliktusokat 

Count 4,00 3,00 5,00 5,00 1,00 18,00 

% within Hogyan 
próbálja Önt 

gyermeke 

befolyásolni, ha 
valamit meg akar 

vetetni magának? 22,22 16,67 27,78 27,78 5,56 100,00 
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% within Cluster 

Number of Case 1,53 3,57 2,34 1,54 1,64 1,91 

% of Total 0,42 0,32 0,53 0,53 0,11 1,91 

Adjusted Residual -0,52 1,17 0,52 -0,59 -0,16 
 Total 

Count 261,00 84,00 214,00 324,00 61,00 944,00 

% within Hogyan 
próbálja Önt 

gyermeke 

befolyásolni, ha 
valamit meg akar 

vetetni magának? 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

% within Cluster 
Number of Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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17.táblázat 

Hogyan reagál Ön, amikor gyermeke meg akar vetetni valamit? 

  

Házastársukkal 

közösen döntők 

(N=261) 

Érdektelenek 

(N=84) 

Akaratosak 

(N=214) 

Harmóniára 

törekvők 

(N=324) 

Önzők 

(N=61) 
Total 

nyíltan nemet 

mondok Count 6,00 9,00 20,00 16,00 8,00 59,00 

% within Hogyan 

reagálnak Ön, amikor 

gyermeke meg akar 
veteni valamit? 10,17 15,25 33,90 27,12 13,56 100,00 

% within Cluster 

Number of Case 2,30 10,71 9,35 4,94 13,11 6,25 

% of Total 0,64 0,95 2,12 1,69 0,85 6,25 

Adjusted Residual -3,10 1,77 2,13 -1,20 2,29 

 megvitatjuk 
közösen mit 

tegyünk 

Count 217,00 70,00 159,00 233,00 42,00 721,00 

% within Hogyan 

reagálnak Ön, amikor 
gyermeke meg akar 

veteni valamit? 30,10 9,71 22,05 32,32 5,83 100,00 

% within Cluster 
Number of Case 83,14 83,33 74,30 71,91 68,85 76,38 

% of Total 22,99 7,42 16,84 24,68 4,45 76,38 

Adjusted Residual 3,02 1,57 -0,81 -2,33 -1,43 
 szüleim 

halogatják a 

választ 

Count 15,00 3,00 9,00 23,00 5,00 55,00 

% within Hogyan 
reagálnak Ön, amikor 

gyermeke meg akar 

veteni valamit? 27,27 5,45 16,36 41,82 9,09 100,00 

% within Cluster 
Number of Case 5,75 3,57 4,21 7,10 8,20 5,83 

% of Total 1,59 0,32 0,95 2,44 0,53 5,83 

Adjusted Residual -0,06 -0,92 -1,15 1,21 0,82 
 megveszem, 

amit kér Count 23,00 2,00 26,00 52,00 6,00 109,00 

% within Hogyan 
reagálnak Ön, amikor 

gyermeke meg akar 

veteni valamit? 21,10 1,83 23,85 47,71 5,50 100,00 

% within Cluster 

Number of Case 8,81 2,38 12,15 16,05 9,84 11,55 

% of Total 2,44 0,21 2,75 5,51 0,64 11,55 

Adjusted Residual -1,63 -2,75 0,31 3,13 -0,43 

 Total 
Count 261,00 84,00 214,00 324,00 61,00 944,00 

% within Hogyan 

reagálnak Ön, amikor 

gyermeke meg akar 
veteni valamit? 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

% within Cluster 

Number of Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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18.táblázat 

Hogyan reagál gyermeke, ha Ön elutasítja kérését? 

  

Házastársukkal 

közösen döntők 

(N=261) 

Érdektelenek 

(N=84) 

Akaratosak 

(N=214) 

Harmóniára 

törekvők 

(N=324) 

Önzők 

(N=61) 
Total 

dühös lesz 
Count 41,00 13,00 53,00 88,00 11,00 206,00 

% within Hogyan reagál 
gyermeke, ha Ön elutasítja 

kérését? 19,90 6,31 25,73 42,72 5,34 100,00 

% within Cluster Number of 
Case 15,71 15,48 24,77 27,16 18,03 21,82 

% of Total 4,34 1,38 5,61 9,32 1,17 21,82 

Adjusted Residual -2,81 -1,48 1,19 2,87 -0,74 
 kiábrándul 

belőlem Count 11,00 8,00 8,00 16,00 3,00 46,00 

% within Hogyan reagál 
gyermeke, ha Ön elutasítja 

kérését? 23,91 17,39 17,39 34,78 6,52 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 4,21 9,52 3,74 4,94 4,92 4,87 

% of Total 1,17 0,85 0,85 1,69 0,32 4,87 

Adjusted Residual -0,58 2,07 -0,88 0,07 0,02 

 beletörődik 
a döntésbe Count 209,00 63,00 153,00 220,00 47,00 692,00 

% within Hogyan reagál 

gyermeke, ha Ön elutasítja 
kérését? 30,20 9,10 22,11 31,79 6,79 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 80,08 75,00 71,50 67,90 77,05 73,31 

% of Total 22,14 6,67 16,21 23,31 4,98 73,31 

Adjusted Residual 2,91 0,37 -0,68 -2,71 0,68 

 Total 
Count 261,00 84,00 214,00 324,00 61,00 944,00 

% within Hogyan reagál 

gyermeke, ha Ön elutasítja 
kérését? 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 27,65 8,90 22,67 34,32 6,46 100,00 

forrás: saját kutatás, N=944 
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M14 ORSZÁGOS KVANTITATÍV KUTATÁS- FIATAL FELNŐTT MINTA 

HÁTTÉRTÁBLÁZATAI 

 

1.táblázat 

A vásárlás gyakorisága 

 

fő % 

naponta 220,00 25,67 

hetente több alkalommal 307,00 35,82 

hetente egyszer 140,00 16,34 

két-három hetente 86,00 10,04 

havonta 76,00 8,87 

ritkábban 28,00 3,27 

Total 857,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

 

2.táblázat 

A vásárlással töltött idő 

 

fő % 

10 percnél kevesebbet 76,00 8,88 

10-20 percet 222,00 25,93 

20-30 percet 150,00 17,52 

30-40 percet 116,00 13,55 

40-50 percet 62,00 7,24 

50-60 percet 68,00 7,94 

60 percnél többet 162,00 18,93 

Total 856,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

3.táblázat 

Kivel vásárolsz leggyakrabban? 

 

fő % 

saját magam 218,00 25,47 

az édesanyámmal 239,00 27,92 

az édesapámmal 36,00 4,21 

a testvéremmel 45,00 5,26 

a barátaimmal 287,00 33,53 

valaki mással 31,00 3,62 

Total 856,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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4.táblázat 

Kivel vásárolsz leggyakrabban? 

 

Elfogadóak 

(N=301) 

Érdektelenek 

(N=134) 

Konfrontáció-

kerülők 

(N=180) 

Akaratosak 

(N=235) 

Total 

saját magam Count 83,00 50,00 37,00 48,00 218,00 

% within Kivel szoktál leggyakrabban 
vásárolni? 38,07 22,94 16,97 22,02 100,00 

% within Cluster Number of Case 27,67 37,31 20,56 20,43 25,68 

% of Total 9,78 5,89 4,36 5,65 25,68 

Adjusted Residual 0,98 3,36 -1,77 -2,17  

az 

édesanyámmal Count 97,00 20,00 55,00 66,00 238,00 

% within Kivel szoktál leggyakrabban 

vásárolni? 40,76 8,40 23,11 27,73 100,00 

% within Cluster Number of Case 32,33 14,93 30,56 28,09 28,03 

% of Total 11,43 2,36 6,48 7,77 28,03 

Adjusted Residual 2,06 -3,68 0,85 0,02  

az 

édesapámmal Count 12,00 8,00 4,00 12,00 36,00 

% within Kivel szoktál leggyakrabban 

vásárolni? 33,33 22,22 11,11 33,33 100,00 

% within Cluster Number of Case 4,00 5,97 2,22 5,11 4,24 

% of Total 1,41 0,94 0,47 1,41 4,24 

Adjusted Residual -0,26 1,08 -1,51 0,77  

a 

testvéremmel 
Count 15,00 8,00 6,00 15,00 44,00 

% within Kivel szoktál leggyakrabban 

vásárolni? 34,09 18,18 13,64 34,09 100,00 

% within Cluster Number of Case 5,00 5,97 3,33 6,38 5,18 

% of Total 1,77 0,94 0,71 1,77 5,18 

Adjusted Residual -0,18 0,45 -1,26 0,98  

a barátaimmal 
Count 83,00 43,00 64,00 92,00 282,00 

% within Kivel szoktál leggyakrabban 

vásárolni? 29,43 15,25 22,70 32,62 100,00 

% within Cluster Number of Case 27,67 32,09 35,56 39,15 33,22 

% of Total 9,78 5,06 7,54 10,84 33,22 

Adjusted Residual -2,54 -0,30 0,75 2,27  

valaki mással 
Count 10,00 5,00 14,00 2,00 31,00 

% within Kivel szoktál leggyakrabban 

vásárolni? 32,26 16,13 45,16 6,45 100,00 

% within Cluster Number of Case 3,33 3,73 7,78 0,85 3,65 

% of Total 1,18 0,59 1,65 0,24 3,65 

Adjusted Residual -0,37 0,05 3,33 -2,69  

Total 
Count 300,00 134,00 180,00 235,00 849,00 

% within Kivel szoktál leggyakrabban 
vásárolni? 35,34 15,78 21,20 27,68 100,00 

% within Cluster Number of Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 35,34 15,78 21,20 27,68 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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5.táblázat 

Ki befolyásol vásárlási döntéseid során? 

 fő % 

senki, csak magam döntök 134,00 15,67 

attól függ, milyen terméket vásárolok 485,00 56,73 

az édesanyám befolyásol 105,00 12,28 

az édesapám befolyásol 22,00 2,57 

a testvérem befolyásol 28,00 3,27 

a barátaim szoktak befolyásolni 81,00 9,47 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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6.táblázat 

Ki befolyásol vásárlási döntéseid során? klaszterek szerint 

 

Elfogadóak 

(N=301) 

Érdektelenek 

(N=134) 

Konfrontáció-

kerülők 

(N=180) 

Akaratosak 

(N=235) 

Total 

senki, csak magam 

döntök 

Count 41,00 33,00 29,00 30,00 133,00 

% within Ki szokott befolyásolni 

döntéseid során? 30,83 24,81 21,80 22,56 100,00 

% within Cluster Number of 
Case 13,62 24,81 16,11 12,82 15,68 

% of Total 4,83 3,89 3,42 3,54 15,68 

Adjusted Residual -1,23 3,15 0,18 -1,42 

 attól függ, milyen 

terméket vásárolok 
Count 205,00 59,00 107,00 112,00 483,00 

% within Ki szokott befolyásolni 

döntéseid során? 42,44 12,22 22,15 23,19 100,00 

% within Cluster Number of 
Case 68,11 44,36 59,44 47,86 56,96 

% of Total 24,17 6,96 12,62 13,21 56,96 

Adjusted Residual 4,86 -3,20 0,76 -3,30 

 az édesanyám 
befolyásol Count 24,00 17,00 30,00 34,00 105,00 

% within Ki szokott befolyásolni 

döntéseid során? 22,86 16,19 28,57 32,38 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 7,97 12,78 16,67 14,53 12,38 

% of Total 2,83 2,00 3,54 4,01 12,38 

Adjusted Residual -2,89 0,15 1,97 1,17 
 az édesapám 

befolyásol Count 4,00 4,00 5,00 9,00 22,00 

% within Ki szokott befolyásolni 
döntéseid során? 18,18 18,18 22,73 40,91 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 1,33 3,01 2,78 3,85 2,59 

% of Total 0,47 0,47 0,59 1,06 2,59 

Adjusted Residual -1,72 0,33 0,17 1,42 

 a testvérem 

befolyásol Count 8,00 5,00 4,00 9,00 26,00 

% within Ki szokott befolyásolni 

döntéseid során? 30,77 19,23 15,38 34,62 100,00 

% within Cluster Number of 
Case 2,66 3,76 2,22 3,85 3,07 

% of Total 0,94 0,59 0,47 1,06 3,07 

Adjusted Residual -0,51 0,51 -0,74 0,81 

 a barátaim szoktak 

befolyásolni Count 19,00 15,00 5,00 40,00 79,00 

% within Ki szokott befolyásolni 

döntéseid során? 24,05 18,99 6,33 50,63 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 6,31 11,28 2,78 17,09 9,32 

% of Total 2,24 1,77 0,59 4,72 9,32 

Adjusted Residual -2,23 0,85 -3,40 4,81 
 Total 

Count 301,00 133,00 180,00 234,00 848,00 

% within Ki szokott befolyásolni 
döntéseid során? 35,50 15,68 21,23 27,59 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 35,50 15,68 21,23 27,59 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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7.táblázat 

Ki befolyásol vásárlási döntéseid során? nemek szerint 

  

  
  

nem Total 

férfi nő   

senki, csak 

magam 

döntök 
  

  

  
  

Count 77,00 57,00 134,00 

% within Ki szokott befolyásolni döntéseid során? 57,46 42,54 100,00 

% within NEM 17,46 13,77 15,67 

% of Total 9,01 6,67 15,67 

Adjusted Residual 1,48 -1,48   

attól függ, 

milyen 

terméket 

vásárolok 

  
  

  

  

Count 253,00 232,00 485,00 

% within Ki szokott befolyásolni döntéseid során? 52,16 47,84 100,00 

% within NEM 57,37 56,04 56,73 

% of Total 29,59 27,13 56,73 

Adjusted Residual 0,39 -0,39   

az 

édesanyám 
befolyásol 

  

  
  

  

Count 51,00 54,00 105,00 

% within Ki szokott befolyásolni döntéseid során? 48,57 51,43 100,00 

% within NEM 11,56 13,04 12,28 

% of Total 5,96 6,32 12,28 

Adjusted Residual -0,66 0,66   

az édesapám 

befolyásol 

  

  
  

  

Count 11,00 11,00 22,00 

% within Ki szokott befolyásolni döntéseid során? 50,00 50,00 100,00 

% within NEM 2,49 2,66 2,57 

% of Total 1,29 1,29 2,57 

Adjusted Residual -0,15 0,15   

a testvérem 
befolyásol 

  

  
  

  

Count 14,00 14,00 28,00 

% within Ki szokott befolyásolni döntéseid során? 50,00 50,00 100,00 

% within NEM 3,17 3,38 3,27 

% of Total 1,64 1,64 3,27 

Adjusted Residual -0,17 0,17   

a barátaim 

szoktak 

befolyásolni 
  

  

  
  

Count 35,00 46,00 81,00 

% within Ki szokott befolyásolni döntéseid során? 43,21 56,79 100,00 

% within NEM 7,94 11,11 9,47 

% of Total 4,09 5,38 9,47 

Adjusted Residual -1,58 1,58   

Total 

  

  
  

Count 441,00 414,00 855,00 

% within Ki szokott befolyásolni döntéseid során? 51,58 48,42 100,00 

% within NEM 100,00 100,00 100,00 

% of Total 51,58 48,42 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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8.táblázat 

Az egyes befolyásoló tényezők fontossága az alternatívák értékelése során 

Statistics 

            

    

Általában 

keresztül-

viszem az 
akaratom 

Elfogadom, 

amit a 

szüleim 
mondanak 

Nem szeretek 
konfrontálódni 

Gyakran 

könyörgök, 
hogy 

keresztül-

vigyem az 
akaratom 

Ha valamit 
akarok, 

általában 

alkudozok a 
szüleimmel 

Fontos, hogy 
a szüleimmel 

harmonikus 

legyen a 
kapcsolatom 

Dühös vagyok, 

ha nem kapom 

meg, amit 
akarok 

Senki nem 

befolyásol a 

vásárlási 
döntéseimben 

Szeretek a 

szüleimmel 
vásárolni 

Elsősorban 
édesanyám 

dönt arról, 

hogy mit 
vegyünk 

Elsősorban 
édesapám 

dönt arról, 

hogy mit 
vegyünk 

N Valid 853,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 854,00 855,00 855,00 855,00 855,00 

 
Missing 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mean 

 

3,37 3,17 2,56 2,12 2,70 3,95 2,42 2,81 2,84 2,81 2,33 

Median 

 

3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

Mode 

 

3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation 1,23 0,99 1,62 1,14 1,21 1,17 1,24 1,15 1,13 1,13 1,14 

Variance 
 

1,51 0,99 2,62 1,29 1,48 1,36 1,53 1,31 1,27 1,28 1,29 

forrás: saját kutatás, N=857 
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9.táblázat 

Általában keresztülviszem az akaratom 

 

fő % 

nem tudom 27,00 3,17 

egyáltalán nem 

jellemző 40,00 4,69 

kevésbé jellemző 104,00 12,19 

jellemző is, meg nem 

is 263,00 30,83 

inkább jellemző 260,00 30,48 

nagyon jellemző 159,00 18,64 

Total 853,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

10.táblázat 

Elfogadom, amit a szüleim mondanak 

 

fő % 

nem tudom 9,00 1,05 

egyáltalán nem 

jellemző 35,00 4,09 

kevésbé jellemző 128,00 14,97 

jellemző is, meg nem 

is 385,00 45,03 

inkább jellemző 224,00 26,20 

nagyon jellemző 74,00 8,65 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

11.táblázat 

Nem szeretek konfrontálódni 

 

fő % 

nem tudom 163,00 19,06 

egyáltalán nem 

jellemző 60,00 7,02 

kevésbé jellemző 133,00 15,56 

jellemző is, meg nem 

is 226,00 26,43 

inkább jellemző 177,00 20,70 

nagyon jellemző 96,00 11,23 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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12.táblázat 

Gyakran könyörgök, hogy keresztülvigyem az akaratom 

 

fő % 

nem tudom 28,00 3,27 

egyáltalán nem 

jellemző 245,00 28,65 

kevésbé jellemző 323,00 37,78 

jellemző is, meg nem 

is 150,00 17,54 

inkább jellemző 75,00 8,77 

nagyon jellemző 34,00 3,98 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

13.táblázat 

Ha valamit akarok, általában alkudozok a szüleimmel 

 

fő % 

nem tudom 15,00 1,75 

egyáltalán nem 

jellemző 141,00 16,49 

kevésbé jellemző 227,00 26,55 

jellemző is, meg nem 

is 236,00 27,60 

inkább jellemző 177,00 20,70 

nagyon jellemző 59,00 6,90 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

14.táblázat 

Fontos, hogy a szüleimmel harmonikus legyen a kapcsolatom 

 

fő % 

nem tudom 18,00 2,11 

egyáltalán nem 

jellemző 17,00 1,99 

kevésbé jellemző 53,00 6,20 

jellemző is, meg nem 

is 159,00 18,60 

inkább jellemző 259,00 30,29 

nagyon jellemző 349,00 40,82 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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15.táblázat 

Dühös vagyok, ha nem kapom meg, amit akarok 

 

fő % 

nem tudom 16,00 1,87 

egyáltalán nem 

jellemző 211,00 24,71 

kevésbé jellemző 253,00 29,63 

jellemző is, meg nem 

is 203,00 23,77 

inkább jellemző 111,00 13,00 

nagyon jellemző 60,00 7,03 

Total 854,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

 

16.táblázat 

Senki nem befolyásol a vásárlási döntéseimben 

 

fő % 

nem tudom 12,00 1,40 

egyáltalán nem 

jellemző 97,00 11,35 

kevésbé jellemző 219,00 25,61 

jellemző is, meg nem 

is 320,00 37,43 

inkább jellemző 130,00 15,20 

nagyon jellemző 77,00 9,01 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

17.táblázat 

Szeretek a szüleimmel vásárolni 

 

fő % 

nem tudom 14,00 1,64 

egyáltalán nem 

jellemző 86,00 10,06 

kevésbé jellemző 213,00 24,91 

jellemző is, meg nem 

is 312,00 36,49 

inkább jellemző 167,00 19,53 

nagyon jellemző 63,00 7,37 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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18.táblázat 

Elsősorban édesanyám dönt arról, hogy mit vegyünk 

 

fő % 

nem tudom 20,00 2,34 

egyáltalán nem 

jellemző 88,00 10,29 

kevésbé jellemző 205,00 23,98 

jellemző is, meg nem 

is 319,00 37,31 

inkább jellemző 169,00 19,77 

nagyon jellemző 54,00 6,32 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

19.táblázat 

Elsősorban édesapám dönt arról, hogy mit vegyünk 

 

fő % 

nem tudom 31,00 3,63 

egyáltalán nem 

jellemző 188,00 21,99 

kevésbé jellemző 251,00 29,36 

jellemző is, meg nem 

is 273,00 31,93 

inkább jellemző 80,00 9,36 

nagyon jellemző 32,00 3,74 

Total 855,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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20.táblázat 

Hogyan befolyásolod szüleidet, ha valamit meg szeretnél vetetni magadnak?  

 

Elfogadóak 

(N=301) 

Érdektelenek 

(N=134) 

Konfrontáció-

kerülők 

(N=180) 

Akaratosak 

(N=235) 

Total 

egyszerűen 

megkérem őket Count 190,00 54,00 111,00 76,00 431,00 

% within hogyan befolyásolod 

szüleidet, ha valamit meg 

szeretnél vetetni magadnak? 44,08 12,53 25,75 17,63 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 63,12 40,30 61,67 32,34 50,71 

% of Total 22,35 6,35 13,06 8,94 50,71 

Adjusted Residual 5,36 -2,63 3,31 -6,62 

 megpróbálom 

meggyőzni 
őket ész 

érvekkel 

Count 104,00 49,00 62,00 82,00 297,00 

% within hogyan befolyásolod 

szüleidet, ha valamit meg 

szeretnél vetetni magadnak? 35,02 16,50 20,88 27,61 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 34,55 36,57 34,44 34,89 34,94 

% of Total 12,24 5,76 7,29 9,65 34,94 

Adjusted Residual -0,18 0,43 -0,16 -0,02 

 könyörgök 
Count 0,00 12,00 2,00 18,00 32,00 

% within hogyan befolyásolod 

szüleidet, ha valamit meg 

szeretnél vetetni magadnak? 0,00 37,50 6,25 56,25 100,00 

% within Cluster Number of 

Case 0,00 8,96 1,11 7,66 3,76 

% of Total 0,00 1,41 0,24 2,12 3,76 

Adjusted Residual -4,27 3,44 -2,11 3,69 
 alkudozok 

Count 5,00 16,00 4,00 55,00 80,00 

% within hogyan befolyásolod 
szüleidet, ha valamit meg 

szeretnél vetetni magadnak? 6,25 20,00 5,00 68,75 100,00 

% within Cluster Number of 
Case 1,66 11,94 2,22 23,40 9,41 

% of Total 0,59 1,88 0,47 6,47 9,41 

Adjusted Residual -5,73 1,09 -3,72 8,64 

 inkább nem 

kérek semmit, 

kerülöm a 
konfliktusokat 

Count 2,00 3,00 1,00 4,00 10,00 

% within hogyan befolyásolod 

szüleidet, ha valamit meg 

szeretnél vetetni magadnak? 20,00 30,00 10,00 40,00 100,00 

% within Cluster Number of 
Case 0,66 2,24 0,56 1,70 1,18 

% of Total 0,24 0,35 0,12 0,47 1,18 

Adjusted Residual -1,03 1,24 -0,87 0,88 
 Total 

Count 301,00 134,00 180,00 235,00 850,00 

% within hogyan befolyásolod 
szüleidet, ha valamit meg 

szeretnél vetetni magadnak? 35,41 15,76 21,18 27,65 100,00 

% within Cluster Number of 
Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 35,41 15,76 21,18 27,65 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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21.táblázat 

Hogyan reagálnak a szüleid, ha meg akarsz vetetni valamit?  

 

Elfogadóak 

(N=301) 

Érdektelenek 

(N=134) 

Konfrontáció-

kerülők 

(N=180) 

Akaratosak 

(N=235) 

Total 

nyíltan 

nemet 

mondanak 

Count 8,00 18,00 5,00 15,00 46,00 

% within Hogyan reagálnak a 
szüleid, ha meg akarsz veteni 

valamit? 17,39 39,13 10,87 32,61 100,00 

% within Cluster Number of Case 2,66 13,43 2,78 6,38 5,41 

% of Total 0,94 2,12 0,59 1,76 5,41 

Adjusted Residual -2,63 4,47 -1,76 0,77 

 megvitatjuk 

közösen mit 

tegyünk 

Count 244,00 75,00 132,00 124,00 575,00 

% within Hogyan reagálnak a 

szüleid, ha meg akarsz veteni 

valamit? 42,43 13,04 22,96 21,57 100,00 

% within Cluster Number of Case 81,06 55,97 73,33 52,77 67,65 

% of Total 28,71 8,82 15,53 14,59 67,65 

Adjusted Residual 6,19 -3,15 1,84 -5,73 

 szüleim 

halogatják a 
választ 

Count 21,00 20,00 16,00 43,00 100,00 

% within Hogyan reagálnak a 

szüleid, ha meg akarsz veteni 

valamit? 21,00 20,00 16,00 43,00 100,00 

% within Cluster Number of Case 6,98 14,93 8,89 18,30 11,76 

% of Total 2,47 2,35 1,88 5,06 11,76 

Adjusted Residual -3,21 1,24 -1,35 3,65 

 megveszik, 

amit kérek Count 28,00 21,00 27,00 53,00 129,00 

% within Hogyan reagálnak a 

szüleid, ha meg akarsz veteni 
valamit? 21,71 16,28 20,93 41,09 100,00 

% within Cluster Number of Case 9,30 15,67 15,00 22,55 15,18 

% of Total 3,29 2,47 3,18 6,24 15,18 

Adjusted Residual -3,53 0,17 -0,07 3,71 

 Total 
Count 301,00 134,00 180,00 235,00 850,00 

% within Hogyan reagálnak a 

szüleid, ha meg akarsz veteni 
valamit? 35,41 15,76 21,18 27,65 100,00 

% within Cluster Number of Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 35,41 15,76 21,18 27,65 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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22.táblázat 

Hogyan reagálsz abban az esetben, ha szüleid elutasítják a választ? 

 

Elfogadóak 

(N=301) 

Érdektelenek 

(N=134) 

Konfrontáció-

kerülők 

(N=180) 

Akaratosak 

(N=235) 
Total 

dühös leszek Count 10,00 35,00 36,00 155,00 236,00 

% within Hogyan 

reagálsz abban az 

esetben, ha szüleid 

elutasítják a választ? 4,24 14,83 15,25 65,68 100,00 

% within Cluster 

Number of Case 3,32 26,12 20,00 65,96 27,76 

% of Total 1,18 4,12 4,24 18,24 27,76 

Adjusted Residual -11,78 -0,46 -2,62 15,37 

 kiábrándulok 

a szüleimből 
Count 6,00 18,00 4,00 15,00 43,00 

% within Hogyan 

reagálsz abban az 

esetben, ha szüleid 

elutasítják a választ? 13,95 41,86 9,30 34,88 100,00 

% within Cluster 

Number of Case 1,99 13,43 2,22 6,38 5,06 

% of Total 0,71 2,12 0,47 1,76 5,06 

Adjusted Residual -3,02 4,82 -1,96 1,09 

 beletörődök 

a döntésükbe 
Count 285,00 81,00 140,00 65,00 571,00 

% within Hogyan 

reagálsz abban az 

esetben, ha szüleid 

elutasítják a választ? 49,91 14,19 24,52 11,38 100,00 

% within Cluster 

Number of Case 94,68 60,45 77,78 27,66 67,18 

% of Total 33,53 9,53 16,47 7,65 67,18 

Adjusted Residual 12,65 -1,81 3,41 -15,17 

 Total Count 301,00 134,00 180,00 235,00 850,00 

% within Hogyan 

reagálsz abban az 

esetben, ha szüleid 

elutasítják a választ? 35,41 15,76 21,18 27,65 100,00 

% within Cluster 

Number of Case 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% of Total 35,41 15,76 21,18 27,65 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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23.táblázat 

Hogyan befolyásolod szüleidet, ha valamit meg szeretnél vetetni magadnak?  

 

fő % 

egyszerűen megkérem őket 435 50,81 

megpróbálom meggyőzni 

őket ész érvekkel 297 34,69 

könyörgök 32 3,73 

alkudozok 82 9,57 

inkább nem kérek semmit, 

kerülöm a konfliktusokat 10 1,17 

Total 856 100 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

 

24.táblázat 

Hogyan reagálnak a szüleid, ha meg akarsz vetetni valamit?  

 

fő % 

nyíltan nemet mondanak 48,00 5,61 

megvitatjuk közösen mit 

tegyünk 579,00 67,64 

szüleim halogatják a választ 100,00 11,68 

megveszik, amit kérek 129,00 15,07 

Total 856,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 

 

 

25.táblázat 

Hogyan reagálsz abban az esetben, ha szüleid elutasítják a választ? 

 

fő % 

dühös leszek 238,00 27,80 

kiábrándulok a szüleimből 44,00 5,14 

beletörődök a döntésükbe 574,00 67,06 

Total 856,00 100,00 

forrás: saját kutatás, N=857 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Szeretném megköszönni témavezetőmnek, Dr. Horváth Ágnesnek, a lehetőséget, feltétlen 

támogatást és segítséget, amelyet munkám során nyújtott, köszönöm a segítő, dicsérő és kedves 

szavait. Köszönöm, hogy a kutatásaimat és dolgozatomat szívügyének tekintette. 

 

Köszönettel tartozom Dr. Lehota Józsefnek, aki mind egyetemi, mind PhD tanulmányaim során 

olyan szakmai és emberi hozzáállást mutatott számomra, amelyet példaértékűnek és egész életem 

során követendőnek tartok. Remélem, hogy egyszer talán képes leszek legalább érinteni ezt a 

szakmai tudást és ehhez társuló szakmai alázatot. Köszönöm azt a büszkeséget, amit volt hallgatói 

irányában tanúsított mindig is, ez a szerény büszkeség nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, 

hogy a marketing tudományterület felé fordultam egyetemista koromban. 

 

Külön köszönettel tartozom egyetemi tanáraim közül Dr. Gyenge Balázsnak dolgozatom 

tökéletesítéséhez nyújtott segítségéért. Továbbá köszönöm neki azt a folyamatos tökéletességre 

törekvő szakmai hozzáállását, amellyel példát mutatott további életem szakmai munkáihoz. 

Köszönöm Dr. Szabó Zoltánnak azt a szakmai alázatot, támogató, de ugyanakkor nagyon 

következetes és tisztességes oktatói hozzáállását, amelyet a mai napig példaértékűnek tartok és 

mindennapi munkám során próbálom követni. Dr. Túri Zoltánnak, hogy megismertette és igazán 

megszeretette velem a kvalitatív kutatási módszereket. 

 

Köszönettel tartozom Dr. Balázs Györgynek, Gyuri bácsinak „fogadott nagyapámnak”, aki nélkül 

valószínűleg soha nem léptem volna tudományos pályára. Köszönöm a rengeteg segítséget és 

odafigyelést, amellyel pályámat egyengeti. Mérhetetlen hálával tartozom neki, azért az önzetlen 

segítségért és feltétlen emberszeretetért, amelyet folyamatosan sugároz és tanúsít.  

 

Köszönöm kollégáimnak, hogy szívükön viselik tudományos munkámat, és segítettek mind 

szakmailag, mind emberileg dolgozatom elkészítésében, lelkesedésük és feltétlen támogatásuk 

nagyon jól esett. Külön köszönöm Horváth Mariannak, hogy segített a leglehetetlenebb 

pillanatokban is, amikor lelkileg már nehezen viseltem a megpróbáltatásokat. 

 

Köszönöm Dr. Fodor Mónikának, Dr. Totth Gedeonnak és Dr. Szakály Zoltánnak, hogy szakmai 

tapasztalatukkal és segítségükkel hozzájárultak a végső anyag elkészültéhez. 

 

Köszönet illeti barátaimat a közös, feledhetetlen „háemgés” évekért és az azóta is tartó barátságért, 

a gondolatébresztő mély filozófiai fejtegetésekért. 

 

Legfőbb köszönettel tartozom családomnak: Édesanyámnak, Édesapámnak és az Öcsémnek, 

nélkülük nem jutottam volna el idáig. Köszönöm azt a szellemi-lelki légkört, amit megteremtettek, 

ami segített, hogy soha ne adjam fel, és azokat a pillanatokat, amikor szavak nélkül is nagyon jól 

értjük és megértjük egymást. Köszönöm a sok beszélgetést és igazi odafigyelést. 

 

 

 


