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Szikszai Laura Lotti 

IV. évfolyam 

A fogyasztói magatartás jellemzői a kutyatartásban 

The characteristic features of consumer behavior with regard to keep dogs 

A kutyaválasztást mindenképpen marketing szempontból is kell vizsgálni, hiszen a vásárlói 
magatartás, az azt befolyásoló tényezők, a döntési folyamat, a vásárlás kategóriái, és a döntési 
típusok elemzése is szükséges az egész folyamat megismeréséhez. A munkám során 
kérdőívezést, mélyinterjúzást, és megfigyelést is végeztem annak érdekében, hogy a lehető 
legtöbbet tudjam meg a folyamatról. A kutatási folyamat során a vásárlói magatartást 
befolyásoló tényezőket vettem elsőként szemügyre. A tágabb társadalmi-gazdasági környezet 
tényezőinél többek között a jövedelmi viszonyok vizsgálatát éreztem fontosnak, hiszen 
nagymértékben ez is befolyásolhatja a fogyasztókat kutyavásárlás során. A szűkebb, 
szociológiai tényezőknél megpróbáltam úgy értelmezni a kutatási adataimat, hogy a 
válaszadókat a szubkultúrájuk alapján csoportokba rendeztem, és az egyes csoportok 
magatartását vizsgáltam meg. Az egyéni tényezők játszanak még hangsúlyos szerepet a 
fogyasztói magatartásnál, így ebben az esetben egyes tényezőket külön-külön értelmeztem, és 
elemeztem. Itt különösen azokra a tényezőkre helyeztem a hangsúlyt, amelyek kiemelkedően 
fontosak lehetnek a kutyavásárlásnál. 

A témám esetében a vásárlási döntések folyamatára kiemelten nagy figyelmet fordítottam. A 
kérdőívem során olyan kérdésekre vártam választ, amelyek segítenek nekem megérteni, és 
elemezni a folyamat egyes szakaszait. A kutatás során 216 ember állt rendelkezésemre abban, 
hogy kitöltse a kérdőívemet, így ez a számú minta elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy egy képet 
kialakítsak magamban a vásárlási döntések folyamatát illetően. 

A vásárlási döntések típusainak megismerésénél derül fény igazából arra, hogy az egyes kitöltők 
hogyan vásárolták meg a kutyájukat. A kérdőívemet kitöltők körében nagy meglepetésemre 
szembesültem azzal, hogy az emberek mekkora jelentőséget tulajdonítanak az internetnek. Az 
információgyűjtés nagyrészt az interneten megy végbe. 

Szerető kutyatulajdonosként célom elsősorban az volt a kutatásom során, hogy fényt derítsek 
arra, hogy melyek a leginkább divatos kutyák manapság, és ezt a divatot milyen trendek 
befolyásolják. Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjak, szükségem volt a fogyasztói 
magatartás megismerésére, mert ez elvezetett engem oda, hogy megválaszoljam a fő kérdésemet 
a kutatási adatok alapján. Így volt lehetőségem megtudni azt, hogy a kutya nem „csak” egy 
háziállat, hanem egy társ, egy munkaeszköz, egy státusz szimbólum, divattárgy, vagy akár a 
tulajdonosa érdeklődési körének fő kifejező eszköze is lehet. 



Lotti Laura Szikszai 

IV. course 

The characteristic features of consumer behavior with regard to keep dogs 

A fogyasztói magatartás jellemzői a kutyatartásban 

Dog choosing process has to be studied in terms of marketing aspects as well. The analysis of 
consumer attitudes, the influencing factors of the consumer behavior, the decision-making 
process, the category of purchase, and the types of decision are significant to recognize and get 
acquainted with the entire process. During my research I used questionnaires, deep interviews, 
and also monitoring to have a greater knowledge about my topic.  

Firstly, I have taken a look at the influencing factors. I suppose it is essential to examine the 
relationship between wages and prices in a wider economic, social surroundings, as it is one of 
the most central arguments in case of buying a dog. As for closer social factors I intended to 
make groups on the basis of the respondents’ subculture and I aimed to analyze the consumer 
behavior of each groups to construe the data of my research. Individual factors play an emphatic 
role at the whole process. That is why I have examined the factors, which could be important at 
choosing a dog, one by one. 

In my study the research of the decision-making process is one of the most central issues. At the 
beginning of my work I made a questionnaire to find answers how to interpret and analyze 
certain stages of the decision-making process. 216 respondents filled in my questionnaire which 
was sufficient for me to form an idea concerning the process of consumer behavior. 

Analyzing various types of consumer decision revealed that what sources of information 
respondents had taken into consideration before they bought their dog. The results of my 
research have been very unpredicted and remarkable. Most of the respondents consider internet 
as a useful and reliable source before purchasing a dog. 

As a dog-lover and owner my cardinal aim was to identify the most popular dog types of these 
days and those trends which have a great influence on them. To recognize this issue the analysis 
of the consumer behavior was a crucial point. Its results demonstrated evidence to answer my 
questions.  During my research I had the opportunity to realize that a dog is not only a pet. A 
dog can be a partner, a working tool, a status symbol, an object of fashion, or it may be a 
manifestation of its owner’s interest. 
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1. BEVEZETÉS 

A TDK dolgozatom célja a vásárlói magatartás bemutatása egy speciális helyzet esetében. 

A kutyatartás a társadalom nagy százalékát érinti, így fontosnak tartom a fogyasztói maga-

tartás vizsgálatát. A kutyaválasztást mindenképpen marketing szempontból is kell vizsgál-

ni, hiszen a vásárlói magatartás, az azt befolyásoló tényezők, a döntési folyamat, a vásár-

lás kategóriái, és a döntési típusok elemzése is szükséges az egész folyamat megismerésé-

hez. Azt gondolom, hogy ezek az információk hasznosak lehetnek kutyatenyésztők, men-

helyi vezetők, kutyakereskedők, vagy akár pszichológusok számára is.  

Évek óta foglalkoztat az a kérdés, hogy milyen kutyafajták a legnépszerűbbek a pia-

con, és ezt a népszerűséget vajon milyen trendek befolyásolják. Nagyon kevés szakiroda-

lom áll rendelkezésükre ezzel a témával kapcsolatban, éppen ezért ennyire érdekes szá-

momra a kérdés. Célom azonban mégsem az, hogy e trendeket részletesen vizsgáljam, ha-

nem inkább maga a következmény. Az, hogy hogyan jutunk el egy kutya kiválasztásáig, 

és ebben milyen tényezők befolyásolnak bennünket. 

A pszichológusok vallják, hogy az ember személyisége a négylábú kiválasztására is 

nagy hatással van. A kutyák és gazdáik gyakran emlegetett hasonlóságát nemcsak az egy-

máshoz csiszolódás okozhatja. Egy brit kutatás kiderítette, hogy a személyiségünk megha-

tározza, milyen négylábút választunk. [Nógrádi 2012] Vannak, akik azt gondolják, hogy a 

kutya fajtájából még a tulajdonosa vérmérsékletére, és életszemléletére is következtetni 

tudunk. A cocker spániel gazdájára állítólag például az a jellemző, hogy nagyon elfoglalt 

ember, de a családjára mindig szakít elegendő időt. A doberman gazdija komoly, elegáns, 

megfontolt, de esetenként kissé ingerlékeny, míg a magyar vizsla tulajdonosa pörgős, ak-

tív, minden lében kanál típus. [Csonka, 2011.]  

Véleményem szerint a kutyavásárlás sok szempontból hasonlítható egy hétköznapi 

termék vásárlásához. Értem ezalatt azt, hogy vásárlásaink során számos esetben nem az 

objektív tényezők játszanak szerepet, épp úgy, mint egy kutya vásárlásánál sem. Termé-

szetesen nagy bátorság egy kutya, és akár egy FMCG termék között párhuzamot vonni, de 

éppen úgy a kutya a kínálat részét képezi pl. a kutyavásárban, mint ahogyan a kenyér a 

hipermarketben. Ára van a kutyának, sőt még marketingköltségei is vannak a kutyakeres-

kedőnek.  
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Meggyőződésem, hogy számos kutyatulajdonos a saját személyiségét, érdeklődési 

körét kívánja kifejezni kutyájával. Itt megint meg kell, hogy említsem, hogy egy hagyo-

mányos termék is képes erre, sőt számos termék éppen e célból van forgalmazva. Válasz-

tásunk során esetenként nagyban befolyásol bennünket az, hogy a személyiségünkhöz, 

érdeklődési körünkhöz milyen termék passzol leginkább, így van ez a kutya esetében is. 

Vélhetően egy sportkedvelő fiatalember nem egy mopszot, vagy palotapincsit fog magá-

nak választani, míg egy özvegy, idős, otthonülő nyugdíjas hölgynek a legjobb választás 

nem egy magyar vizsla, vagy egy amerikai staffordshire terrier lesz. Ha az önkifejezést 

tartjuk szem előtt, akkor legegyszerűbb, ha a barbi ruhákba öltöztetett yorkshire terrierek-

re, vagy a superman jelmezben sétáltatott csivavára gondolunk. Természetesen a választás 

nem zárja ki azt, hogy a kutyatartási körülmények milyen lehetőségeket engednek meg, 

így valószínűleg a kutya mérete ilyen téren szerepet játszik.  

Azt gondolom, hogy az utóbbi néhány évben nagy fordulat következett be a kutya-

tartási szokásokat illetően. A társadalomban létrejövő trendek nagymértékben befolyásol-

ják a kutyatartást, sőt még a kutya választását is. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem áll 

rendelkezésemre szekunder adat, így a vizsgálataimra, kutatási eredményeimre fogok ha-

gyatkozni. A legújabb trendek követelik a változást, változtatást a fogyasztási magatartás-

sal kapcsolatban. Ezért gondolom, hogy ez a kutyavásárlás esetében sincsen másképp. 

Megfigyeléseim engednek arra következtetni, hogy a szingliség, mint trend van a legna-

gyobb hatása alatt a változásoknak, ha a kutyatartásra gondolok. Feltételezem, hogy a ma-

gány elől való menekülés lehet ennek az oka, de reményeim szerint vizsgálataim erre majd 

pontos választ adnak. E mellett még fontosnak tartok egy másik élethelyzetet is megemlí-

teni, amely befolyással lehet a kutyavásárlásra. Ez a trend a házasodást, szülést kitolja, 

ezek elé helyezve a karriert, mint fő tényezőt. Az ilyen élethelyzetben élők körében véle-

ményem szerint növekvő tendenciát mutat a kutya vásárlása. 

Ha a médiára gondolok, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy van-e hatása a tele-

víziónak, mozinak, nyomtatott sajtónak, vagy akár a rádiónak az emberek kutyavásárlási 

szokásaira. A média növekvő szerepének köszönhetően a fogyasztók vásárlási szokásai 

megváltozni látszanak, meggyőződésem, hogy még a kutya vásárlásának esetében is. Bár 

a televízióban vetített TV spot-okat, és a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetéseket meg-

figyelve kijelenthetem, hogy egyáltalán nincs fókuszban a kutya értékesítésének ösztönzé-

se. (Persze ez alól kivételt jelentenek a szakmai kutya-lapok, amelyek egyes fajtákat mu-

tatnak be, és kereskedők hirdetéseit jelenítik meg.) Mégis befolyásolni látszik e típusú 
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szokásokat. A televízióban, moziban vetített filmek nagy százalékában jelenik meg a ku-

tya, mint a boldog család, a szingli nő, a rendőr, a fiatal szerelmespár, a hajléktalan, vagy 

akár a bűnöző banda kiegészítő társa. Ezek a megjelenítések a reklámokhoz hasonlóan 

olyan modelleket mutathatnak be, amelyeket az emberek magukénak éreznek. Így egyér-

telműen kijelenthető, hogy az összefüggés igenis jelen van a médium, és a kutyavásárlási 

szokások között. 

Összefoglalva tehát témám esetében fő feladatomnak azt érzem, hogy azokat a té-

nyezőket vizsgáljam, amelyek befolyással vannak a kutya vásárlására. Egy fogyasztót vá-

sárláskor befolyásolja a tágabb társadalmi-gazdasági környezet, a szociológiai tényezők, 

illetve az egyéni tényezők. A fentebb leírtak alapján állítom, hogy a kutya tekinthető ter-

méknek, még ha ez a feltevés marketing szempontból közelítendő is meg. Érezhető, hogy 

a vásárlási magatartás megismerése ebben az esetben nagyon összetett dolog. Értem eza-

latt azt, hogy amellett, hogy milyen élethelyzetben, milyen családi körülmények között, 

milyen otthonban, milyen pénzügyi helyzetben élünk, amellett számos emocionális ténye-

ző is szerepet játszik egy kutya vásárlása közben. Reményeim szerint a szekunder adatok 

vizsgálata mellett, a primer kutatásaim alátámasztják a gondolataimat. 
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2. ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK 

A munkám során szekunder, és a primer kutatási módszer alkalmazását is szükségesnek 

éreztem. A primer kutatásaim a kutatási terv kidolgozásával kezdődtek. Erre azért volt 

szükségem, mert a jó kutatási terv biztosítja a hatékony marketingkutatási projekt végre-

hajtását. A terv kidolgozásában, illetve a kutatási módszerek alapos megismerésében 

Naresh K. Malhotra Marketingkutatás című könyve volt segítségemre. A kutatási terv már 

a projekt elvégzésének kerete. Ebben a szakaszban határoztam meg a szükséges informá-

ciókat, amelyekre a munkám során szükségem lesz. A második lépés a kutatási módszer 

meghatározása, majd a mérési és skálázási eljárások specifikálása, a kérdőív szerkesztése, 

a mintavételi módszer meghatározása, majd végül az adatelemzés terve.  

Kutatásaim során feltáró, illetve leíró kutatási módszereket is alkalmaztam egyaránt. 

Szükségesnek tartottam mindkettő módszer alkalmazását, hiszen a probléma összetett, így 

több oldalról van szükség információt szerezni a témával kapcsolatban. A feltáró kutatási 

módszerek közül a mélyinterjús kutatást részesítettem előnyben. Beszélgetéseim során a 

probléma mélyebb feltárására is lehetőségem volt. A munkám során lehetőségem volt 

mélyinterjút készíteni a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének titkárával, ezen 

kívül Jazbinsek Jánossal, aki Hunnia Rex Német Juhászkutya Egyesület tagja, valamint 

beszélgettem a Misina Természet-és Állatvédő Egyesület egyik gondozójával. Rajtuk kí-

vül mélyinterjús beszélgetést folytattam egy 25-30 év közötti párral, akiktől nagyon érde-

kes információkhoz jutottam a kutyatartási szokásukat illetően, valamint két menhelyről 

örökbefogadó kutyás személlyel.  

A leíró kutatási módszerek közül a megkérdezéses, és megfigyeléses módszert is al-

kalmaztam. Strukturálatlan, természetes környezetben történő személyes megfigyelést 

folytattam 3 héten keresztül a Pécsi kutyavásárban annak érdekében, hogy valós képet 

kapjak a fogyasztói magatartás jellemzőiről. A strukturálatlan megfigyelés során minden 

olyan szempontot megfigyeltem, amely releváns lehet a kutyavásárlási szokásokat, és a 

fogyasztói magatartás megismerését illetően. CAWI-online megkérdezést alkalmaztam a 

könnyebb elérés, és a gyors eredmény érdekében. Az online kérdőívek használata vélemé-

nyem szerint manapság nagyon elterjedtek, és az internet úttörő szerepének köszönhetően 

már nagyon széles réteg elérhető ezzel a módszerrel. Az online megkérdezés során 216 

ember töltötte ki a kérdőívemet. A véletlen mintavételi eljárás során a mintavételi egysé-

geket véletlenszerűen választottam ki, a tervezett minta 200 fő volt. Természetesen a rep-
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rezentativitást ez a számú minta nem biztosítja, azonban számomra hasznos információkat 

kaptam.  
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3. A VÁSÁRLÓI MAGATARTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

„A vásárlási döntések mindig adott környezetbe ágyazódottak, tértől és időtől nem függet-

leníthetőek. A folyamat egyrészt a belső adottságok, lelki folyamatok által kiváltott reak-

cióként fogható fel, de gyakoribb, hogy a vásárlás a környezet ingereire adott válasz.” 

[Hofmeister-Tóth - Törőcsik 1996, 104.]  

Meglátásom szerint nem elhanyagolható a vásárlók magatartását befolyásoló ténye-

zők vizsgálata a kutyavásárlás során sem, így én ezt Hofmeister-Tóth Ágnes csoportosítá-

sa szerint írom le a következőkben.  

Három fő tényező játszik szerepet: 

 a tágabb társadalmi-gazdasági környezet tényezői; 

 a szűkebb környezet, a szociológiai tényezők; 

 az egyéni tényezők. 

3.1. TÁGABB TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KÖRNYEZET TÉNYEZŐI 

Elsőként a gazdaság által biztosított feltételeket kell szemügyre venni, amelyek jelentősen 

befolyásolják a fogyasztók magatartását. A gazdasági keretfeltételek magukba foglalnak 

minden olyan tényezőt, amelyet az ország gazdasága generál. Ide tartozik például az inflá-

ció mértéke, az állami megtakarítások, vagy akár a beruházásokra szánt összeg. A gazda-

sági tényezők mellett a társadalmi viszonyok is fontos szerepet játszanak a fogyasztók 

magatartását illetően. Itt fontos figyelembe venni az egyes társadalmi csoportok jellemző-

it, és a közöttük lévő különbségeket, valamint a csoportok életminősége is lehet jelentős 

befolyásoló tényező. Nem elhanyagolható természetesen az sem, hogy az adott országban 

milyen árak és árviszonyok vannak jelen. Emellett fontos még a társadalmi-gazdasági be-

folyásoló tényezők csoportjában megemlíteni a jövedelmi viszonyokat, demográfiai jel-

lemzőket, a cégek marketingaktivitását, tömegkommunikációt, valamint a divatot is. 

A tágabb társadalmi-gazdasági környezet esetében szükségesnek tartom, hogy a ma-

gyarországi jövedelmi szintet, az átlagkeresetet megemlítsem. A Világgazdaság honlapján 

olvasottak szerint 2011-ben 210200 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 

átlagos bruttó keresete [KSH, 2012]. Ehhez viszonyítva egy törzskönyvezett yorkshire ter-

rier 50-60000 forintba, egy 15 kg-os Pedigree szárazeledel pedig 7-8000 forintba kerül a 
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Pécsi kutyavásárban szerzett információim szerint. A németországi jövedelmi viszonyo-

kat, illetve árakat megfigyelve kicsit más arányokkal szembesültem. A HR Portál honlap-

ján megjelent cikk arról számol be, hogy 2011-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban 

állók átlagos bruttó havi keresete 3264 euró, azaz kb. 874000 forint volt. Ehhez a havi ke-

resethez egy törzskönyvezett yorkshire terrier 4-600 euró között mozog [Deine-tierwelt 

2012 ], a Pedigree 15 kg-os száraz kutyaeledel pedig 30 euró körül ingadozik [Pedigree, 

2012]. Tehát kijelenthetem ezen adatok alapján, hogy a havi bruttó átlagkeresetekhez ké-

pest Németországban olcsóbban lehet kutyát vásárolni, és kutyaeledellel etetni, mint Ma-

gyarországon.  

A Hír24 weboldalán található cikk arról számol be, hogy az alacsonyabb jövede-

lemmel rendelkezőknek nagyobb arányban van kutyájuk, mint a magasabb jövedelemmel 

rendelkezőknek [Hír24, 2012]. Ebből a megállapításból azonban nem vonhatunk le mesz-

szemenő következtetéseket. A felelősségteljes kutyatartás magába foglalja a kutya megfe-

lelő ápolását, gondozását és természetesen a megfelelő táplálék biztosítását. Egy vizsgálat 

szerint a kutyával rendelkező magyar vásárlók 62,5%-ánál első számú szempont a kutya-

eledel ára, utána következnek csak a további jellemzők  

(ld.1. ábra). Az árérzékenység valamivel magasabb azok körében, akik csak nagyon nehe-

zen tudnak kijönni a jövedelmükből (66,7-69,5%), de még a gond nélkül élők számára is a 

legfontosabb szempont az eledel ára. 
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3.2. SZŰKEBB KÖRNYEZET, A SZOCIOLÓGIAI TÉNYEZŐK 

A szűkebb környezeten belül a szubkultúra lehet nagyon meghatározó, amely a kultúrához 

kapcsolódó egyes egységeket jeleni. Fontos, hogy milyen a szubkultúráshoz tartozók iden-

titása, milyen a homogenitása, illetve hogy milyen az egységek zártsága. A kutyavásárlás 

esetén gondoljunk csak arra, hogy az egyes szubkultúrák milyen eltérő életstílussal ren-

delkeznek, ezáltal a kutyatartási, kutyavásárlási szokásaik is nagyon eltérő jellemzőket 

mutathatnak. Ebben az esetben legegyszerűbb, ha magunk elé képzeljük a falusi, illetve a 

nagyvárosi kutyatartási szokásokat. Nem szükséges hosszas kutatásokat végezni annak 

érdekében, hogy az eltérő kulturális jellemzőket felismerjük. 

A társadalmi szerkezetet sem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen a társadalmi 

szerkezethez való tartozás egyben a társadalmi értékskálán való elhelyezkedést is jelenti. 

A társadalom egy bizonyos magatartást, viselkedést vár el a többi embertől, így az is na-

gyon meghatározó, hogy a társadalmon belül milyen elvárások, normák vannak jelen. A 

társadalomban mindenki értékrendjében elhelyezkedik valahol, és az is nagyon fontos, 

hogy egy személy abban a bizonyos értékrendben milyen helyet foglal el, milyen a státusa. 

1.ábra. Kutyatáp vásárlásakor figyelembevett tényezők./% [Strategic Scope ügynökség, 2012] 
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E tényezőkön kívül szerepet játszik még a referenciacsoportok megléte, a véleményveze-

tők, és a család is a vásárlói magatartás befolyásolásában. Fontos azokat a kutyás klubokat 

itt megemlítenem, akik befolyással vannak a tagok vásárlási magatartására. Vannak kü-

lönböző fajta klubok, amelyben a tagok ugyanolyan kutyafajtával rendelkeznek. Vannak 

azonban olyanok is, amelyekben nem egyes fajták miatt vannak jelen a tagok, hanem 

azért, hogy megosszák egymással a kutyáikkal kapcsolatos tapasztalataikat, esetleg a ku-

tyával nem rendelkezőket tanácsokkal lássák el az egyes fajták tulajdonságait illetően (pl. 

Kutyabarátok Klubja). A közösségi portálokon is egyre népszerűbb az állatbaráti klubok 

megalakulása, melyekhez egy kattintással csatlakozni lehet, és a megosztásaik láthatóvá 

válnak bárki számára, így könnyedén értesülhetünk a népszerű kutyafajtákról, sőt még 

azok fajtajegyeinek ismertetése is esetenként előfordul. 

A szűkebb környezetet vizsgálva a főiskolai, egyetemi diplomával rendelkezőket ve-

szem szemügyre. Véleményem szerint ez a tényező is nagyon nagyban befolyásolja, befo-

lyásolhatja a kutyavásárlási szokásokat, a fogyasztói magatartást kutyavásárlás esetén. Az 

általam megkérdezettek 48,8%-a rendelkezik főiskolai, vagy egyetemi diplomával (ld. 2. 

ábra).  

Összesen a 102 főiskolai, vagy egyetemi diplomával rendelkező kitöltőből pontosan 

a fele, 51 tart kutyát. Az 51 főből öten szándékoznak még a közeljövőben kutyát vásárolni. 

Ebben az esetben olyan kutyafajták jelentek meg, mint a francia bulldog, és a spániel, va-

lamint olyan válasz is érkezett, ahol még nem tudja a leendő kutya fajtáját. A főiskolai, 

egyetemi diplomával rendelkezők közül 23 kitöltő gazdálkodik 300000 forintnál több 

pénzből havonta a háztartásában, azonban nagy meglepetésre akadt közülük, aki anyagi 

okokra hivatkozva nem tart otthon kutyát.  
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Azokban az esetekben, ahol diplomás kitöltő nem tart kutyát, ott olyan indokok je-

lentek meg, mint hogy az időbeosztása nem engedi (8 fő), egészségügyi okokra (3 fő), 

vagy kényelmi okokra hivatkozik (3 fő). Az 51 diplomás kutyatartó esetében 16 helyen 

van a keverék kutya megjelölve. Ez azért nagyon érdekes információ, mert a 216 kitöltő-

ből 133 kitöltőnek van kutyája, ebből összes csak 26 fő jelölte be a keveréket, mint az ő 

kutyájának fajtája. Ebből a 26-ból 16 fő főiskolai, vagy egyetemi végzettséggel rendelke-

zik. Ez a csoport olyan kutyafajtákat jelölt be még, mint a magyar vizsla (7fő), leonbergi 

(2fő), labrador (4 fő), németjuhász (4 fő), golden retriever (3 fő), olasz vizsla (2 fő). Kije-

lenthető, hogy a diplomások kb.30 %-a keverék kutyát tart, kb.43 %-a pedig nagy testű 

kutyát. Harci kutyát egy diplomával rendelkező kitöltő sem jelölt be, míg az összes kitöltő 

között 18-an tartanak amerikai pitbullt, vagy amerikai staffordshire terriert. Így a kutatá-

som is megerősíti, hogy a szűkebb környezet, szociológiai tényezők nagyban befolyásol-

ják a kutyaválasztást, és a kutyavásárlási szokásokat. Ezt a főiskolai, egyetemi diplomával 

rendelkező kitöltők válaszai alapján mutattam be. 

2. ábra. A kérdőívet kitöltők legmagasabb iskolai végzettsége/fő [Saját kutatás eredményei, 2012.] 
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3.3. EGYÉNI TÉNYEZŐK 

Az egyéni tényezők csoportjába olyan jellemzők tartoznak, mint: 

  az életkor;  

 a nem; 

 a foglalkozás;  

 az életstílus;  

 a személyiség.  

Az életkor bizonyos termékeket és szolgáltatásokat hajlamossá tesz a vásárlásra, il-

letve vannak, amelyeket kizár. A marketingesek külön kommunikációval rendelkeznek a 

gyermekeknek, mert jellemzően ők a legérzékenyebbek a reklámokra.  A foglalkozás 

olyan téren lehet meghatározó a vásárlás során, hogy önmagában meghatároz már egyes 

termékköröket, melyeket a munkahelyen elvárnak. Az életstílus vizsgálata a fogyasztó te-

vékenységeinek, érdeklődésének, és véleményének elemzésére fókuszál. Bizonyos hobbik 

éppúgy meghatároznak egyes termékköröket, mint ahogy azt a foglalkozás is. Vélemé-

nyem szerint például a kutyavásárlást nagymértékben befolyásolják a gyermekek jelenléte, 

mind a fajtát, mind pedig a kutya nemét illetően. De gondolhatunk itt arra is, hogy számos 

kiskutyát azért vásárolnak meg a szülők, mert a gyermek azt nagyon szeretné, a szülőben 

lehet, hogy fel sem merülne az ötlet. A kérdőívemet kitöltők 53,59%-ának van gyermeke. 

A gyermekes kitöltők 40%-a jelölte be, hogy gyermeke befolyásolta abban, hogy azt a faj-

ta kutyát vásárolja meg. Azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző a kutyavásárlás esetén, 

de ezt a kutatásom is bizonyítja.  

A családi állapot is nagyon meghatározó lehet, hiszen a 133 kutyával rendelkező ki-

töltő 32%-át a párja befolyásolta a kutyavásárlásban bevallása szerint. Az egyéni ténye-

zőknek van talán a legnagyobb súlya a kutyavásárlás esetén véleményem szerint.  

Az érdeklődési kör, és az egyének személyisége sem elhanyagolható, hiszen a ku-

tyások 29%-a menhelyről hozott el kutyát, vagy fogadott be talált kutyát annak érdekében, 

hogy segítsen egy állaton. 46 személy jelölte be azt, hogy meglátta és azonnal megszerette 

a kutyát. Ezt a tényezőt majd később az impulzusvásárlásnál vizsgálom alaposabban. 28 

személy azért választotta a kutyáját, mert azzal könnyedén ki tudja fejezni az érdeklődési 



 

 12 

körét. Természetesen egyéb egyéni tényezők is befolyással vannak a kutyavásárlása, pél-

daként még a lakókörülményeket említem. A kutyával nem rendelkező kitöltők 67%-a ál-

lította azt, hogy azért nem tart kutyát, mert lakókörülményei azt nem engedik meg (ld. 3 

ábra). Voltak, akik időbeosztásuk miatt nem tartanak kutyát (83 főből 27 fő), tehát az élet-

stílus, az időbeosztás is befolyással van a kutyatartásra. 

 

 

 

Vannak kitöltők, akik szerint a nők körében a kisebb testű kutyák kedveltek, a férfi-

ak körében pedig a nagyobb testű, esetleg harci kutyák. Az állítást a kutatásom alapján 

nem tudom alátámasztani, hiszen sok alkalommal összemosódik a kutya tulajdonosa, szá-

mos esetben egy kutya egy egész család tulajdona, nem pedig egy személyé. Éppen ezért 

az életkor sem meghatározó a kutatásom során az előbb leírtak miatt. 

3. ábra. Miért nincsen kutyája? /fő [Saját kutatás eredményei, 2012.] 
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4. A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK FOLYAMATA 

A szakirodalom magát a vásárlási döntést öt szakaszra bontja, melyet nem mindig járnak 

végig a fogyasztók a vásárlás során. Az egyes szakaszok megismerése nagyon fontos, 

mert számos marketingtevékenység a döntés egyes szakaszára fókuszál. Az első a problé-

ma-felismerés, majd ezt követi az információgyűjtés, információfeldolgozás, a döntés 

megvalósítása, és a döntés utáni magatartás a legvégső döntési fázis. Véleményem szerint 

azokban vásárlási szituációkban, ahol a vásárlásnak valamiféle jelentős következménye 

van a jövőre nézve, ott célszerű a fogyasztónak az összes szakaszt felelősen végigjárni. 

Témám esetében sokszor az első döntési szakasz a döntés megvalósítása, amely akár egy 

kutyavásárban történhet. Az ilyen eseteket hívjuk a köztudatban „szerelem első látásra” 

vásárlásnak. Ekkor az első három szakasz automatikusan kimarad, csak a negyedik, és 

ötödik valósul meg. Az ilyen vásárlást gondolom én felelőtlen döntésnek, hiszen ezek 

eredményezhetik azt, hogy ennyi kidobott kutya kóborol az utcákon. Az egyes szakaszok 

jellemzését Törőcsik Mária írásai alapján végzem a továbbiakban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra. A vásárlási döntés folyamata [Saját szerkesztés, 2012.] 
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4.1. PROBLÉMAFELISMERÉS 

Ekkor általában az történik, hogy a kívánt állapotot összehasonlítjuk a jelenlegi állapottal, 

és ha eltérés mutatkozik, akkor felismerjük a problémát. Ez az eltérés sok esetben kognitív 

disszonanciát okoz, és meg kell hoznunk egy döntést ahhoz, hogy a kívánt állapotot elér-

jük. Ha a két állapot közötti különbséget tudomásul vesszük, akkor addig kell a problémát 

elemeznünk, amíg a megoldást meg nem találjuk. A problémafelismerés különböző hely-

zetekben, különböző tényezők megléte miatt jön létre. Lehetséges problémaként merülhet 

fel például valaminek a hiánya, új termékek megjelenése, jövedelmi viszonyokban jelent-

kező változások, vagy esetleg elégedetlenség a jelenleg használt termékkel. Ennél a sza-

kasznál már megjelenik a kommunikáció hatása, amely magába foglalja a tömegkommu-

nikációt, személyes kommunikációt, és a nonverbális kommunikációt. A kommunikáció 

ettől a szakasztól kezdve egészen az utolsóig végigkíséri a fogyasztót.  

Kutyavásárlás esetén a probléma-felismerés több módon, és több befolyásoló ténye-

ző hatására jöhet létre. Az egyik mélyinterjús beszélgetés során szembesültem vele, hogy 

a kutyavásárlás nem csak, és kizárólag amiatt jöhet létre, mert szükségünk van egy kutyá-

ra. A menhelyről kutyát örökbefogadó interjúalanyom arról számolt be a beszélgetés so-

rán, hogy őbenne legelsőként akkor merült fel a gondolat, hogy egy kutyát örökbe kellene 

fogadni, amikor az egyik közösségi portálon a Misina Természet-és Állatvédő Egyesület 

hivatalos adatlapjára rátalált. Ekkor a szívszorongató képek láttán gondolta azt, hogy őne-

kik is segíteniük kell egy kutyán. Elmondása szerint, teljesen biztos, hogy például a ku-

tyavásárból nem tért volna haza kutyával, hiszen neki a problémát nem a kutya hiánya je-

lentette, hanem az, hogy a menhelyen annyi gazdátlan kutya várja a szerető örökbefoga-

dót.  

Jazbinsek János a Hunnia Rex Német Juhászkutya Egyesület tagja, és tenyésztő 

1974 óta. A mélyinterjúm során ő is megerősített engem abban, hogy számos esetben a 

problémafelismerés közvetlenül a vásárlás előtt, a vásárlás helyén jön létre sok vásárló 

esetében. Ezekben az esetekben az információgyűjtés, és értékelés kevesebb időt vesz 

igénybe, mint máskor.  

Fentebb említettem már, hogy milyen tényezők vannak, amelyek befolyásolhatják a 

fogyasztói magatartást. Számos esetben a kérdőívemet kitöltők a gyermekük, vagy akár a 

párjuk által voltak befolyásolva a kutya kiválasztását illetően. Ezekben az esetekben a fo-
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gyasztóban problémaként nem a kutya hiánya merül fel, hanem a befolyásoló tényezők, és 

azok erőssége.  

4.2. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS 

Abban az esetben, ha a problémát felismertük, és eljutottunk oda, hogy tenni kell valamit 

annak érdekében, hogy azt meg is oldjuk, akkor következik az információ gyűjtésének 

szakasza. Forrásként támaszkodhatunk külső forrásokra is, ekkor igénybe vesszük például 

az internetet, reklámokat, cikkeket, kiállításokat. Vannak esetek, amikor a saját tapasztala-

tainkra, tudásunkra, emlékeinkre, megérzéseinkre támaszkodunk. A jól végiggondolt dön-

tés sok forrásból szerzett információra kell, hogy épüljön. Az információgyűjtés során 

számos akadály van, amibe bele tudunk ütközni, ezáltal a legoptimálisabb döntéstől eles-

hetünk. Ezen akadályok lehetnek például: az információk szűk körét vonjuk be a döntés-

hozatali folyamatba, szűk márkaszámot veszünk figyelembe (esetünkben kevés kutyafajtát 

értékelünk), érzelmi gátak (ekkor érzelmi hatások lépnek működésbe), értelmi gátak, és a 

szociális gátak. Azoknál a vásárlási döntéseknél alkalmazunk csak széleskörű információ-

szerzést, ahol bonyolult problémák megoldására törekszünk. Véleményem szerint azon 

problémák nevezhetőek kimondottan bonyolultnak, ahol a döntés jelentős jövőbeni követ-

kezményeket von maga után. Ezáltal bátran nevezhetünk bonyolult problémamegoldásnak 

egy kutya vásárlását.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy kutyavásárlás előtt a lehető legtöbb információt sze-

rezzünk be a kutyafajta jellemzőivel kapcsolatban. Egyes kutyafajtákról ismert, hogy ki-

mondottan jól kijönnek a gyermekekkel, néhányat pedig egyáltalán nem ajánlanak gyer-

mek mellé. Ezért is nagyon fontos a fajtajegyek ismerete, bár ezek esetenként eltérhetnek 

a szakirodalomban írtaktól, de általánosságban lehet azért ezekre az információkra alapoz-

ni. Menhelyről örökbefogadott kutya esetében a gondozótól való érdeklődés lehet fontos, 

hiszen az ott tartózkodó kutyák múltja sokszor ismeretlen, így szükséges kikérni a gondo-

zók véleményét.  

A kutatásom során fontosnak tartottam, hogy érdeklődjek az iránt, hogy honnan sze-

reztek információt a tulajdonosok, illetve honnan fognak informálódni a leendő kutyatu-

lajdonosok.  
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5. ábra. A tervezett kutyavásárlás előtti információ forrása /fő [Saját kutatási eredmény, 2012.] 

 

A 216 kitöltő közül 48-an szándékoznak még a közeljövőben kutyát vásárolni. A 

negyedik ábra szemlélteti, hogy közülük 29 fő jelölte be, hogy internetről kíván majd in-

formációt szerezni, 18-an közvetlenül a kutyatenyésztőtől, 15-en ismerősöktől, 8-an ku-

tyafajtákat bemutató könyvekből. Akadt, aki nem szándékozik informálódni a leendő ku-

tyafajtával kapcsolatban, nincsen szüksége plusz információra. Számomra nagyon megle-

pő, hogy 1% kíván a menhelyi gondozóktól informálódni. 

A 133 megkérdezett kutyatulajdonos 35%-a internetről informálódott, 22% kutyate-

nyésztőtől, 19% ismerősöktől, 10% kutyafajtákat bemutató könyvekből. Négy kutyatulaj-

donos az állatorvosát kérdezte meg a vásárlása előtt a kutyafajta jellemzőit illetően. Szá-

momra meglepő módon kutyamagazinokból nem jellemző az információgyűjtés, pedig 

például A Kutya magazin, amely a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének a hiva-

talos szakmai magazinja minden hónapban egy kutyafajtát mutat be nagyon részletesen, 

több tulajdonos személyes tapasztalatát is magába foglalva.  

Azt gondolom, hogy az információgyűjtési szakaszban dől el az is, hogy a leendő 

kutyatulajdonos a vásárlást hol kívánja majd véghezvinni. Az interneten, és a kutyamaga-

zinokban is olvashatóak olyan cikkek, amelyek arról tájékoztathatják az olvasót, hogy mi-
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lyen előnyökkel és hátrányokkal jár a például kutyavásárban vásárolni. Jazbinsek János, a 

Hunnia Rex Német Juhászkutya Egyesület tagja arról számolt be a mélyinterjúm során, 

hogy milyen veszélyeket rejt a kutyavásárokban való vásárlás. Gondolt itt a kutyák feke-

tén való értékesítésére, vagy esetleg a szükséges oltás, féreghajtás, és megfelelő táplálék 

biztosításának hiányára a kutyakereskedőnél való tartózkodás folyamán. Természetesen a 

kutya fajtáját illetően is kétségek merülhetnek fel, bár a kutyavásárokban való vásárlás 

esetén biztosított, hogy a kutya fajtatiszta. Ez sajnos számos esetben lett már megcáfolva, 

de erre csak a kutya felnőtt korára derül fény. Kutatásom során tapasztaltam, hogy a ku-

tyavásárban értékesítésre szánt kutyafajták alacsonyabb áron vásárolhatóak meg, mint 

közvetlenül a kutyatenyésztőtől való vásárláskor. Éppen ezért olyan népszerű manapság a 

kutyavásár a tenyésztőkkel szemben.  

4.3. INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS, ÉRTÉKELÉS 

Az információfeldolgozás azért nagyon szükséges szakasz, mert az információgyűjtéskor 

szerzett adatok ekkor kerülnek elemzésre, értékelésre. Fontos meghatározni, hogy melyek 

a fő értékelési kritériumok, melyek a kritériumok fontossági sorrendje, és milyen kiválasz-

tási szabályt alkalmazunk az értékelésnél. Számos kiválasztási eljárás létezik, amelyből az 

egyik a legjellemzőbb a szubjektív pszichologika. Ekkor az érzelmi tényezők játsszák a 

főszerepet, és nagy befolyásoló szerepe van az előítéleteknek is. Ezekben az esetekben 

beszélhetünk a „megláttam, és megszerettem” jelenségekről. Ilyenkor első számú szem-

pontként az érzelmi tényezőket tekintjük fontosnak. Az előítéletek megléte a kutyavásárlás 

esetén nagyon meghatározó. Számos kutyafajta van elkönyvelve „lányos” fajtáknak, és 

vannak az úgymond „fiús” fajták. Beszélgetéseim során „lányos” fajtaként a kisebb testű, 

manapság egyre népszerűbb yorkshire terrier, mopsz, bichon havanese lett megemlítve, 

„fiús” fajtaként pedig a nagyobb testű, illegálisan harci kutyáként tartott kutyafajtákat, 

esetleg őrző-védő kutyák. Meglátásom szerint a kutyafajtákat nem kinézet, és méret alap-

ján kellene megítélni, és e tényezők alapján eldönteni, hogy melyik nemhez illik jobban. 

Manapság ezt leginkább a divat irányítja, de erre majd a későbbiekben részletesebben kité-

rek.  

Az értékelési sablonok használata is egy kiválasztási eljárás. A sablonok használata 

a leegyszerűsítést foglalja magában, amelynek köszönhetően sematikus értékelések jönnek 

létre. Alapesetei a következők lehetnek: egy tulajdonságot terjesztünk ki az egész termék-

re, egy tulajdonságot viszünk át más terméktulajdonságokra, a termék átfogó értékelése 
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alapján az összes tulajdonságra vonatkozólag értékelünk. A kutyavásárlás során ésszerű az 

utóbbi esetet alkalmazni, hiszen egy „terméktulajdonság” kiterjesztése az egész „termék-

re” hamis „termékképet” alakít ki a leendő kutyatulajdonos számára.  

Ezeken a kiválasztási eljárásokon kívül ismeretes még a döntési algoritmusok hasz-

nálata, az előzetes kiválasztás modelljeinek, és a kompenzáló modellek használata. Az 

utóbbi esetében az jellemző, hogy a vásárló minden egyes tulajdonságot számba vesz, és 

abból indul ki, hogy a negatív tulajdonságokat a pozitívak képesek kompenzálni.  

4.4. A DÖNTÉS MEGVALÓSÍTÁSA, A VÁSÁRLÁS 

A döntés megvalósítása a legfontosabb szakasza a folyamatnak, hiszen ekkor történik a 

termék megvásárlása. A vásárlásnak három típusát különbözteti meg a szakirodalom. El-

sőként az új vásárlást, ekkor egy korábban nem vett termék vásárlása történik. Kutyavá-

sárláskor ez azt jelenti, hogy egy vásárló kutyát vesz, de az előtt ő még nem volt kutyatu-

lajdonos, ez az első alkalom, hogy gazdi lesz. A módosított újravásárlás azt jelenti, hogy 

korábban is vásárolt ilyen típusú terméket a fogyasztó, de most a márkát például lecseréli. 

Ebben az esetben egy újabb kutyafajta vásárlására kell gondolnunk, hiszen márkák ilyen 

téren nem értelmezhetők. A rutinszerű újravásárlás ugyanazon termék újravásárlását jelen-

ti, bár ez azt gondolom csak az esetek minimális százalékában jellemző kutyavásárlásra. 

A vásárlási döntés megvalósításának megvizsgálásánál szükségesnek gondoltam a 

vásárlás helyét megismerni a kutatásom folyamán. Természetesen a döntés a kutyatartást 

szem előtt tartva történhet akkor is, amikor a kutyát az utcán találják, és befogadják. Eze-

ket az eseteket marketing szempontból figyelmen kívül hagyom, csak a tényleges vásár-

lásra helyezem a hangsúlyt. A menhelyről való örökbefogadás is idesorolandó, hiszen ez 

esetekben a menhelyen tartózkodó kutyák a menhelyi kínálatának a részét képezik, sőt 

örökbefogadáskor egy jelképes összeget is kell fizetnünk, tehát marketing szempontból is 

értelmezendő ez a típusú vásárlás. A kutyatulajdonosok 33%-a kutyavásárban vásárolta 

meg a kutyáját, 23%-a közvetlenül a kutyatenyésztőtől, 16% pedig a menhelyről fogadott 

örökbe. Az egyéb kategóriába olyan eseteket kell érteni, mint például a kutya találása, és 

befogadása (ld. 6. ábra) 
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4.5. A DÖNTÉS UTÁNI MAGATARTÁS 

Ez a szakasz általában az új, vagy esetleg módosított újravásárlást következtében valósul 

meg. A rutinszerű újravásárlás után már tapasztalatból tudjuk, hogy milyen a termék, és 

általában nem is várunk azzal kapcsolatban új információt. Jellemzően a döntés után az 

elégedettség, vagy disszonancia lép fel. Ekkor vagy örülünk a döntésünknek, vagy pedig 

megbánást tanúsítunk. A kutyavásárlás esetén a döntés utáni magatartás a legmeghatáro-

zóbb, hiszen a kutya sorsa ekkor dől el. A felelős, vagy éppen felelőtlen kutyatartás ebben 

a szakaszban valósul meg. Nagyon érdekes, hogy a döntés utáni magatartás ebben az eset-

ben nem csak az elégedettséget, vagy a disszonanciát jelentheti. Mivel a kutyavásárlás egy 

hosszú távra tervezett terméket jelent a tulajdonos számára, így ez a szakasz a leghosz-

szabb, és legmeghatározóbb a vásárlási döntések folyamatában. Ennél a szakasznál a leg-

nehezebb talán a kutya, és egy hagyományos termék összehasonlítása. Gondoljunk csak 

arra, hogy egy pulóver megvásárlása után vagy meg vagyunk elégedve a vásárlási dönté-

sünkkel, és a termékkel, vagy pedig megbánást tanúsítunk, ekkor nem hordjuk, mert még-

sem tetszik. A vásárlás egy kutya esetében viszont sokkal nagyobb felelősséggel és köte-

lezettségekkel jár, és egy állat sorsa kerül a kezünkbe hirtelen a vásárlási döntés megvaló-

sításával.  

egyéb
28%

kutyavásár
33%

kutyatenyésztő
23% menhely

16%

6. ábra. Vásárlás helye [Saját kutatás eredményei, 2012.] 
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5. A FOGYASZTÁS KATEGÓRIÁI 

Törőcsik Mária szerint a fogyasztás vizsgálata nagyon fontos folyamat, hiszen a termékek 

és szolgáltatások felhasználóinak magatartására derül fény. A fogyasztás alapvetően két 

csoportra bontható:  

 a funkcionális fogyasztás: ebben az esetben a vásárlás racionálisan indokolható;  

 az emocionális fogyasztás: ekkor a vásárlás inkább szimbolikus jellegű, a fogyasz-

tás nem indokolható meg.  

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a két fogyasztási típus keveredhet 

egymással. Ez az jelenti, hogy a funkcionális termékeknek is lehet szimbolikus jelentésük, 

és a szimbolikus termékek is tartalmazhatnak funkcionális alapokat. A lényeg csupán az, 

hogy a vásárlókban másféle igények merülhetnek fel ugyanazon termékekkel kapcsolat-

ban. Ha a termék szempontjából értelmezzük a fogyasztás kategóriáit, akkor fontos meg-

jegyeznünk, hogy ugyanaz a termék az egyik fogyasztónak lehet funkcionális töltetű, a 

másik fogyasztónak pedig emocionális. Véleményem szerint hatalmas feladat a szerető 

kutyatartók szemszögéből e két kategória elemzése. Ez esetben nem egy hipermarket pol-

cán álló termékről beszélünk, hanem egy olyan „termékről”, amely élete végéig a család 

hűséges tagjává válik.  

Elsőként a funkcionális fogyasztás részletes leírásával kezdem a sort, szintén Törő-

csik Mária írásai alapján. 

5.1. FUNKCIONÁLIS FOGYASZTÁS 

Ekkor egy problémát old meg a fogyasztó vásárlási folyamat során, és azt a problémát de-

finiálni is tudja. Számos esetben a vásárlás még magyarázatra sem szorul, mert a társa-

dalmi-gazdasági fejlettségi szinten e termékek általánosságban a fogyasztási termékeket 

foglalják magukba. A folyamat során a fogyasztó érvekkel próbál az optimálisabb ered-

ményre jutni, ami általában a termékek minőségének, árának összehasonlításával történik. 

Legjellemzőbb ennél a fogyasztási típusnál, hogy a kényelemre törekszünk. A fogyasztás 

során az érzelmi érintettség a legkevésbé sem jellemzi a vásárlót, az élményszerzés ekkor 

figyelmen kívül van hagyva. „A termék haszna tehát a fogyaszthatóságában és fogyasztá-

sában van, nem várunk többet tőle, mint hogy betöltse azt a szerepkört, ami miatt megvet-

tük.” [Törőcsik 2011, 105.] Gondoljunk csak a kutyavásárlásra az előbb olvasott idézet 
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alapján. Bár a fogyasztási kategóriák bevezetésénél olvasható volt, hogy keveredhet a két 

típus, meglátásom szerint mégis szinte elképzelhetetlen a teljes funkcionalitás esetünkben. 

Valószínűleg azonban egy pásztor számára a kutyája nagy százalékban funkcionális szük-

ségleteket elégít ki, vagy megemlíthetjük a rendőrkutyák, vadászkutyák, és akár a vakve-

zető kutyák szerepét is. Így a funkcionális fogyasztást vizsgálva azt az esetet fogom alapul 

venni, amikor döntően a funkcionalitás játssza a fő szerepet, nem pedig az emocionalitás, 

de a keveredés kutyavásárlás esetén azonban mindenképpen létrejön. Funkcionális fo-

gyasztásként tekintek egy házőrző kutya, egy vadászkutya, egy munkakutya, egy pásztor-

kutya, egy rendőrkutya vásárlására. Hangsúlyozom, hogy az emocionális tényezők ezek-

ben az esetekben is jelen vannak, csak kisebb százalékban, mint a funkcionális tényezők.  

A kutatásom során a kutyatulajdonosok 12%-át az befolyásolta a kutyája megvásár-

lása előtt, hogy a házőrzés biztosítva legyen a számára. Akadtak olyanok, akiknek a mun-

kájához szükséges az a fajta kutya (8 fő). Három esetben olvastam a kérdőívem válaszai 

között, hogy ő vadász, így munkakutyaként tartja kutyáját. Véleményem szerint már a 

mondatból érzékelhető a funkcionalitás, az emocionális tényezők csak minimálisan játsza-

nak szerepet ebben az esetben. Néhány olyan válasszal is szembesültem, hogy kiállítás 

céljából vásárolta a kutyafajtát, tehát ebben az esetben is fennáll az előbb leírt gondolat.  

Visszatérve a fogyasztás jellemzőire, fontos még azt is megjegyezni, hogy funkcio-

nális terméket még puritán körülmények között is hajlandó megvásárolni a fogyasztó, sőt 

még a csábító csomagolásról is lemond.  

5.2. EMOCIONÁLIS FOGYASZTÁS 

Az emocionális alapokon nyugvó fogyasztás nehezen megmagyarázható, sőt általában 

még maga a fogyasztó számára is érthetetlen. Sokszor a fogyasztónak gondolkodnia kell a 

vásárlás okán, de ez nagyon sok esetben elmarad, főleg ha az adott termék vásárlása nem 

jár túl nagy következményekkel. Fontos itt megjegyeznem, hogy számos esetben ez ered-

ményezheti az utcán kóboroló, kidobott, gazdátlan kutyusokat, mert az emocionális fo-

gyasztás alkalmával a vásárlás következményeit figyelmen kívül hagyhatják a vásárlók.  

Törőcsik Mária gondolataival folytatva: általában a mérlegelés, kutakodás akkor jel-

lemző a vásárlóra emocionális fogyasztás közben, ha azt a környezete észreveszi. Ha nem, 

és még az ára sem túl jelentős, akkor ez a szakasz teljesen kimarad a vásárlási folyamat-

ból. Az emocionális fogyasztás egyik fő jellemzője, hogy nem azért vásárolunk valamit, 
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mert a termékre szükségünk van, hanem a termék megvásárlásából fakadó érzelmekre van 

igazán igényünk.  

Kettő féle emocionális fogyasztást különböztet meg a szakirodalom:  

 az önmegnyugtató fogyasztás: ebben az esetében az egész cselekvés a vásárló felé 

irányul, és ő dönti el, hogy az a termék megnyugtatja-e, vagy sem; 

 az önkifejező fogyasztás: a vásárlás a környezetünk felé irányul, más emberek po-

zitív reakciója okán történik a fogyasztás.  

5.2.1. Önmegnyugtató fogyasztás 

Az önmegnyugtató fogyasztás folyamán a termék pozitív érzelmeket vált ki a fogyasztójá-

ból. A vásárlás célja is elsősorban a kellemes közérzet biztosítása a termék megvásárlása 

után. Ekkor olyan érzelmek kerülnek előtérbe, melyeknek nem céljuk a környezet felé mu-

tatni egy képet. A fogyasztás önmegnyugtatás esetében lehet kényeztetés, jutalmazás, 

vagy akár örömszerzés. A vásárlás lényege csak az, hogy az adott termék tud-e valami ér-

zelmi pluszt nyújtani fogyasztójának a többi termékhez képest. 

Két mélyinterjús beszélgetésem során is egyértelmű jelét láthattam az önmegnyugta-

tó fogyasztásnak a kutya vásárlásával. A menhelyről kutyát örökbefogadó gazdákkal foly-

tatott beszélgetésemkor arra a kérdésemre, hogy miért érezte szükségesnek a menhelyről 

való örökbefogadást nagyon érdekes válaszokat kaptam. Mindkettő örökbefogadó azt vá-

laszolta, hogy, megnyugtatja maga a tény, hogy segített egy kutyán. Arra a kérdésre, hogy 

ettől jobb embernek érzik-e magukat egyértelmű válaszként igent kaptam. Erre egyébként 

egy menhelyen dolgozó személytől is megerősítést kaptam, hiszen sokakat nem csak, és 

kizárólag a kutya vásárlása teszi boldoggá, hanem a tény, hogy segített, és ezáltal ő jobb 

ember lett. Azt gondolom, hogy az önmegnyugtató fogyasztási magatartás ebben az eset-

ben egyértelművé válik.  

Egy másik emocionális tényező is nagyon meghatározó kutyavásárlásnál. Bizonyára 

tapasztalta már mindenki azt az érzést, amikor a terméket megláttuk, megszerettük, meg-

vásároltuk, megnyugodtunk. Ez kutyavásárlás esetében sincsen másképp. A kérdőívemet 

kitöltő 133 kutyatulajdonos közül 68 személy jelölte be, hogy meglátta és azonnal meg-

szerette kutyáját, így ez nagy befolyásoló tényezőként hatott rá a vásárlás során. Vélemé-

nyem szerint önmegnyugtató vásárlásként hathat az a fajta vásárlás is, amikor gyerme-
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künk, vagy párunk befolyása miatt vásárolunk meg egy terméket, és az ő boldogsága válik 

megnyugtatóvá a vásárlás alkalmával a vásárló számára. A kutyatulajdonosok 48%-a je-

lölte be válaszként azt, hogy gyermeke, vagy párja befolyásolta a kutyavásárlásban.  

Az önmegnyugtató vásárlás önmagában még nem hordozza a felelőtlenséget a ku-

tyatartásra nézve, azonban annak lehetőségét igen. Nagyon egyszerű egy kölyökkutyát 

aranyosnak találni, meglátni és megszeretni, de annak következményeivel is komolyan 

számolni kell, hiszen egy hosszú távra vásárolt, egész családra hatással lévő élő termékről 

beszélünk, amely nagyon nagy felelősséggel jár az egész család számára.  

5.2.2. Önkifejező fogyasztás 

Az önkifejező fogyasztás elsődleges célja az, hogy a megvásárolt termék által a környeze-

tünk számára olyan képet mutassunk, ami a lehető legjobban kifejezi személyiségünket. 

Fontos tényező még az is, hogy egy olyan pozitív benyomást alakítsunk ki saját magunk-

ról a külvilág felé, amely véleményünk szerint jobb irányba viheti életünket. Az önkifeje-

ző vásárló kifejezetten azokat a termékeket, márkákat részesíti előnyben, amely az ő stílu-

sát kellőképpen kifejezi. Témám esetében ez egy olyan kutyafajta választását jelenti, 

amely által a gazdi azonosulhat a kutyafajta által képviselt stílussal, ha egyáltalán létezik 

ilyen. Gondolok itt arra, hogy az önkifejező vásárlás esetében például egy magára a kelle-

ténél többet adó, csak a külcsínnek élő fiatal hölgy valószínűleg nem egy keverék kutyával 

fog tudni azonosulni, főleg ha legfőbb célja a külvilág által kialakított pozitív megítélés 

elérése. A kérdés már csak az, hogy a kutya a megfelelő termék-e arra, hogy általa fejez-

zük ki stílusunkat, és társadalmi státusunkat.  

A kutatásom során szükségesnek éreztem a kérdőívembe olyan kérdések beágyazá-

sát, amelyre kapott válaszokból nyilvánvalóvá válhat számomra az, hogy a kutyatulajdo-

nosoknak céljuk-e kifejezni önmagukat a kutyájuk által. Szintén nagyon érdekes eredmé-

nyeket kaptam. A kérdőívet kitöltő 133 kutyatulajdonosból 54 főt befolyásolt a választá-

sában az, hogy a kutyája kifejezze az érdeklődési körét, illetve illik-e hozzá az a bizonyos 

kutyafajta. A válaszok alapján mondhatom, hogy a kutyatulajdonosok kb. 40%-ának fon-

tos, hogy illik-e hozzá a kutyafajta, és kellőképpen kifejezi-e a tulajdonos érdeklődési kö-

rét.  

A kitöltők 45%-a szerint egy kutya funkcionálhat divattárgyként, és státusz szimbó-

lumként is, sőt 14 kitöltő szokott kutyája számára divatos ruhadarabokat vásárolni annak 
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érdekében, hogy ő is „divatos” legyen. A TimeOut Pécs ingyenes magazin szeptemberi 

számában egy cikk arról számol be, hogy Pécsett egy kutyakozmetika új szolgáltatásokkal 

várja a megszépülni vágyó kutyákat. A cikkben olvasható, hogy már vállalnak kutyabunda 

festést is az adott kutyakozmetikában, a szivárvány minden színét ráfestethetjük a ku-

tyánkra. Felmerül bennem a kérdés, hogy a kutyatulajdonos, vagy a kutya vágyik-e meg-

szépülni? Azt gondolom, hogy a válasz egyértelmű. Ezzel a példával kellőképpen lehet 

illusztrálni az önkifejezést kutyatartás esetén.  



 

 25 

6. A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK TÍPUSAI 

A vásárlási döntéseknek négy típusát különböztethetjük meg: 

 az impulzusvásárlás; 

 a szokáson alapuló döntések; 

 a leegyszerűsített vásárlási döntés; 

 a problémamegoldó vásárlási döntés. 

 A döntést az involvement nagymértékben befolyásolhatja. Itt arra kell gondolnunk, 

hogy a folyamatban érzelmileg, vagy értelmileg mennyire érintett a vásárló. Tehát a moti-

váció erősségét, és az aktivizáltság fokát jelzi az involvement. [Hofmeister-Tóth 2006.] 

Véleményem szerint a kutatásom, és vizsgálódásaim során nem elhanyagolható szempont 

az, hogy milyen típusú döntést hoz meg a vásárló a kutya kiválasztása során. Minden 

egyes döntési típus az adott helyzetben más és más kutyafajta kiválasztását eredményezhe-

ti. Ez az előbb leírtak alapján nagyrészt a személyes érintettségtől is függ.  

A típusokat Hofmeister-Tóth Ágnes, és Törőcsik Mária 1996-os gondolatai szerint 

részletezem. 

6.1. IMPULZUSVÁSÁRLÁS 

Az impulzusvásárlás során nagyon erős érzelmi érintettségről beszélünk, az értelmi érin-

tettség ekkor háttérbe szorul, az emocionális tényezők játsszák a fő szerepet. Általában 

nem tervezett döntésről beszélünk, csak a szituáció hozza magával a vásárlást. A fiatal vá-

sárlók, gyermekek a szakirodalom szerint hajlamosabbak az impulzusvásárlásra, mint az 

idősebbek. Meglátásom, és tapasztalataim szerint a kutyavásárlás nagyon sok helyzetben 

impulzusvásárlás, ez főleg a kutyavásárokban jellemző. Itt ki kell emelni a tisztán impul-

zív vásárlást, amikor olyan terméket vásárolunk, amit korábban nem, így azt gondolom ez 

a legjellemzőbb típusa az impulzív kutyavásárlásnak. A kutyavásárban történt megfigyelé-

seim ezeket a gondolatokat csak megerősítették. Számos esetben azt tapasztaltam, hogy a 

gyermek a legnagyobb befolyásoló tényezője a kutyavásárlásnak a tisztán impulzív vásár-

lás esetén Szemtanúja voltam néhány olyan esetnek, amikor a gyermek kérlelése hatással 

volt a szülőkre, és megtörtént a kutyavásárlás úgy, hogy azt korábban egyáltalán nem ter-

vezték. Néhány ilyen esetet látva szükségesnek éreztem azt, hogy egy vásárló családtól 
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információt szerezzek a döntésükkel kapcsolatban. Nagyon készségesen a rendelkezésem-

re álltak, és a kérdéseimre válaszoltak. Tőlük lehetőségem volt azt megtudni, hogy a 

gyermek már régóta szeretne háziállatot otthonra, de ők eddig teljes mértékben elzárkóz-

tak a dologtól. Most a kölyökkutyákat szemügyre véve gondoltak arra, hogy jó ötlet lenne 

a kislányukra hallgatni és vásárolni egy kutyát. A kislány már az első kölyökkutya láttán 

eldöntötte, hogy neki egy kölyök magyar vizslára van szüksége. A szülők számára az ár 

elfogadható volt, így kisebb-nagyobb viták, és vívódás után a kutyát megvásárolták. Kér-

deztem tőlük, hogy kertes házban laknak-e, és tudják-e, hogy erre a fajtára mi jellemző, 

milyen a mozgásigénye, ajánlja-e a szakirodalom gyermekek mellé. A válaszuk: kertes 

házban laknak, de a kutya fajtajellemzőiről nincs ismeretük.. Ez nagyon nagy meglepetést 

okozott számomra, hiszen úgy vásároltak kutyát, hogy semmi információval nem rendel-

keznek a magyar vizsla fajtajegyeivel kapcsolatban. Azt mondták, hogy majd otthon inter-

neten utána olvasnak, és aszerint próbálják majd a kutyát gondozni.  

Azt gondolom, hogy az ilyen esetek miatt is kerül annyi kutya a menhelyre. A tisz-

tán impulzív vásárlás a vásárlási döntések folyamatát nem járja végig felelősen, így olyan 

kutyafajta vásárlására is sor kerülhet, amelyek sem a lakókörülményeik, sem az időbeosz-

tásuk, sem pedig a gyermekük miatt nem ajánlott. A hosszú távra vásárolt termékek eseté-

ben véleményem szerint ez nem ajánlott vásárlási típus.  

Az impulzusvásárlás másik típusai még az emlékezés hatására történő vásárlás, a 

szuggesztív impulzusvásárlás, és a tervezett impulzusvásárlás. Az utóbbi kettő is jellemző-

je lehet a „gazdivá válásnak”, mert ekkor készültünk már a vásárlásra, de nem akkor, és 

ott, de látva a kedvező és csábító ajánlatot nem hagyjuk ki a lehetőséget. A megfigyeléses 

munkám során tervezett impulzusvásárlásoknak is szemtanúja lehettem. A kutyavásárlásra 

meglátásom szerint minden esetben jellemző az impulzusvásárlás, csak annak típusai tér-

hetnek el. Egy fiatal párral készített mélyinterjúm során arra derült fény, hogy már tervez-

gették a kutyavásárlást hónapokkal a döntés megvalósítása előtt, de a megfelelő pillanatra 

vártak, és addig is információkat gyűjtöttek a kutyafajták jellemzőivel kapcsolatban. Ami-

kor az információk értékelése zajlott, akkor rajzolódott ki a vásárolni kívánt fajta. Ekkor 

már a vásárlás helyszíne is egyértelművé vált számukra. Egy border collie tenyésztőhöz 

érve szembesültek azzal, hogy hat kölyökkutya közül kell majd kiválasztani a számukra 

legkedvesebbet. Így ez a típusú vásárlás is nevezhető impulzusvásárlásnak. A kérdőívemet 

kitöltő kutyatulajdonosok 49%-át a vásárlásban befolyásolta, hogy meglátta és megszeret-
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te, ezért esett az adott kutyafajtára a vásárlás, ezt a 7. ábrán is jól látható. Így tehát az erős 

érzelmi involvement miatt impulzusvásárlás jött létre.  

 

6.2. SZOKÁSOKON ALAPULÓ DÖNTÉSEK  

A szokásokon alapuló döntések általában vásárlási automatizmust eredményeznek. Ezen 

döntések adódhatnak a szociális minták követéséből, és egyszer már meghozott döntés 

rögzüléséből. A szokásokon alapuló döntések egyik alapja a márkák, termékek (témám 

esetében a kutyafajták) ismerete, hiszen enélkül nincsenek megszokott döntési folyama-

tok. A gyártóknak, és a kereskedőknek is kiemelten fontos a lojalitás kialakítása a vásárló-

iban. A kutyavásárlás során nagyon nehéz szokásokról beszélni, azonban esetenként ez is 

előfordul. A kérdőívemet kitöltő 133 kutyatulajdonosból 14 fő azért vásárolta meg kutyá-

ját, mert korábban is volt már olyan fajta kutyája (ld 7. ábra). Jazbinsek János közel negy-

ven éve tenyészt német juhászkutyát. Ő az elmondása szerint számos esetben tapasztalta 

már, hogy egy olyan tulajdonos hívta fel, aki már korábban (évekkel azelőtt) is vásárolt 

nála kutyát, és újra olyan fajta kutyát szándékozik vásárolni tőle, mert a kutya díjnyertes 

7. ábra. Kutyafajta választásának indítéka/fő [Saját kutatás eredményei, 2012.] 
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lett egy kiállításon. Így kutyavásárlás során is beszélhetünk szokáson alapuló döntéssel, és 

a lojalitásról, bár ez az esetek csak minimális százalékában fordul elő.  

6.3. LEEGYSZERŰSÍTETT VÁSÁRLÁSI DÖNTÉS 

A leegyszerűsített vásárlási döntéseknél az érzelmi érintettség alacsony, inkább az értelmi 

érintettség kerül előtérbe. Ebben az esetben a vásárlónál fennáll a rendelkezésre álló in-

formációk problémája, és a környezeti befolyás. Ha leegyszerűsített vásárlási döntést ho-

zunk meg, akkor korlátozzuk a rendelkezésünkre álló információkat, és azok nélkül hoz-

zuk meg a döntést. Ilyen döntésnek gondolom azokat az eseteket, amikor a kutya funkcio-

nális feladatok ellátására van megvásárolva. A megkérdezett 133 kutyatulajdonosból 38 fő 

vásárolta meg kutyáját házőrzésre, vagy munkakutyaként. Ekkor esetenként leegyszerűsí-

tett vásárlási döntést hoznak a tulajdonosok, az értelmi involvement játssza a fő szerepet.  

6.4. A PROBLÉMAMEGOLDÓ VÁSÁRLÁSI DÖNTÉS 

A problémamegoldó vásárlási döntéseket nevezik a szakemberek igazi vásárlási döntés-

nek. Ez a döntési típus általában vagy első vásárlás esetében jelentkezik, vagy pedig ritkán 

vásárolt, speciális termékek esetében. Jellemző ebben az esetben alternatívák felállítása, 

melyekben terméktulajdonságok, és a termékek árai szerepelnek. A döntést a fogyasztó 

nem élvezi, mert nagy rajta a nyomás annak érdekében, hogy a lehető legoptimálisabb 

döntést hozza meg, emiatt bizonytalanság léphet fel a vásárlóban. Ha a kutyavásárlásra 

gondolunk, akkor ez a vásárlási döntési típus is jellemző lehet. Ekkor a leendő kutyatulaj-

donos a kiválasztott kutyafajták közül személyiségi, méretbeli, ápolásbeli jellemzőket vet 

össze. Törzskönyvezett fajtatiszta ebek esetében az árak véleményem szerint nem játsza-

nak túl nagy szerepet, hiszen az eltérés minimális. A problémamegoldó kutyavásárlási 

döntést meghozó vásárló figyelembe veszi azokat a tényezőket is, hogy mekkora mozgás-

igénye van az egyes kutyáknak, mekkora helyigénye van, mennyi szoktatási időre van 

szüksége a kutyának, hiszen egyes fajták könnyebben tanulnak, míg mások nehezebben. 

Az igazán felelős kutyatartó ilyen típusú döntést hoz meg. Ekkor alaposan végigjárja a 

vásárlási döntések minden szakaszát, és a szerzett információk értékelése után meghozza a 

döntését. A problémamegoldó vásárlási döntés ugyanúgy lehet értelmi érintettségű, mint 

érzelmi. Ha a probléma felmerül (tehát a kutya iránti igény), akkor történik az információ-

szerzés. Már említettem korábban, hogy problémaként néhány esetben nem csak a kutya 

hiánya merülhet fel, hanem a segítés vágya is (megkérdezettek közül 28 főnél). Ekkor is 

problémamegoldó vásárlási döntést hoz meg a személy. A megkérdezett kutyatulajdono-
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sok közül 64 fő számára a gyermeke, vagy párja igénye jelentette vásárlási szempontból a 

problémát, így annak megoldása is járhat kutyavásárlással, sőt a kutatás alapján kijelenthe-

tő, hogy számos esetben jár is.  



 

 30 

7. AZ ÚJ FOGYASZTÓ (AZ INTERNET JELENTŐSÉGE) 

Az információs technológia több szempontból is hozott gyökeres változást hozott életünk-

be. A fogyasztók magatartása is jelentősen megváltozott. Elsőként az interneten való vá-

sárlást kell megemlíteni, de az interneten való informálódás is befolyásolja a vásárlási 

döntéseket. Az új fogyasztó jól informált, kritikus, naprakész, önmegvalósítási igénye 

nagy, igényli a hitelességet, igényli az élményvásárlást, környezettudatosabb. [Törőcsik, 

2011] Véleményem szerint a kutyaválasztást, vásárlást is nagyban módosította az internet 

elterjedése. Míg évekkel ezelőtt a problémamegoldó vásárló könyveket lapozgatva próbál-

ta összegyűjteni a leghasznosabbnak gondolt információkat a kutyafajtákról, addig ma már 

számos honlap áll a rendelkezésünkre. Ezeken a weblapokon csoportokat tudunk létrehoz-

ni méret, súly, mozgásigény, jellem alapján, ami nagy segítség lehet a leendő kutyatulaj-

donosok számára [Női Portál, 2011]. Ez természetesen nem zárja ki az impulzusvásárláso-

kat. Az interneten található blogokon és fórumokon minden kutyatulajdonos megoszthatja 

tapasztalatait az egyes fajtákkal kapcsolatban, míg régen csak az ismerősök élményeire 

támaszkodhattunk. A technológia fejlődése kedvezett a menhelyen élő kutyák számára, 

mert a menhelyek honlapjai tartalmazzák az örökbefogadható kutyák listáját is fénykép-

pel, életkorral, személyiségi jellemzőkkel ellátva. A leendő kutyatulajdonosok 36%-a 

szándékozik igénybe venni az internet adta lehetőségeket, és onnan szándékozik informá-

ciót szerezni a kutyafajták jellemzőivel, fajtajegyekkel kapcsolatban. A kutyatulajdonosok 

közel egyharmada az internetet vette igénybe informálódás céljából kutyavásárlás előtt. 

Így már egyértelműen kijelenthetem, hogy a kutyavásárlási szokások, illetve a vásárlási 

döntés informálódási szakasza nagymértékben változni látszik az internet megjelenésének 

köszönhetően.  

További változásként megfigyelhető a közösségi oldalak elterjedése is. A felhaszná-

lók által kialakított profilok lényege, hogy egy összképet mutasson a személyről a többi 

felhasználó számára. A profilokon feltüntetett fényképek, és adatok sok jellemzőt árulnak 

el a felhasználóikról. Nevezhetem ezt akár egy önkifejező profilnak is. Számos felhaszná-

ló esetében figyelhető meg, hogy a feltöltött fényképek között a kutyák fényképe is helyet 

kap, ezáltal fejezve ki önmagát, és érdeklődési körét. A következő ábra azt mutatja meg, 

hogy a facebook adatlappal rendelkezőknek pontosan a felének szerepel az adatlapján 

fénykép a kutyájáról. Az előbb leírtak miatt ez egy nagyon jelentős szám.  
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Az internetes kutakodásom során egyik legnagyobb meglepetést az a lehetőség 

okozta, hogy virtuálisan tarthatunk kutyát, elnevezhetjük, és „etetnünk, gondoznunk” kell, 

sőt ha a virtuális kutya elpusztul, akkor lehetőségünk van feltámasztani. Ez az oldal arra 

hívja fel a figyelmet, hogy készen állunk egy igazi kutya örökbefogadására, ha a virtuális 

kutyánkat megfelelően gondozzuk [Ebnevelde, 2012]. Véleményem szerint ez nagyon 

messze áll a valóságtól, hiszen egy kutya tartása nagyon nagy felelősséggel jár, nem sza-

bad egy internetes játékban felnevelt kutyával összehasonlítani a tartását.  

8. ábra. A kutya megjelenítése a facebookon/% [Saját kutatás eredményei, 2012.] 
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8. DIVAT, TRENDEK 

Amennyiben a fogyasztói magatartást alaposan meg akarom ismerni, szükséges az aktuális 

divat, és a trendek vizsgálata az eredményes kutatás érdekében. Elsősorban azokat a tren-

deket tartom most szem előtt, amelyek a kutyatartási szokásokat, és kutyavásárlási szoká-

sokat befolyásolhatják. Megfigyeléseim során kialakult bennem egy kép arról, hogy ma-

napság kik, és milyen fajta kutyát tartanak. Természetesen most általánosságban kell, 

hogy írjak, mert kivételek minden esetben lehetnek, és persze vannak is.  

„A divat általában egy-egy korszak átmenetileg uralkodó közös ízlése, amely a kép-

zőművészetben, lakáskultúrában és az életnek sok más területén, mint pl. a táplálkozás, 

vagy a társas élet formáiban egyaránt érvényre jut. Szűkebb értelemben a viseletben, az 

öltözködésben időszakonként bekövetkező változás. Az új divat kialakulásához több té-

nyező járul hozzá: így elsősorban a társadalmi viszonyokban és az osztálytagozódásban 

beálló változások, az emberi szépségideálról alkotott fogalom koronkénti módosulása, az 

utánzási ösztön.” [Berei Andor, 1960, 78. oldal] 

Tóth Zsigmond szerint már az 1940-50-es években Magyarországon jelen voltak az 

utcákon a divatkutyafajták, melyek egy-két év divatozás után feledésbe is merültek. Az 

akkori társadalmi elit számára ekkoriban a státusszimbólumot a schnauzer, orosz agár, 

magyar vizsla jelentette, míg a középosztályra a spániel és az angol bulldog volt a jellem-

ző. A kuvasz és a komondor a szegényebb réteg kutyái voltak, hiszen ott szükség volt kü-

lönböző őrző-védő feladatok ellátására, mivel a rossz közbiztonság miatt kemény kutyákra 

voltak kényszerülve.  

A mélyinterjúim során kivétel nélkül kitértem a divat, és a trendek kérdésére. Min-

den esetben hasznos információkkal bővült a kutatómunkám. Elsőként a Magyar Ebte-

nyésztők Országos Egyesületének titkárával folytattam beszélgetést ebben a témában. A 

Kutya magazin a MEOE hivatalos szakmai lapja. A titkár arról számolt be, hogy minden 

esetben a lapnál figyelembe veszik a kutyák népszerűségét, és az alapján dől el, hogy mi-

lyen fajta kutya szerepeljen a címlapon. Feltettem azt a kérdést, hogy szerinte mi befolyá-

solja a divat változását. Válaszként azt kaptam, hogy a televízió és az internet nagyon 

nagy hatással van a divat kialakulására, változására. Ha egy televízió műsorban, filmben 

megjelenik egy kutyafajta, akkor az felkapottá válik éveken keresztül. Sokszor az emberek 

olyan jellemzők alapján ítélik meg a kutyát, ahogyan az a filmben, vagy műsorban szere-

pelt. A bevezető fejezetben már kitértem arra, hogy a kutya a filmekben, és műsorokban 
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meglátásom szerint különböző életstílusban élő személyek társává válik, és a néző ezeket 

a modelleket látva magáénak, vagy éppen eltérőnek érzi a kutyafajtát. Ezt a Magyar Ebte-

nyésztők Országos Egyesületének titkára is megerősítette. Ha például csivava elsőként 

nem Paris Hilton oldalán szerepelt volna a televízióban, hanem egy például egy sportos 

férfi oldalán, akkor most lehet, hogy nem a fiatal lányok egyik nagy kedvence lenne ez a 

kutyafajta. Minden előítélet nélkül kijelenthetem, hogy Paris Hilton számára a beöltözte-

tett, táskában hordott kutyája divattárgyként funkcionál elsősorban. Így akik az ehhez ha-

sonló stílust képviselik; vagy szeretnék képviselni, azok számára jó választásnak tűnhet a 

már említett kutyafajta.  

Munkám során számos kisfilmet, és videoklipet néztem meg. A zenecsatornákon ve-

tített videoklipekben az amerikai tetovált rapperek kiegészítő társa az amerikai 

staffordshire terrier, vagy az amerikai pitbull. Az amerikai rappereknek sokszor a bűnöző 

múltjuk az ismertetőjelük, és nem szolgáltatnak éppen kifogástalan mintát a fiatalok szá-

mára. Valószínűleg ez néhány esetben csak egy szerep, amely által eladhatóbb lesz egy 

személy munkája. Ezt azért volt fontos megemlíteni, mert manapság egyre többször látha-

tóak a jó kondiban lévő, tetovált, akár még félelmetesnek is mondható férfiak ilyen fajta 

kutyákkal az oldalukon. Véleményem szerint azt a bizonyos amerikai szerepet magukra 

vállalva nem véletlenül ezt a fajta kutyát sétáltatják. Fontos, hogy megint kihangsúlyoz-

zam, hogy általánosságokról írok, amelyek nem zárják ki, hogy mások ezt a fajtát ne önki-

fejezésként, vagy stílusuk megerősítéseként tartsák.  

Nagyon nehéz stílusról beszélni egy kutyafajta esetében, azonban ha bizonyos ku-

tyafajtákra gondolok, akkor sajnos egyből a szemem előtt van néhány tipikus kutyatulaj-

donos. Pedig nem lenne szabad a kutyákat a „stílusuk” alapján megítélni, sokkal inkább 

azok fajtajegyei kell, hogy a fogyasztást befolyásolják. Ezek a stílusok, meggyőződésem, 

hogy a médium által vannak teremtve, amely néhány esetben rossz hatással vannak a fo-

gyasztókra, mert hamis képet állítanak a kutyákról.  

Jazbinsek János elmondása szerint a Rex felügyelő sorozat nagymértékben befolyá-

solta a kutyavásárlási szokásokat, éppen úgy, mint a Lessie hazatér című film is. A német 

juhászkutya tenyésztő elmondta, hogy saját bőrén tapasztalta a változást. Növekvő ten-

denciát mutatott a kereslet a németjuhászok iránt. A Rex felügyelő első három évadjának 

hatására nagymértékben növekedni látszott a németjuhászok ára Magyarországon. Sokak 
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szerint a németjuhász az egyik legokosabb kutyafajták egyike, amit a sorozatban látottak 

csak megerősíteni tudtak.  

Megfigyelhető, hogy az A Kutya című magazinban általában egy híres ember, vagy 

híres házaspár mutatja be a kutyáját az olvasóknak, ezzel is segítséget nyújtva az adott faj-

ta jellemzőivel kapcsolatban. A lap titkárától arra a kérdésemre is választ vártam, hogy ki, 

és milyen tényezők alapján dönt azzal kapcsolatban, hogy a lapban melyik ismert ember 

mutassa be kutyáját. Elmondása szerint a főszerkesztő, a képszerkesztő, és a lapkiadó 

együttes döntése az, hogy mi kerül a magazinba. A népszerűségi lista elejéről választanak 

egy kutyafajtát, és olyan híres kutyatulajdonosokat keresnek meg, akik olyan fajta kutyá-

val rendelkeznek. Az októberi számban Balássy Betty és Varga Feri mondják el a tapasz-

talataikat mopszukkal, és tacskójukkal kapcsolatban. A titkár szerint ez is befolyásolhatja 

a fogyasztói magatartást, hiszen ha híres ember pozitív véleménnyel van egy termékkel 

kapcsolatban, akkor az ismeretes, hogy nagyobb mértékben hat a vásárlókra, mintha egy 

számukra ismeretlen, nem hozzáértő ember mondja azt.  

Fontos, hogy a trendeket is szemügyre vegyem a munkám során. Véleményem sze-

rint a szingliség, a késői gyermekvállalás, a magyar termékek vásárlásának ösztönzése, és 

a menhelyi kutyák örökbefogadásának elterjedése is befolyásolhatja a divatot. Ezt a to-

vábbiakban fejtem ki részletesebben. 

A kutatásom során megkérdezettek 14%-a egyedülálló nő. A 31 egyedülálló nőből 

27 fő válaszolta azt, hogy az emberek manapság leginkább az egyedüllét ellen tartanak 

kutyát. Azok közül, akik meg tudtak nevezni divatos kutyafajtákat 81%-ban a kistestű, 

lakásban is tartható kutyafajtákat gondolták a legdivatosabbnak, a maradék 19% pedig a 

németjuhászt, labradort, és golden retrievert tartották divatosnak. A 31 egyedülálló nő 

54%-a kutyatulajdonos. Ebből 12 nő kistermetű kutyával rendelkezik, olyanokkal, mint a 

törpe pincher, mopsz, yorkshire terrier, csivava, west highland terrier, vagy törpe tacskó. 

A másik 5 nő közül 2 rottweiler, 2 keverék kutyának, 1 pedig németjuhásznak a tulajdono-

sa. Így ezek alapján kijelenthető, hogy az egyedülálló nők 81%-a szerint a kistestű kutyák 

a legdivatosabbak, a kutyával rendelkező hölgyek közül pedig 71% tart kistestű kutyát.  

A késői gyermekvállalás, mint trend jelen van manapság a fiatalok körében. Ez is 

nagymértékben befolyásolni látszik kutyatartási szokásokat. Ennek bizonyítására egy 

mélyinterjús beszélgetésemet fogom felhasználni. Egy 25-30 év közötti párral készített 

mélyinterjúm adta az ötletet nekem, hogy ezzel a típusú jelenséggel is kell, hogy foglal-
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kozzak a fogyasztói magatartás jellemzőinek kutatása közben. Ez a beszélgetés után né-

hány fiatal kutyatulajdonossal is beszélgettem erről a témáról, akik ebben csak megerősí-

teni tudtak. A mélyinterjús alanyaim arra kérdésemre, hogy mi befolyásolta őket abban, 

hogy kutyát vásároljanak, nagyon érdekes választ adtak. Ők leginkább azért vásároltak 

kutyát, mert most első számú szempont a karrier építése a számukra, és a gyermekvállalást 

ezért még halogatják. Véleményük szerint először biztosítani kell a megfelelő, biztos 

anyagi hátteret, ehhez pedig a karrierépítés elengedhetetlen. A kutya náluk a gyermeket 

helyettesíti, hiszen már szükségesnek érezték azt, hogy gondoskodjanak valakiről. Így egy 

kisebb méretű kutyát vásároltak, akinek gondját kell viselni, de mégsem vesz annyi időt, 

és pénzt igénybe, mint egy gyermek. Ez a hozzáállás számomra nagyon meglepő volt, de 

ami még ennél is nagyobb meglepetésként ért az az, hogy nem ők vannak egyedül így ez-

zel a témával. Ezért mondhatom, hogy a karrierépítés, és késői gyermekvállalás, mint 

trend igenis nagymértékben befolyásolni látszik a kutyavásárlási, és kutyatartási szokáso-

kat.  

Bizonyára mindenki tapasztalta, hogy manapság a magyar termékek egyre nagyobb 

hangsúlyt kapnak a reklámokban a külföldről importált termékekkel szemben. Egy kutatás 

szerint a vásárlók 68%-a számára fontos, hogy az általa vásárolt termék magyar eredetű 

legyen. [Horváth Linda, Kump Edina, Ottlik Judit, 2009] Így feltételezhető, hogy a ma-

gyar vásárlók számára az is fontos lehet a vásárolt kutyafajta eredete. Az általam végzett 

kutatás szerint a magyar vizsla a 15 legdivatosabb kutyafajták egyike. A munkám során 

voltak, akik nem tudtak, vagy nem akartak megnevezni divatos kutyafajtákat. Ezek a vá-

laszadók közül került ki 10 fő, akik azt írták, hogy szerintük a magyar fajták a divatosak 

manapság.  

Jazbinsek János munkássága során számos országban figyelte meg a kutyavásárlási 

szokásokat, és kutyatartási körülményeket. Szerinte Nyugat-Európában teljesen más szo-

kások jellemzőek a kutyatartásra, mint Magyarországon. Németországba például Magya-

rországról visznek a menhelyről kutyákat, mert a németországi menhelyeken közel sincsen 

annyi gazdára váró kutya, mint Magyarországon. Ott sokkal felelősebben vásárolnak ku-

tyát az emberek. Ha ott valaki keverék kutyával jelenik meg az utcán, azt tisztelik, és a 

tudtára is adják. Ha Ausztriában valaki a menhelyről szeretne kutyát örökbefogadni, az 

több körös fordulón kell, hogy részt vegyen. A leendő kutyatulajdonosokat egymással ver-

senyeztetik, a lakókörülményeit alaposan megvizsgálják, és ezek után a menhely vezető-

sége dönti el, hogy melyik személyt illeti meg, hogy a kutya az övé legyen. Ott trend a 
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menhelyről való örökbefogadás, és a felelős kutyatartás. Magyarországon a helyzet még 

nem teljesen így áll, de talán folyamatosan pozitív irányba változik.  

A Misina Természet-és Állatvédő Egyesülettől kapott adatok alapján mondhatom, 

hogy a helyzet javulni látszik. Az utóbbi hat évben a menhelyről örökbefogadott kutyák 

száma növekedő tendenciát mutat, már 1000 fölött van évente az örökbefogadott kutyák 

száma. Ez köszönhető talán a fogyasztók szemlétet változásának, és a menhelyek a marke-

tingaktivitásának. Már olyan klubok vannak jelen a közösségi portálokon, ahol az örökbe-

fogadó gazdik képeket, és információkat oszthatnak meg a többi klubtaggal. A Misina 

Természet-és Állatvédő Egyesület által szervezett rendezvényeken az örökbefogadó gaz-

diknak lehetősége van felszólalni, és az örökbefogadott kutyájáról mesélni. Az ott dolgo-

zók minden rendezvény alkalmával megköszönik, hogy a náluk ideiglenes otthonra talált 

állatoknak az örökbefogadók segítettek. Így olyan csoportok alakulhatnak ki, akiknek a 

tettét elismerik, és ők akár befolyással lehetnek a leendő kutyatulajdonosokra. Farkas Ta-

más a Misina Természet-és Állatvédő Egyesület elnöke arról számolt be október elején, 

hogy a menhely férőhelyei megtelni látszanak. Véleményem szerint ez nagyrészt köszön-

hető az ebadónak, és a kötelező chip-eltetésnek, amelyet sokan nem engedhetnek meg ma-

guknak. Reményeim szerint a menhelyre bekerülő kutyák növekvő száma mellett majd a 

növekvő örökbefogadás lesz jellemző. 

A Háziállat Magazin honlapján található 2011-es cikk arról számol be, hogy melyek 

manapság a legnépszerűbb kutyafajták. Felhívja a figyelmet arra, hogy ezeket a fajta ku-

tyákat sokszor az emberek nemcsak társként, hanem státusz szimbólumként is tartják. 

Nem is csoda, ha az emberben felmerül ez a gondolat. 2009-ben a Cavalli divatház már az 

állatok által használható ruhákra is kiterjesztette profilját. A kutyák által viselt darabok 

legújabb divatirányzatát a 2009-ben megrendezésre kerülő New York-i Fashion Week-en 

volt lehetőségük a kutyáknak bemutatni. [Séllei, 2009.] A kutyatulajdonosok a Cavalli, 

vagy Louis Vuitton ruhákba öltöztett kutyájukat mi másért is tartanák, ha nem státusz 

szimbólumként. A kutatásom során megkérdezettek 46%-a szerint manapság a kutyákat 

státusz szimbólumként, és divattárgyként is tartják az emberek. A kérdőívemet kitöltők 

szerint manapság leginkább a yorkshire-terrier a legdivatosabb, épp úgy, mint a Háziállat 

Magazin kutatása szerint is. A második helyen a csivava áll, majd azt követi az amerikai 

staffordshire terrier, a mopsz, és a francia bulldog. A következő diagram azt mutatja meg, 

hogy melyik kutyafajtára hány szavazat érkezett a kérdőívemet kitöltők körében. Ezeken a 
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fajtákon kívül olyan fajták is említve lettek, mint a spániel (8fő), tacskó (4 fő), border 

collie (2 fő), uszkár (3 fő), és a boxer (3 fő). 
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9. ábra. A megkérdezettek szerinti legdivatosabb kutyafajták/Fő [Saját kutatás eredményei, 2012.] 

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete összeállított egy rangsort, amely a 

törzskönyvezési adatok alapján lett elkészítve. Első helyen a németjuhász szerepel, amely 

nem meglepő, hiszen a németjuhász tulajdonosok jelentős százaléka kutyáját munkaku-

tyaként tartja, így a törzskönyvezés elengedhetetlen. Második helyen a yorkshire terrier 

áll, majd azt követi a francia bulldog, az angol bulldog, a magyar vizsla, az amerikai 

staffordshire terrier, a mopsz, a bichon havanese, a west highland white terrier, és a golden 

retriever. [Nógrádi, 2012] 
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9. ÖSSZEGZÉS 

Meglátásom szerint a kutatómunkám lehetőséget adott arra, hogy kellőképpen megismer-

jem a fogyasztói magatartás jellemzőit a kutyatartásban. Az általam alkalmazott kutatási 

módszereknek köszönhetően betekintést nyertem mind a fogyasztók gondolkodásába ku-

tyavásárlás során, mind pedig egy kutyatenyésztő, egy menhelyi dolgozó, egy szakmai 

magazin, és egyben a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének titkárának gondol-

kodásába is. Ezt azért találtam szükségesnek, hogy ne csak a fogyasztói, kereslet oldalt 

vizsgáljam, hanem a kínálati oldal egy részét is.  

A kutatási folyamat során a vásárlói magatartást befolyásoló tényezőket vettem 

szemügyre. A tágabb társadalmi-gazdasági környezet tényezőinél többek között a jöve-

delmi viszonyok vizsgálatát éreztem fontosnak, hiszen nagymértékben ez is befolyásolhat-

ja a fogyasztókat kutyavásárlás során. A szűkebb, szociológiai tényezőknél megpróbáltam 

úgy értelmezni a kutatási adataimat, hogy a válaszadókat a szubkultúrájuk alapján csopor-

tokba rendeztem, és az egyes csoportok magatartását vizsgáltam meg. Az egyéni tényezők 

játszanak még hangsúlyos szerepet a fogyasztói magatartásnál, így ebben az esetben egyes 

tényezőket külön-külön értelmeztem, és elemeztem. Itt különösen azokra a tényezőkre he-

lyeztem a hangsúlyt, amelyek kiemelkedően fontosak lehetnek a kutyavásárlásnál.  

A témám esetében a vásárlási döntések folyamatára kiemelten nagy figyelmet fordí-

tottam. A kérdőívem során olyan kérdésekre vártam választ, amelyek segítenek nekem 

megérteni, és elemezni a folyamat egyes szakaszait. A kutatás során 216 ember állt ren-

delkezésemre abban, hogy kitöltse a kérdőívemet, így ez a számú minta elegendőnek bi-

zonyult ahhoz, hogy egy képet kialakítsak magamban a vásárlási döntések folyamatát ille-

tően. Természetesen ilyen számú mintánál még nem beszélhetünk reprezentatív kutatásról, 

de a kívánt eredmény eléréséhez ez már elegendő volt. A válaszok esetenként nagyon kü-

lönbözőek voltak, azonban ez is nagyon hasznos információként volt használható szá-

momra.  

A fogyasztás kategóriáinak vizsgálata is nagyon meghatározó volt a munkám során. 

Ez az egyik olyan fejezet volt az, amely a legnagyobb várakozást, és kíváncsiságot okozta 

számomra a kutatási folyamat során. Ez a téma véleményem szerint azért nagyon érdekes, 

mely egyes termékek egyes fogyasztóknak funkcionális jellegűek, míg másoknak ugyanaz 

a termék emocionális szükségleteket elégít ki. Nincsen ez másképpen a kutya esetében 

sem.  
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A vásárlási döntések típusainak megismerésénél derül fény igazából arra, hogy az 

egyes kitöltők hogyan vásárolták meg a kutyájukat. A kutya meglátásom szerint az egyik 

legjobb példája az impulzusvásárlásoknak. Így ez a vásárlási típus nagyobb hangsúlyt ka-

pott a kutatás során.  

A kérdőívemet kitöltők körében nagy meglepetésemre szembesültem azzal, hogy az 

emberek mekkora jelentőséget tulajdonítanak az internetnek. Az információgyűjtés nagy-

részt az interneten megy végbe. Szükségesnek éreztem egy olyan fejezet létrehozását, 

amely külön azzal foglalkozik, hogy az internet milyen mértékben, és hogyan befolyásolja 

a fogyasztói magatartást, főként kutyavásárlás esetén. A közösségi portálok megjelenésé-

vel is változás észlelhető, így a kérdőívem olyan kérdéseket is tartalmaz, amely arra ad 

nekem választ, hogy hogyan változik a fogyasztás például a facebook megjelenésével.  

Az utolsó fejezet adja meg a választ a legtöbb bennem felmerülő kérdésre. Szerető 

kutyatulajdonosként célom elsősorban az volt a kutatásom során, hogy fényt derítsek arra, 

hogy melyek a leginkább divatos kutyák manapság, és ezt a divatot milyen trendek befo-

lyásolják. Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjak, szükségem volt a fogyasztói maga-

tartás megismerésére, mert ez elvezetett engem oda, hogy megválaszoljam a fő kérdése-

met a kutatási adatok alapján. Így volt lehetőségem megtudni azt, hogy a kutya nem 

„csak” egy háziállat, hanem egy társ, egy munkaeszköz, egy státusz szimbólum, divat-

tárgy, vagy akár a tulajdonosa érdeklődési körének fő kifejező eszköze is lehet.  
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11. MELLÉKLET 

11.1. KÉRDŐÍV 

1) Van Önnek kutyája? (A háztartás, amelyben Ön él van kutya?) /Elágaztatási pont/ 

• Igen, van. 

• Nem, nincsen. 

2) Miért nincsen Önnek kutyája? Kérem jelölje be azt, amelyik Önre igaz! Több vá-

laszlehetőség is jelölhető! 

• Anyagi okok miatt 

• Nem szeretem a kutyákat 

• Lakókörülményeim nem engedik meg 

• Egészségügyi, higiéniai okok miatt 

• Kényelmi okok miatt 

• Időbeosztásom nem engedi 

• A család többi tagja nem szeretne 

• Egyéb: 

3) Szándékozik Ön a közeljövőben kutyát vásárolni? Kérem jelölje be azt, amelyik 

Önre igaz! /Elágaztatási pont/ 

• Van kutyám, és szándékozom még kutyát vásárolni a közeljövőben. 

• Van kutyám, de már nem szándékozom több kutyát vásárolni a közeljövő-

ben. 

• Nincsen kutyám, de szándékozom kutyát vásárolni a közeljövőben. 

• Nincsen kutyám, és nem is szándékozom kutyát vásárolni. 

4) Milyen fajta kutyát szándékozik vásárolni? 



 

 II 

5) Honnan szándékozik információt szerezni az adott fajta jellemzőiről, fajtajegyek-

ről? 

• Internetről 

• A kutyatenyésztőtől 

• Ismerősöktől 

• A menhelyi gondozóktól 

• Kutyamagazinokból 

• Kutyafajtákat bemutató könyvből 

• Nincsen szükségem információra 

• Egyéb: 

6) Hol szándékozik a kutyát megvásárolni? 

• Interneten 

• Kutyavásárban 

• Közvetlenül a tenyésztőtől 

• Menhelyen 

• Egyéb: 

7) Hány darab kutyája van? /Elágaztatási pont/ 

• Egy 

• Kettő 

• Három 

• Háromnál több 

• Nincsen kutyám 



 

 III 

8) Hol vásárolta a kutyáját/kutyáit? (Amennyiben Önnek egynél több kutyája van ké-

rem vesszővel elválasztva sorolja fel!) 

9) Milyen fajta kutyája van/kutyái vannak?  (Amennyiben Önnek egynél több kutyája 

van, kérem, vesszővel elválasztva sorolja fel!) 

10) Honnan szerzett információt a fajta jellemzőivel, fajtajegyekkel kapcsolatban? 

• Internetről 

• Kutyatenyésztőtől 

• Kutyamagazinokból 

• Kutyafajtákat bemutató könyvből 

• Ismerősöktől 

• Menhelyi gondozóktól 

• Nem szereztem információt 

• Egyéb: 

11) Milyen tényezők befolyásolták abban, hogy ilyen fajta kutyát vásároljon? Több vá-

laszlehetőség is jelölhető! 

• Gyermekem 

• Párom 

• Az, hogy segítsek egy kutyán 

• Megláttam, és megszerettem 

• Lakókörülményeim ezt a kutyafajtát engedik meg 

• Praktikus a mérete miatt 

• Munkámhoz szükséges 

• Házőrzés 



 

 IV 

• Ez a fajta kutya kifejezi az érdeklődési körömet 

• Ez a fajta illik hozzám a legjobban 

• Korábban is ilyen fajta kutyám volt 

• Egyéb: 

12) Jellemző Önre az alábbi kijelentések közül valamelyik? Több válaszlehetőség is 

jelölhető! 

• Szoktam kirándulni járni a kutyámmal. 

• Szoktam rendezvényekre járni a kutyámmal. 

• A kutyámat legszívesebben mindenhova magammal vinném.  

• A kutyámat rendszeresen viszem kutyakozmetikába. 

• A kutyám számára szoktam kutyaruhákat vásárolni, hogy divatos legyen. 

• A kutyám olyan, mint én vagyok. 

• A kutyámmal könnyedén ki tudom fejezni az érdeklődési körömet. 

• Egyik kijelentés sem jellemző rám. 

13) Az Ön facebook adatlapján a fotók között szerepel fénykép a kutyájáról? 

• Igen 

• Nem 

• Nincsen facebook adatlapom 

14) Ön szerint az emberek leginkább miért tartanak kutyát manapság? Több válaszle-

hetőség is jelölhető! 

• Szeretik az állatokat 

• Biztonsági okokból 

• Az egyedüllét ellen 



 

 V 

• A párjuk, gyermekük kívánsága miatt 

• Státusz szimbólumként 

• A kutya is lehet egy divattárgy 

• Egyéb: 

15) Ön szerint melyek manapság a legdivatosabb kutyafajták? 

16) Az Ön neme: 

• Nő 

• Férfi 

17) Az Ön életkora: 

18) Az Ön családi állapota: 

• Házas 

• Egyedülálló 

• Párkapcsolatban él 

• Özvegy 

19) Ön kertes házban lakik? 

• Igen 

• Nem 

20) Van gyermeke? 

• Igen, van 

• Nem, nincsen 

21) Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

• Általános iskolai 8. osztály 
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• Érettségi 

• Felsőfokú szakképesítés 

• Technikum 

• Egyetemi/főiskolai végzettség 

22) Havonta a háztartás, amelyben Ön él mennyi pénzből gazdálkodik? 

• 50-100 ezer forint 

• 100-200 ezer forint 

• 200-300 ezer forint 

• 300 ezer forint felett 

 



 

 VII 

11.2. MÉLYINTERJÚS KÉRDÉSEK 

 

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének, és A Kutya magazin titkárával foly-

tatott mélyinterjú során feltett kérdések: 

• Ki dönti azt el, hogy milyen kutyafajta legyen a magazin címlapján? 

• Milyen tényezők befolyásolják azt, hogy melyik kutyafajta kerüljön a címlapra? 

• Honnan szereznek információt a szerkesztők azzal kapcsolatban, hogy melyik ku-

tyafajta divatos az adott évben? 

• Milyen szervezetekkel tartják a kapcsolatot annak érdekében, hogy aktuális, és hi-

teles információt közöljenek? 

• Önök szerint melyek a legdivatosabb kutyák manapság? 

• Mi a véleményük erről? 

• Véleményük szerint milyen tényezők befolyásolják a kutyadivatot? 

• Véleményük szerint miért tartanak manapság leginkább az emberek kutyát? 

• Meglátása szerint van-e a magazinnak hatása a vásárlói magatartásra? 

• Kívánja-e a magazin befolyásolni a vásárlókat a döntésükben? 

Jazbinsek Jánossal, a Hunnia Rex Német Juhászkutya Egyesület tagjával folytatott 

mélyinterjú során feltett kérdések: 

• Miért pont német juhászkutyákat tenyészt? 

• Mióta tenyészti ezt a fajtát? 

• Véleménye szerint mennyire divatos manapság a németjuhász? 

• Véleménye szerint melyek a legdivatosabb kutyafajták? 

• Mi a véleménye erről? 

• Véleménye szerint milyen tényezők befolyásolják a kutyadivatot? 
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• Véleménye szerint miért tartanak manapság leginkább az emberek kutyát? 

• Hogyan változott az utóbbi években a német juhászkutyák iránti kereslet? 

• Milyen tényezők befolyásolják a keresletet véleménye szerint? 

 

A menhelyről kutyát örökbefogadó kutyatulajdonosokkal folytatott mélyinterjú so-

rán feltett kérdések: 

• Mióta tulajdonosa egy menhelyről örökbefogadott kutyának? 

• Mi befolyásolta Önt abban, hogy kutyát vásároljon (fogadjon örökbe)? 

• Milyen tényezők befolyásolták Önt abban, hogy egy menhelyi kutyának legyen a 

gazdája? 

• Jobb embernek érzi magát attól, hogy menhelyi kutyának a tulajdonosa? 

• Véleménye szerint divat manapság a menhelyről kutyát örökbefogadni? 

• Ön hogyan választotta ki a kutyáját? 

• Kért segítséget a menhelyi gondozóktól azzal kapcsolatban, hogy melyik kutyára 

mi jellemző? 

• Véleménye szerint melyek a legdivatosabb kutyafajták? 

• Véleménye szerint milyen tényezők befolyásolják a kutyadivatot? 

• Véleménye szerint miért tartanak manapság leginkább az emberek kutyát? 

 

A 25-30 év közötti kutyatulajdonos párral folytatott mélyinterjú során feltett kérdé-

sek: 

• Mióta kutyatulajdonosok Önök? 

• Miért érezték szükségesnek azt, hogy kutyát vásároljanak? 

• Mi befolyásolta Önöket abban, hogy ilyen fajta kutyát vásároljanak? 



 

 IX 

• Az életüket megváltoztatta-e az valamiben, hogy kutyát tartanak? 

• A karrierjüket, és a gyermekvállalást fogja-e valahogyan befolyásolni az, hogy ku-

tyájuk van? 

• Véleményük szerint melyek a legdivatosabb kutyafajták? 

• Mi a véleményük erről? 

• Véleményük szerint milyen tényezők befolyásolják a kutyadivatot? 

• Véleménye szerint miért tartanak manapság leginkább az emberek kutyát? 
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