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Absztrakt 

Jelen dolgozatomban az extrém innovációk terjedését és a bennük rejlő lehetőségeket 

fogom taglalni. Elsőként az elméleti háttér alapjairól fogok beszélni, nevezetesen az 

innovációról, a környezetéről, a terjedéséről, végül pedig bemutatom a primer és 

szekunder kutatásaimat, és az eredményeiket. 

Németh Bence 
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Abstract 

In this publication I will write about the extreme innovations, about their diffusion, 

and about the possible marketing facilities, what tey might offer to us. Firstly I will 

Talk about the basic phylosofical knowledge, for example the innovation itself, its 

environment, its diffusion, and at last I will tell you about my primer and seconder 

researches ant about their results. 

Németh Bence 
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0. BEVEZETÉS 

 

Az innovációk világa igen tágas és sokszor nem igazán érzi az ember, hogy átlátja. Ha 

valaki igazán ismerni szeretné az innovációk világát, a gazdaság csaknem minden 

területéről rendelkeznie kell alapvető tudással. Az innováció fogalmát, típusait, 

pénzügyeit, kialakulását, stratégiáit és terjedését fogom a dolgozatban taglalni, majd eztán 

rátérek a saját kutatásomra, melynek lényege az extrém innovációk terjedése volt és az, 

hogy a személyre szabottság mellett az extrém termékeké is a jövő, vagy csak egyes 

fogyasztói szegmensek polgárpukkasztó hóbortjait elégítik ki ezek az újdonságok? 
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1.  ELMÉLETI HÁTTÉR A KUTATÁSHOZ: AZ INNOVÁCIÓ 

1.1. AZ INNOVÁCIÓ DEFINÍCIÓI, TÍPUSAI 

1.1.1. Definíciók 

Bár az innovációnak mára számos definíciója létezik, a közgazdászok a legkevésbé sem 

vitatják J. Schumpeter állítását, miszerint korunkban az innováció a legfontosabb 

hajtóereje a gazdasági fejlődésnek és haladásnak. Schumpeter az innováció irányultsága 

szerint öt alapesetet különböztetett meg egymástól:  

• Egy olyan új termék létrehozása, amely a fogyasztók körében még nem ismert, 

vagy új a termék minősége; 

• Egy új termelési eljárás bevezetése, ami nem feltétlenül alapszik új 

tudományos felfedezésen, lehet akár a termék új típusú kezelése is a 

kereskedelemben; 

• Nyitás az olyan új piacokra, ahol a vállalat új keresletet teremt, vagy ahol még 

korábban nem tevékenykedett; 
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• Nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásának meghódítása, 

teljesen mindegy, hogy ez a beszerzési forrás létezett-e már, csupán nem 

vették figyelembe, illetve nem tartották megfelelőnek, vagy pedig először ki is 

kell még alakítani; és 

• Egy új ipari szervezet létrehozása, ami lehet monopolhelyzet kialakítása, vagy 

akár franchise is. 

A felsorolt alapeseteknek van egy szembetűnő közös vonása, mégpedig az, hogy 

valamennyiben az újdonság jelenti a kiindulópontot. Schumpeter az innovációt 

 – amellett, hogy definiálta – összekapcsolta a vállalkozással és a gazdasági fejlődéssel. 

Azt a gazdaságot, amely nem képes újítani statikus gazdaságnak nevezte. Az ilyen 

gazdaság főbb jellemzői, hogy a vállalatok változatlan formában pusztán önmagukat 

ismétlik; ugyanolyan szervezetben működnek, mint korábban; a termékek, technológiák 

és anyagok használata az eddig is használtakban merül ki, és nem szállítanak új piacokra. 

Mennyiségű bővülés ennek ellenére végbe mehet, de a gazdaság attól ugyanúgy statikus 

marad (Schumpeter, 1934).  

 

A Frascati kézikönyv határozta meg az innovációt úgy, ahogy az alábbi idézetben 

szerepel. Ez az egyik ma is használatos definíciója az innovációnak. 

„Az innováció egy ötlet átalakulása, vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített 

termékké, vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett 

műveletté, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése.” (OECD, 1993) 

Ez a definíció egyszerűen és közérthetően fogalmaz. 

 

Nem úgy, mint az Oslo kézikönyv 2005-ös kiadása, amely szélesebb körben határozza 

meg az innováció fogalmát. Ezen dokumentum innováció-meghatározása a termék- és 

eljárás-innováción felül magába foglalja a marketing-innovációt és szervezési-szervezeti 

innovációt is. Az általános definíciója az innovációra a következő: 

 

Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új 

marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti 

gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban. 
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A termék- és eljárás-innováció esetében alapkövetelmény, hogy egyfajta minőségi, vagy 

funkcionális változással legyen kapcsolatos. Az innovatívnak tekintett cégek száma is 

ennek a szélesebb fogalomhasználatnak köszönhetően nőtt. A szolgáltatási szektorban 

létrejött innovációk igen sokáig nem igazán voltak elismertek, de hála az új 

meghatározásnak azonosíthatóvá váltak az ilyen innovációk is. 

Marketing-innovációnak azokat a – korábban „innovációs marketingnek” nevezett – 

módszertani újításokat nevezzük, amelyeket a vállalatok alkalmaznak. A marketing-

innováció a fogyasztói szükségletek kielégítését, új piacok megnyitását, vagy a termék új 

céllal történő piaci elhelyezését segíti elő, így járulva hozzá az eladások növeléséhez. Így 

definiálja az Oslo kézikönyv a termék-, az eljárás-, a marketing-, és a szervezés-szervezeti 

innovációt annak irányultsága szerint (OECD, 2005; idézi BMVK, 2007) 

 

• A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, mely – annak 

tulajdonságai és használati módjában – új, vagy jelentősen megújított. Ez 

magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az 

összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy 

más funkcionális tulajdonságokat. 

• Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási 

módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a 

szoftverben bekövetkező jelentős változtatásokat. 

• A marketing-innováció olyan új marketingmódszerek alkalmazása, amelyek 

jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék 

pozicionálásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben. 

• A szervezési-szervezeti innováció új szervezési módszerek megvalósítását jelenti a 

cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy a külső kapcsolatokban. 

 

Az Oslo kézikönyv – angolul "Oslo Manual", az OECD 1993 előtti kiadása – 

definícióival sem ért mindenki egyet. Peter F. Drucker is kritizálta a kézikönyvet, 

figyelemfelhívón arra, hogy korunkban az innovációs tudás – ellentétben az elterjedt 

hazai vélekedésekkel – sok esetben nem műszaki, hanem „társadalmi” jellegű. Ekképpen 

ír az Innováció és vállalkozás az elméletben és a gyakorlatban-című könyvében: 

 „Technológiailag nem sok újdonság volt abban, hogy a kamiontestet le lehet emelni a 

kerekekről és így felvinni a szállítóhajóra. A konténer-innováció nem is a technológiából 
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fakad, hanem abból az újszerű szemléletmódból, amely a szállítóhajót árurakodó 

eszköznek, nem pedig hajónak tekinti – következésképp a kikötőben töltött időt minél 

inkább lerövidíti. Mégis, ez a „vacak” újítás megnégyszerezte az óceánjáró szállítóhajók 

forgalmát. … E nélkül bizonyára nem jöhetett volna létre a világkereskedelem hihetetlen 

mértékű növekedése az utóbbi negyven évben…"… Az újítás tehát nem feltétlenül 

technikai jellegű. A modern társadalmat a menedzsment változtatta meg alapjaiban” 

(Drucker, 1985, 39–40, idézi Pakucs–Papanek, 2006). 

 

1.1.2. Típusok 

Az innováció számos új terméket és szolgáltatást eredményez, ám ezen innovációk 

jelentősége csak rendkívül kis esetben számottevő. Hisrich és Peters szerint ezeknek a 

többsége általános, amelyek eredetisége vagy technológiai újszerűsége elenyésző, és 

közülük nagyon kevés a technológiai és csak néhány olyan, ami áttörést jelent. Szerintük 

a technológia – ami elengedhetetlen az innovációhoz – fejlődésében és a tényleges 

innovációk számában ellentétes arányosság figyelhető meg. Eredetiséget tekintve négy 

különböző típusú innovációt különböztettek meg: invenciót, továbbfejlesztést, utánzást és 

szintézist. 

Persze ez a csoportosítás nem hozza kapcsolatba az innováció eredetiségét a 

megszerezhető profitmennyiséggel. Joggal merül fel a kérdés: mennyire feltétele egy 

innovációnak, hogy eredeti legyen? Mennyire fontos? 

Az innovációnak mindig van előzménye, egy ötlet, vagy gondolat, ami pedig egy már 

meglévő dolgon alapszik, az újdonság a megvalósításában rejlek, abban, hogyan 

kapcsolják, kombinálják össze egymással az ötleteket és a tudást. Íme, a fent említett 

csoportosítás (Hisrich – Peters, 1992, valamint BMVK, 2007): 

 

• Az invenció olyan termékek, szolgáltatások, vagy folyamatok megalkotását 

jelenti, amit még senki nem próbált ki, vagy teljesen újdonság, azonban 

önmagában véve csak egy ötlet, ami bármilyen kreatív, nem innováció, csak azzá 

tehető. 

• A továbbfejlesztés egy olyan termék, szolgáltatás vagy folyamat egyéb területen, 

alternatív formában való alkalmazása, amely már korábban is létezett 
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• Az utánzás nem jelent kizárólag másolást, legyen szó termékről, szolgáltatásról, 

vagy akár folyamatról. A vállalkozó kibővíti ezt a saját kreativitásával, a saját 

ötleteivel, javít és továbbfejleszt, hogy így tegyen szert a piacon versenyelőnyre. 

• A szintézis meglévő elképzelések, termékek, ötletek egyidejű alkalmazását, 

újszerű felhasználását jelenti. 

 

Kissé eltér ettől Freeman csoportosítása. Ő az innováció újító erejét veszi alapul. Jobban 

mondva azt, milyen "mértékű" újdonságot hoztak létre és mennyi idő alatt jött létre, 

illetve terjed (Freeman 1988, idézi Buzás et al. 2003) 

 

• a fokozatos, módosító innovációk, amelyek csak kisebb változtatások, ezekkel 

elérhető a költségek csökkentése, vagy a teljesítmény javítása valamint 

kiválthatóvá válik egy komponens a technológiai folyamatban; 

• a radikális innovációk, amik meglévő, vagy új technológiára alapozott új 

termékeket eredményeznek; 

• az eljárásváltozások, melyek már létező technológiák reformjai, és 

• a paradigmaváltások, amelyek technikai forradalmak, vagyis vadonatúj 

technológiák tömegének megjelenését eredményezik. 

 

Az újabb kutatások szerint vannak újabb szempontok is, mint például az iparági 

versenystratégia szempontja, mely szerint beszélhetünk három típusról (Taaki 2012): 

 

• fenntartó innováció, amely meglévő technológiák folyamatos javítása, fejlesztése; 

• bomlasztó (diszruptív) innováció, amely az adott iparágban hoz óriási változást; 

• felforgató (szubverzív) innováció, amely nem csak egy iparág, hanem az egész 

társadalom alapvető megrengetője 

 

1.2. AZ INNOVÁCIÓ SÚLYA A GAZDASÁGBAN 

Schumpeter is azt mondta, hogy a tudás gazdasági szerepe felértékelődött, a technológiai 

fejlődés, az innováció a vállalatok versenyképességének, és a nemzetgazdasági 

dinamizmusnak is az egyik legfőbb fő forrása lett. A tőke és a munka valóban egyre 

kevésbé számottevő az előrehaladásban, ezért fokozottan nagy szerepet kaptak az – azóta 

is – egyre sűrűbben megjelenő találmányok, innovációk. A találmányok megjelenésének 
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sűrűsödése azonban nem jár együtt a primer innovációk szaporodásával, viszont a 

gazdaságon belüli változásokhoz szorosan kötődnek és követik az alapvető trendeket 

(Pakucs – Papanek 2006). 

Ezeket a trendeket hosszú távon is vizsgálni kell, hogy a vállalatok sikeresen 

tervezhessenek előre. Több évtizeden keresztül vizsgálják a konjunktúrahullámokat – 

melyeket tudományos felfedezőjükről, Nikolai Kondratieff-ről neveztek el – amelyeken 

belül tipikus innovációs események ismétlődnek (Kondratieff 1925).  

A ciklusokhoz kötve – az adott korszakok tudomány- és technikatörténeti elemzései – 

látványos technológiaváltásokat mutattak ki a technológiában. A XX. század elején a 

villamosság, és az autó-ipar, a végén pedig az elektronika hozott világszerte nagy 

változást. Az új piacok száma mostanra végeláthatatlannak tűnik, és a nukleáris 

technológia, a biotechnológia, a kibernetika egyre jobban kibővíti a listát. Az innovációk 

világszerte nagy iramban terjednek és nem csak a fejlett régiókban.  

A fejlett technika egyes „hagyományos” ágazatokban – mint például az élelmiszer-, vagy 

a textilipar – is nagy ütemű terjedést tudhat magáénak. Természetesen a gazdasági 

fejlődés országonként, igen eltérő. Az 1. ábra szemlélteti az Európai Unió tagországainak 

teljesítményét. 

 
1. ábra: Az ország csoportok dimenziónkénti innováció-teljesítménye 

Forrás: Innovation Union Scoreboard (2011) alapján saját szerkesztés 

1.3. A TUDÁS 

1.3.1. A tudás fogalma 
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A tudás pontos jelentésének meghatározásakor visszaugorhatunk az időben egészen az 

ókori görögökig. A szofisták egyik fő kérdése az volt, hogyan tehetünk szert helyes, igaz 

ismeretekre. Tőlük ered az a meghatározás, hogy a tudás igazolt igaz hit. Az első nagy 

szofista, Protagorasz szerint, aki valaki iskolába jár, akármit megtanulhat. Szókratész – 

aki filozófusnak vallotta magát, nem bölcsnek (a szofista jelentése: bölcs) – a tudást 

személyes meggyőződésnek tartotta. Mi is a tudás, és mik a szintjei? Biztosan közelebb 

kerülünk a válaszhoz, ha Ackoff (1989) hierarchikus tudás-piramisát vizsgáljuk (2. ábra).  

 
2. ábra: Ackoff tudás-piramisa 

Forrás: Ackoff (1989) alapján Szabóné (2006) 

Ahogy az ábra is mutatja, Ackoff négy különböző hierarchikus szintet különböztetett 

meg: adat (feldolgozatlan tények, szimbólumok, melyeknek a létezésükön túl nincs 

jelentőségük), információ (feldolgozott adat, amelynek már értelme és célja van), tudás 

(megértett információ, ami egy adott probléma megoldására irányul) és bölcsesség (a 

megszerzett és felhalmozott tudás jókor jól történő felhasználásának készsége). Ackoff-én 

kívül persze számos megközelítés és csoportosítás létezik.  

Polányi Mihály tacit (1992) és kodifikált (1994) tudást különböztet meg. A tacit tudás az, 

ami csak megmutatható, vagy esetleg nem is vagyunk tudatában; a kodifikált tudás pedig 

az, ami leírható, kommunikálható, számszerűsíthető. A két fajta tudás elkülönítése annak 

átadása szempontjából fontos, ezen kívül a két dimenzió egyszerre van jelen. Ha viszont 

jobban belegondolunk, minden tudás tacit egy ideig. Minden az észleléssel kezdődik… 

attól a pillanattól, hogy észleltünk egy eseményt, az agyunkban beindulnak a biológiai és 

kémiai folyamatok, amelyek végeredményeképpen az információ tudássá válik. Azonban 
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a tacit tudást nem lehet továbbadni, valamiféle kódolás mindenképpen szükséges a tudás 

átadásához, ebből a szempontból pedig minden tudás kodifikált. 

A tudás irányultsága szerint Quinn, Anderson és Finkelstein négy kategóriát különít el, 

amelyek a következők: 

• kognitív, tárgyi tudás (know-what): ismeretek, tények; 

• tapasztalati, használati tudás (know-how): a know-what alkotóelemeinek 

kezelése; 

• rendszerező tudás (know-why): ok-okozati viszonyok, összefüggések feltárása, a 

már meglévő ismeretanyag megértése; és a 

• motivált kreativitás, tudásalkotás (care-why): tudásunk folyamatos és tudatos 

fejlesztése (Lengyel, 2004). 

1.3.2. A tudás a gazdaságban 

A kódolás mellett az átadáshoz időre is szükség van, aminek költségei adódnak (például: 

oktatás), ezért a tudást egyfajta közjószágként is értelmezhetjük, legyen szó egyéni, vagy 

akár társadalmi tudásról. Ameddig valaki tanköteles, nem zárható ki a fogyasztásból, 

rivalizálásról sincs szó, mert a tudásanyag a fogyasztók növekvő számával nem csökken 

(Szabó, 1999).  

Az egyének birtokában lévő tudás adja meg – leszámítva a fizikai erőt – a humán 

erőforrás értékét, ami pedig a vállalatok versenyképes működésének egyik alapköve. A 

vállalat értékét emiatt növeli a szervezetben fellelhető tudás, amit az azt alkotók 

hordoznak. Ennek a tudásnak ára van, amit beleszámítanak a dolgozó bérébe; de jó 

kérdés, hogy ez a tudás valóban hasznos-e a vállalat számára céljainak megvalósításában. 

Mint már említettem, kiemelkedő fontosságot tulajdonítanak manapság a tudásnak, 

aminek oka főképpen a verseny indukálta kényszerhelyzet, hogy a vállalatok 

folyamatosan megújulni és a változásokra gyorsan reagálni kénytelenek. Természetesen a 

változások jelentős hányada éppen e vállalatok tevékenységének az eredménye. 

Maximálisan érthető, miért jött létre – noha a mai napig vitatott a kifejezés pontos 

jelentéstartalma – a tudásalapú gazdaság. 

1.3.3. A Triple-Helix modell 
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A tudáson alapuló gazdaságfejlesztés abból indul ki, hogy az egyetemi-, kormányzati- és 

gazdasági szféra érdekben és célban is egymásra van utalva. A gazdaság és a társadalom 

fejlődéséhez elengedhetetlen a három szféra összehangolt, összefogott munkája. Ezt az 

összefogást ábrázolja a három Triple Helix-modell (lásd: 3. ábra).  

Az első modell például az egykori Szovjetunióra és Kelet-Európa országaira volt 

érvényes, ahol a vállalatokat és a kulturális intézményeket is az állam irányítja. Enyhébb 

formában a mai napig működik számos latin-amerikai és még ennél is enyhébb formája 

néhány európai országban is (például Norvégia). A második modell – amely például az 

USA-ban és Svédországban jött létre – alkotóelemei között szigorúan meghatározott 

kapcsolat áll fenn. A köztük lévő határok igen erősek. Laissez-faire politikát képvisel, 

manapság számos országban – ahol az első modell található – az állam szerepének 

csökkentésére alkalmazzák. A harmadik modellben láthatók az átfedések, a szereplők 

között létrehozható interakciók száma és elmélyültsége növelhető, hála a klaszterek 

kialakulásának. 

Az országok többsége arra törekszik, hogy a harmadik modellt ki tudja alakítani 

valamilyen formában. A cél az innovatív környezet és a szférák stratégiai 

együttműködése, az egyetemek melléktermékeként létrejövő vállalatok, kutatóintézetek, 

kutatócsoportok és a háromirányú kezdeményezések létrehozása, amit a kormányzat is 

támogat pénzügyileg és jogilag is. A kormányzat nem kontrollál a támogatásokért 

cserében. 

 

3. ábra: A Tripla Helix I, II és III modellje 

Forrás: Etzkowitz és Leydesdorff (2000) alapján saját szerkesztés 



20 
 

2. ELMÉLETI HÁTTÉR A KUTATÁSHOZ: AZ INNOVÁCIÓ KÖRNYEZETE 

2.1. VÁLLALATI KÖRNYEZET 

2.1.1. Az innovatív vállalat 

Az vállalati innováció menedzsment irányítja az innovációk bevezetését és a K+F-et. 

Termékterveket hoz létre, tesztelő, kísérleti gyártást és szükség esetén kutatást végez, 

valamint ötleteket tár fel piaci vagy egyéb hatásokra. Ezen tevékenység pozitív 

eredményeképpen lesz a vállalat innovatív.  

Egy vállalat akkor innovatív, ha innovációt visz végbe. Evidensnek tűnik, de nem minden 

szerző tartja úgy, hogy csak az innováció sikeres létrehozása tesz innovatívvá egy 

vállalatot. Az Oslo Kézikönyv 2006-os kiadása például – mint már említettem korábban – 

kitágította az innovatív vállalat fogalmát és kibővítette az ide sorolható vállalatok listáját. 

Általában 3 évig tart a vizsgálat, de a vállalat innovációs törekvése a lényeg, nem az, 

hogy siker koronázta-e azt. Az innovációs aktivitás szerint 3 csoport jött létre (OECD, 

2005): 

• Sikeres, ha valamely innováció megvalósítással végződött. 

• Folyamatos, ha még nem fejeződött be a megvalósítás. 

• Félbehagyott, ha abbamaradt az innováció, még mielőtt befejezték volna. 

 

Az innováció teremtése új tudás teremtése is. A szervezethez tartozó emberek 

spirálszerűen újratermelődő és önmagát gerjesztő tudás modelljét – a japán Nonaka és 

Takeuchi által kidolgozott – SECI modell ábrázolja (4. ábra).  

• Szocializáció: Nagyon fontos az interperszonális interakció. A tacit tudást más 

tacit tudásává tenni. Együttműködés során megy végbe. 

• Externalizáció: Fontos a csoportos együttműködés, a formalizált eljárások, a 

munkamegosztás. Tacit tudás  kodifikált tudás. 

• Kombináció: A kodifikált tudás interperszonális cseréje, megosztása. Segítheti ezt 

a kommunikációs folyamatot a könyvtárak, hálózatok adatbázisok folyamatos 

használata.  
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• Internalizáció: A folyamat vége és ugrópontja az újrakezdéséhez. Ebben a 

fázisban jön létre a kodifikált tudásból tacit tudás, mert a tanult elméletből 

gyakorlati tapasztalat lesz. 

 

 

 

 

4. ábra: A SECI modell 

Forrás: Pakucs–Papanek (2006) alapján saját szerkesztés 

Boutellier és társai a vállalatok tudásbázisát piramisként (5. ábra) modellezték (Boutellier 

et al, 2000, idézi Lengyel, 2004): 

• A szocializált tudásmegszokott magatartás minták, amelyek befolyásolják az 

együttműködési készséget és megújulási képességét. Hallgatólagos tudás. 

• A tapasztalati tudásszakértői készségek, képességek, rutin. Hallgatólagos 

tudás. 

• A dokumentált tudásprojekt leírások, kézikönyvek, vizsgálatok, fogyasztói 

elvárások. Explicit tudás. 
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• A termékben megtestesülő tudás értékesíthető technológiák, termékek, 

szolgáltatások. Explicit tudás. 

 
5. ábra: A vállalati tudásbázis piramisa 

Forrás: Boutellier et al. (2000) alapján Lengyel (2004) 

A vállalatok az ekképpen egyre csak bővülő tudásbázis segítségével törekednek kínálatuk 

folyamatos megújítására, korszerű bővítésére, ezért új termékeket fejlesztenek. Ennek a 

fejlesztésnek négy igazán fontos szakasza van (Rekettye–Hetesi, 2009): 

• A lehetőségek feltárásának szakasza 

• Az újtermék-koncepció kifejlesztésének és tesztelésének szakasza 

• A termékfejlesztés szakasza 

• A piaci bevezetés szakasza 

Az innovációs lehetőségek feltárása a vállalati stratégia tervezési folyamatához szorosan 

kötődik, mivel a pénzügyi cél, a növekedési elképzelés és az újtermék-politika 

irányvonala is ide tartozik. Az ötletteremtés, -gyűjtés és -szűrés számára irányvonalat adó 

– a vállalati stratégiai tervéhez tartozó – két funkciót (az innovációs szükségletek és a 

kutatási területek meghatározása) Linda Rochford írta le. Szükség is van erre, hiszen 

minden új termék egy ötleten alapszik. Minél több ötlet van, valószínűleg annál több új 

termék is. 
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A termék- és marketingkoncepció megalkotása voltaképpen az előzőekben leírt 

termékötletek kidolgozása és az előzetesen elkészített nagyvonalú üzleti terv. A 

marketingkoncepció lényegi részét képezi továbbá a vevőorientált célpiac-stratégia, a 

hosszú távú szemlélet, a vállalati tevékenység egészét integráló marketingszemlélet, 

egyszerűen a minden szinten megjelenő vevőközpontúság. A vállalatok gyakorta 

végeznek ebben a szakaszban PEST- és SWOT analízist (Bedő et al. 2006), valamint 

gyakorlatilag minden egyes esetben koncepcióteszteket futtatnak. 

 

A harmadik szakasz a marketingprogram és a műszaki-technológiai fejlesztés. Ekkor 

történik a kifejlesztett termék első példánya, azaz a prototípus ellenőrzése és tesztelése. 

Ha a tesztelés megerősíti a koncepciótesztek eredményét, akkor a következő fázisba 

léphet a fejlesztés. Ebben a fázisban történik a legnagyobb fejlesztői munka, példának 

okáért a gyártmány- és gyártásfejlesztés. Eleinte csak alacsony darabszámú gyártás 

kezdődik, hogy a használati teszteket végrehajthassák. A vállalatok nagy százalékban 

támaszkodnak az eddig piacra vitt termékek tapasztalataira. A gond akkor jöhet létre, ha 

az új termék és az eddigi termékek közötti különbség rendkívül nagy. Ekkor a cég még 

nem rendelkezik piaci tapasztalatokkal, ami plusz időt, költséget és kockázatot jelenthet. 

 

Amennyiben készen áll a piaci bevezetés marketingterve – a negyedik szakasz – és az 

összes teszt, aminek a terméket alávetették azt az eredményt hozta, hogy elkezdődhet a 

piacra lépés, akkor tesztelik a marketingprogramot. A tesztek során alacsony mintájú (fő) 

véleménykutatás zajlik, nem tudhatja a vállalat tehát, hogyan fogadja majd a potenciális 

fogyasztók széles köre az új terméket. Ezért ez a teszt is különösen fontos, így aztán a 

vállalatok úgynevezett piaci teszteket folytatnak, melybe szervesen beletartozó tényezőt 

képez az új termék várható forgalmának előrejelzése, a piaci bevezetés előkészítése és a 

teljes körű piaci bevezetés (Rekettye–Hetesi, 2009). 

2.1.2. Innovációs stratégiák 

A vállalatok a fokozódó versenyhelyzetben minduntalan egy kérdésre keresik a választ: 

hogyan tudnának versenyelőnyre szert tenni és megtartani azt? A választ kutatva 

különböző stratégiákat alkalmaznak, melyeket számos nézőpont szerint 

csoportosíthatunk. Elsőként a Porter (1998) szerinti három alap versenystratégiát 

mutatom be az alábbi mátrixban, amit Porter "generic competition strategy"-nek nevezett.  
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6. ábra: Porter mátrixa 

Forrás: Kurucz (é. n. ) alapján saját szerkesztés 

• Költségdiktáló stratégia: a legkedvezőbb költségpozíció elérése a cél. A 

költségminimalizálás hatására magasabb nyereséget is el lehet érni, mint az iparág 

átlaga. Ennek érdekében tervezi a vállalat a kapacitásokat, a gyártási folyamatot, a 

lehető legjobban minimalizálva az általános költségeket, a reklámra, a K+F-re, 

stb. fordítandó kiadásokat. 

• Megkülönböztető stratégia: a megkülönböztető stratégiát választó vállalat számára 

kulcsfontosságú, hogy termékei olyan jellemzőkkel bírjanak, amik jobbak a 

versenytársaiénál, ezért sok esetben egyediek és általánosan elmondható, hogy jó 

minőségűek. Többnyire magas árréssel dolgoznak, de nem a haszonkulcs magasan 

tartása az elsődleges cél, hanem a márkahű fogyasztók megszerzése és megtartása. 

 

• Összpontosító stratégia: az a cél, hogy a piac egyetlen vagy néhány szegmensére 

összpontosítva, az előző két stratégia valamelyikére támaszkodva egyedi 

előnyöket kínáljon a magas nyereséghányad elérése érdekében. nem képes 

egyidejűleg valamennyi fontosnak tartott piaci szegmensben harcolni a 

versenytársak ellen (legáltalánosabb ok), ha a vállalat összpontosítja erőfeszítéseit, 

könnyebben képes hosszú távon fenntartani stratégiai előnyét (Porter, 1998) 
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Porter egyik modelljében a versenyhelyzet elemzésének két, egymással szorosan 

összefüggő metszetét veszi alapul; az egyik az adott iparág, a másik pedig a verseny 

"erőterét" befolyásoló piaci szereplők magatartásának változása. Ezt a modellt a 

legtöbbször az "öt erőhatás" modelljének (7. ábra) hívja a szakirodalom. 

 

 
 

7. ábra: Porter "öt erőhatás" modellje 

Forrás: Porter (1980/1993) alapján saját szerkesztés 

 

A stratégiaalkotás alatt egyenként külön kell megvizsgálni az üzleti szervezetek, 

vállalatok versenyhelyzetét, amelyek az adott iparágon belül ténykednek. Ez az első 

metszet. Az elemzés végén kapott eredményekből ki tudjuk következtetni az adott 

iparágban lévő átlagos jövedelmezőségi helyzetet, az előre láthatóan bekövetkező 

változásokat a struktúrájában és a fejlődés tendenciáját.  

 

Ezen tényezők erős befolyással bírnak a stratégiát érintő fontos döntésekben, mint például 

az üzletágon belüli növekedés, vagy visszahúzódás, illetve a működési/tevékenységi kör 

változatlanul hagyása, vagy megváltoztatása. Az elemzésben lévő másik metszet az a 

változás, amelyik a verseny "erőterét" befolyásoló piaci szereplők magatartásában 

következhet be. Porter rámutat a modelljében arra, hogy a vállalatok nem csak az azonos 

terméket, valamint szolgáltatást előállító más vállalatokkal versenyez (Szakály 2008). A 

versenymodell teljeskörű elemzésén kívül a vállalatok vezetése a legtöbb esetben végezni 
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szokott PEST, valamint SWOT analízist. A PEST – Political, Economical, Social, 

Technological – analízis a vállalatok gazdasági, társadalmi, technológiai és politikai, 

egyszóval külső környezetét vizsgálja, míg a SWOT – Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Threats – analízis inkább a vállalatok belső környezetét, az erősségei, a 

gyengepontjait, a lehetőségeit, és a veszélyfaktorokat elemzi. 

 

• Az iparágban lévő versenytársak hatalmának, erejének, kompetenciájának mérése 

kulcsfontosságú, mert újabb és újabb színterei jönnek létre a versenynek, ahol 

jórészt egyenlő ellenfelekként versenyeznek a vállalatok, főleg, ha a vállalatok 

közötti különbség az árban és a minőségben mutatkozik meg. 

Mivel a költségeik egyre nőnek, és a méretgazdaságossági kényszerek a 

kapacitás teljes kihasználását teszik meg célul, másodlagossá válik a hozam. 

Igen sokszínű a vállalatok felhozatala, így nehéz pontosan bemérni a trendeket. 

Számtalan vállalat visszamarad és továbbra is versenytársa a többinek, noha 

maradásuk okai egyedül a magas kilépési korlátok. 

 

• A verseny kapcsán; több okból is meghatározó, mekkora a piacon az új belépők okozta 

fenyegetettség. A jól jövedelmező üzletágak kecsegtető célpiac reményét adják a 

vállalatoknak, akik emiatt szándékot formálnak a belépésre. Amennyiben jelentős 

kapacitással rendelkeznek és nagy összegű tőke van a birtokukban, akkor könnyedén 

piaci részesedést szerezhetnek, és lejjebb küzdhetik az árakat.  
Sok esetben ezért hoznak létre belépési korlátokat, melyek – Porter (1980/1993) szerint 

hat főbb tényezőből származhat: a gazdaságos sorozatnagyság, a termék-

megkülönböztetés, a tőkeszükséglet, az áttérési költség, a forgalmazási csatornákhoz való 

hozzájutás, és a mérettől független költséghátrányok. Ezeken kívül még csökkenti az új 

belépők számát a várható megtorlás és a belépéstől elrettentő ár. 

 

• A helyettesítő termékeket általában más iparágak állítják elő, mindazonáltal ezek a 

termékek képesek ugyanazt az alapfunkciót betölteni, de ezek csak az 

alapfunkciót helyettesítik. A helyettesítő termékek az iparágban megszabható 

maximális ár felső határának kijelölésében játszanak nagy szerepet. 

Teljesítményjavulás, és ezzel egyidejű árstagnálás esetén – vagy árcsökkenés és 

változatlan teljesítmény esetén – a helyettesítő termékek komoly és direkt 

fenyegetést jelenthetnek a teljes iparágra. 
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• A vevők a verseny alapján kikényszeríthetik az alacsonyabb árakat vagy a 

termékek, szolgáltatások jobb minőségét, ha koncentráltan és elég nagy tömegben 

vásárol. Minél magasabb a vevő alkupozíciója, annál inkább képes korlátozni az 

iparág jövedelmezőségét, kiváltképp, ha ezen beszerzései a költségeinek jelentős 

hányadát teszik ki, valamint ha a vevő teljes körű tájékozottsággal rendelkezik a 

piac helyzetéről, és esetleg könnyű szerrel találni más szállítót is. 

 

• A szállítók alkupozíciója akkor nagy, ha nagyobb mértékben koncentráltak, mint 

az őket igénybe vevő kiszolgált iparág. Emellett nem érhető el semmilyen 

helyettesítő termék, vagy más beszállító, vagy ha a beszállított termék a 

végtermék komponense, és fontossága miatt a vállalat kiszolgáltatott helyzetben 

van. Leváltani a beszállítót magas áttérési költséggel jár együtt, ez is erősíti a 

helyzetét (Szakály, 2008). 

 

 

A fejlesztési irányokat Ansoff vizsgálta a piacok és a termékek mentén. A stratégia 

megalkotását tekintve fontos, hogy a vállalat miképp, és milyen eszközöket vet be a 

kínálkozó lehetőségek kihasználásához. A fejlesztés lehetséges alternatíváit az Ansoff-

féle termék/piaci mátrix elemzésével kapjuk meg. Négy különböző stratégiai kombinációt 

jelöl ki (8. ábra), amelyek meglévő, vagy új piacokon, illetve termékekkel jöhetnek létre. 

A 8. ábrán a diverzifikációs modellek láthatók, azaz, hogy milyen magatartásokat 

tanúsíthat egy vállalat akkor, amikor a kockázat csökkentésének érdekében a portfólióját 

bővíti. 
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8. ábra: Ansoff diverzifikációs magatartás mátrixa 

Forrás: Kurucz (é. n. ) alapján saját szerkesztés 

• Piaci behatolás – ez a stratégia a már meglévő piacon eddig is jelenlévő termékek 

eladásának növelését célozza. Növelni kell a termék ismeretségét, be kell mutatni 

új használati módokat, ezzel növelve a piaci részesedést.  

• Termékfejlesztés – ez a stratégia még mindig meglévő piacon, de már új termékek 

kialakításával követhető. A piacorientált vállalat termékfejlesztési stratégiája a 

fogyasztó igényeit követi, esetenként új igényeket is kialakít. 

• Piacfejlesztés – ezen stratégia során a termék a meglévő, ami pedig új, az a piac, 

amire bevezetik. Ezek az új piacok lehetnek új fogyasztói szegmensek, vagy akár 

földrajzilag eltérő térségek is. Az új piacokra való belépéskor lehet alkalmazni a 

korábbi tapasztalatokat, viszont ügyelni kell az új piac sajátosságaira. A 

piacfejlesztéssel a méretgazdaságosság előnyei is kiaknázhatók. 

• Diverzifikáció – a vállalat ebben az esetben megtartja a már meglévő termékeit és 

már meghódított piacát, ám párhuzamosan ezzel új piac felé is nyit, amelyre új 

fejlesztésű – vagy felvásárolt – termékeket kíván juttatni. Ez a taktika igencsak 

népszerű, számos sikertörténet tudható be az alkalmazásának. Azonban ez a 

stratégia a termék- és piacfejlesztés miatt nagyon kockázatos. 
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2.1.3. K + F  

Az innovációk létrejöttéhez mindig szükséges az új szakértelem. A K+F régóta 

bizonyítottan jól ellátja ezt a feladatát. Három különböző kutatóhely lehetséges: vállalati, 

akadémiai és egyetemi. A kutatással és fejlesztéssel kapcsolatban legelőször meg kell 

nevezni, hogy mik eme tevékenység valódi céljai. 

A K+F "A kutatás és kísérleti fejlesztés olyan módszeresen folytatott alkotómunkát jelent, 

amely a meglévő ismeretanyag bővítésére szolgál, beleértve az emberről, a kultúráról és 

a társadalomról szerzett ismereteket is, valamint arra, hogy ezt az ismeretanyagot új 

alkalmazások kidolgozására használjuk fel" (OECD, 1993. p. 25.). 

Az harmadik kiadású Oslo kézikönyv a K+F tevékenységen belül megnevezi az 

intramural, azaz saját cégen belüli K+F tevékenységet, ami arra irányuló kreatív munka, 

hogy a vállalat a tudásbázisát újféleképpen tudja alkalmazni. A másik az extramural, 

vagyis (külső, vásárolt) K+F tevékenység, ami pedig az alapvető tevékenységet nézve 

megegyezik az előzővel, viszont állami, vagy privát kutatóintézetek eredményeit veszi át 

(MFI, 2009). 

A magyarországi intézmények főbb jellemzőiről az 1. táblázat adatai nyújtanak 

információt. A K+F szféra hazai állapotáról és a kilátásairól számos elemzés készült az 

elmúlt néhány évtized alatt. 

1. táblázat: 2004 – Kutató-fejlesztő helyek főbb adatai 

 

Forrás: KSH (2005), pp. 542–543. alapján Pakucs–Papanek (2006) 

A magyar K+F ráfordítások nemzetközi összehasonlításban közismerten alacsonyak. 

Messze elmaradunk a Lisszaboni Program elvárásától és az Országgyűlés határozataitól 
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is. Főképpen azonban nem az állami, hanem a vállalati K+F ráfordítások alacsonyak. A 

világgazdaságban többnyire a K+F ráfordítások pusztán egyharmada származik az 

államtól, a kétharmados többséget a vállalatok produkálják. Magyarországon még mindig 

fordított a helyzet, holott az elmúlt években számos kormányzati akció indult a trend 

megfordítása érdekében (Pakucs–Papanek, 2006). 

2.1.4. Pénzügy 

Egy vállalat működésekor minden vezető stakeholder (tulajdonosok, menedzserek) 

döntéseket kénytelen hozni, melyek fontossága a döntés tárgyaként eltérő. Ám az 

alapvető cél a vállalat értékének növelése. Sok esetben a helyes beruházásról hozott 

döntésen múlik az innováció sikere. Ezen döntések tárgya sok esetben különbözik, de 

mindegyik hosszú távú, céljuk pedig a hozamtöbblet elérése. A 9. ábra mutatja a 

befektetések csoportosítását. 

 

9. ábra: A befektetések csoportosítása 

Forrás: Katits (2002) alapján Pakucs–Papanek (2006) 

Az innovációk körében a leggyakoribb befektetési forma a beruházás, ezért van kiemelve 

a 9. ábrán. A beruházások esetében általában megállapítható, hogy melyik beruházás 

mekkora bevételt generált. Nem minden esetben van lehetőség pontos meghatározásra, 

például immateriális beruházás történtekor nehéz egymáshoz rendelni a beruházást és az 

általa generált bevételt. A döntéseknek kiemelkedő jelentőségük van a vállalatok számára. 

Pontosan kell ismerni a beruházás célját minden projekt esetében. A beruházások 

kockázata darabonként eltérő. Az eszközpótlásnak, vagy a kapacitás bővítésének 

lényegesen kisebb a kockázata, mint a termék bevezetésének és diverzifikálásának. 
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A beruházási döntések alapja a beruházással kapcsolatos pénzáram, vagy cash flow 

becslése. Három csoportra bontható: a kezdő pénzáram, a működési pénzáram és a végső 

pénzáram (Pakucs–Papanek, 2006). 

A hosszú távú beruházások esetén nem lehet csak úgy összeadni a különböző 

időpontokon felmerülő összegeket. A vállalatoknak ki kell számolniuk a pénz adott 

időpontbeli értékét, amihez a legfőbb mutatókat röviden ismertetem (Bélyácz, 2006): 

• Nettó jelenérték (NPV) Megmutatja, hogy a projekt mekkora pozitív – vagy 

negatív – pénzáramot eredményez beruházás esetén. 

• Belső megtérülési ráta (IRR) Beruházás esetében az a kamatláb, amivel a 

beruházás miatt keletkező pénzáramokat diszkontáljuk, és ezeket összeadjuk. 

Ekkor az értékük a kezdő pénzárammal lesz egyenlő. 

• Profitabilitási index (PI) A jövedelmezőségi index azt mutatja meg, hogy a 

beruházás az üzemelési idő alatt hányszor térül meg. Ha a 2. táblázatban foglaltak 

teljesülnek, akkor a beruházási javaslatot érdemes elfogadni. 

2. táblázat: A pénz időértékét számoló mutatók, képleteik és kritériumok

 

Forrás: Bélyácz (2006) és Pakucs–Papanek (2006) alapján saját szerkesztés 

 

2.2. FOGYASZTÓI KÖRNYEZET 

Ebben a fejezetben röviden szeretném bemutatni, hogy hány féle vásárló van, azok 

hogyan kezelhetők célcsoportként, mi befolyásolja őket a döntésben és a marketing mely 

eszközöket használ a befolyásolásra. 
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2.2.1. A vásárló magatartása 

A vásárló magatartását már sok kutatás vizsgálta. Mindegyik kutatás más és más 

szempont szerint csoportosította a vevőket. Ezáltal rengeteg kiindulópont született. Nunes 

és Cespedes 2003-ban az involvement szerint, Haller és Twardawa pedig 2005-ben a 

fogyasztott márkák szerint csoportosította a vásárlókat. A két kutatás megegyező 

eredménye, hogy a középosztályt célzó márkák fokozatosan elveszítik a piacukat 

(Törőcsik, 2011). Ezt magyarázza a középosztály eltűnése és a szélsőséges csoportok – a 

tovább gazdagodó felsőosztály és a sokasodó egyre lejjebb csúszó szegénység – bővülése 

(lásd 4.x. fejezet). 

Involvement szerint a vásárló lehet:  

• Megszokásból vásárló 

•  a tökéletes alkut kereső 

• változatosság szerető, vagy 

• high-involvement vásárló. 

Márkafogyasztás szerint lehet valaki:  

• kereskedelmi márka vásárlója, aki olcsóbb márkákat preferálja, 

• akcióvadász, aki éppen olcsóbb márkákat preferálja,  

• márkavásárló, aki megfelelő ár-érték arányt preferálja, és 

• prémiummárka-vásárló, aki a minőséget preferálja. 

Koschel 2006-os kutatása szerint lehet a vásárló: smart shopper, convience-shopper, vagy 

success-shopper, attól függően, hogy – ugyanebben a sorrendben – az ár-érték arányt, a 

kényelmet, vagy a sikert keresi a vásárlásban. 

Ugyancsak három csoportot különített el számos alcsoporttal Huber és Steinle 2005-ben: 

• Laza fogyasztásszkeptikusok – jellemzően magas jövedelműek, kritikusan 

szemlélik a fogyasztási cikkeket és az életminőség számukra az első. 

• Agresszív diszkontvásárlók – rájuk az alacsony jövedelem és az ennek ellenére 

intenzív (ár)vásárlás a jellemző. 

• Post-heavy vásárlók – luxusorientáltak, a felső körökbe tartoznak. A magas 

jövedelem és az intenzív vásárlás jellemzi őket (Törőcsik, 2011). 
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2.2.2. A generációk, mint célcsoportok 

2.2.2.1. Gyerekek 

 

Főképpen a szülők vásárolnak nekik, viszont egyre több mindent megvetetnek maguknak. 

Ez a csoport könnyedén befolyásolható, védtelen a reklámokkal szemben. A gyermekeket 

célzó reklámokat sokan etikátlannak tartják. Svédországban be is tiltották a – 

szenzomotoros, műveletek előtti és konkrét műveleti szakaszban lévő, tehát 12 évnél 

fiatalabb (Piaget–Inhelder, 1966) – gyerekeket célzó reklámok sugárzását. 

A gyerekek számára készült termékeknél fontos tényező a szülő, mert – ahogy korábban 

említettem – ő veszi meg őket, ugyanakkor a gyerek nem képes magától ellenérveket 

támasztani a szülő véleményével szemben, ezért a marketing fontos feladatának tartja, 

hogy azokat a terméktulajdonságokat emelje ki, amelyek a szülő szemében fontos 

(Törőcsik, 2011). 

A gyermekek figyelmét és igényét felkelteni egyszerűbb, ha a nekik szánt reklámban egy 

médiafigura szerepel, akivel a gyereke azonosulni tud, esetleg még példaképének is 

tekinti. Fontos a pszichológiai védelem is a reklámok ellen. 5 éves korig a gyermek nem 

is tudja megkülönböztetni a reklámot a többi műsortól, 5 éves kor felett már felismerik a 

reklámot, de csak annyira, hogy vicces, hosszú, stb. 14 éves kor alatt ellenállástalanul 

formálja a gyerekek márkaismeretét, 12 éves kor alatt pedig a gyermek nem is tudják 

összehangolni a személyes és az anyagi értékét a reklám tárgyának (Sas, 2006). 

 

2.2.2.2. Fiatalok 

 

A fiatalokat egy célcsoportként kezelni merőben problémás. Ennek a generációnak a 

sokrétűsége miatt a marketing külön-külön kezeli a fiatalokon belül az összes 

alszegmenst. A fiatalok életkora például meghatározó jogi és biológiai szempontból is. 

Egy 12-14 éves fiatal, aki még csak a változókor elején van, teljesen más igényekkel 

rendelkezik, mint egy 20-22 éves, akiben már végbementek a változások.  

 

Jogi szempontból a korlátozás fontos, például a dohányáruk, a szeszesitalok, a 

narkotikumok – ez minden korosztály számára tiltott – fogyasztása csak nagykorúaknak 

engedélyezett. Továbbá az autóvezetés, a játékszenvedély kiélése és egyes szolgáltatások 

önálló igénybevétele – pl. szerződéskötés – szintén korhoz kötött.  
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Sikeres marketingkampányhoz ismerni kell a fiatalok nyelvezetét, a konkrét célcsoportot 

a millió klikkből, biztosítani kell az állandó ingerközvetítést, valamint hitelesnek is kell 

lenni, mert ennek a generációnak – akik éppen a világképüket formálják – egyik 

legáltalánosabb jellemzője a szkeptikus gondolkodás (Törőcsik, 2011). 

 

2.2.2.3. Gyermektelen párok és családosok 

 

Összetettség szempontjából ez a csoport sem jelent könnyű feladatot a terméket 

kínálóknak. A csoportba a húszas évei második felében járóktól számítanak az emberek. 

Természetesen rendkívül sokrétű csoportról beszélünk, ami az igényeket illeti. Tudniillik 

nem mindegy, hogy a célcsoportunk tagjai szinglik, vagy nem, ha párkapcsolatban élnek 

és külön háztartásuk van, hány személyes, – van-e gyerek is – és ha van gyermek a 

családban, mennyi idős. 

Szingliként az ember önálló háztartást vezet, a kiadásait egyetlen személy – a sajátja – 

bevételi forrásaiból fedezi, a felelősséget pedig csak magáért vállalja. Átmeneti 

csoportnak vallják magukat, hiszen – még ha élvezik is egy darabig a szingli életet – a 

többségük később párkapcsolatban szeretne élni és gyerekeket szeretne vállalni. 

Ezzel szemben egy párkapcsolatban élő párnak egészen mások az igényei. Ez persze függ 

többek között attól, hogy az adott háztartást és párt alkotók tagjai melyik csoportba 

taroznak (jól kereső mintaadó fiatal felnőtt, vagy a nehezen elhelyezkedő, olcsó 

munkaerőt jelentő fiatal felnőtt). Ha a háztartásban gyermek is van, onnantól a 

célszegmenst "családosok"-nak nevezzük. Marketing szempontból kiemelkedően fontos a 

csoport.  

Vannak olyan fogyasztási cikkek, amik kortól függetlenek és az egész család igényeit 

szolgálja ki, ám ha kisgyermek van a családban, akkor minden kiadás, ami a 2.2.2.1. 

fejezetben már felmerült őket érinti és – mint szülők – őket győzik meg gyermekeik a 

vásárlásról. A szülő kicsi kortól kezdve viszi magával a gyermekeit vásárolni egyfajta 

"szocializáció-oktatás" gyanánt, hogy a gyermek később egymaga is képes legyen 

vásárolni.  

Ha a tinédzser korosztályba lép a gyermek, már vásárol egyedül is, de érdeklődési 

körének kitágulása folytán kevesebb időt tölt otthon, mint korábban tette, így a vásárlás 

családi programmá válhat, mert alkalom a beszélgetésre és az összetartozást erősíti 

(Törőcsik, 2011). 
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2.2.2.4. Idősödők és idősek 

 

Az idősödő csoport rendkívül érzékeny. Kirekesztődnek a gyermek életéből – aki 

"kiröppent a fészekből" –, megjelennek körülöttük az unokák, kezdenek rajtuk megjelenni 

az öregedés jelei, a kapuzárási pánik és a klimax, gyermekeik mellett a szülőket is 

támogatniuk kell, mert ők már nem képesek ellátni magukat, esetleg megélték a szülő 

elvesztését, valamint a szokásaik is megváltoznak. Fiziológiai szempontból 45 éves kortól 

kezdve általánosítható, hogy az emberek negatívan ítélik meg egészségük állapotát, épp 

ezért bevételeik nagyobb hányadát kezdik egészségük megóvására fordítani. A korosztály 

jellemzője az ellentmondás. Az életlátottság, a tapasztalat miatt hiteles üzleteket 

szeretnének, ugyanakkor nem akarják elfogadni a korukat. 

Belőlük tevődik ki a Master Consumer (Bernd, 2003 alapján Törőcsik, 2011) nevezetű 

célcsoport, melynek jellemzői, hogy nagy vásárló erőt képviselnek, profi fogyasztók, 

dekódolható információkat igényelnek, stb. 

Az idős, vagy szenior korosztály egyik jellemzője, hogy veszteségélmények érik őket 

mind munka, mind család, mind egészség terén. A kereskedelemnek ez a csoport jelenti 

talán a legnagyobb kihívást, mert életkori sajátosságaikból adódóan nehezen elérhetők, 

ragaszkodnak a régi értékekhez és nehezen alkalmazkodnak korunk vásárlási 

szokásaihoz. Korábban nem nagyon törődött a marketing ezzel a korosztállyal, ám az 

elöregedő európai és amerikai korfa miatt mára nagy hangsúlyt fektetnek rájuk. Javarészt 

mindennapos fogyasztási cikkeket vásárolnak, a vásárlás pedig már inkább fontos 

számukra a szociális életük miatt, mintsem a termék megszerzése miatt. Nem 

szkeptikusnak, inkább passzívnak mondhatók, leginkább az "én már úgyis öreg vagyok, 

nekem már mindegy"- hozzáállás jellemző rájuk, amivel nehéz bármit is kezdeni, ha 

vásárlásra akarja őket buzdítani a kínálati oldal (Törőcsik, 2011). 

 

2.2.3. A vásárlói attitűd 

 

"ATTITŰDNEK nevezzük az érzéseknek, vágyaknak, félelmeknek, véleményeknek, 

előítéleteknek azt a rendszerét, amelyek bevésődésük következtében befolyást gyakorolnak 

a viselkedésre. Az attitűdök a tapasztalat, a nevelés, vagy elvont értékrendek (pl. kultúra) 

hatására alakulnak ki.  Az attitűdök viszonylag időtállóak és úgy az ÉRZELMI (affektív) 

mind az ÉRTELMI (kognitív) összetevők bonyolult egymásra hatásából jönnek létre."  

(Sas István, 2006 – Reklám és pszichológia, p. 174) 
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Rosenberg és Hovland megállapította 1960-ban, hogy az attitűdnek három összetevője 

van: a kognitív, az affektív és a konatív. Ezek az összetevők az attitűdkutatások függő 

változói (Rozgonyiné, 2001): 

 

• A gondolkodási, vagy megismerési komponens arra vonatkozik, hogy az egyén 

milyennek tartja attitűdtárgyat, mit tud róla. Ez igen kevés a komplett 

ismeretrendszerhez képest, ám az egyén számára ez a tudás átfogó és objektív. 

• Az érzelmi komponens az pozitív, vagy negatív érzéseit jelenti, amelyek az 

attitűdtárgyra irányulnak. Az attitűdtárgyra vonatkozó ismereteinket értékekhez 

kötjük, amikhez pedig érzelmek kapcsolódnak. 

• A cselekvési vagy viselkedési komponens azzal kapcsolatos, hogy hogyan 

viselkedik az egyén az attitűdtárggyal egy légtérben. Ez a vizsgálatok során eltér a 

valódi eredményektől, mert a kapott eredmény az, amit az egyén mond, nem 

feltétlenül az, amit valójában tesz. 

 

 
10. ábra: Az attitűd háromkomponensű modellje 

Forrás: Rozgonyiné (2001) alapján saját szerkesztés 
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Kultúránként eltérő, és nem is mindegy, milyen irányból, milyen intenzitású hatás 

érkezik. David Riesman (1950) három fontos típust nevezett meg: 

 

• Hagyománytól irányított típus – ez a típus akkor alakult ki, amikor a generációk 

még együtt éltek, egy háztartásban. A nagyszülő a szülőre, az pedig a gyerekére 

közvetítette a fogyasztási mintát, így az attitűd másolódása közvetlen. Ma már 

ritka, de nehezen befolyásolható reklám útján. 

 

• Belülről irányított típus – tanárok és szülők útmutatásán alapszik. A fogyasztás 

tisztelet, a döntések megfontolása, a tárgyak megbecsülése központi fontosságú. A 

jellemző attitűd típusa a márkahűség és a racionalitás előtérbe helyezése. 

 

• Kívülről irányított típus – az attitűd-tanulási formák közül a napjainkra 

legjellemzőbb. A kortárs csoportok egymástól tanulnak. Folyamatos értékváltozás 

és alkalmazkodási rugalmasság a jellemző. A véleményirányítók befolyására, a 

médiára és a reklámra érzékenyek. 

 

Az attitűdöknek négy alapvető funkciója van (Sas, 2006): 

 

• Adaptív: a társadalmi közösséghez való tartozás érzését segíti. Alkalmazkodás a 

szociális környezethez és annak normáihoz. A hasonló nézetek által az egyén 

támogatást elfogadást és folyamatos pozitív megerősítést kap. 

• Énvédő: a szorongás, önértékelést fenyegető veszélyek és a belső konfliktusok 

feloldását segítik, az attitűd feladása önértékelés lejjebbszállítását jelentené. 

Továbbá azt, hogy mit és hogyan kíván az egyén látni.  

• Értékkifejező: az egyén önmagáról alkotott véleményét erősíti meg. Az 

értékkifejező attitűdök lehetővé teszik az egyén személyes értékeinek a 

kifejezését, annak a magáról gondolt személyiségtípusának az igazolását. 

• Tudás, ismeret: az egyén ez által érzi helyesnek és értelmesnek a viselkedését. Az 

önigazolás a fontos, saját cselekvéseink miértjének a felkutatása. A világ 

megismerése sztenderdek által. 
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A reklámokban mindig minden szép, mindenki jól néz ki, egészséges, erőtől duzzadó, 

ránctalan, boldog, elégedett, dús hajú, mosolygós. Ezzel "bombázzák" az embereket a 

reklámok. Ez az alapvető üzenet: ha ezt megveszed, elégedett leszel! A vásárlás 

élvezetének útján érjük el a kívánt csoporthoz való tartozást, az általa képviselt 

életformát. A média és a reklám ezért idolokat, fogyasztói mintákat, egyszerűbben kijelölt 

követendő példákat mutat az embereknek.  

 

A szocializáció során az egyén mások mintáját követi, a kisebb csoportokban nagy 

szerepe van a karizmatikusabb embereknek, akik befolyásolják a csoport többi tagját. 

 

 
11. ábra: A szocializációs mintakövetés szintjei 

Forrás: Sas István – Reklám és pszichológia p. 191. (2006) 

 

Társaságban mindenki könnyebben befolyásolható. A konformitás bizonyos szintig 

mindenkire jellemző, még ha tagadja is esetleg. A csoport, amelyet követünk az 

értékeivel és normáival együtt, viselkedési alapjának tekinti, és ami a megfelelési 

mintákat közvetíti, a referenciacsoport. Ennek négy formája a következő: 

 

• Akkomodáció – az egyén a büntetés elkerüléséért, vagy a jutalomban részesülésért 

követi a csoport normáit. 
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• Identifikáció – az egyén a csoporttagok elvárásának akar megfelelni, ezért követi a 

mintát. 

 

• Interiorizáció – az egyén sajátjaként fogadja el a csoportnormákat, ugyan azt az 

értékrendet vallja. 

 

• Oppozíció – az egyén nyíltan és észrevehetően szembehelyezkedik a 

csoportnormákkal, rendszerint az ellentétét teszi, mint a többi csoporttag. 

 

3. ELMÉLETI HÁTTÉR A KUTATÁSHOZ: AZ INNOVÁCIÓ DIFFÚZIÓJA 

 

3.1. AZ INNOVÁCIÓ DIFFÚZIÓJÁNAK FOLYAMATA ÉS LEÍRÓ MODELLJEI 

  

Az innováció diffúziója, vagyis terjedése az innováció létrejöttétől a vevők elfogadásáig 

és végül közismert fogyasztási cikki válásáig tartó folyamatot takarja. Számos modell írja 

le és ábrázolja azt, miképpen mehet ez a folyamat végbe. Ezek közül bemutatom az 

ismertebbeket: 

Schumpeter (1934) idejében azt gondolták, hogy az innováció terjedése teremti a piacot, 

később aztán Schmookler (1966) nyomán kialakult az a nézet, hogy az innováció 

terjedése során nem teremti, hanem követi a piacot (Buzás, 2010). 

 

 
12. ábra: A technology push és a demand pull modellek 

Forrás: Buzás (2010) 
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3.1.2. Rogers modellje 

Rogers az eltérő területeken és témákban folytatott kutatásokat. Az áttekintésük után 

összegezte és átgondolta az eredményeket, egy általános diffúzióelmélet kidolgozására 

törekedett. Az elterjedés szerinte egy idődimenzióban leírható döntéshozó folyamat, 

amelynek egyes részeinél különböző információtípusok és tudásátadó folyamatok lépnek 

fel. A diffúziós folyamat négy alapvető komponense: az innováció, a kommunikációs 

csatornák, az idő, és az adott társadalmi rendszer (Szakály, 2008). 

 

13. ábra: Rogers modellje 

Forrás: Komáromi–Orováné (2006) 

 

• Az innovátorok (3%) – jellemző a kockázatvállalásra való hajlandóság és a 

fokozottabb érdeklődés az újdonságok iránt, ezért aktívan gyűjtik az 

információkat az újdonságokról. A tömegtájékoztatás erősen hat rájuk, személyes 

kapcsolataik széleskörűek, emellett általában bőséges anyagi és technikai 

forrásokkal, tudástőkével rendelkeznek. 

 

• A korai elfogadók (13%) – erősen integráltak a közösségeikbe. Jellemzően 

lokálpatrióták, az adott társadalmi rendszer tekintélyes, véleményformáló tagjai. 

Magas elfogadottságúak és ismeretűek a közösségben. Mérséklik mások 

bizonytalanságát. Saját m érlegeléseik fontosak a döntésben, de erőteljes befolyást 

gyakorolnak másokra. 
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• A korai többségi csatlakozók (34%) – ritkán alkotnak véleményt, de az adott 

rendszerben jól integráltak. A közösség vezető személyiségeivel kapcsolatban 

vannak. Jellemző rájuk, hogy alaposan megfontolva és óvatosan döntenek, ezért 

esetükben már megnő az adaptáció ideje. Fontos szerepet tölt be ez a csoport, mert 

ők képezik az átmenetet a korán és a viszonylag kései adaptálók között. 

 

• A késői csatlakozók (34%) – esetükben az adaptáció már a gazdasági és szociális 

szükségszerűségből adódik, nehezen éri el őket a média hatása. A csoport tagjai 

szkeptikusak és óvatosak, szociális státuszuk instabil, különböző forrásaik 

viszonylag alacsonyak. Interperszonális úton értesülnek az újdonságokról. Külső 

nyomás nélkül nem váltanak. 

 

• A lemaradók (16%) – azok maradnak le leginkább, akik helyzetükből adódóan 

izolálódnak, ezért ők váltanak utoljára. Sodródik az árral, ha eléri a változás, a 

történések sokasága végül elfogadásra késztetik. Általában konzervatívak, 

gyanakvóak a változásokkal és az újításokkal szemben, forrásaik szegényesek, 

gyakran ragaszkodnak a hagyományos értékekhez (Szakály, 2008). 

 

3.2.2. A Bass modell 

A Bass-modell (1969) azt feltételezi, hogy egy fogyasztó egyetlen egységet vásárol csak, 

és a teljes, valamint a potenciális piac mérete állandó. A innovációterjedés-elméletek 

marketingjének egyik legmeghatározóbb modellje. A tömegkommunikáció hatására 

vásárolnak kezdetben az innovátorok, és személyes beszélgetés hatására az imitátorok. Az 

alapfeltételezés szerint annak a valószínűsége, hogy új vásárló vásárol egy adott 

időpontban, az addigi vásárlások lineáris függvénye, amelyet Bass-ról neveztek el. 

(Komáromi–Orováné, 2006) 

 

14. ábra: A Bass-formula 

Forrás: Komáromi–Orováné (2006) 
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3.3.3. Valente modelljei 

Valente az innovációk terjedését leíró modelleket négy csoportra osztotta:   

• A strukturális diffúzió-hálózatok alapját Valente számára Granovetter jelentette. 

Szerinte a kiterjedt gyenge kapcsolatokkal rendelkező egyének, akik nincsenek 

erőteljesen a társadalomba integrálódva alkalmasak arra, hogy közvetítsenek a 

különböző társadalmi csoportok között, ezáltal átvehetik és tovább is adhatják az 

innovációkat. Tehát személyek közötti interakcióról van szó ebben az esetben.  

• A kapcsolati diffúziós hálózatok modelljének alapja az a feltevés, hogy az 

innovációk terjedési sebességére befolyással vannak az adott társadalom tagjainak 

személyes kapcsolatai Ez alapján elkülönített négy alcsoportot: 

 – a véleményirányítói modellt, 

  – a csoporttagsági modellt, 

  – a személyes hálózati sűrűségen alapuló modellt, és 

  – a személyes érintettség modell 

• Ha értelmezzük a küszöb-modellt, belátjuk, hogy az egyén újítás-átvételi küszöbe 

az az arány, amely mellett az egyén már hajlandó átvenni az újítást. Kivárásról 

szóló taktikát takar. Az egyén megvárja, ameddig elegendő ember használ egy 

innovációt a környezetében, akkor vált és megmaradhat átlagembernek, a használt 

termék biztosan nem emeli ki őt a tömegből. 

• A kritikus tömeg modelljének a megközelítése is hasonló: vizsgálatának tárgya 

nem más, mint az a szám, ahány elfogadó tagra egy hálózaton belül szükség van 

ahhoz, hogy bizonyosan ne szakadjon meg az innováció terjedése. 

Valente álláspontja szerint a küszöb-modellek és a kritikus tömeg modellek egymástól 

merőben eltérő iskolához tartoznak, bár a megalapozó gondolataik sokban hasonlítanak 

egymásra. Ezen kívül mindegyik modell – beleértve nemcsak az előző kettőt, hanem a 

többit is – közös vonása, hogy egy S-formájú empirikus görbe az, ami leírja azt, hogy az 

innovációk hogyan terjednek el a társadalomban. A lassú kezdeti növekedést követi egy 

hirtelen „megugrás”, eztán újabb lassulás következik, míg végül elérjük a telítődési 

pontot (Valente, 1995, idézi Letenyei et al, 2003). 
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3.3. DIFFÚZIÓS MODELLEK 

 

3.3.1. A gravitációs modell 

Az innováció terjedését, valamint az elfogadás sebességét és térbeni kiterjedését figyeli. 

A befogadás intenzitása első sorban az adott térségben lévő potenciális alkalmazók 

sűrűségének (vállalkozások száma, képesség mértéke), másodlagosan a területnek a 

lakossági központoktól való távolságától függ. A modell nagyon sikeresen írja le a 

szociális innovációk térnyerését (Szakály, 2008).  

 

3.3.2. A járvány modellek 

Az alapját adó gondolat szerint az újdonságok diffúziójában rendkívül fontos elem, hogy 

a potenciális vevők mindenki számára kielégítően tájékozottak legyenek. Eleinte az 

információ terjedése nagyon gyors, majd később az információ telítettsége miatt ez a 

sebesség alább hagy, majd egészen le is lassul. Az úgynevezett első hullámot a korai 

alkalmazók alkotják, amikor már viszont telítődéses szakaszba lép a folyamat, az új 

szereplők a diffúzió lassulását jelentik. A járvány modellek típusai (Szakály, 2008): 

• Expanziós diffúzió, 

• Relokációs diffúzió, 

• Hierarchikus diffúzió, 

• Kétfázisú diffúzió, 

• Fókuszált diffúzió, és 

• Robbanásos diffúzió. 

 

3.3.3. Az egyensúlyi modell 

A neoklasszikus közgazdaságtani irányzat felfogását tükrözi ez a modell. Eszerint a 

vállalatok vezetői racionális döntéshozók és ennek megfelelően a vállalatok maguk is 

optimális döntéseket hoznak meg. Amennyiben az innováció alkalmazását kedvezőnek 

ítélik, úgy alkalmazni is fogják az újdonságot. Viszont, ha kivárnak, azért teszik ezt, 

hogy megtalálják a bevezetés optimális időpontját, nem különben a beruházási 

ráfordítások optimális mennyiségének elérése is a cél (Szakály, 2008). 
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3.3.4. A fogyasztói magatartás előrejelzésére épülő modell 

A vásárló akkor hajlandó megvásárolni egy fogyasztási cikket, vagy termelési eszközt, ha 

annak jövedelemtermelő képességei meghaladnak egy szintet, ami nem más, mint egy – a 

vásárló saját értékítéletétől is függő – kritikus küszöbérték. A küszöbérték úgy jön létre, 

hogy összevetik a termék teljesítményét és minőségét, valamint a kialakult árat, de hozzá 

tartozik a fogyasztó ízlése is (Szakály, 2008). 

 

3.3.5. A betanulási előnyök kiaknázására épülő modell 

A vállalatok igyekeznek korán belépni, így próbálják elérni a lehető legtöbbet – lehetőleg 

mind az összeset, ami csak lehetséges – a megszerezhető tapasztalati előnyök közül. A 

majdani költségcsökkentéskor az egységköltségeket gyorsabban tudják mérsékelni, és 

ennek révén pozícióelőnyhöz juthat a vállalat. Azoknak, akik csak később lépnek be, már 

nem áll ugyanennyi lehetőségek a rendelkezésére. A folyamat ettől függetlenül nem áll 

meg, mert a tranzakció még mindig pozitív egyenleggel zárható le (Szakály, 2008). 

 

3.4. A BILIÁRDGOLYÓ-HATÁS 

Biliárdgolyó-hatásnak nevezzük azt a lökésszerűen kialakuló, technológia rendszereken 

keresztüljutó megújulást, amelyet egy-egy innováció terjedésével ábrázolnak, amely 

láncreakcióra hasonlít. A jelenség fő jellemzője, hogy az egyik szakterületen létrejövő új 

technológia előidézi más területek fejlődését.  

Tulajdonképpen egy innováció pozitív externhatásként való megnyilvánulása. A 

továbbgyűrűzés lökésszerű, intenzív azonos gyökerekhez kötődve, több eltérő 

szakterületen fejti ki hatását és előrehaladása közben keresztkapcsolatok kialakulása 

révén ismeretcserére is sor kerül. A biliárdgolyó-hatás sok véletlen elemet hoz létre, de 

tudatos információcserével kiváltható a jó reakció. 
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4. A KUTATÁS MENETE ÉS MÓDSZERTANA 

A kutatásomhoz szükséges elméleti háttér bemutatásával most a kutatásom lényegét 

fogom röviden ismertetni. A kutatásom témája – mint az a dolgozat címéből kiderült – az 

extrém innovációk világa. Mi számít manapság "extrém"-nek a fogyasztók szemében? A 

kutatásomban az elsődleges feladatomnak az "extrém termék" fogalom pontos 

meghatározását tekintettem. Először fókuszcsoportos kutatásokat végeztem, majd 

szekunder információkat gyűjtöttem.  

4.1. A SZEKUNDER INFORMÁCIÓK 

Szekunder információkból önmagukban csak kevés esetben sikerül a kutatás kérdéseire 

elegendő és kielégítő információt szerezni, ugyanakkor rendkívüli fontosságot 

tulajdonítok a szekunder információknak, amiket gyűjtöttem és ennek számtalan oka van. 

Akik a kutatásokat végezték, amelyek eredményeit ebben a dolgozatban szekunder 

információként használok minden téren kompetensebb, felkészültebb, szakmailag előrébb 

tartó emberek, így megbízhatóság szempontjából ég és föld a különbség a tőlük és a 

tőlem származó adatok között. A szekunder információk egy jelentős hányadát a 

fókuszcsoportos kutatások lezárulta után gyűjtöttem, amikor már tisztában voltam azok 

eredményével. 

 

Amire kíváncsi voltam elsődlegesen, az extrém innovációk lehetséges megjelenési 

formája, a megjelenésük és a felhasználásuk területe. Ami a fókuszcsoportok után 

kiemelten érdekelt az a kapott eredmények miértjének feltárása volt. Ez részben sikerült 

is, az egyik csoport esetében biztosan. A fókuszcsoportokat megelőzően pedig az extrém 

termékek és szolgáltatások felkutatása volta célom és nagy volumenű példák keresése. 

 

 

4.2. A PRIMER INFORMÁCIÓK 

Három csoportot kreáltam, életkor szerint különválasztva a 14-18 éves, a 19-25 éves és a 

26-40 éves korosztályt. Azért tartom fontosnak ezeket a csoportokat megkülönböztetni, 

mert egyrészt az iskolai végzettségük – beleértve azt is, hogy most hol tanulnak, illetve 

dolgoznak – másrészt a fizikai és szellemi fejlettségük sincs azonos szinten. Továbbá 

vásárlási szokások szempontjából is igen-igen eltér a 3 csoport. 



46 
 

4.2.1. A fókuszcsoportok összetétele:  

 

1. csoport:  

• Résztvevők száma: 6 fő 

• Nemi eloszlás: 2 férfi, 4 nő 

• Életkorok: 2 fő 15-éves, 2 fő 16 éves, 1 fő 17 éves, 1 fő 18 éves 

• Iskolai végzettség: 8 általános 

• Jelenlegi foglalkozás: 5 gimnázium, 1 szakközépiskola 

• Helyszín, időpont: Dalmand, 2012. október 27. 

 

2. csoport: 

• Résztvevők száma: 6 fő 

• Nemi eloszlás: 3 férfi, 3 nő 

• Életkorok: 2 fő 20-éves, 2 fő 21 éves, 2 fő 24 éves 

• Iskolai végzettség: érettségi 

• Jelenlegi foglalkozás: 6 egyetem 

• Helyszín, időpont: Pécs, 2012. november 7. 

 

3. csoport: 

• Résztvevők száma: 6 fő 

• Nemi eloszlás: 2 férfi, 4 nő 

• Életkorok: 2 fő 26-éves, 1 fő 27 éves, 1 fő 35 éves, 40 fő 24 éves 

• Iskolai végzettség: 2 szakma, 2 érettségi, 2 főiskola 

• Jelenlegi foglalkozás: 4 alkalmazott, 2 munkanélküli (ebből 1 GYES) 

• Helyszín, időpont: Dalmand, 2012. november 10. 
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4.2.2. A fókuszcsoport menete 

 

A fókuszcsoportokon résztvevők írásbeli nyilatkozatot tettek a foglalkozás alatt 

elhangzottakkal kapcsolatban. Minden nyilatkozat két példányban készült el, a tartalma 

röviden annyi, hogy ez által hozzájárultak a nyert adatok felhasználásához, én pedig 

kijelentettem általa, hogy az adatokat bizalmasan kezelem és nem élek vissza velük 

(bővebben lásd: 1. melléklet és 2. melléklet). 

 

Mindhárom fókuszcsoportot egyforma forgatókönyv alapján moderáltam. Pontosan meg 

volt tervezve, melyik feladatra mennyi idő áll a rendelkezésre. Némely esetben ez a 

feladatok jellegétől változott, de a 90-120 perces irányadó intervallumot és a helyszíni 

követelményeket sikerült teljesíteni mindhárom csoport esetében. A 

csoportfoglalkozásokon bejelentettem, hogy videó- és hangfelvétel készül (sajnos 

technikai okokból egyelőre csak hang). 

 

A bemutatkozást követően egy 7-es Likert skálával elkészített kérdőívet töltöttek ki, 

amelyen a háromkomponensű attitűdkutatásnak megfelelően egyenlő mennyiségű (6-6) 

kognitív, érzelmi és viselkedési állítás szerepelt. A kérdőívben szerepelő kérdések az 

átlagtermékek és az egyedi termékek iránt érzett vonzalmat mérte fel. Az elemzés 

szempontjából minél inkább az egyedi termékek felé hajlik valaki, annál inkább tendál az 

extrém felé. (3. melléklet) 

 

Ez után arra szólítottam fel a csoportot, hogy mondjanak egy árut, vagy szolgáltatást, ami 

eszükbe jut és közösen eldöntjük, hogy extrém-e vagy nem. Itt fontos volt számomra a 

lehetőleg egységes csoportvélemény formálása. 

 

Ezt követően ismét űrlapot töltöttek ki, ami 10 db termék szerepelt. A feladatuk ezúttal az 

volt, hogy 2 dolgot írjanak a termékek nevét tartalmazó szövegdobozok alá. Nevezetesen: 

mi a maximum összeg, amit hajlandóak lennének kiadni a termékért, és cserébe mik azok 

a tulajdonságok, amelyekkel a termék feltétlenül rendelkezzen. 
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Végül az utolsó feladatban egy-két kérdésemre próbáltak közösen választ találni: 

• Mitől lesz egy termék jó? 

• Mitől lesz egy termék extrém? 

• Ami egyedi az extrém is? 

• Fontos nekik, hogy legyen a birtokukban egyedi termék? 

4.3. A SZEKUNDER INFORMÁCIÓK EREDMÉNYE 

Mind a három csoport esetében egyértelműen megmutatkozott a szociális helyzet 

fokozatos, de tartósan folytatódó romlása. Ezt bizonyítja a Trendinspiráció Műhely 

(2011) a szociális lecsúszásról szóló tanulmánya, amely szemlélteti azt az átalakulást, ami 

a fogyasztásban megy végbe minden korosztály esetén. A családok kommerszebb 

élelmiszereket fogyasztanak, az önellátó fiatalok pedig kezd az "Over Datum Eatclub" 

nézeteivel szimpatizálni. A spórolás megjelenik mindegyik általam vizsgált korosztály 

hétköznapjaiban. A kínálati oldalon sem jobb a helyzet. De van, aki megpróbálja 

humorral kompenzálni a kilátástalannak tűnő helyzetet (1. kép) 

 

1. kép: Fogyasztásra "motiváló" tábla egy étterem előtt 

Forrás: http://sphotos-a.xx.fbcdn.net 

 

A szociális lecsúszás főképpen a harmadik (26-40 éves korosztály) csoport tagjain 

mutatkozott meg. Szinte kivétel nélkül mindegyikük életében fellelhető jelenség a napról 

napra élés, a lehetetlen megtakarítás, egyes esetekben a nélkülözés. 
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A társadalom igényeinek az átalakulása mutatkozik meg egyes fogyasztási cikkek 

megjelenésén, mint például a motoros nyalóka, a kutyapszichiáter, az élményparkoló és a 

gyorskiszolgáló templom (Fojtik–Veres, 2006).  

 

Ha ez nem volna elég, mostanra a Love Palz nevű tajvani vállalat kifejlesztett és piacra 

vezetett egy termékcsaládot, amely a távkapcsolatok számára hivatott a nemi kontaktust 

virtuálisan létrehozni így küzdve le a partnere közötti távolságot. A kínált termék egy 

okostelefonokhoz készült bluetooth-tal azokkal összekapcsolható nemiszerv-helyettesítő 

szett – egy férfi és egy női –. Az így létrehozható aktus teljesen élethű When Oni Chen 

vezérigazgató szerint, aki egyben a termék ötletgazdája is. A termékek felülete mikro 

szenzoros nyomásérzékelőkkel felszerelt, így a partner izmainak mozdulatait érzékeli, 

továbbítja, majd a partnernél lévő készülék imitálja. 

 

Ha a funkciója nem is, az ára bizonyára meghökkentő: egy szett, amely tartalmaz egy 

férfi és egy női "játékot" – mostanra elkészült a meleg férfi és női pároknak való szett – és 

170 $-ért cserébe azonnal rendelhető. Ez mondhatni, átlagos, de ugyanezt a szettet lehet 

rendelni 24 karátos aranyból is, aminek az ára 10.000 $. Jómagam ezen a pontos jutottam 

a teljes értetlenség fázisába (http://www.lovepalz.com). 

 

A gyorskiszolgáló templommal kapcsolatban George Ritzer (1996) The McDonaldization 

of Society című munkájában kifejti, hogy a rohanó világ és a felgyorsuló verseny hatására 

az önmagunkra fordított idő drasztikusan csökken. Ennek köszönhető a gyorsétterem-

láncok óriási bevétele és világszintű térnyerése. Az elméletet párhuzamba lehet hozni 

Max Weber (1905) racionalitás-elméletével. 

15. ábra: Weber és Ritzer elméletének hasonlósága 

Forrás: Bruenderman (2009) 
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A McDonaldizáció oly szinten jellemző a mai társadalomra, hogy elérte már a 

megrendíthetetlennek vélt és mindig is konzervatív értékeket képviselő katolikus 

egyházat is. Ritzer külön kiemeli a vallási élet felgyorsulását, modern búcsúcédulához 

hasonlítja a rendszert, amelyben a templom mellé parkoló autó sofőrje egy 

hangosbemondó ládába bedob fél dollárt, a kiszóló hangnak ledarálja 10 másodperc alatt 

a bűneit, az bedobat vele még 2 dollárt és Isten máris megbocsátott. Hogy milyen szintű 

spirituális élményt nyújt a két és fél dolláros "fast-forgiveness", azt embere válogatja, de 

az USA területén több mint 50 – többségében baptista – templom gyorskiszolgálóvá vált 

(Bruenderman, 2009). 

 

4.4. A PRIMER INFORMÁCIÓK EREDMÉNYE 

A fókuszcsoportos kutatásaim eredményével kapcsolatban előre le kell szögeznem, hogy 

nem reprezentatívak. Számos hibát vétettem a kutatás során, ezek egyike volt az, hogy 

nem mértem be korábban a teszteket egy kb. 200 fős mintán. A másik hibám az volt, 

hogy a 18 item, amit a kérdőív adott és az, hogy 18 ember töltötte ki, sajnos 

mellékhatásként azt eredményezte, hogy egy nem pozitívan definiálható mátrixot kaptam, 

amin nem lehetett faktoranalízist elvégezni. 

 

Megvizsgáltam az SPSS programmal azt, hogy melyik csoport vonzódik leginkább az 

extrém dolgokhoz. A várakozásaimhoz hűen a középső csoport lett kissé extrémebb, mint 

a többi, de szignifikáns különbség nem mutatkozott meg. 

3. táblázat: A nemek közötti különbségek 

 
Forrás: saját számítás alapján saját szerkesztés 
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Nem mutatkozik tehát a nemek között szignifikáns különbség, de ez betudható annak, 

hogy 11 nő és 7 férfi vett részt összesen a kutatásban, azért az alacsony mintaszám miatt 

nem mondható validnak az eredmény, viszont a 0,088 mutató ígéretesnek tűnik, nagyobb 

mintán lehet szignifikáns eredmény. Jelenleg 0,05 a szignifikanciaküszöb. 

4. táblázat: A csoportok extrémitása 

 
Forrás: Saját számítások alapján saját szerkesztés 

 

A csoportok között úgy tűnik, az egyetemisták az egyértelmű "extrém" csapat, a csoport 

fele innovátor. De újból oda kell, hogy kilyukadjak, hogy az eredmény nem megbízható, 

mert hiányos a kutatás. A jövőben szükség lesz egy online kérdőívsorozatra, amiből 

költséghatékonyan és takarékosan szerezni lehet egy 200 fős mintát. 

 

A harmadik csoport esetében falusi torzításról beszélünk, a csoport tagjai mind falun 

nevelkedtek, a tradicionális értékek hívei javarészt, nem túlzottan tájékozottak innováció 

terén. Az autó extrém és nem extrém közötti eldöntésekor a Trabant és az 1200-as Lada 

vívtak versenyt az extrém címért. 

 

A szövegdobozos tesztet át kell, hogy formázzam a jövőben, mert teljesen általános 

jellemzőket kaptam az árak mellé (pl. Hamburger - 500 Ft/ jó adag legyen és finom) és 

sok nincs válasz, illetve kitöltetlen. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az extrém innovációk szerves részeit képezik a mai – nevezhetjük posztmarketingnek – 

korszakban. Nehéz definiálni az extrém innováció fogalmát és talán nincs is értelme, mert 

az adaptáció megtörténéséig minden innováció nevezhető extrémnek. Az extrém szó 

jelentéstartalma pedig emberenként változó. Nem hétköznapi, vagy radikális 

innovációkról beszélhetünk a nemi aktus-modellező szett, a motoros nyalóka, a 

kutyapszichiáter, az élményparkoló, a tamagochi-temető, vagy akár a gyorskiszolgáló 

templom esetében. Extrém terméknek viszont egyre több minden számít manapság, 

amikor a nemzet társadalmi eloszlása kezd homokórára hasonlítani. A fokozatosan eltűnő 

középosztály által egyes termékek piaca végképp beszűkülni látszik és teret ad a 

kommerszebb, vagy éppen a luxustermékek kínálatának, képviselőinek. Hogy kik 

fogékonyak az extrém termékekre: a férfiak, vagy a nők, a fiatalok, vagy az idősek? A 

jelenlegi módszertanom nem bizonyult kielégítőnek; nem rossz módszer, csak kevés. A 

jövőben szándékomban áll a jelenlegi eredményeket újabb adatokkal bővíteni, valamint 

egy nagy példányszámú kérdőívet készíteni a témáról. További szekunder információkat 

is kereshetek, mert az extrém innovációk újabb és újabb termékekkel örvendeztetnek meg 

bennünket nap, mint nap. 
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