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1. BEVEZETÉS

A piacgazdaság, melyben élünk, számos, korábban nem tapasztalt probléma elé állítja 
a marketing szakma képviselőit. Az élelmiszerek, és a napi fogyasztási cikkek kereske-
delme is komoly kihívásokat támaszt velük szemben, a globalizáció és az ebből fakadó 
túlkínálat, a szigorodó szabályozás, és a vásárlási szokások érzékelhető, de nem minden 
esetben könnyen magyarázható változása, alakulása miatt.

Az 1990-es évek végére tendenciaszerűen megnövekedett a kereskedelem makrogaz-
dasági szerepe. A későbbi növekedést az ágazat belső szerkezeti és technológiai korsze-
rűsítése tette lehetővé. A fejlődés mellett egyre erőteljesebbé vált a kis- és középvállal-
kozások, illetve a kiskereskedelmi láncok közötti teljesítménybeli, versenyképességbeli 
különbség. A nagy alapterületű, tőkeerős láncok megjelenése és terjeszkedése jelentős 
változást okozott a kiskereskedelemben, folyamatosan éleződik, erősödik a verseny. 
Egyre kevesebb számú vállalkozás tartja kezében a kiskereskedelmi forgalom egyre na-
gyobb részét. Ez a tendencia és a vertikális integráció nagyobb foka különösen jellemzi 
az élelmiszer-kiskereskedelmet, ami a gyártók, termelők, kis- és nagykereskedők szo-
rosabb kapcsolatával indokolható.

A hazai és a nemzetközi szakirodalom nagyobb jelentőséget tulajdonít a multinacioná-
lis vállalatok által alkalmazott kiskereskedelmi stratégiáknak, mint a fogyasztók üzlet-
választását befolyásoló preferenciáknak. 

A fogyasztók élelmiszer vásárlásait meghatározó legfontosabb befolyásoló tényezőket 
(árszínvonal, termékválaszték, minőség, akciók, közelség stb.) még senki nem vizsgálta 
a különböző csatornatípusokra (hipermarket, szupermarket, diszkont, lánchoz tartozó 
üzletek) vonatkoztatva.

Ezek alapján a disszertációm primer kutatásának a célkitűzései:
Az élelmiszer-kiskereskedelmi egységek által alkalmazott marketing döntések elemzé-
se az élelmiszer fogyasztók vásárlói magatartásán keresztül. A meglévő hazai és külföldi 
szakirodalmak elkülönítetten kezelik ezt a két egymással szoros kapcsolatban álló tu-
dományterületet.
A fogyasztók élelmiszer vásárlási szokásainak vizsgálata, és ennek értékelése a hipermar-
ketekben, szupermarketekben, diszkontokban és a lánchoz tartozó kisboltokban.
Javaslattétel egy új modell felállítására, amely fi gyelembe veszi az élelmiszer egységek által 
követett különböző kiskereskedelmi stratégiákat, illetve a fogyasztók elvárásait, igényeit.

A célok elérése érdekében a következő feladatokat tűztem ki magam elé:
•  Az élelmiszer-kereskedelemi egységek marketing mix (termék-, ár-, értékesíté-

si-, kommunikációs politika, telephelyelemzés) elemeivel foglalkozó szakirodal-
mak elemzése.

•  Az élelmiszer vásárlói, fogyasztói valamint üzletválasztási modellek vizsgálata.
•  A magyarországi élelmiszer-, és napi cikk kiskereskedelem változásainak, jelen-

legi helyzetének, struktúrájának, szereplőinek bemutatása.
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•  A hazai élelmiszer-kiskereskedelmi egységek által alkalmazott termék-, ár-, és 
kommunikációs politika megismerése a gyakorlatban, vezetői mélyinterjús vizs-
gálatok alapján.

•  A fogyasztók élelmiszer vásárlási szokásainak megismerése fókuszcsoportos és 
kérdőíves megkérdezéssel.

•  A magyar tulajdonban lévő élelmiszer-kiskereskedelmi láncok ismertségének 
feltárása fogyasztói oldalról.

•  A fogyasztók üzletválasztási döntéseit leginkább befolyásoló tényezők feltárása, 
mely faktorok alapján eldöntik, hogy melyik értékesítési csatornát preferálják az 
élelmiszer és a napi fogyasztási cikkek vásárlásai során.

•  A különböző élelmiszer-kiskereskedelmi egységek által forgalmazott gyártói és 
saját márkás termékek vásárlási gyakoriságának felmérése.

•  A fogyasztók élelmiszer vásárlását befolyásoló különféle értékesítés-ösztönző 
eszközök megismerése, valamint ezen eszközök hatékonyságának mérése a szu-
permarketekben.

A szakfolyóiratok és a különféle piackutatási felmérések túl specifi kusak ahhoz, hogy 
egységes képet alkothassunk belőlük a hazai élelmiszer-kiskereskedelem marketing-
stratégiai eszközrendszerére, vásárlói igényeknek való megfeleltetésére vonatkozóan.

Ezért különösen érdekesnek tűnt számomra az a kérdés, hogy felállítható-e egy olyan 
általános modell, amely megmutatja, hogy a különböző élelmiszer-kiskereskedelmi üz-
letek eltérő termék-, ár-, értékesítési-, és kommunikációs politikája hogyan befolyásolja 
a fogyasztók napi cikkek vásárlási preferenciáját.

A kutatás tudományos vonzerejét fokozta, hogy kvantitatív és kvalitatív módszerek 
használatára egyaránt lehetőséget biztosít.

Az eredeti kutatás, illetve a disszertáció 2003 és 2007 között készült, így a benne ta-
lálható adatok és megállapítások, módszerek ennek fi gyelembevételével értendőek és 
értelmezhetőek. Az eredeti disszertáció fejezeteit formai korlátok miatt erősen le kellett 
szűkíteni, illetve sajnos nem fértek bele mellékletként a fókuszcsoportos, a mélyinterjús 
vizsgálatok eredményeinek részletes bemutatásai illetve a kérdőív kiértékelésével kap-
csolatos gyakoriság táblázatok, a kereszttáblák és a kérdőív bemutatása.
Ez az erősen szűkített újrakiadás a Talentum - Hallgatói tehetséggondozás feltételrend-
szerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP - 4.2.2. B - 10/1 
- 2010 - 0018 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfi nanszírozásával valósult meg, köszönet érte!
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2. A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE

A disszertáció témaköre az élelmiszergazdasági marketing területén két önmagában 
is terjedelmes területet ölel fel, egyrészt az élelmiszer–kiskereskedelemben alkalmazott 
stratégiai módszerekkel, másrészt az élelmiszer fogyasztói-, és vásárlói magatartással fog-
lalkozó nemzetközi és hazai szakirodalmak összegyűjtését, kiértékelését és feldolgozá-
sát igényli.
E fejezetrész, azokat a legfontosabb és legjelentősebb elméleti alapokat mutatja be, ame-
lyek nélkülözhetetlenek a kiskereskedelemben. A gyorsan és állandóan változó élelmi-
szerpiacon a szereplők által alkalmazott stratégiák tudatos megtervezése és kialakítása 
a kiskereskedelmi egységek részéről nélkülözhetetlen stratégiai módszer. 

2.1 A kiskereskedelem fogalmának meghatározása 
A kutatás középpontjában az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek által alkalmazott kis-
kereskedelmi stratégiák állnak, ezért először fontos tisztázni a kiskereskedelem defi níci-
óját, valamint a legfontosabb kiskereskedelmi elméleteket, melyek lényegesen befolyá-
solják az egyes üzlettípusok „életben maradását” a magyar piacon is.
KOTLER (1998) a kiskereskedelem fogalmát a következőképpen határozza meg: mind-
azon tevékenységeket magában foglalja, amelyek az áru, vagy szolgáltatás közvetlen, 
személyes, tehát nem üzleti célú felhasználásra szolgáló értékesítését jelentik a végső 
fogyasztóknak.1

A nagykereskedelem feladata, hogy a termelők vagy gyártók és a végső fogyasztók kö-
zötti minőségi és mennyiségi, időbeli, térbeni távolságokat áthidalja, a kiskereskede-
lem, pedig ennek a vertikális láncnak az egyik eleme.

2.2. A kiskereskedelmi elméletek
Három elmélet magyarázza a különböző kiskereskedelmi típusok váltakozó sikerét, és 
azt a folyamatot, hogy az egyik típus miért váltja fel a másikat. Ez a három elmélet: a 
kiskereskedelem életciklusa (retail life cycle), a kiskereskedelmi kerék elmélete (wheel 
of retailing) és a kiskereskedelmi harmonika (retail accordion).

2.2.1. A kiskereskedelem életciklusa:2

A kiskereskedelmi üzletek is megjelennek a piacon, gyors növekedésnek indulnak, mely-
nek következtében éretté válnak, majd az életciklus végén vagy tartósan jelen marad-
nak a piacon vagy feledésbe merülnek ugyanúgy, mint a termékek. A kiskereskedelmi 
életciklus megmutatja, hogy a különböző kiskereskedelmi egységek életében mennyi 
idő telik el a bevezetéstől a hanyatlásig, illetve, hogy melyik szakaszban legnagyobb a 
növekedés üteme. Megállapítható, hogy az új értékesítési formák életciklusa jelentősen 
lerövidült és nagyon gyorsan érik el az érettség állapotát, szemben a hagyományos ér-
tékesítési formákkal.

1  PHILIP, K. (1998): Marketing menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 615. p.
2  DAVIDSON, W. R. – BATES, A. D. – BASS, S. J. (1976): Retail Life Cycle. Harvard Business Review, 
nov.–dec., 89-96. p. 
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2.2.2. A kiskereskedelmi kerék elmélete:3

BROWN (1990) elmélete szerint az újonnan alakult kiskereskedelmi vállalat kezdet-
ben árcsökkentéssel, alacsony költséggel és alacsony haszonkulccsal működik. Végül a 
kiskereskedő az árubemutatás és a helyszín fejlesztésével, hitel-, szállítás- és eladási 
szolgáltatások biztosításával, valamint a reklámozási kiadások növelésével egyre feljebb 
emelkedik. Így a kiskereskedő fokozatosan eléri, hogy magas költséggel és magas árral 
működjön, ami miatt sebezhetővé válik az új, alacsonyabb árral dolgozó versenytársak-
kal szemben.
Az elméletet sokan vitatták, de az áruházakról, szupermarketekről készült felmérések-
ből azt a következtetést lehet levonni, hogy sokan alacsony áron dolgozó kiskereske-
dőként kezdték, akik az idő múlásával növelték költségeiket, áraikat, ami lehetőséget 
adott arra, hogy új, alacsony árral dolgozó versenytársak jelenjenek meg a piacon, azaz 
a kiskereskedelmi kerék elméletének megfelelő módon fejlődtek.

2.2.3. A kiskereskedelmi harmonika:4

HOLLANDER (1966) elmélete a kiskereskedelmi üzletekben árult termékválaszték szé-
lességére összpontosít, és azt állítja, hogy az egy általános – specifi kus – általános ciklust 
követ. A ciklus elején a kiskereskedő széles áruválasztékot, majd ezt követően egy kon-
centráltabb választékot kínál, és végül ismét kiszélesíti a kínálatát. Az elméletet Hol-
lander a teljes kiskereskedői rendszer evolúciójának fi gyelembevételével fejlesztette ki.
A vegyesboltok széles áruválasztékot kínáltak. Az áruházak azonban már specializál-
tabb árukínálattal rendelkeznek, amely a városiasodás és a lakosság növekedésének kö-
szönhető. Majd a kiskereskedők egyre inkább speciális piaci szegmentumokat kezdtek 
megcélozni, melynek eredményeként létrejöttek az egy termékcsoportra koncentráló 
szakboltok vagy szaküzletek. A szakboltok mellett az élelmiszer–kereskedelmen belül 
is elindult egy szakosodás, amely a szupermarketekből a hipermarketekhez és a bevá-
sárlóközpontokhoz vezetett el.

2.3. A globalizáció hatása
A globalizáció a kiskereskedelmet sem kerülte el. A világ egyre több országában talál-
hatunk bevásárlóközpontokat, hiper – és szupermarketeket, amelyek sok hasonlóságot 
mutatnak elrendezésükben, belső terük kialakításában, kínálatukban, szórakozási lehe-
tőségekben, szolgáltatásokban.
Az európai országok csoportosíthatók, az egyes országok élelmiszer-kereskedelem struk-
túrájának azonosságai alapján. TORDJMAN (1994) a koncentráció, a szervezettség, 
az egy üzletre jutó bevétel, az üzletek átlagos mérete, és az ellátottsági mutatók alapján 
az európai élelmiszer-kiskereskedelmet hagyományos, átalakuló, strukturált, korszerű 
kiskereskedelmi rendszerként írja le.5

3   BROWN, S. (1990): Innovation and Evolution in UK Retailing Th e Retail Warehouse, 
European Journal of Marketing/24, 39-54. p.
4  HOLLANDER, S. C. (1966): Notes on the Retail Accordion, Journal of Retailing/42, 24. p.
5  TORDJMAN, A. (1994): Europesn Retailing: Convergences,Diff erences and Perspectives. France: 
HEC 78351 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 3-38. p.
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BAUER és AGÁRDI (2000) a földrajzi fekvés, elhelyezkedés, vásárlói szokások, a kon-
centráció és az üzletek típusa alapján északi és déli modellt határoznak meg.6

Az északi modellben a hagyományos kis üzletek aránya meglehetősen alacsony, azon-
ban a vásárlások jelentős részét a fogyasztók a szuper- és hipermarketekben, bevásárló-
központokban bonyolítják le. Ez főként Dániára, Norvégiára, Németországra és Svéd-
országra jellemző.
A másik modell a dél-európai országok szokásait mutatja be, tehát ide sorolható Por-
tugália, Spanyolország, Olaszország és Görögország. Ezekben az országokban a nagy 
alapterületű üzletek kevésbé dominánsak, viszont a hagyományos, kis üzleteknek je-
lentős szerepük van.
A szakirodalomban fellelhető előbbi kategorizálások, a Közép- és Kelet-Európában be-
következett rendszerváltás, az országok élelmiszer-kereskedelmi rendszerében megva-
lósult változások és a „nemzetköziesedés” miatt, már nem felelnek meg a valóságnak. 
Például a déli modellbe tartozó Portugália és Spanyolország koncentrációs és üzlethá-
lózati mutatói alapján, inkább az északi modellhez tartozó országokéhoz hasonlítanak.

Európai viszonylatban két élesen elkülönülő modell alakult ki napjainkig. Az egyik 
irányzatot azok a többnyire francia tulajdonban lévő áruházláncok képviselik (például: 
Cora, Auchan), melyek hipermarket jellegű tevékenységet folytatnak.
A német modellben pedig teljes mértékben különbséget lehet tenni a kis és közepes 
boltok, valamint a hipermarketek, a C+C-k és a diszkontok között.

A kiskereskedelem piaci pozíciójának fontos jellemzője a kiskereskedelem koncentrá-
ciója. Az iparági koncentráció a koncentrációs mutatóval mérhető, amely megmutatja, 
hogy a legnagyobb általában az első öt piaci szereplők együttes piaci részaránya hány 
százalék.7

Az élelmiszer-kiskereskedelem koncentrációja alapján a DOBSON CONSUL-
TING8(1999) négy csoportot fogalmazott meg az Európai Unióban:
a) A legnagyobb cégek és üzletek az Egyesült Királyságban, Németországban és Fran-

ciaországban találhatók, és a koncentráció foka magas.
b) Svédországban, Finnországban, Dániában és Hollandiában is magas a koncentrá-

ció foka, a piacokon található üzletek többsége azonban hazai tulajdonban van.
c) Ausztria, Belgium és Írország élelmiszer kiskereskedelmére nagy hatással vannak a 

szomszédos országban meghonosodott kiskereskedelmi egységek, értékesítési csa-
tornák.

d) Olaszországban, Spanyolországban és Görögországban a kiskereskedelem kon-
centrációja alacsony, ezen országokban a hagyományos kereskedelmi szerkezet 
fi gyelhető meg.

6  BAUER, A. – AGÁRDI, I. (2000): Az élelmiszer–kereskedelem fejlődési irányai az Európai Unióban, 
Marketing & Menedzsment, XXXIV (3) 4–7 p.
7  LEHOTA, J. (2001): Élelmiszergazdasági marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 75. p
8  DOBSON CONSULTING (1999): Buyer Power nad its Impact on Competition in the Food Retail 
Distribution Sector School of the European Union, Report prepared for the European Commission
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3. A KISKERESKEDELMI STRATÉGIÁK

3.1. Kiskereskedelmi stratégia meghatározása
Az élelmiszer-kiskereskedelmi egységek annak érdekében, hogy a már meglévő fo-
gyasztóikat megtartsák illetve, hogy új fogyasztókat nyerjenek meg, különböző kiske-
reskedelmi stratégiákat dolgoznak ki. Nem létezik olyan stratégia, amely minden kis-
kereskedelmi egységnek egyaránt megfelel. Minden egyes üzletnek meg kell találnia a 
számára, illetve a fogyasztói számára leginkább megfelelő stratégiát. Ezért a stratégia 
meghatározása a marketing fontos eleme, a megfelelő stratégia kiválasztása a kiskeres-
kedelmi egységek hosszú távú fennmaradását, illetve növekedési lehetőségét szolgálja 
az egyre inkább erősödő élelmiszer-kiskereskedelmi piacon.

LEWY és˙ WEITZ (2004) szerint a kiskereskedelmi stratégia lényege, hogy megmutassa 
a vállalatoknak, hogy az erőforrásaikat hogyan összpontosítsák annak érdekében, hogy 
elérjék az általuk kitűzött hosszú távú célokat. A stratégia kijelöli a vállalkozás célpiacát 
és meghatározza a termékválasztékot, a különböző szolgáltatásokat, amelyek alkalmaz-
kodnak az adott fogyasztói igényekhez.9

Az európai kiskereskedelmi vállalkozások általában két stratégiai megoldás közül vá-
lasztanak, ha nemzetközi piacon kívánnak megjelenni. Az egyik stratégia, amit a kiske-
reskedelmi vállalkozások választhatnak, hogy egy új beruházásként jelennek meg a pia-
con, menedzsment és know-how felhasználásával. Ennek a stratégiának az előnye, hogy 
egy másik országban már jól bevált eszközrendszert alkalmaznak a meghódítani kívánt 
piacon, és ez lehetővé teszi a folyamatos ellenőrzést. Hátránya, hogy ha a vállalkozás 
nem megfelelő alapossággal vizsgálja meg a megcélzott piac külső-, verseny- és belső 
környezetét, akkor elmaradhat a várt siker. A másik stratégiai megoldás, a felvásárlás, 
összeolvadás, amelynek előnye a piac és a fogyasztók reakciójának ismerete. Hátránya 
az önállóság hiánya lehet.

A különböző európai láncok a természetes növekedés. a felvásárlás, a joint venture és a 
franchise stratégiák közül választhatnak, ha egy új piacra szeretnének belépni.10

A természetes növekedés stratégiáját legtöbbször a német cégek választják – Lidl, Aldi, 
Tengelmann, Rewe, Metro -, hiszen ilyenkor nem vásárolják fel a helyi cégeket, hanem 
saját maguk nyitnak üzleteket az adott országban. Ennél a stratégiánál megfi gyelhető, 
hogy néhány hónap alatt olyan nagyszámú üzletet nyitnak, amely biztosítja a gazdasá-
gos működéshez szükséges minimális üzletszámot, szinte attól a naptól kezdve, hogy 
megjelentek az új piacon. Ez a terjeszkedési stratégia mindenképpen megfi gyelhető a 
diszkontok esetében (mass entry).

A kiskereskedelemben, a stratégiai döntéseknél az egyes marketing-mix elemek op-
timális kombinációjának megvalósítására kell törekednie a különféle értékesítési

9  LEWY, M. - WEITZ, B. A. (2004): Retailing Management (5th ed.), McGraw-Hill New York
10  CECILE RIVERAIN (2006): Kelet fele tartanak. Progresszív magazin, XIV (4) 43-44 p.
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csatornáknak, annak ismeretében, hogy ezen elemek (termék, ár, értékesítés, kom-
munikáció)eltérő rugalmasságúak, valamint eltérő stratégiai és taktikai tartalommal 
rendelkeznek.11

A disszertációnak ez a fejezete az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek által alkalmazott 
kiskereskedelmi stratégia egyes döntési területeit elemzi, abból a szempontból, hogy 
milyen eszközöket, és ezeket hogyan célszerű alkalmazni, annak érdekében, hogy egy 
erősen és gyorsan változó piacon a fogyasztói igényeket maradéktalanul ki tudják elé-
gíteni.

3.2. Termékpolitika
Az élelmiszer-kiskereskedelemben a termékpolitika kialakítása során fi gyelembe kell 
venni a termékválaszték szélességére és mélységére, a kereskedelmi szolgáltatásokra, a 
kereskedelmi márkázásra és a kategóriamenedzsmentre vonatkozó legfontosabb kérdé-
seket, témaköröket.
A termékpolitika a marketing-mix többi elemén kívül a kiskereskedelmi üzlet helyét is 
meghatározza a piacon. Az élelmiszer piac helyzetére és a vásárlókra is hatással vannak 
az eltérő egységek választékának szélessége és mélysége, új termékek bevezetése vala-
mint a régi, megszokott termékek módosítása, amely a kereskedelmi üzletek termékpo-
litikájának alapkérdése.

3.2.1. A termékválaszték szélessége és mélysége
A kiskereskedelmi választék – termékvonalak, márkák, szolgáltatások – az értékesítési 
csatornák pozicionálásának egyik legfontosabb eszköze. A gyakorlatban a választék-
politika meghatározásának a legalapvetőbb problémája, hogy a legtöbb élelmiszer-kis-
kereskedelmi egységnek széles választékot kell tartania, annak érdekében, hogy minél 
több és különböző fogyasztói igénnyel rendelkező szegmenset tudjon kielégíteni, mi-
közben a készletgazdálkodás költségeit is fi gyelembe veszi.

KOTLER (1992) a termékválaszték fogalmát úgy fogalmazta meg, hogy mindazoknak 
a termékvonalaknak és egységeknek az összessége, amelyeket egy adott eladó a vásár-
lónak megvételre felkínál.12

A termékszélességen az eltérő rendeltetésű termékek csoportját, míg a termékmély-
ségen az azonos rendeltetésű, de eltérő tulajdonságú termékek összességét kell érteni.
LEHOTA (2001) a szélességen és a mélységen kívül a választék minőségét, KOTLER 
(1992) a választék konzisztenciáját is kiemeli. A választék minősége megmutatja, hogy 
az adott terméktípus alacsony, közepes vagy magas minőségi fokozatba sorolható. A 
választék konzisztenciája azt fejezi ki, hogy a különböző termékvonalak a termelés 
módja, értékesítési csatorna, végső felhasználás szempontjából milyen szorosan kap-
csolódnak egymáshoz.

11  TÖRŐCSIK, M. (1998): Kereskedelmi marketing, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 156. p.
12  PHIPLIP, K. (1992): Marketing menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 386. p.
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3.2.2. A kereskedelmi szolgáltatások
Az egyre szélesebben diff erenciált fogyasztói igények kielégítésére és a szolgáltatások 
színvonalának emelésére új üzletfajták alakultak ki. Az emberek régen inkább olyan 
bolttípusokat részesítettek előnyben, ahol kiszolgálták őket, manapság pedig inkább a 
termékek tömegét, széles választékot árusító üzletekben vásárolnak, ahol a vevő saját 
magát szolgálja ki.

WILLIAM és EILEEN (1982) a hozzáadott érték és az áruválaszték alapján négy pozi-
cionálási stratégiát javasolnak a kiskereskedőknek:13

a) A Bloomingdale’s típusú üzletnél az áruválaszték széles, a hozzáadott érték ma-
gas. Az ide sorolható egységek az üzlet kialakítását, a termék minőségét, a szolgál-
tatást és az image-t tartják a legfontosabbnak.

b) A Tiff any üzlettípus, ahol szűk az áruválaszték, de a hozzáadott érték magas. Az 
ilyen üzletek magas haszonkulccsal működnek, azonban csak kis forgalmat tudnak 
lebonyolítani a speciális, szűk választék miatt.

c) A Kinney Shoe-nak az áruválasztéka szűk és alacsony a hozzáadott érték. Ezek az 
üzletek az áraikat és a költségeiket azért tudják alacsonyan tartani, mert a beszer-
zést, az ellátást, a reklámozást, az elosztást központilag szervezik meg.

d) A K-Mart–nál az áruválaszték széles, a hozzáadott érték viszont alacsony. Ala-
csony haszonkulccsal dolgoznak, amit a nagy forgalommal kompenzálnak, hiszen 
termékeik árát megpróbálják a lehető legalacsonyabb szinten tartani.

A kiskereskedelmi szolgáltatásokat megkülönböztethetjük az alapján is, hogy az érté-
kesítési folyamat mely szakaszához kapcsolódik, milyen a szolgáltatás jellege valamint, 
hogy a vásárlónak jelent-e plusz költséget. Az első szempont alapján értékesítés előtti, 
közbeni és utáni; a második szempont szerint áruhoz vagy termékhez és az értékesítés 
helyéhez kapcsolódó; a harmadik felfogás szerint költségtérítéses és költségtérítés nél-
küli szolgáltatásokról beszélhetünk.

Az élelmiszer–kiskereskedelemben az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal el-
sősorban a non-food osztályokon lehet találkozni. Az értékesítés előtti szolgáltatások 
körébe tartozik az információnyújtás, az előrendelés. Az értékesítés közbeni szolgálta-
tások lehetnek például a méretre igazítás a ruházati osztályon, vagy a hitelügyintézés 
a műszaki osztályon. Az értékesítés utáni szolgáltatások közül a házhozszállítás, össze-
szerelés és az üzembe helyezés emelhető ki.

Az élelmiszereknél termékhez kapcsolódó szolgáltatásnak tekinthető az ajándékcsoma-
golás, melyet elsősorban ünnepek alkalmával alkalmaznak a kiskereskedelmi egységek. 
Az értékesítés helyéhez kapcsolódó szolgáltatásokat a hipermarketekben, szupermar-
ketekben, bevásárlóközpontokban található kulcsmásolással, cipőjavítással, ruhatisztí-
tással foglalkozó kisebb üzletek jelentik, de ide sorolható a bankjegykiadó automata is.

13  GREGOR, W. T. – FRIARS, E. M. (1982): Money Merchandising: Retail Revolution in Consumer 
Financial Service, Cambridge, Mass.: Th e MAC Group
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A fogyasztónak plusz költséget jelent, ha ajándékba szeretne vásárolni egy terméket, és 
ezt szeretné feliratoztatni, például édesség, szeszes ital; de plusz költséget jelenthet az 
ajándékcsomagolás is. Költségtérítés nélküli szolgáltatás az élelmiszer–kiskereskedelmi 
egységekben a bankkártyával történő fi zetés.

3.2.3. A kereskedelmi márkázás
A termékpolitika kialakításában a kereskedelmi márkázással kapcsolatos döntéseknek 
meghatározó szerepük van. Az élelmiszer–kiskereskedelemben a kereskedelmi márkák 
elterjedésének és alkalmazásának fontos oka WORTZEL (1987) szerint az, hogy a leg-
több versenytárs ugyanazokat a termékeket kínálja a fogyasztóknak, és a kiskereskedel-
mi üzletek a megkülönböztetés eszközét látják a kereskedelmi márkázásban.

BAUER és AGÁRDI (2000) – Steenkamp és Dekimpe kutatása alapján (1997) – szerint 
egy kereskedelmi márka rendelkezhet egyrészt, úgynevezett elsődleges márkahűséggel 
(intrinsic loyalty), amely kifejezi, hogy a vásárlók milyen arányát tudja megtartani, 
másrészt azzal a képességgel, hogy a nem márkahű fogyasztók mekkora hányadát tudja 
megszerezni (conquesting power). A kutatás alapján megállapítható, hogy a kereske-
delmi márkáknál a márkahű fogyasztók megtartása volt a jellemző, és nem az új fo-
gyasztók megnyerése. Ez a tendencia nem minden termékkategóriára volt jellemző, 
az „erősen márkázott” kategóriákban a kereskedelmi márkák alacsonyabb részesedését 
fi gyelték meg. Ezek alapján megállapítható, hogy a kereskedelmi márkák azon termék-
kategóriákban lehetnek erősek, ahol nincs nagyon erős gyártói márka, és az innováció sem 
túl gyors, hiszen ha ez a két feltétel teljesül, akkor a gyártói márkák fognak dominálni 
az adott kategóriában.14

3.2.4. A kategóriamenedzsment
A kategóriamenedzsment a különböző termékkategóriákat a vállalat stratégiai üzleti 
egységeként kezeli, valamint a különböző szükségletek alapján összetartozó termék-
csoportok menedzselését jelenti, azaz, az egymást helyettesítő termékeket fogja össze. A 
termékkategóriák meghatározása kiemelkedően fontos a kiskereskedelmi egység ter-
mékpolitikája, hely- és polckialakítása, logisztikájának megszervezése miatt.

Az INSTITUTE OF GROCERY DISTRIBUTION szerint a kategóriamenedzsment „a 
termékcsoportok olyan kereskedelmi stratégiai szövetség alapján való menedzselése, 
amelynek célja az eladások és a profi t maximalizálása a fogyasztók igényeinek minél 
jobb kielégítése alapján”.15

A kategóriamenedzsment egyre szélesebb körben való alkalmazásának okát a szakem-
berek egyrészt az új szemléletmód, az árukategóriákról a fogyasztói kategóriákra való 
áttérés kialakulásában, másrészt a termékek számának folyamatos növekedésében, har-
madrészt a saját márkás termékek „elszaporodásában” látják.

14   BAUER, A. – AGÁRDI, I. (2000): Az élelmiszer-kereskedelem fejlődési irányai az Európai Unióban. 
Marketing & Menedzsment, XXXIV (3) 4- 7 p.
15  PÉNZES, GY-NÉ – LÁSZLÓ, É. (2005): Kereskedelmi marketing, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 100 p.
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Ahhoz, hogy a kategóriamenedzsmentet egy vállalkozás sikeresen alkalmazza a gya-
korlatban, mindenek előtt fel kell mérni az adott piacon a fogyasztói igényeket, mert 
ezen információk alapján kell kialakítani a kategóriát. Itt elsősorban a különböző vá-
sárlói magatartáselemzésekre, vásárlás előtti és vásárlás utáni fogyasztói interjúkra, a 
vállalatvezetők mélyinterjús megkérdezésére kell gondolni. Ezen kívül a kiskereskedel-
mi egységnek együtt kell működni a gyártóval, rendelkezésére kell bocsátani a forgal-
mára, a kategóriába tartozó termékekre vonatkozó adatokat, valamint el kell fogadni a 
kutatási módszereit, technikáit. A vállalkozásnak megfelelő információs rendszert kell 
kialakítani, ami természetesen illeszkedik a kategóriához.

A kategóriamenedzsment megvalósításának többlépcsős folyamata:
a) A kategória meghatározása
LEHOTA (2001) az alábbi fontos tényezőket sorolja fel egy termékkategória 
meghatározásához:16

•  A kategórián belül és a kategóriák között a terméktulajdonságok és jellemzők 
mérése – azonosságok, eltérések.

•  A termékjellemzők relatív fontosságának meghatározása – fogyasztói maga-
tartás szempontjából.

•  A kategóriák között és a kategóriákon belül a választék defi niálása – például: 
alkategória, márkaválaszték stb.

•  Impulzusvásárlások megoszlása a vásárlásokon belül, valamint az adott ter-
mékcsoporthoz fűződő eladás-ösztönzési eszközök szerepe és hatása.

•  Értékesítés időbeni alakulása és a szezonalitás.

Az élelmiszereknél a termékkategóriák hierarchikus rendszere alapján megkülönböz-
tethetünk egymástól termékkategória-csoportot, termékkategóriát, termék-alkategóri-
át és raktározási egységet.17

b) A kategória szerepének, céljának kitűzése
Az ACNielsen Piackutató cég 4 termékkategóriát elemez az értékesítésben betöltött 
szerepük alapján. 
A céltermékek az élelmiszer-kiskereskedelemben megtalálható kategóriák 5-7 százalé-
kát alkotják. Ebbe a csoportba a minőségi termékek tartoznak, melyek alapvető funkci-
ója az üzlet profi ljának meghatározása. Ezeket a termékeket a vásárlók egy adott üzlet-
ben vásárolják meg, leginkább a termékhez kapcsolódó szolgáltatások miatt.
A rutintermékek a mindennapi igényeket elégítik ki, melyeket rendszeresen és viszony-
lag nagy mennyiségben vásárolnak a fogyasztók. Az összes élelmiszer kategória 55-60 
százaléka tartozik ebbe a csoportba.
A szezonális termékek mindig egy adott témakörhöz kapcsolódnak, mellyel a kiskeres-
kedők célja a szezonális kereslet versenyképes kielégítése. A kategóriák 15-20 százaléka 
sorolható a szezonális termékek csoportjába.

16   LEHOTA, J. (2001): Élelmiszergazdasági marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 157–158. p.
17  LEHOTA, J. (2001): Élelmiszergazdasági marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 158. p.
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A kényelmi termékeket a fogyasztók az eladótéri kommunikációs eszközök hatására vá-
sárolják meg. Ebbe a csoportba a kategóriák 15-20 százaléka tartozik.
c) A kategória elemzése, értékelése
A kiskereskedők szempontjából a kategória értékelését több szempontból is érdemes 
megvizsgálni:

•  Milyen az adott kategória növekedési lehetősége? – Új kiszerelés, új csomagolás, 
új ízek bevezetése eredményez-e növekedést?

• Mekkora az adott kategória részesedése az értékesítésben?
•  A piac szereplői milyen szempontok alapján választják az adott kategóriát? – 

profi tabilitás
• Mekkora szerepe van a saját márkás termékeknek az adott kategórián belül?

d) A kategória stratégiájának kidolgozása
Ebben a fázisban DANKÓ alapján a vállalkozások a következő lehetséges stratégiák 
közül választhatnak18:

•  Forgalomnövelő stratégia: ez irányulhat csak az adott kategória, valamint az 
egész üzlet forgalmának növelésére is.

•  Vásárlói kosár növelése: egy vásárlás alkalmával elköltött pénzösszeg növelésére 
irányul, amely ugyancsak vonatkozhat egy adott kategóriára és az egész üzletre is.

•  Területvédő stratégia: az adott kategóriába tartozó termékek pozíciójának meg-
védése a cél.

•  Profi tgeneráló stratégia: ennek a stratégiának a középpontjában a magas profi t-
tartalmú termékek értékesítése, vagy a termékek profi ttartalmának növelése áll.

•  Készpénzgeneráló stratégia: ebben az esetben olyan akciókat alkalmaznak a 
vállalatok, amelyek készpénzforgalmat generálnak.

•  Érdeklődésfelkeltő stratégia: célja a fogyasztók fi gyelmének felkeltése a “soha 
vissza nem térő lehetőségre”.

•  Image építő stratégia: a vállalkozás arculatának, pozitív hírnevének kialakításá-
ban játszik döntő szerepet.

e) Ellenőrző lista kialakítása
f) Taktikák kidolgozása
Ebben a fázisban azokat a különböző eszközöket kell meghatározni (szortiment, árazási 
technikák, promóciók), amelyekkel a vállalkozás elérheti az adott kategória kitűzött 
céljait.

g) A terv végrehajtása
h) Monitoring és ellenőrzés

A kategóriamenedzsment alkalmazása sok kiskereskedelmi egységben – elsősorban a 
magán kereskedőknél – nem valósulhat meg, például az erőforrások, az információs 
rendszer, a szükséges szaktudás hiánya miatt.

18  DANKÓ, L. (É.n.):Értékesítés, Lektorálatlan kézirat, Miskolci Egyetem, 153. p.
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3.3. Árpolitika
A kiskereskedelmi vállalkozások megfelelő árképzésének kialakítása a kiskereskedelmi 
stratégia kulcsfontosságú pozicionálási eszköze. A kiskereskedelmi árak megállapítá-
sakor feltétlenül fi gyelemmel kell lenni a kiskereskedelmi egység célpiacára, termékvá-
lasztékára, kiegészítő szolgáltatásaira és a versenytársakra. Az ár az egyetlen rugalmas 
tényező a marketing-mix elemek között, hiszen gyorsan megváltoztatható, nem úgy, 
mint például a termékszerkezet, a termékjellemzők.

A kereskedelmi vállalkozások árpolitikai döntésében a legfontosabb annak eldöntése, 
hogy az ár és a minőség vonatkozásában hová pozicionálja magát a kiskereskedelmi egység.19

Az ár/minőség kapcsolatrendszerére épülő stratégiai lehetőségeket több tényező befo-
lyásolja. Ezeket a stratégiai lehetőségeket a célpiac jellege, a termék életciklus szakasza, 
az újravásárlási hajlandóság éppúgy befolyásolja, mint a versenytényezők.
LEHOTA (2001) által összefoglalt ár/minőség stratégiákat az 1. táblázat mutatja be.

1. táblázat Ár-minőség stratégiák

Ár/minőség Magas ár Közepes ár Alacsony ár
Magas minőség Prémiumstratégia Behatolási stratégia

(akciós stratégia)
Ár stratégia

(akciós stratégia)

Közepes minőség Felülárazási stratégia Minőség stratégia Érték stratégia
(akciós stratégia)

Alacsony minőség Üss és fuss stratégia
(rabló stratégia)

Selejttermék stratégia
(rabló stratégia)

Olcsó termék 
stratégia

Forrás: LEHOTA JÓZSEF (2001): Élelmiszergazdasági marketing, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 277. p.

Az egyre erősödő versenyhelyzetben, az élelmiszer-kiskereskedelmi egységek közötti 
„öldöklő harcban” két szélsőséges esetről szükséges említést tenni.
Az olcsó termék stratégiánál, melyet a hipermarketek (Tesco, Auchan), diszkontok 
(Penny Market, Lidl) követnek, nagy szerepe van az árversenynek (a konkurens cégek 
árainak szinte mindennapos fi gyelése). Ezzel a stratégiával elsősorban azokat a fogyasz-
tókat szeretnék elérni, akik az ár alapján vásárolnak (ár-érzékeny vásárlók), illetve haj-
landóak nagyobb távolságot is megtenni az alacsonyabb árak miatt.
A prémiumstratégiát az Interspar és a Cora hipermarket, a szupermarketek (Spar, 
Match) és a kisebb lánchoz tartozó üzletek (Reál, Coop, CBA) részesítik előnyben, hi-
szen ebben az esetben a termékminőség dominál, valamint a fogyasztók márkaérzéke-
nyek, márkahűek.
Az élelmiszer–kiskereskedelmi egységek által alkalmazott árstratégiai döntéseknél ki-
emelkedő szerepet töltenek be az úgynevezett promóciós árképzési technikák.
MULHERN (1997) szerint a kiskereskedelemben kétféle promóciós árképzési straté-
giát alkalmazhatnak a vállalkozások, az egyik a „mindennap alacsony árak” (Everyday 
Low Pricing, EDLP), a másik a „magas-alacsony árak” (High/Low) stratégiája.20 

19   REKETTYE, G. (1999): Ár a marketingben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 229. p.
20  MULHERN, F. J. (1997): Retail Marketing From Ditribution to Intergration. International Journal of 
Research in Marketing, Vol. 14., 103-124. p.
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KOTLER (1991) a promóciós árképzési technikák között említi meg a reklámárat, az 
alkalmi árat, a pénzvisszatérítést, az alacsony kamatú részletfi zetést és a lélektani áren-
gedményt.
REKETTYE (1999) a veszteségvezető árazást, az árleszállításokat, az árengedményeket 
valamint az árakciókat, GYENGE et al. (2004) a többszörös árképzést, az egyszerű ár-
leszállítást, a kuponos vásárlást emeli ki.
Ezek közül az árképzési módszerek közül csak a legfontosabbak részletezésére tér ki a 
disszertáció.

Az EDLP (Everyday Low Pricing) stratégia a kiskereskedelemben alkalmazható árstra-
tégia kiemelkedő része. Ezt a stratégiát a kiskereskedelmi árak által úgy alakították ki, 
hogy alapját a „mindennapi alap ár” határozza meg, amely az általános ár és a diszkont 
ár között helyezkedik el. Az EDLP stratégia az ár-érzékeny, könnyen helyettesíthető ter-
mékek esetében alkalmazható.
Az EDLP stratégia legfőbb előnye abban mutatkozik meg, hogy jelentős megtakarí-
tást lehet elérni, mert a vásárlók előre látják a vásárlás költségeit. Egyrészt alacsonyabb 
fi x költségeket, másrészt kevesebb raktározási költségeket és harmadrészt alacsonyabb 
reklámozási költségeket jelent a kereskedelmi vállalkozásnak.
REKETTYE (1999) a stratégia lényegét úgy határozza meg, hogy a kiskereskedő nem 
csak egy vagy két hétig tudja az adott terméket akciós áron értékesíteni, hanem a szál-
lítóval egyeztetve minimum egy hónapig kínálhatja akciós, azaz alacsonyabb áron.21

A „mindennap alacsony árak” stratégiáját a gyakorlatban a Wal-Mart honosította meg, 
annak érdekében, hogy az ár-érzékeny vásárlók igényeit is ki tudja elégíteni, csökkentse 
ezáltal a reklámozási költségeket és kiküszöbölje a keresleti hullámzásokat. A „minden-
nap korrekt árak” elnevezés lenne a szakszerűbb, ami azt jelenti, hogy minden kiske-
reskedőnek azt kellene szem előtt tartania, hogy kialakítsa a szokásos árait, oly módon, 
hogy az vonzó legyen a fogyasztói piacnak, és pontosan tükrözze a merchandising-et, 
a vevő szolgálatot, a bolti légkört stb., vagyis amit a kiskereskedő a vásárlónak kínál. 
Ezekből a vásárlói előnyökből adódik, hogy a vásárlók mindennap korrektnek fogják 
érezni az árakat az adott kiskereskedelmi egységben.22

A High/Low árstratégia lényege, hogy a kiskereskedelmi egységek magasabb árakon 
értékesítik a termékeiket, annak érdekében, hogy növeljék a forgalmukat, de időlegesen 
a tartósan alacsony ár alá csökkentik a termékek árait különböző ösztönző kampányok 
segítségével. A stratégia előnye, hogy a kiskereskedelmi üzlet különböző árérzékenysé-
gű célcsoportnak is értékesítheti ugyanazt a terméket, ezáltal felkelti az érdeklődést a 
termék iránt, megmozgatja az árukészletet, valamint a termék minősége és a termékhez 
kapcsolódó szolgáltatás hangsúlyozása kerül előtérbe.

A veszteségvezető árazás (loss-leader pricing) lényege, hogy a kiskereskedelmi egy-
ségben kiválasztanak egy vagy néhány terméket, melynek árát a megszokottnál vagy 
tartósan, vagy átmenetileg alacsonyabban állapítják meg, azért, hogy a kedvező és ala-
csonyárra felfi gyeljenek a vásárlók és ezáltal az adott termékcsaládra vagy magára a 

21  REKETTYE, G. (1999): Az ár a marketingben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 239. p. 
22  JOEL, R. E. – BARRY, B. (2002): Pricing and Small Retailers: Questions to Consider 
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kiskereskedelmi egységre is. Ennél az árazási technikánál nagyon körültekintően kell 
kiválasztani a terméket vagy termékcsaládot. Fontos, hogy a kiválasztott termék ismert 
legyen a vásárlók körében; ne csak magát a terméket, hanem annak árát is ismerjék a 
vásárlók; alacsony árú termék legyen; könnyen összehasonlítható legyen a versenytár-
sak termékeivel; az adott kiskereskedelmi egységben elkülönülten helyezkedjen el az 
egység által értékesített hasonló termékektől. A nagyobb alapterületű élelmiszer–kis-
kereskedelmi egységek, például hiper- vagy szupermarketek egy egész árurészleget is 
kiválaszthatnak veszteségvezető áras terméknek.
Ennek az árképzési technikának a legfontosabb előnye, hogy alkalmazásával növelhető 
a kiskereskedelmi egység forgalma, hiszen a vásárlók nem csak a veszteségvezető ter-
mékeket fogják megvásárolni, ha már egyszer betértek az üzletbe, hanem a magasabb 
áron értékesített termékeket is. A hátránya viszont, hogy az alacsony árhoz a vásárlók 
alacsonyabb minőséget, színvonalat társíthatnak, és a versenytársak reakciói erős ár-
versenyt indíthatnak el.

A többszörös árképzés lényege, hogy a kiskereskedelmi egység úgy határozza meg a ter-
mék árát, hogy nagyobb mennyiség esetén a vásárló kedvezőbb áron vásárolhatja meg 
a terméket, mintha csak egy darabot vásárolna. Tehát az árképzés abból az alapelvből 
indul ki, hogy a kiskereskedelmi egység alacsonyabb árat kínál abban az esetben a fo-
gyasztónak, ha egy adott mennyiséget hajlandó megvásárolni. Ezt az árképzési techni-
kát alkalmazzák a Cash and Carry üzletek.

Reklámárat a nagyobb alapterületű kiskereskedelmi egységek a mindennapi gyakorlat-
ban sokszor alkalmaznak, annak érdekében, hogy forgalomnövekedést érjenek el egy 
ismert márkájú termék árának leszállításával.

3.4. Értékesítési politika
A marketing annak jegyében integrálja a vállalati működést, hogy a vállalat a fogyasztó 
számára a versenytársakénál elfogadhatóbb termékkel jelenjen meg a piacon.
Az értékesítési politika központi kérdése: hogyan juthat el a termék vagy szolgáltatás a 
leghatékonyabb úton, s módon a végső fogyasztóhoz.
Miként azt SPECHT (1988) megfogalmazta: „A gyártó számára kérdésként vetődik fel, 
hogy vajon saját maga végezze-e el a disztribúciós feladatokat, vagy engedje át azt az 
erre specializált kereskedőknek, disztribútoroknak.
A válasz: ha a termelő más vállalkozásoknál hatékonyabban tudja ellátni az értékesítési 
feladatokat, és ebből előnye származik, akkor célszerű a saját értékesítés. Ha a feltétel 
nem teljesül, közvetítőt vagy közvetítőket kell bekapcsolni.”23

STERN és EL-ANSARY (1996) a következőképpen defi niálják az értékesítési csatorna 
vagy marketingcsatorna fogalmát: önálló szervezetek olyan csoportja, amelyek abban a 
folyamatban vesznek részt, amelynek eredményeként a termék vagy szolgáltatás hasz-
nálatára vagy fogyasztására rendelkezésre áll.24

23  DAVID, J. (1998): Európai marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 486.p.
24  STERN, L. W. – EL-ANSARY, A. (1996): Marketing Channels, 5. kiadás, Upper sadle River, NJ: Pren-
tice Hall, 5-6. p.
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3.4.1. A fogyasztói értékesítési csatornák modelljei
Különböző termékeknek – fogyasztói, ipari, szolgáltatási – különböző hosszúságú csa-
tornára van szüksége ahhoz, hogy eljusson a végső fogyasztóhoz, felhasználóhoz. Az 
ipari és a szolgáltatási csatornák rövidebbek, mint a fogyasztási cikkek csatornái, ami 
azzal magyarázható az ipari csatornák esetében, hogy a végső fogyasztók száma jóval 
kisebb, a termékek összetettebbek, szoros gyártó–vevő kapcsolat fi gyelhető meg, föld-
rajzilag koncentráltabbak az ipari fogyasztók. A szolgáltatási csatornáknál ezzel szem-
ben azért rövidebbek, mert a szolgáltatások nem kézzelfoghatóak és nagy szerepe van a 
személyes kapcsolatnak az értékesítésben.
Az első elosztási csatornát zérószintű-, rövid-, közvetlen értékesítési csatornának nevez-
zük, melynek lényege, hogy a gyártó közvetlenül a végső fogyasztónak értékesíti a ter-
mékét. A legklasszikusabb közvetlen értékesítési forma, amikor a piacokon a termelők, 
őstermelők saját termékeiket kínálják a végső fogyasztóknak. Ugyanakkor ide tartozik 
a háztól házig módszer, a lakásokon történő értékesítési bemutató, a postai megrende-
lés, a tele-marketing, a tévémarketing, a saját márkaboltban történő értékesítés is.
A második mód az egyszintű értékesítési csatorna, amely egyetlen közvetítőt, mégpedig 
a kiskereskedőt foglalja magában. Elsősorban a gyorsan romló élelmiszerek értékesíté-
sénél gyakori ez a forma (tej, hús, kenyér).
A harmadik értékesítési módot klasszikus útnak, centralizált értékesítési módnak, két-
szintű csatornának is nevezik, melyben a nagy- és kiskereskedő, mint közvetítők te-
vékenykednek. A kiskereskedők, például a kis élelmiszerüzletek, ebben az esetben 
gazdaságilag ésszerűbbnek tartják azt, hogy nem közvetlenül a gyártótól, hanem a 
nagykereskedőtől vásárolnak, hiszen csak korlátozott mennyiségben képesek rendelni. 
A nagykereskedő ezzel szemben a gyártótól nagy tételben tud vásárolni, majd kisebb 
tételben el tudja adni a kiskereskedőknek. A centralizált értékesítési mód előnye, hogy 
a készletek mozgása jól áttekinthető és a kiskereskedelem képes a piaci szegmentumok 
igényeihez igazodni, mert az elosztás földrajzilag diff erenciáltan történik. A hátránya, 
hogy meglehetősen merev és az áru útja hosszú, ami többletköltségekkel jár. Leginkább 
a tömegfogyasztási cikkek értékesítésénél alkalmazható, mert az élelmiszerüzletek sok 
termelő széles áruválasztékát kínálják, ami megköveteli a logisztikai feladatok gazda-
ságossá tételét.
Az utolsó csatorna a háromszintű csatorna, amely három közvetítőből: az ügynökből, a 
nagykereskedőből és a kiskereskedőből áll. Az ügynök olyan közvetítői kereskedő, aki 
nem válik árutulajdonossá, csak összehozza a gyártót és a fogyasztót, tehát a gyártó a 
forgalom növelése érdekében alkalmazza őt.25 Kétféleképpen kapcsolódhat az értékesí-
tési csatornába: vagy a termelő és a nagykereskedő, vagy a nagykereskedő és a kiskeres-
kedő között áll. A vállalatok általában a külföldi piacon való megjelenéskor alkalmaz-
zák ezt a hosszú csatornát.

3.4.2. A közvetítők funkciói
Az értékesítési csatorna típusának kiválasztása előtt a vállalatnak el kell dönteni, hogy 
közvetlenül a végső fogyasztónak vagy felhasználónak adja-e el termékét vagy szolgál-
tatását, vagy az értékesítési tevékenységek egy részét közvetítőkre ruházza át. Ahhoz, 

25  DAVID, J. (1998): Európai marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 394. p.
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hogy ezt a döntést meg tudja hozni, a közvetítők alapvető funkcióit kell megismerni, 
melyek JÓZSA (2001) szerint kilenc csoportba sorolhatók:26

a) Keresletösztönzés, piacbefolyásolás: A közvetítőknek nagy szerepük van abban, 
hogy reklám, személyes eladás formájában meggyőzzék a vásárlókat az adott ter-
mék megvásárlásának szükségességéről.

b) Szállítás: A termékeknek a gyártási helytől a megvásárlási helyig történő eljutta-
tását jelenti.

c) Raktározás: Ha a termelés és a fogyasztás időben elkülönül, akkor szükség van 
raktárkészlet kialakítására.

d) Komissiózás – adagolás: A gyártók általában nagy mennyiségekben értékesítenek, 
míg a vásárlók kisebb mennyiségben vásárolnak. A közvetítők a nagyobb tételben 
megvásárolt termékeket, kisebb tételekben képesek értékesíteni a nagy- és kiske-
reskedőknek.

e) Informálás: A közvetítők információkat tudnak továbbítani a gyártóknak és a fo-
gyasztóknak, mert a gyártókkal és a fogyasztókkal is állandó kapcsolatban vannak, 
és tudják, hogy milyen termékre van igény és mire nincs.

f) Szakosodás: Vannak olyan közvetítők, akik csak a termelésre vagy az értékesítésre 
koncentrálnak.

g) Kockázatviselés: A közvetítőknek többféle kockázatot kell vállalniuk az értékesítés 
során. Ilyen kockázat lehet, ha nem fi zetnek, ha nagyobb mennyiséget rendelnek, 
mint amennyit értékesíteni tudnak stb.

h) Finanszírozás: Az áru eladása és az ellenérték kifi zetése nem esik egybe, amelynek 
megkönnyítésében a közvetítők nagy szerepet játszanak.

i) Csere megkönnyítése: Amennyiben három gyártó és vevő van jelen, akkor a kö-
zöttük lévő adásvételek száma csökkenthető, ha közvetítőket alkalmazunk. Közvet-
len disztribúciónál a három gyártó a közvetlen marketing segítségével kívánja el-
érni a három vevőt, aminek eredményeként kilenc kapcsolat jön létre. Ha a három 
gyártó a közvetítővel működik együtt, tehát ő van kapcsolatban a három vevővel, 
aminek az eredménye, hogy csökken az elvégzendő munka mennyisége, azért mert 
így csak hat kapcsolat jön létre.

Az értékesítési csatornában a közvetítők alkalmazásának fő oka, hogy az árukat hatéko-
nyabban tudják a célpiacok számára széles körben megvásárolhatóvá tenni.
STERN és EL-ANSARY szerint: „A közvetítők mederben tartják az árukat és szolgálta-
tásokat. Erre a folyamatra szükség van ahhoz, hogy kiegyenlítsük a különbséget a javak 
és szolgáltatások termelői választéka, és a fogyasztók által igényelt választék között. A 
diszkrepancia abból fakad, hogy a gyártók általában a javak korlátozott választékát ál-
lítják elő nagy mennyiségben, miközben a fogyasztók általában csak korlátozott meny-
nyiséget, de széles választékot kívánnak.”27

26  JÓZSA, L. (2000): Marketing, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 201-202. p.
27  STERN, L. W. – EL-ANSARY, A.(1996): Marketing Channels, 5. kiadás, Upper sadle River, NJ: Prin-
tice Hall, 5-6. p.
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3.4.3. Az értékesítés intenzitása
JÓZSA (2000) az értékesítés intenzitásának azon eladási pontok számát és sűrűségét 
tekinti, amelyeken a termék megvásárolható.28

A gyártók és a közvetítők – ügynök, nagykereskedő, kiskereskedő – három forgalmazá-
si politika közül választhatnak:
Az intenzív elosztás célja, a piac telítettségének biztosítása úgy, hogy a vállalat a ter-
mékeit és szolgáltatásait annyi üzletben értékesíti, amennyiben lehetséges. Az élelmi-
szerek, a napi háztartási vegyi áruk, a kozmetikai cikkek, a dohányipari termékek, az 
italok, az újságok, a csokoládék stb. kerülnek ily módon értékesítésre, mert a gyártó 
tisztában van azzal, hogy hiány esetén a vevő hajlandó lesz a termék helyettesítésére, 
ami maga után vonhatja azt, hogy a vevő a későbbiekben is már a másik márkához fog 
ragaszkodni. A vásárlók ezeket a napi tömegcikkeket a lakóhelyük közvetlen közelében 
található üzletekben vásárolják meg.
A szelektív elosztás által is elérhető a piac telítettsége, ha a gyártó meghatározott számú 
üzletet/szaküzletet alkalmaz termékei értékesítéséhez egy adott földrajzi területen belül. 
A kiskereskedelmi üzletek előnyben részesítik ezt a formát, mert csökkenti a versenyt. 
Minden olyan terméket szelektív elosztási csatornán keresztül értékesítenek, amelyek 
eladás után szolgáltatást igényelnek, például fényképezőgép, számítógép, kozmetikai 
szer, illatszer, audio- és videokészülék, ahol a vevők hajlandóak a termék kiválasztása 
előtt a szaküzletekben körbenézni, információkat gyűjteni a termék árára vonatkozóan, 
hiszen a magas minőség magas árral párosul.
Az exkluzív, kizárólagos elosztásnál a gyártó speciális utat választ terméke forgalmazá-
sához, például egy földrajzi területen csak egyetlen nagykereskedőt vagy kiskereskedőt 
alkalmaz, ha különleges minőségű, magas árú termékeket kínál. Az első esetben a gyár-
tó kizárólagos értékesítési jogot biztosít a kereskedőnek, például a gépkocsikat értéke-
sítik ilyen módon. A különleges minőségű, magas árú termékeknél azért választják az 
exkluzív értékesítést, mert így van lehetőség a megfelelően mély választék kialakítására, 
és a választék összehasonlítására. A ritkábban vásárolt termékeknél kiválóan alkalmaz-
ható forma, például szőrmék, antikvitások, műalkotások.

3.4.4. Telephelyelemzés
Egy élelmiszer-kiskereskedelmi egység telephelyének megválasztása, kiválasztása stra-
tégiailag nagyon fontos döntés, ugyanis a telephely stratégiai előnyt jelenthet a kiske-
reskedelmi egységnek, és a fogyasztók szempontjából is nagyon fontos tényező az üzlet 
megközelíthetősége, minél könnyebb elérhetősége. A telephely az üzlet vonzáskörzeté-
be tartozó fogyasztók körét és számát is jelentősen befolyásolja, meghatározza.
A telephely a vállalkozás szempontjából mikroökonómiai fogalom, melyet azért fontos 
hangsúlyozni, mert a rendszerváltás óta a kiskereskedelemben nagyszámú vállalkozá-
sok szűntek meg, elsősorban azért, mert a telephelyüket rosszul választották meg.

28  JÓZSA, L. (2000): Marketingstratégia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 247. p.
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A szakirodalomban több szerző is foglalkozik telephelyelméletekkel, melyek közül a 
HOTELLING-féle (1929) minimális különbség elvét (Principle of Minimum Diff eren-
tiation), és a Kiskereskedelem Gravitációs Törvényét célszerű kiemelni.

A minimális különbség elvben, Hotelling a lineáris városmodelljében a telephely op-
timális választását elemzi. Mindegyik telephely reprezentálja mindegyik vásárlói pre-
ferenciát, és a telephely telepítésének a kiválasztása a termékdiff erenciálás mértékétől 
függ. A modellben két profi tmaximalizáló eladó van jelen, akik homogén terméket ér-
tékesítenek, nulla előállítási költség mellett, a kereslet teljesen rugalmatlan, a fogyasz-
tók eloszlása egyenletes, valamint az üzletválasztás egyetlen alapja az ár. A két eladó 
egységnyi szakaszon (melynek hosszát Hotelling egynek határozta meg, amiből le kell 
vonni az általános veszteséget) az A és a B pontban helyezkedik el, úgy, hogy a bal 
végtől és a jobb végtől egy pontban találhatók meg. A modell azt feltételezi, hogy ha az 
A eladó el szeretné mozdítani a telephelyét, akkor csak úgy képes a profi tját maximali-
zálni, ha az üzletét a B eladó mellé telepíti. Minél közelebb kerül a két eladó üzlete egy-
máshoz, annál jobban fognak közelíteni egymáshoz a két üzletnek az árai és a profi tja 
is. A modellben akkor alakul ki egyensúlyi állapot, ha már egyik eladó sem tudja tovább 
növelni profi tját az árak változtatásával.

Reilly Kiskereskedelem Gravitációs Törvénye megmutatja, hogy egy adott város vonzá-
sának milyen erősségei vannak a közelben élő fogyasztók számára. A Törvény megha-
tározza, hogy két kereskedelmi centrumnak, A és B városnak egy köztük fekvő X tele-
pülésre gyakorolt vonzó hatása egyenesen arányos A és B városok lakosságszámával, és 
fordítottan arányos az X településtől való távolságuk négyzetével. 29

TÖRŐCSIK (1998) a Gravitációs Törvény következményeit a következőképpen foglalja 
össze:30

• A vásárlók száma a bevásárlási központtól mért távolság növekedésével csökken.
•  A vásárlók száma növekvő a bevásárlási központban megtalálható áruk választé-

kának nagyságától függően.
•  A vásárlók ragaszkodása egy bevásárlóközponthoz más bevásárlóközpontok nö-

vekvő versenyképességének arányában csökken.

A Törvény azonban számos tényezőt nem vesz fi gyelembe, így például az eltérő jövedel-
mi szinteket, a két város eltérő kiskereskedelmi szerkezetét, a két városban és vonzás-
körzetében élő fogyasztók eltérő fogyasztói szokásait, preferenciáit.

3.5. Marketingkommunikációs politika
A kommunikációs politikán belül egyrészt az eladáshelyi reklámok, másrészt a keres-
kedőket vásárlásra ösztönző eszközök kapcsolódnak szervesen a témakörhöz. A fo-
gyasztókat ösztönző eszközöket az élelmiszer fogyasztók vásárlását befolyásoló fejezet 
részletezi.

29  GYENGE, B. et al. (2004): Kereskedelmi marketing, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalom-
tudományi Kar, Gödöllő, 91. p.
30  TÖRŐCSIK, M. (1998): Kereskedelmi marketing, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 81. p.



23

Az eladáshelyi reklám (Point of Sales Advertising) az eladás helyéhez kapcsolódik, fi -
gyelemfelkeltő, tájékoztató, közvetlen eladást segítő eszközök összefoglaló elnevezése.31 
A kiskereskedelmi egységek által alkalmazott eladáshelyi reklámok abban az esetben 
lehetnek eredményesek és hatásosak, ha tartalmilag és formailag szervesen, illetve in-
tenzíven kapcsolódnak az egységek által alkalmazott más tömegkommunikációs rek-
lámokhoz, például televíziós-, rádiós-, közterületi stb. kampányhoz. Ugyanakkor az 
eladás helyén történő reklámozásnak fel kell erősíteni a fogyasztó által más kommuni-
kációs csatornán korábban már észlelt tartalmat és formát.

A kiskereskedők által alkalmazott eladáshelyi reklámok elterjedésének legfontosabb 
okai az élelmiszer–kiskereskedelem területén:32:

•  A fogyasztókat a mai világban a kiskereskedők rengeteg tömegkommunikációs 
eszközzel eljuttatott információkkal “bombázzák”, melyeket nem képesek tartó-
san megjegyezni. Fontos, hogy az eladás helyén különféle eszközökkel erősít-
sék a kiskereskedők a fogyasztók emlékezeti hatását.

•  A fogyasztóknak szükségük van arra, hogy a legfontosabb és a leglényegesebb 
információkat akkor kapják meg, amikor közvetlenül találkoznak a termékkel, 
áruval. 

•  Egyre inkább növekszik az új, valamint a helyettesítő termékek száma a kiske-
reskedelem területén.

A kiskereskedők többféle eladáshelyi reklámeszköz közül választhatnak, annak érde-
kében, hogy növeljék a forgalmukat. Egyik lehetősége a merchandising alkalmazása; a 
másik funkciója a vásárlási élmény növelése (display, attrap, wobbler stb.); a harmadik 
lehetőséget pedig a technika rohamos fejlődése biztosítja (hangos padlómatrica, illat- 
vagy aromamarketing, hangos polc-display stb.).

BLATTBERG és LEVIN (1987) a kereskedelmi promóciókat speciális ösztönző eszkö-
zöknek tartják, amelyeket a gyártó nyújt az értékesítési csatorna szereplőinek, abból a 
célból, hogy a kiskereskedő továbbadja a fogyasztóknak az árengedményt, az áru meg-
felelő elhelyezést kapjon az üzletben illetve, hogy reklámozza a saját termékét.33

A kiskereskedőket ösztönző eszközök közül BLATTBERG és NESLIN (1990) a követ-
kezőket emeli ki:34

•  Ingyenes termékek: meghatározott termék megvásárlása esetén a szállító ingyen 
terméket ad a kiskereskedőnek.

•  Kooperatív reklámengedmény: a szállítók gyakran hozzájárulnak a kiske-
reskedők reklámköltségeihez. A kiskereskedőnek azonban igazolnia kell a 
szállító felé, hogy a hirdetés az előzetes közös megállapodás alapján történt.

31  FAZEKAS, I.– HARSÁNYI, D. (2001): Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadé-
mia, Budapest, 199. p.
32  SÁNDOR, I. (2000): A marketingkommunikáció kézikönyve, Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem, Budapest, 161-162. p.
33  BLATTBERG, R. C. - LEVIN, A. (1987): Modelling the Eff ectiveness and Profi tability of Trade Pro-
motions. Marketing Science, Vol. 6., No. 2. (Spring), 124-146. p.
34   BLATTBERG, R. C. - NESLIN, S. E. (1990): Sales Promotion. Concepts, Methods and Strategies. 
Princes Hall, Englewood Cliff s, New Yersey
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•  Kihelyezési engedmény: a gyártók elvárják a kiskereskedőktől azt, hogy a ke-
reskedelmi promócióba bekerülő termékeket külön – fi gyelemfelkeltő – helyen 
helyezzék el az üzletben.

•  Forgalomösztönzők: különböző forgalomösztönző eszközöket nyújtanak a 
gyártók a kiskereskedőnek, mert forgalmazzák a termékeiket. Általában ezeket 
az eszközöket a kiskereskedők az értékesített mennyiség után kapják meg a gyár-
tótól.

•  A készlet fi nanszírozás feltételei: a kiskereskedő hosszabb fi zetési határidőt kap 
a gyártótól – 30, 60, 90 nap –, amellyel a gyártó a kiskereskedő készletezési költ-
ségeihez járul hozzá.

•  Polcpénz: a kiskereskedő fi zetséget kér azért, hogy a gyártó vagy szállító terméke 
az üzlethelységen belül a megfelelő polcra kerüljön.

•  Utcapénz: a termelők meghatározott költséget fi zetnek a kiskereskedőknek a 
promóciós időszakban nyújtott különböző szolgáltatásokért. Ilyen szolgáltatás 
lehet például a reklámhirdetés, az árengedmény, az árukihelyezés.

4. ÉLELMISZER-FOGYASZTÓI ÉS -VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS

A disszertáció irodalmi áttekintése a kiskereskedelmi stratégiák elemzése után megkö-
veteli az élelmiszer-fogyasztói és -vásárlói magatartás vizsgálatát is, mert az egységek 
által meghozott marketingstratégiai döntések befolyásolják a fogyasztók értékesítési 
csatornák – hipermarket, szupermarket, diszkont, lánchoz tartozó kis bolt - közötti, 
üzleten belüli –in-store -, valamint termékek közötti választását is.

4.1. Az élelmiszer-fogyasztói és -vásárlói magatartás elmélete
LEHOTA és TOMCSÁNYI (1994) a fogyasztói magatartás fogalmát úgy határozta 
meg, hogy a fogyasztó azon cselekedeteinek összessége, amelyek a termékek és szolgál-
tatások megszerzésére, használatára, értékelésére és a használatot követő bánásmódra 
irányulnak, beleértve a cselekvést megelőző és meghatározó döntési folyamatokat is.35

LEHOTA (2001) szerint a vásárlói és fogyasztói magatartást alapvetően befolyásoló 
tényezők meghatározott kapcsolatban állnak egymással, állandó rendszert alkotnak, 
melyet vásárlói illetve fogyasztói magatartási modellnek hívnak.36 

A legtöbb szakirodalom az ENGEL-BLACKWELL (1973) fogyasztói magatartás mo-
delljét tekinti a fogyasztói magatartás általános modelljének.
A modell a vásárlási döntési folyamat öt fő lépéséből indul ki: probléma felismerés, infor-
mációgyűjtés, alternatívák értékelése, vásárlás, vásárlás utáni magatartás.
Az első lépés az élelmiszer - vásárlási folyamatban nem más, mint az éhség és a szom-
júság.

35  LEHOTA, J. – TOMCSÁNYI, P. (1994): Agrármarketing, Mezőgazdász Kiadó, Budapest, 249. p.
36  LEHOTA, J. (2001): Élelmiszergazdasági marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 54. p.
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Az információgyűjtés során a fogyasztók különböző forrásokat vehetnek igénybe:
•  személyes források (család, barátok, ismerősök, rokonok, munkatársak tapasztalatai, 

véleményei),
• kereskedelmi források (címkék, reklám, eladó személyes tanácsa),
• közszolgálati források (minősítő szervezetek, élelmiszer tudományi kiadványok),
• tapasztalati források (termékek kipróbálását követően).

Az összegyűjtött információk értékelésére a Fischbein-féle és a hierarchikus modell terjedt 
el a szakirodalomban. A Fischbein-féle modell a belső és külső terméktulajdonságokat ve-
szi fi gyelembe, ezzel szemben a terméktulajdonságok közötti kölcsönkapcsolatokat nem. A 
hierarchikus modell (jelentésláncolat elmélete) a konkrét és absztrakt terméktulajdonságok-
ból, a funkcionális és pszichológiai következményekből, az eszköz és végső értékekből áll.
A vásárlás meghatározásánál a fogyasztó három tényezőt mérlegel: hol vegye meg a termé-
ket, hogyan és mivel fi zessen, mikor kapja meg a terméket.

A vásárlásban résztvevők a feladatok funkciói alapján lehetnek:
• kezdeményező, a vásárlás ötletének felvetője,
• befolyásoló, a család véleménye,
• döntéshozó, aki meghozza a döntést az adott termék vagy márka mellett,
• vásárló, aki ténylegesen megvásárolja a terméket az üzletben,
• fogyasztó, aki tényleges elfogyasztja az adott terméket.

A vásárlás utáni magatartás elégedettség vagy elégedetlenség formájában visszahat a fogyasz-
tó újravásárlási hajlandóságára. Az elégedettség vagy elégedetlenség nem csak a termékkel, 
hanem a vásárlói hellyel kapcsolatos elégedettség vagy elégedetlenség mértékétől is függ. A 
két tényező elégedettsége a terméktulajdonságok és más környezeti tényezők észlelt szintje 
és a fogyasztó által elvárt szint közötti összhang vagy eltérés nagyságától függ.37

4.2. Élelmiszer–fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők
Az élelmiszer–fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők vizsgálatával számos szerző fog-
lalkozott és foglalkozik ma is. LEHOTA (2001) a következő öt fő kategóriát határozta meg:38

a) Biológiai tényezők: ízlelés, szaglás, észlelés, ételfertőzés, táplálékkal kapcsolatos túlér-
zékenység.

b) Közgazdasági és demográfi ai tényezők: jövedelem, ár, nem, életkor, foglalkoztatott-
ság, iskolai végzettség, beosztás, háztartások átlagos mérete.

c) Pszichológiai tényezők: Maslow-i szükséglet piramis, élelmiszerek elfogadásának 
vagy elutasításának pszichológiai összetevői.

d) Társadalmi, szociológiai tényezők: csoportok hatása az egyénre, társadalmi szerep és 
státusz, szerepmegosztás, étkezési szabályok, élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatok.

e) Kulturális, antropológiai tényezők: étkezési szokások és hagyományok, élelmiszerfo-
gyasztás, vallás, élelmiszer–kultúra.

37   LEHOTA, J. (2001): Élelmiszergazdasági marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 56. p.
38   LEHOTA, J. (2001): Élelmiszergazdasági marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 32. p.
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A fent felsorolt faktorok közül a legjelentősebb befolyásoló hatása a jövedelemnek és az 
árnak van, mert a magyar lakosság élelmiszer vásárlására elsősorban az árérzékenység 
a jellemző.

A TÁRKI PIACKUTATÓ INTÉZET (2005) által készített, a magyar háztartások fo-
gyasztói kiadásainak jellemzőit összefoglaló tanulmány szerint, az elmúlt tíz évben a 
magyar háztartások jövedelmének és kiadásainak az alakulását három alapvető sza-
kaszra lehet osztani.
Az első szakaszt, mely 1987-től 1996-ig tartott, a jövedelmek és a kiadások csökkenése, 
az életszínvonal romlása jellemezte.
A második szakaszban (1997-től 1998-ig) a jövedelmek és a kiadások szinte alig érzé-
kelhető növekedése volt megfi gyelhető.
A harmadik szakasz 1999-től kezdődött, amely a jövedelmek és a kiadások növekedésé-
vel jellemezhető. A háztartások jövedelme és a kiadása közötti kapcsolat szoros, de nem 
determinisztikus. A jövedelmi helyzet változását, alakulását a háztartások kiadásainak 
változása fáziskéséssel követi.

A fogyasztói árindex (CPI = Consumer Price Index) a megélhetési költségek, valamint 
az infl áció változásának mérésére szolgáló legismertebb és leggyakrabban alkalmazott 
mérőszám. A fogyasztói árindex a háztartások (lakosság) által a saját felhasználásra 
vásárolt termékek és szolgáltatások időben bekövetkező (átlagos) árváltozását méri, a 
KSH defi níciója szerint.

A háztartások kiadásainak nagysága mellett érdemes megvizsgálni a kiadások struk-
túráját is, mely az életszínvonal fontos mutatója. Az élelmiszerekre fordított kiadások 
a háztartások összkiadásából való részesedése utal egy ország, egy régió, illetve egy 
háztartás megélhetési viszonyára is. Minél nagyobb ez az arány, annál szegényebb egy 
ország, egy régió, illetve egy háztartás. Hazánkban, 1999-ben csökkent először az élel-
miszerekre fordított arány az összkiadáson belül 30 százalék alá. Ez az arány 2003-ban 
26 százalék, 2005-ben 23,1 százalék volt.
Az Engel–törvény az élelmiszer–normatíván alapuló számítás elvi alapja. Az Engel–tör-
vény kimondja, hogy a háztartások élelmiszer–fogyasztása és az egyéb kiadásai között 
meghatározott összefüggés áll fenn. Minél magasabb életszínvonalon él egy társadalom 
illetve háztartás, a teljes fogyasztás és az élelmiszer–normatíva hányadosa annál maga-
sabb, azaz a gazdasági fejlettség és az összfogyasztáson belül az élelmiszer-fogyasztás 
egymással fordított arányban áll. Ez azt jelenti, hogy a lakosság gazdagabb rétegeinél az 
élelmiszer-fogyasztás súlya az összfogyasztáson belül mindig kisebb, mint a szegényebb 
népcsoportokban.39

A jövedelem és a kiadások befolyásoló hatása mellett meg kell vizsgálni az árak szerepét 
is az élelmiszer–vásárlási döntés meghozatalában. Az árak tekintetében a fogyasztók 
árérzékenységét kell kiemelni, hiszen a fogyasztók tudatában az ár és a minőség színvo-
nala alapján az élelmiszerek esetében is, valamint a saját kereskedelmi márkás és gyár-
tói márkás termékek esetében is kialakul egy észlelési térkép, melyet a szakirodalomban 
értéktérképnek neveznek.

39  KSH, Létminimum 2004. (2005): Budapest
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1. ábra A minőség és az ár kapcsolata

Forrás: REKETTYE GÁBOR (1999): Az ár a marketingben, Műszaki Könyvkiadó, Bu-
dapest, 59.p.

Az 1. ábra alapján, ha a fogyasztó tudatában az érzékelt minőség és az érzékelt ár ösz-
szhangban van egymással, akkor egyensúlyi helyzet alakul ki, és a vásárló a saját igénye 
alapján választ a különböző árkategóriájú és minőségű termékek között.
Ha az érzékelt ár magasabb a minőségnél, akkor a vásárló vagy elhalasztja a vásárlását, 
vagy egy számára kedvezőbb ár–minőség viszonyban lévő helyettesítő terméket vásárol 
meg.
Ha az érzékelt ár alacsonyabb a minőségnél, akkor a vásárló úgy érzékeli, hogy az adott 
terméket a kiskereskedő valamilyen minőségi probléma miatt kínálja ilyen alacsony 
áron.
Összességében megállapítható, hogy ha az egyensúlyi állapottól nagymértékben eltér a 
fogyasztó tudatában kialakult megítélés a termékről, akkor nagy valószínűséggel el fog 
állni a termék vásárlásától.
Az ár, a minőség nagyon erőteljes indikátorként funkcionálhat és a termék fontos jel-
lemzője marad még a vásárlást követően is.40

REKETTYE (1997) szerint az árak csökkenésével növekszik a fogyasztók vásárlási haj-
landósága, valamint növekszik az adott termék iránti kereslet is. Az árak növekedése 
a fogyasztók vásárlási hajlandóságát, illetve a termék iránti keresletet is csökkentik. Ez 
az elmélet ugyanakkor nem minden esetben állja meg a helyét, mert az ár az élelmi-
szerek esetében is, sok fogyasztó számára kifejezi a minőséget, akik ezért hajlandóak a 
drágább terméket megvásárolni, ami lényegében kifejezheti a társadalmi státuszát is.41

40  GABOR, A. (1998): Pricing-Concepts and Methods for Eff ective Marketing, Gower, 251. p.
41  REKETTYE, G. (1999): Az árak és a fogyasztói magatartás. In: Marketing Almanach 1998-1999, 
Magyar Marketing Szövetség, Budapest, 319-415. p.
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Az árszegmentációs modell – 2. ábra - (NAGLE – HOLDEN 1995, REKETTYE 1999, 
LEHOTA 2001) alapján az élelmiszert vásárló fogyasztók négy szegmensbe sorolhatók 
a fogyasztói magatartás és a termékminőség kapcsolata alapján42:
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2. ábra A Harmer-féle árszegmentációs modell

Forrás: REKETTYE GÁBOR (1999): Az ár a marketingben, Műszaki Könyvkiadó, Bu-
dapest, 138. p.

Az árszegmens csoportba azok a vásárlók sorolhatók, akiknél az elsődleges szempont 
a termék megvásárlásánál a minél alacsonyabb ár, ugyanakkor a termék minőségére, 
a termékimázsra, a márkára és a termékhez kapcsolódó többletszolgáltatásra kevés fi -
gyelmet fordítanak.
Az értékszegmensben a vásárlók mindegyik tényezőre együttesen koncentrálnak, tehát a vá-
lasztásnál az árat, a minőséget, a termék legfontosabb tulajdonságait is fi gyelembe veszik.
A kényelmi szegmensbe tartozó vásárlók nem veszik fi gyelembe az árat és a minőséget, 
számukra a legfontosabb, hogy a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb módon jus-
sanak hozzá a termékhez.
A lojális szegmenst alkotó vásárlók jellemzői, tulajdonságai lényegében az árszegmens 
csoportba sorolható vásárlók jellemzőinek, tulajdonságainak az ellenkezője. A vásár-
lásaiknál a termék minősége alapján döntenek, és az árak szerepe csak másodlagos té-
nyező. Ők azok a vásárlók, akik hajlandóak magasabb árat fi zetni a termék magasabb 
minősége, színvonala miatt.

A kiskereskedelmi vállalkozások szegmentálhatják célpiacaikat az árszegmentációs 
modell alapján. Így például a diszkontok az árszegmensbe, a speciális szakboltok a lojá-
lis árszegmensbe, a hipermarketek az értékszegmensbe, míg a lakóhelyhez közeli üzle-
tek a kényelmi szegmensbe tartozó vevőket célozhatják meg.

42  REKETTYE, G. (1999): Az ár a marketingben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 138. p.
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4.3. Az élelmiszer-kiskereskedelmi egység kiválasztásának fogyasztói oldalról 
való megközelítése
A fogyasztók gondolataiban kialakulnak bizonyos attitűdök, értékek egy adott kiske-
reskedelmi egységgel szemben, amely alapján eldöntik, hogy szeretnek-e vásárolni az 
adott üzletben vagy nem. A fogyasztói üzlet választás teljes mértékben az előzőekben 
leírt döntési folyamat eredményének tekinthető, tehát megkülönböztethetünk bonyo-
lult bolt kiválasztási és rutinszerű bolt kiválasztási döntést.
HOFMEISTER-TÓTH és TÖRŐCSIK (1996) szerint az üzletválasztás megelőzheti a 
márkaválasztást, elsősorban az olyan termékeknél, melyeket intenzív értékesítési mód-
dal kínálnak a kiskereskedők. Az üzlethez való hűség esetén a fogyasztó először a vásár-
lás helyéről hoz döntést, és csak ezután dönt az ott kapható márkákról.
A fogyasztói és vásárlói magatartási elemzéseknél éppen ezért nagyon fontos a fogyasz-
tók üzletválasztási magatartását is elemezni, modellezni.43

MONROE és GUILTINAN (1975) által készített üzletválasztási modellben a fogyasz-
tók demográfi ai-, gazdasági-, társadalmi-, személyes jellemzői, és az életstílus jellem-
zők kialakítják az általános véleményeket, szokásokat, attitűdöket a vásárlás keresési 
magatartás viszonylatában, vagyis a vásárlási szükségleteket.44 Ugyanezen szükségletek 
meghatározzák az üzletválasztási szempontokat is, azaz hogy a fogyasztók milyennek 
értékelik az általuk összegyűjtött információkat az üzletekről, mekkora jelentősége van 
az üzlet jellemzőinek a fogyasztók választási folyamatában.
A fogyasztók üzlettel kapcsolatosan kialakult attitűdje befolyással van az üzlet kiválasz-
tására, ezen keresztül a termék és márka kiválasztására vonatkozó döntéseikre is.
A modellben a visszacsatolás fokozza a fogyasztók üzlet iránti hűségét, mert ha a fo-
gyasztó elégedett az adott üzlettel és az üzletben vásárolt termékekkel vagy márkákkal, 
akkor a következő vásárlás alkalmával is azt az adott üzletet fogja választani.

4.4. A fogyasztók üzletek közötti választását meghatározó tényezők
A fogyasztók üzletek közötti választására számos tényező gyakorol hatást, melyeket 
nem egyformán mérlegelnek impulzusvásárlás és a szokásokon alapuló vásárlás során.
Impulzusvásárlás során erősen emocionális tényezők hatására jön létre a vásárlás, vagy-
is automatikus az akció-reakció létrejötte. Általában a szituációtól függő döntés, nem 
tervezett döntés. Az impulzusvásárlások gyakorisága függ az üzlettípustól, a termékek 
árkategóriájától is. A vásárlás élményszerűségének növelésével azonban növelhető ezen 
vásárlások száma.

A szokásokon alapuló döntés – vásárlási automatizmus – a vásárlás, a döntés problémá-
ját egyszerűsíti. Ez a vásárlási döntés kialakulhat szociális minták követéséből (család, 
rokonok, barátok), vagy egy előzetesen meghozott döntés rögzülése miatt.45

43  HOFMEISTER-TÓTH, Á. – TÖRŐCSIK, M. (1996): Fogyasztói magatartás, Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest, 189-190. p.
44   KENT B. MONROE AND JOSEPH P. GUILTINAN (1975): „A Path-Analiytic Exploration of Retail 
Patronage Infl uences”. Journal of Consumer Research
45  HOFMEISTER-TÓTH, Á. – TÖRŐCSIK, M. (1996): Fogyasztói magatartás, Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest, 174. p.
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A fogyasztók üzletválasztásának legfontosabb befolyásoló tényezői:46

• Az  üzlet tervezettsége, design, fi zikai megjelenése: sok fogyasztó az üzlet külső 
megjelenése, belső berendezése, belső elrendezése – gondolák elhelyezése -, 
üzleten belüli kényelmes „közlekedés” hiánya vagy megléte, valamint minő-
sége alapján dönt az üzletről.

• Az  üzletben megtalálható árucikkek: ennél a befolyásoló tényezőnél ki kell 
emelni az árucikkek minőségét, választékát, árát, melyek valamelyike alap-
ján mindenképpen dönt a fogyasztó. A termékválaszték alapján a fogyasztók 
általában azokat az üzletek részesítik előnyben, melyek vagy széles és mély 
termékválasztékot, vagy márkát kínálnak. Az árak alapján az üzlet kiválasz-
tását befolyásoló tényezőket célszerű a fogyasztók jövedelmi helyzete alapján 
szegmensekre bontani, hiszen azok a fogyasztók, akik például diszkontokban 
vásárolnak az árakat elsődleges befolyásoló tényezőnek fogják tekinteni, míg 
azok a vásárlók, akik például lánchoz tartozó kis boltokban vásárolnak in-
kább a kereskedelmi márkákat és az üzlet közelségét részesítik előnyben.

• Rek lám és értékesítés-ösztönzés: a fogyasztók az ingyenes hirdetési újságok-
ból már vásárlás előtt tájékozódhatnak a különféle üzlettípusok akcióiról, 
árengedményeiről, amely alapján eldönthetik, hogy melyik üzletet érdemes 
választaniuk. Azok a fogyasztók, akik elsősorban az árreklám miatt része-
sítenek előnyben egy adott üzletet, nem csak az ár miatt vonzó termékeket 
fogják megvásárolni, hanem más árucikkeket is.

• Sze mélyzet: a fogyasztók általában ott szeretnek vásárolni, ahol az üzlet sze-
mélyzete kellően felkészült, barátságos, segítőkész. A nagy alapterületű üz-
letek megjelenésével – hipermarket, szupermarket, diszkont – a vásárlási fo-
lyamat személytelenedése fi gyelhető meg. Éppen ezt tudják „kihasználni” a 
kisebb alapterületű üzletek, ahova a fogyasztó azért tér be, mert személyesen 
ismerik a szükségleteit, igényeit.

• Vev őkör: ennél a befolyásoló tényezőnél fontos illeszkedési folyamat megy végbe 
a fogyasztó önmagáról alkotott és a bolt imázsa között. Ez a folyamat befo-
lyásolhatja, hogy hol vásárolnak az emberek, mert olyan üzletet választanak, 
mely hasonló imázzsal rendelkezik, mint amilyet saját magukkal kapcsolat-
ban észlelnek.

• Az  üzlet légköre: TÖRŐCSIK (1998) szerint az üzlet atmoszférájának megítélé-
se függ a vásárló adott hangulatától, a többi vásárlótól, az eladó személyzettől, 
a vásárlással való elégedettség fokától is.47

4.5. A fogyasztók in-store döntéseit befolyásoló tényezők
A fogyasztók üzleten belüli, azaz in-store döntéseit és ezeket a döntéseket befolyásoló 
tényezőket azért kell kiemelten kezelni a kereskedelmi marketingen belül, mert a vásár-
lási döntések egy része a vásárlás helyén, az üzleten belül történik. Itt azonban meg kell 

46  GYENGE, B. et al. (2004): Kereskedelmi marketing, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalom-
tudományi Kar, Gödöllő, 92 - 96. p.
47   TÖRŐCSIK, M. (1998): Kereskedelmi marketing, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 213. p.



31

említeni, hogy azok a vásárlók, akik „előre elkészített bevásárló-listával” érkeznek egy 
adott üzletbe, azok kevésbé csábíthatók el, azaz kevesebb impulzusvásárlást végeznek. 
Fontos azt is kiemelni, hogy a vásárlási hűség nem egyenlő az állandóan egy üzletben 
történő vásárlással. Az élelmiszerek vásárlásánál megfi gyelhető, hogy a vásárlók a napi 
rendszerességgel vásárolt termékeket egy vagy két, leginkább a munkahelyükhöz vagy 
a lakóhelyükhöz közeli üzletekben szerzik be, míg a hétvégi nagybevásárlásaikat in-
kább nagyobb alapterületű üzletekben végzik, ahol szélesebb választékból vásárolhat-
nak alacsonyabb áron.

A fogyasztók in-store döntéseit elősegítő tényezők közé HOFMEISTER-TÓTH és TÖ-
RŐCSIK (1996) a következőket sorolja:48

• helyes áruelhelyezés,
• vevőút-meghatározás,
• termék polcon való megfelelő elhelyezése,
• termék polcon elfoglalt helyének nagysága,
• fi gyelemfelkeltő és emlékeztető hatású csomagolás,
• üzleten belüli leárazások,
• állványok,
• eladáshelyi reklámok,
• értékesítés-ösztönző eszközök.

A megfelelő árukihelyezés nagymértékben befolyásolja azt, hogy a fogyasztó mennyi 
ideig tartózkodik az üzletben, a vásárlási útvonalon végighaladva mennyi termékkel 
kerül kapcsolatba, milyen termékeket vásárol, milyen mennyiségben.
Szakértői megfi gyelések igazolják, hogy az üzletek különböző pontján, a gondolák kü-
lönböző oldalán, valamint a polcokon eltérő magasságban kihelyezett termékeket a 
vásárlók más-más gyakorisággal vásárolják. Az üzletek belsejében, közepén, sarkában 
elhelyezett termékeket a vásárlók döntő többsége nem nézi meg, hiszen kiesik a vásárlói 
útvonalból. Ha a vásárlók a gondolák között haladnak, akkor a jobb oldalon található 
azon termékeket, melyek szemmagasságban illetve karmagasságban vannak kihelyezve 
alaposabban megnézik, mint a baloldalon található termékeket.
Az impulzusvásárlás növelhető a pénztárak előtti területeken, hiszen amikor a vásárlók 
a fi zetésre várnak, közben nézegetnek és ezáltal bizonyos termékek (édesség, rágógumi, 
üdítő, fagylalt) iránt elcsábulhatnak.

A fogyasztókat az üzleten belül számos értékesítés-ösztönző hatás éri, melyek kiegé-
szítő értékeket nyújtanak. FAZEKAS és HARSÁNYI (2001) a fogyasztókat ösztönző 
eszközöket négy nagy csoportba osztályozza, melyek nagy része az élelmiszer-kiskeres-
kedelemben is megtalálható:49

• Ár- jellegű értékesítés-ösztönző eszközök: Ide sorolható a nyílt- és burkolt 
árcsökkentés, kuponok, visszafi zetés. A nyílt árcsökkentés azt jelenti, 
hogy a fogyasztó kedvezőbb áron vásárolhatja meg ugyanazt a terméket. 

48  HOFMEISTER–TÓTH, Á. – TÖRŐCSIK, M. (1996): Fogyasztói magatartás, Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest, 200. p.
49  FAZEKAS, I. – HARSÁNYI, D. (2001): Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadé-
mia, Budapest, 107. p.
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Általában valamilyen ünnephez (például karácsony), témakörhöz (tavaszi 
nagytakarítás) kötik. A burkolt árcsökkentés viszont azt jelenti, hogy maga 
az ár változatlan marad, de a fogyasztó többet, nagyobb mennyiséget kap 
cserébe, például „egyet fi zet kettőt kap” akció, +10 százalék a csomagolásban. 
A kuponok lényege, hogy ha a fogyasztó bemutatja a vásárlásnál, akkor ked-
vezőbb áron vásárolhatja meg a terméket. A kuponok esetében a kedvezmény 
mértéke abszolút vagy százalékos formában is megjelenhet. A visszafi zetés 
során a fogyasztónak igazolni kell a vásárlását (blokk, termékről levágható 
ábra), és ennek megléte esetén bizonyos összeget visszakap a termék árából.

• Kie gészítő előnyt biztosító eszközök: A bónusz csomagolás során maga a ter-
mék nem változik, csak a kiszerelése, külseje. Az ajándékcsomagolásnak há-
rom altípusa terjedt el: az egyik az on-pack csomagolás, amikor az ajándék-
tárgyat a termék külsejéhez erősítik, a másik az in-pack csomagolás, amikor 
az ajándéktárgyat a termék csomagolásában helyezik el, és a harmadik a ne-
ar-pack csomagolás, amikor az ajándéktárgyat a termék közelében helyezik 
ki. Kiegészítő előnyt nyújtanak a termékminták is a fogyasztóknak, elsősor-
ban új termékek bevezetésénél, hogy a fogyasztók megismerjék a termékeket.

• Nye résre alapozott eszközök: A nyereményjátékok lényege, hogy bizonyos ter-
mékek vonalkódját vagy kupakját meghatározott feltételek mellett kell össze-
gyűjteni, majd visszaküldeni a megadott címre, amely soroláson vesz részt.

• Hűs égakciók: Az élelmiszereknél a prémium akció terjedt el, amely abban 
különbözik az előbb említett nyereményjátéktól, hogy ebben az esetben a 
fogyasztó mindenképpen nyer, ha a megadott feltételeknek megfelel, tehát 
nem vesz részt soroláson.

5. A KISKERESKEDELEM ÉS AZ ÉLELMISZER–KISKERESKEDE-
LEMI FORMÁK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁGON

A gazdaság egyik leglátványosabban fejlődő területe a kereskedelem. A kereskedelem 
tulajdonosi és szervezeti rendszerében a kilencvenes évek elején megkezdődött változá-
sok napjainkban is folytatódnak. A szektor tulajdonosváltása lényegében lezajlott, ott a 
magántulajdon dominál. A privatizáció, a nagyszámú vállalkozás indítás, a külföldi tő-
kebefektetések nyomán a korábbiakhoz képest alaposan megváltozott a kereskedelem 
szervezeti rendszere. A külföldi működő tőke megjelenésével és gyors ütemű terjesz-
kedésével változás következett be. A kereskedelmi hálózat dinamikus fejlődése a bevá-
sárlóközpontok, hipermarketek, illetve szakáruházak területén szembetűnő. A külföldi 
befektetések elsősorban a szolgáltató szektorba irányultak, ezért a külföldi érdekeltségű 
vállalkozások száma a kereskedelem területén a legnagyobb. A hipermarketek és a disz-
kontok előretörése évről évre látványosabb jelenség.

5.1. A kiskereskedelem koncentrációja

A hazai kiskereskedelemben a koncentráció miatt három nagy vállalatcsoportot lehet 
elkülöníteni: nemzetközi láncok – például: Tesco, Spar; hazai láncok, melyek beszerzé-
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si társulásba szerveződtek – CBA Magyarország, ÁFÉSZ-ekből a Co-op Hungary Rt., 
Reál Hungária Élelmiszer Rt; és a független kis üzletek, amelyek üzletpolitikájukban kü-
lönbségeket mutatnak. 

A koncentrációs folyamat okai a fogyasztói szokások változásában, a méretgazdaságos-
sági tényezőkben, a marketing változásában, a kereskedelmi termékek és saját már-
kák megjelenésében keresendők. A kiskereskedelem koncentrációja összetett folyamat, 
mert egyrészt folyamatosan növekedett az egyes láncok piaci részesedése, üzlethelyi-
ségek száma, mérete, választéka, forgalma, másrészt a koncentráció keretében jelentős 
számú fúzió jött létre, beszerzési társulások, üzletláncok alakultak ki.

• Nem zetközi láncok legfőbb jellemzője a tőkeerő és a szakismeret. Céljuk a mi-
nél nagyobb piaci részesedés elérése, melynek érdekében agresszív terjesz-
kedési politikát folytatnak. Egy részük multiszegmens stratégiát használ, 
ami azt jelenti, hogy a különböző vásárlói csoportokat különböző jellegű 
üzletekben szolgálják ki. A másik lehetőség a terjeszkedésre, a monoszeg-
mens stratégia alkalmazása, azaz csak egyfajta üzletláncot üzemeltetnek. A 
nemzetközi láncok a piaci verseny alkotói és az értékesítési csatornában is 
domináns pozíciót töltenek be.

• A ha zai láncok esetében a tőkeerő alacsony, hiányzik a nemzetközi kereskedelmi 
szakismeret, és sem a tapasztalat, sem a központosított beszerzés nem meg-
felelő. Stratégiájuk elsősorban a követésre és a védekezésre szűkül, hiszen 
nincs lehetőségük, hogy a nagy multikkal felvegyék a versenyt, mert nem 
képesek olyan ütemben terjeszkedni, és nem is tudnak olyan alacsony ára-
kat produkálni, mint a multinacionális láncok.

• A fü ggetlen üzletek kétféleképpen érhetnek el sikert. Az egyik lehetőség, hogy 
egyedi arculatot alakítanak ki, vagy a lakóhelyek közvetlen környezetében 
hoznak létre kisebb üzleteket. Másrészt, hogy egy bizonyos termékre spe-
cializálódva szűk fogyasztói réteg igényeit elégítik ki. Szakemberek szerint 
azonban ezeknek az üzleteknek csak a beszerzési társulásokhoz való csatla-
kozása az egyetlen megoldás.

Ha a vállalatcsoportok céljait, alkalmazott stratégiáit, illetve a hatékonyságukat vetjük 
össze, akkor a következő különbségeket lehet megállapítani.50

A nemzetközi láncok célja a terjeszkedés, több piaci szegmensre való koncentrálás, a 
piacon vezető és árdiktáló szerepet töltenek be, hatékonyságuk nagy.
A hazai láncok célja a terjeszkedés és/vagy a meglévő pozícióiknak a megtartása, egy 
piaci szegmensre koncentrálnak, stratégiájuk követő, hatékonyságuk közepes.

A független üzletek célja a piacon meglévő pozícióknak a megtartása, alkalmazkodó 
stratégiát folytatnak, és a piaci réseket próbálják kihasználni, hatékonyságuk alacsony.
Agárdi és Bauer (2000)51 összehasonlításából a multinacionális és a hazai társulások 
több szembetűnő különbsége is felfedezhető:

50  AGÁRDI, I. – BAUER, A. (2000): Az élelmiszer–kiskereskedelem szerkezeti változásai és kialakult 
vállalatcsoportok Magyarországon. Marketing & Menedzsment, XXXIV (3) 4-5 p.
51  AGÁRDI, I. – BAUER, A. (2000): Az élelmiszer–kiskereskedelem szerkezeti változásai és kialakult 
vállalatcsoportok Magyarországon. Marketing &Menedzsment, XXXIV (3) 4-5. p.
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• A  multinacionális cégek esetében a stratégia a szövetség feladata, elsősorban a 
közös beszerzési tevékenységre irányul, míg a hazai társulásoknál kiterjed a 
marketingtevékenységre is.

• A  „multik” a hazai egységekkel szemben önálló, egyedi arculattal rendelkeznek, 
így a vásárlók könnyebben meg tudják őket különböztetni egymástól.

• A  multinacionális cégeknél elsősorban a nagy alapterületű szuper- és hipermar-
ketek dominálnak, míg a hazai társulások a kisebb alapterületű, különböző 
élelmiszerüzleteket fogják össze.

• A  multinacionális cégeknek önálló stratégiai céljaik vannak és szakképzett me-
nedzsmenttel rendelkeznek. A hazai láncoknál pedig inkább érzelmi kötődés 
fi gyelhető meg.

Összességében elmondható, hogy a koncentráció ellenére a magyar élelmiszer-keres-
kedelem elaprózódott. Egyre inkább nehezebb helyzetbe kerülnek a hazai tulajdonú 
üzletek a multinacionális cégekkel szemben. A hazai tulajdonú üzletek kénytelenek 
alkalmazkodni a megváltozott feltételrendszerekhez, illetve valamilyen módon lépést 
tartani a multikkal. A kis méretű üzleteknek ebben az erős konkurenciaharcban meg 
kell találniuk azokat a piaci réseket, amelyeket a multinacionális cégek szabadon hagy-
nak – földrajzi elhelyezkedés, speciális kínálat, vevőközpontúság, családias hangulat -, 
és úgy kell kialakítaniuk a stratégiájukat, hogy versenybe tudjanak szállni a tőkeerős, 
nyugati kereskedelmi láncokkal.

5.2. Élelmiszer-kiskereskedelmi formák a hazai piacon
A különböző értékesítési formák fejlődésének irányvonalát a hazánkba beáramló kül-
földi láncok határozták és határozzák is meg a mai napig.

•  Hip ermarketek: olyan önkiszolgáló kiskereskedelmi létesítmények, melyek az 
élelmiszerek és non-food cikkek széles választékát kínálják, alapterületük 
több ezer négyzetmétertől, a több tízezer négyzetméterig terjedhet. A hi-
permarketek térhódításának okait elsősorban a széles áruválasztékban, a 
kedvező árakban, a szerteágazó szolgáltatásokban, a hosszú nyitva tartásban 
(esetenként éjjel) nappal és hétvégén is, a könnyű megközelíthetőségben és 
a parkolásban kell keresni. Alapelvük a széles és mély áruválaszték bemu-
tatása, a termékek minimális mozgatása saját alkalmazottakkal. Az árszín-
vonalat alacsonyan tudják tartani a beszállítókkal kialakult különböző alku-
pozíciók miatt. Az alacsony áraikkal egyrészt fogyasztók tömegét csábítják 
be az üzleteikbe, másrészt, ha már a vásárlók felkeresték a hipermarkete-
ket, akkor más termékeket is meg fognak vásárolni. Az alacsony árak biz-
tosítását azáltal is el tudják érni, hogy közvetlenül a termelőkkel veszik fel a 
kapcsolatot, és mivel nagyobb volumenben szereznek be árut, ezért jelentős 
mennyiségi kedvezményekben részesülnek. Azonban nem csak mennyiségi, 
hanem fi zetési kedvezményeket is kapnak a gyártóktól, termelőktől, mert a 
beszerzéseknél nem kényszerülnek azonnali fi zetésre, mint a kisvállalkozók,
akik amúgy is kisebb tőkével rendelkeznek. Magyarországon a legfontosabb 
képviselői a Tesco, a Cora, az Interspar és az Auchan. A hipermarketek 
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között óriási konkurenciaharc folyik az árak és a kommunikáció területén. 
Az árversenyben igyekeznek megakadályozni, hogy a versenytársak bárme-
lyike jelentősebb előnyhöz jusson,52 az agresszív kommunikációs versenyben 
pedig elsősorban az árakra helyezik a fő hangsúlyt. Úgy is mondhatnánk, 
hogy mindegyik hipermarket „ugyanazt csinálja és ugyanazt kommunikálja 
magáról”. A versenytársaknál megkülönböztethetünk közvetlen és közve-
tett versenytársakat. Közvetlen versenytársnak tekinthetünk minden olyan 
élelmiszer üzletet, amely a hipermarket 500 méteres vonzáskörzetében, va-
lamint közvetett versenytársnak, amely 50 kilométeres vonzáskörzetében 
található.

•  Szupermarketek: Általánosságban a 400 négyzetméternél nagyobb eladóterű 
egységeket nevezzük szupermarketeknek, melyek részben vagy elsősorban ön-
kiszolgáló rendszerűek, élelmiszerekből közepesen széles, míg háztartási vegyi 
árukból szűk választékot kínálnak lakókörzetekben, vagy bevásárlóközpontok-
ban. A nem élelmiszer jellegű áruk aránya kevesebb, mint 25 százaléka a teljes 
áruválasztéknak.

A Gazdasági Versenyhivatal által 2000-ben közzétett Nagyméretű kiskereskedelem 
című tanulmánya a szupermarketeket három kategóriába sorolja.

A kis szupermarket, amely 100–200 négyzetméter közötti eladótérrel rendelkező, 
részben önkiszolgáló, általános élelmiszerüzlet. A közepes szupermarket első-
sorban önkiszolgáló, általános élelmiszerüzlet, 200–400 négyzetméter közötti 
eladóterületen. Nagy szupermarket 400–2500 négyzetméteren értékesít ház-
tartási és vegyi áru termékeket.

Magyarországon a legfontosabb képviselői: CBA nagyobb boltok, Co-op nagyobb 
boltok, Kaiser’s, Smatch, Match és Spar. A szupermarketeknek alapvetően 
a felső minőségi igényeket kellene kielégíteniük – színvonalas megjelenés, 
széles választék, magas minőség, személyes kapcsolat kialakítása a vevőkkel –, 
azonban ezeknek a feltételeknek a legtöbb szupermarket nem tud megfelelni – 
kivétel Kaiser’s. A szupermarketek elsősorban területi elhelyezkedési, parkolási 
problémákkal küszködnek.

• D iszkontüzletek: versenyképességük mindenekelőtt az alacsony árszint és 
a kevés termékcikk tartásával magyarázható. A hiper- vagy szupermar-
keteknél szerényebb megjelenésű eladótér, gyűjtőcsomagból történő áru-
sítás, korlátozott bolti szolgáltatások nyújtása, diszkont áron történő ér-
tékesítés jellemzi ezeket az üzleteket. A diszkont ár nem egyezik meg az 
alacsony árral, az előbbi a nagy volumenű beszerzésekre ösztönzi a vásár-
lókat, míg az alacsony ár több vásárlót vonz az adott kereskedelmi egy-
ségbe. Elsősorban élelmiszereket és vegyiárukat értékesítenek, melynek 
kínálatában meghatározó szerepet töltenek be a kereskedelmi márkák.

52   Nehezen látható jövő (2004): Mai Piac, XI (1-2) 14–18. p.
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Az élelmiszer kereskedelem gyakorlatában két altípusa terjedt el a diszkontoknak.53

a) a „hard-diszkont”, amelyet a nagy árengedmény és a vásárlási körül-
mények egyszerűsége, korlátozott termékskála – 1000 alatti cikkelem 
szám -, kevés ismert márka, inkább fantázianevekkel ellátott saját 
márkák értékesítése jellemez, például Lidl, Penny Market. A hard 
diszkontok számára az egyenletes koncentrációjú piaci szerkezet 
előnyös. A magasan koncentrálódott piacokon ugyanis semmilyen 
esélyük sincs a diszkontoknak, mert a beszerzési társaságok és a ke-
reskedelmi láncok erősen koncentrálódtak.

A diszkontok egyszerű és fókuszált választékot kínálnak alacsonyabb 
áron, ezen kívül még kényelmesen is megközelíthetőek, hiszen váro-
sok középpontjában is elférnek, szolgáltatásaik pedig folyamatosan 
bővülnek és fejlődnek.54

b) a „soft -diszkont”, amely a nagy forgalom miatt kínál alacsony ára-
kat, viszont színvonalas kiszolgálással és 1000 feletti cikkelem szám-
mal várja vásárlóit szupermarket méretű áruházakban, például Plus, 
Profi .

A diszkontok piaci részesedésének növekedése a piacon árháborút indít-
hat el, valamint az általuk értékesített saját márkás termékeik erősö-
dése nagyban veszélyeztetik a hagyományos márkás termékek része-
sedését.

Jean – Jacques Vandenheede az ACNielsen európai kereskedelmi kapcso-
latokért felelős elnökhelyettese szerint: „ A diszkont a régi idők sarki 
boltjainak visszatérése, csak alacsony árakkal, amelyek a bizalom erő-
södésével csábítják korunk skizofrén vásárlóját. Vagyis a diszkont nem 
veszi át a hipermarketek helyét, csak korlátozza növekedésüket.”55

Véleménye szerint a diszkontokat három tényező teszi ellenállhatatlanná: 
az egyik a vásárlók és fogyasztók szociológiai szempontú változása; a 
másik a bizalom, a választék és a minőség; a harmadik a bolthálózat 
sűrűsége, illetve megközelíthetősége.56

• Lá nchoz tartozó kisboltok: kiskereskedők önkéntes társulása, ahol az áru-
beszerzés, a szortiment-kialakítás, az árpolitika, a fi nanszírozás központilag 
irányított. A láncok meglétének előnye, hogy nagytételű vásárlásaik miatt a 
termelőkkel szemben erőfölénybe kerülnek. Az egyes termékek elhelyezésé-
ről önállóan döntenek, versenyképes pozícióba kerülnek, az áraikat megpró-
bálják alacsony szinten tartani, valamint a szállítási és raktározási költségek 

53   PÉNZES, GY-NÉ (2001): Szerkezetváltás az élelmiszer kiskereskedelemben Gödöllő, VISION 2000 
III. A kooperáció, a koordináció szerepe és lehetőségei az agrár és vidéki gazdaságban, 234-244 p.
54  Diszkontok évadja (2004): Progresszív Magazin, XII (9) 54–56. p.
55  Diszkontok évadja (2004): Progresszív Magazin, XII (9) 54–56. p.
56  NEVIHOSTÉNYI, É. (2006): Mi a sikerük titka?. Mai Piac, XIII (3) 36-37. p.
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nagy részét megpróbálják a szállítókra róni. Az üzletláncok egységes formai és 
tartalmi elemek alkalmazásával teremtik meg a piacon a saját arculatukat és 
ezáltal lehetőségük van arra, hogy elkülönüljenek a környezetüktől.

Hazánkban ebbe a kategóriába tartoznak a CBA kisebb boltok, a Co-op kisebb 
boltok, a Reál Pont és a Reál Élelmiszer üzletek.

• Ön álló kisboltok: melyeket a hagyományos üzletek speciális formáinak ne-
vezhetjük. Elsősorban lakótelepek, illetve sűrűn lakott körzetekben a hét 
minden napján hosszú nyitva tartással üzemelnek. Ezen üzletek kínálatát 
főleg a gyorsan fogyó napi cikkek alkotják, amelyeket magasabb árakon kí-
nálnak, mint a hipermarketek, szupermarketek és a diszkontok. Ugyanakkor 
a fogyasztók főképp a közelség (kényelem), a hosszú nyitva tartási idő miatt 
hajlandók megfi zetni a magasabb árat. Lényegében úgynevezett „hiánypót-
ló” vásárlásokat elégítenek ki ezen kiskereskedelmi egységek.57 Marketing-
kommunikációjuk a többi értékesítési csatornához képest erőtlen és eseti. 
Piaci részesedésük évről – évre csökkenő tendenciát mutat.

• Ca sh and Carry áruházak: Alapvetően korlátozott szolgáltatást biztosító 
kereskedők csoportján belül terjedt el a „fi zess és vidd” értékesítési forma. 
Kezdetben ezek a nagykereskedők csak kiskereskedőknek értékesítettek önki-
szolgáló raktárról, készpénzfi zetés mellett. Speciális formája, hogy egyrészt a 
viszonteladók, másrészt a nagybevásárlásokat előnyben részesítő fogyasztók 
igényeit is kielégítik (demigrosz értékesítési forma). Ebbe a kategóriába so-
rolható például a Metro, az Interfruct.

• Be vásárlóközpontok: - shopping center, mall – nagy alapterületű, sokféle üz-
lethelyiséget magában foglaló kiskereskedelmi forma, amelyeket a központ 
tulajdonosa(i) bérbe adja/adják a kiskereskedőknek. Ezen üzletek zöme tar-
tós fogyasztási cikkeket árulnak, azonban valamely multinacionális vállalat 
is képviselteti magát a központban, amely alapvetően szupermarket (CBA, 
Spar), de lehet hipermarket is (Interspar). Fontos kihangsúlyozni, hogy el-
sődleges céljuk nem az élelmiszer értékesítés, viszont meglétük nélkülöz-
hetetlen a megfelelő nagyságú vásárlószám biztosításához. Az ide látogatók 
fi gyelmét nagyon ügyesen képes elvonni, mert könnyen belefeledkeznek a né-
zelődésbe, egyre-másra keresik az akciókat jelző feliratokat, táblákat, valamint 
a folyosókon haladva más- és más hangi, illetve vizuális hatások érik őket. A 
folyosókon található éttermek, kávézók, a mozik óriási előcsarnokai, játékter-
mek, a különböző teremsportolási lehetőségek közönségteremtő szerepet is 
betöltenek, a kereskedelmi és szórakoztató funkciójuk mellett.

57  GYENGE, B. et al. (2004): Kereskedelmi marketing, Szent István Egyetem, Gödöllő, 29–30. p.
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A szakirodalom az angolszász szabvány szerint három modellt különböztet meg egy-
mástól a központok alapterülete alapján:
- nagyvárosi modell - 30 ezer m2 feletti, 
- városi modell – körülbelül 20 ezer m2,
- regionális modell – körülbelül 10 ezer m2.

3. ábra Élelmiszer-kiskereskedelmi csatornák részesedése, százalékban kifejezve

Forrás: GfK ConsumerScan, Kereskedelmi Analízisek, 2005.

6. ANYAG ÉS MÓDSZER

6.1. A szekunder információk alapján felállított hipotézisek
A hipotéziseket a GfK. Hungária Piackutató Intézet és a KSH (2005) által közösen vég-
zett kutatási adataival igazolom, melyben 3,8 millió magyar háztartást kérdeztek meg 
személyes megkérdezéssel az élelmiszer vásárlási szokásaikról, de a publikus kutatás 
nem bontja le kereskedelmi egység típusokra az eredményeket.

H1: A magyar vásárlók többsége magyar tulajdonban lévő élelmiszer-kiskereske-
delmi üzletekben vásárol, de nem tudja név szerint pontosan megkülönböztetni 
egymástól a hazai és a nemzetközi üzleteket.

A rendelkezésre álló empirikus vizsgálatok eddig csak azt vizsgálták, hogy a magyar 
vásárlók milyen üzlettípusokban költik el a pénzüket élelmiszerekre és napi fogyasztási 
cikkekre. A háziasszonyok legnagyobb része 2005-ben is kis alapterületű élelmiszerüz-
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letben (34 százalék) költi a legtöbbet. Második helyen a hipermarket (29 százalék) áll, 
majd a diszkont (21 százalék) és a szupermarket (11 százalék) következik. A magyar 
élelmiszerüzletek (név szerinti) ismertségéről eddig még nem készült felmérés. A lánc-
hoz tartozó kisboltok nem teljes körűen és sok esetben nem hatékonyan tájékoztatják 
vásárlóikat az egység nevéről. Ezért a vásárlóban sokszor nem tudatosodik, hogy ő egy 
lánchoz tartozó boltban vásárol. Azonban ez a probléma különböző mértékben érinti 
az egyes magyar tulajdonú élelmiszer láncokat, ami hosszabb távon kihathat ezeknek 
az imagejére. A Reál boltok a mai napig nem azonosíthatók megfelelően a vásárlók 
számára.

H2: A magyar vásárlók a különböző értékesítési csatornákban történő – hipermar-
ket, szupermarket, diszkont, lánchoz tartozó kisüzletek - napi fogyasztási cikkek 
vásárlásánál az árat helyezik előtérbe a minőséggel szemben.

A megkérdezett magyar vásárlók 55 százaléka határozottan fi gyeli vásárlásai alkalmá-
val az árakat, és többnyire azokban az értékesítési csatornákban vásárol, ahol az árat a 
legkedvezőbbnek ítéli meg. A megkérdezettek 45 százaléka az árszínvonallal szemben 
a termékkínálatot, az üzlet közelségét és a színvonalas vásárlási körülményeket helyezi 
előtérbe vásárlásai során.
A vásárlást befolyásoló tényezők közül a magyar élelmiszer-kiskereskedelem teljes pia-
cán az árszínvonal és az áruk minősége a legfontosabb. Utána következik a választék, az 
udvarias és a gyors kiszolgálás. Legkevésbé lényeges a magyar vásárlóknál a lehetőség 
a bankkártyás fi zetésre, az üzlet parkolójának mérete. Ugyanakkor a szolgáltatásokat, 
akciókat és promóciókat is alacsonyan értékelik a fogyasztók.

H3: A magyar vásárlók nagyobb arányban vásárolnak a különböző értékesítési csa-
tornákban – hipermarket, szupermarket, diszkont, lánchoz tartozó kisüzletek - ke-
reskedelmi márkás terméket, mint egyéb márkájú terméket.

A csatornák kereskedelmi márkás termékeinek vásárlási trendje befolyásolja a gyártói 
márkák piaci pozícióját, illetve részesedését is. A magyar lakosság 300 milliárd Forintot 
fordított ezen termékek megvásárlására 2004-ben.
A kereskedelmi márkás termékek fogyasztói megítélése egyre inkább kedvezőbb ké-
pet mutat összességében a magyar élelmiszer piacon. 2001-ben a magyar fogyasztók 
egy hatoda egyáltalán nem is hallott még kereskedelmi márkás termékekről, míg 2004-
ben ez az arány már a felére csökkent. 2005-ös felmérés alapján már minden negyedik 
vásárló rendszeresen vásárol kereskedelmi márkás termékeket, miközben növekedett 
azon vásárlók száma is, akik ritkábban, de kosarukba teszik ezen termékeket.
A saját márkás termékek hozzájárulnak a bolthálózat imázs-építéséhez, segítenek a 
bolthűség és az egyedi termékválaszték kialakításában is. A kiskereskedelmi üzletek 
által forgalmazott saját márkák átrendezik a piaci viszonyokat, hiszen erősödésük a 
nagy-, illetve az alacsony árfekvésű márkák helyzetét is befolyásolhatja. A kereskedelmi 
márkás termékek részesedése azokban a termékkategóriákban a legmagasabb, melyek 
úgynevezett alacsony involváltságú termékek (egyáltalán nem vagy kevés érzelem kötő-
dik a vásárláshoz).
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H4: Árszínvonal – választék – minőség kapcsolata
H4.a: A hipermarketeket a magyar vásárlók kedvezően ítélik meg az árszínvonal, a 
választék és a minőség szempontjából.

A magyarországi hipermarket láncok –Tesco, Interspar, Cora, Auchan – a lakosság véle-
ménye alapján nagyon előnyösek az árszínvonal, a termékválaszték és a termékek minő-
sége szempontjából. A három tényező közül a kínált választék esik a legkedvezőbb meg-
ítélés alá. Az árszínvonal tekintetében nagy szóródás fi gyelhető meg a láncok között.

H4.b: A diszkontokat a vásárlók kedvezőtlennek ítélik meg az árszínvonal, minőség 
és a választék alapján.
A diszkontokat a vásárlók mindegyik szempont tekintetében kedvezőtlennek tartják. A 
megkérdezettek véleménye alapján a hipermarketek és a C+C-k árszínvonala is meg-
előzi a diszkontok által alkalmazott árakat.

H4.c: A lánchoz tartozó kisüzleteket a vásárlók az árszínvonal és a választék alapján 
kedvezőnek, míg a minőség szempontjából csak közepesnek ítélik meg.

A vásárlók a lánchoz tartozó kisboltokat árszínvonal alapján a középmezőnyben helye-
zik el, azonban az egyes láncok megítélésében jelentős különbségek lehet megfi gyelni. 
A termékkínálatot a megkérdezettek a korábbi évekhez képest kedvezőbbnek, míg a 
minőséget közepesnek ítélik meg.

H5: A szupermarket vásárlók többsége kap szórólapot, és ez alapján vásárol, vala-
mint az értékesítés-ösztönző eszközök közül az akciós árakat részesíti előnyben.

Az ország lakosságának 44 százaléka szokott gyakran vásárolni akciók hatására 2004-
ben valamilyen élelmiszer-kiskereskedelmi egységben. Ez az érték 1999-ben csak 35 
százalék volt. Az akciók kedveltségének egyik oka, hogy egyre több fogyasztó számára 
elérhetők a modern, nagyobb alapterületű üzletek is, melyeknek egyik fő kiskereskedel-
mi stratégiai eszköze az akció és a promóció. Ugyanakkor a vásárlási szokások is változ-
nak, vagyis a vásárlók mind nagyobb hányada él az akciók, a promóciók lehetőségével.
A vásárlást ösztönző eszközök közül az alacsonyabb ár, az ugyanazért a pénzért kapott 
nagyobb mennyiség, valamint az „egyet fi zet kettőt kap” akciók a legkedveltebbek. A 
nyereményjátékok abban az esetben vonzók, ha néhány nagyobb díj mellett sok kiseb-
bet is lehet nyerni. Legnépszerűbb nyernivaló az autó, a ház vagy lakás, a megkérdezet-
tek két harmada szerint.

H6: A magyar vásárlók az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek kiválasztásánál - hi-
permarket, szupermarket, diszkont, lánchoz tartozó kisüzletek - a közelséget helye-
zik előtérbe az alacsony árral és a széles választékkal szemben.

A kényelem, az üzlet közelsége a kereskedelemben olyan hozzáadott érték, amit a 
magyar vevők egyre növekvő része hajlandó és képes is megfi zetni. A vásárlók ré-
széről a hatékonyság egyik fontos, egyre jobban felértékelődő eleme a kényelem, a 
közelség. De nem csak kis, hanem a lakóhely közeli többi bolttípus – szupermarket, 
diszkont, hipermarket – helyzetét is pozitívan befolyásolja a kényelem felértékelődé-
se. A fogyasztók vásárlási szokásaiban bekövetkezett változások közül az egyik legje-
lentősebb trend a vásárlásra fordított idő csökkenése. Ami azonban nem azt jelenti, 
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hogy a fogyasztók csak és kizárólag a gyors élelmiszervásárlást preferálják az állandó 
időkényszer szorításában. A mindennapi termékeket a vásárlók többsége lakóhelyhez 
közeli üzletekben vásárolja meg.

6.2. A primer kutatás alkalmazott módszerei
A kutatás során először is a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelmi piacot kellett 
egy adott megyére leszűkíteni, melynek eredményeképpen Győr–Moson–Sopron-
ra esett a választás. Győr–Moson–Sopron megye vásárlőerő tekintetében (108,8) a 
megyék között a leggazdagabb 2005-ben. A legnagyobb vásárlóerővel Győr – 120,6 
százalék – rendelkezik, majd Petőháza, Győrújfalu, Győrújbarát és Sopron következik 
(sorrendben a városok vásárlőerő indexe: 116,1 százalék; 114,8 százalék; 114,0 százalék 
és 113,2 százalék). A KSH adatai alapján a megye népességszáma 2005. január 1-jén 
439.922 volt. Ebből a 0-14 éves korosztály aránya 15 százalék, a 65 év felettiek aránya 
pedig 14,9 százalék. A két korosztály aránya az országos átlagnál alacsonyabb (0-14 
éves korosztály országos átlaga 15,6 százalék, a 65 év felettiek országos átlaga 15,6 szá-
zalék). Népsűrűség tekintetében a harmadik legsűrűbben lakott terület, a népsűrűség 
105 fő/km2. A megyében található kiskereskedelmi egységek száma 2005 végén 7793 
volt, ami a magyarországi kiskereskedelemi üzletek 4,7 százaléka. A megyében találha-
tó üzletek átlagos alapterülete 112 négyzetméter, amely meghaladja az országos átlagot 
(102 négyzetméter). A működő üzletek 26,5 százaléka élelmiszer és élelmiszer-jel-
legű vegyes üzlet; 20,6 százaléka egyéb, máshová nem sorolt iparcikk szaküzlet; 14,8 
százaléka ruházati szaküzlet; 7,5 százaléka vasáru-, festék- és üvegszaküzlet.

A második lépés során a megyén belül két települést kellett kiválasztani, ahol a pri-
mer kutatásokat elvégeztem. A két kiválasztott település Sopron és Kapuvár. Sopron-
ra elsősorban a személyes kötődés miatt esett a választás, törzsgyökeres soproniként 
fi gyelemmel kísérhettem az élelmiszer–kiskereskedelmi egységek életciklusát, az új ér-
tékesítési csatornák megjelenését, a régebbi élelmiszer üzletek átalakulását, valamint a 
megjelenő és távozó élelmiszer egységeket is. A másik település meghatározásánál arra 
koncentráltam, hogy Sopron 50 kilométeres körzetén belül, valamint a legjelentősebb 
multinacionális cégek is megtalálhatók legyenek a különböző értékesítési csatornák-
ban.

A harmadik lépésben összegyűjtöttem, hogy a két városban – Sopron és Kapuvár – mi-
lyen értékesítési csatornák működnek. Az üzleteket 4 csoportban osztályoztam: hiper-
market, szupermarket, diszkont és önálló lánchoz tartozó kisboltok.

Sopronban és Kapuváron is az értékesítési csatornáknál két primer kutatási módszer 
alapján gyűjtöttem információkat. Először mélyinterjús vizsgálatokat készítettem a 
kiskereskedelmi egységek vezetőivel, egy előre elkészített forgatókönyv alapján. A mé-
lyinterjús megkérdezések lebonyolítása előtt a cégek vezetőitől engedélyt kértem. Saj-
nálatos módon azonban nem minden központ engedélyezte a Sopronban és Kapuváron 
lévő egységeinek vezetését ellátó személyek megkérdezését. A mélyinterjús megkérde-
zést az Interspar hipermarketben, a Spar szupermarketben, az S-market üzletekben, a 
Penny Market diszkontban és a Forrás diszkontban utasították el, azzal az indoklással, 
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hogy nem kívánnak elárulni üzleti titkokat.
Az interjúkat magnetofonon és írásban is rögzítettem. A szakértői megkérdezés során 
a két városban megtalálható élelmiszer–kiskereskedelmi egységek által alkalmazott, a 
disszertáció témaköre szempontjából jelentős, kiskereskedelmi stratégiákat tártam 
fel. A szakértői megkérdezésekre 2006 áprilisában került sor, Kapuváron 3 üzletben, 
Sopronban 6 üzletben.

A primer kutatás során a fogyasztói-, vásárlói szokások megismerésére kérdőíves fel-
mérést is készítettem. A kérdőívet azoknál az üzleteknél, ahol volt engedély a lekérde-
zésre, az üzletből vásárlás után kijövő vásárlókkal töltettem ki. Azoknál az üzleteknél, 
ahol nem engedélyezték a fogyasztók megkérdezését, ott csak megközelítő adatokkal 
tudok szolgálni a fogyasztói-, vásárlási szokásokra vonatkozóan, hiszen ezeknél az üz-
leteknél csak következtetni lehetett arra, hogy az adott üzletben vásároltak.
A kérdőíves megkérdezés elvégzéséhez először az üzleteket kellett kiválasztani. Azok-
nál az egységeknél, amelyekből Sopronban és Kapuváron több is megtalálható, a vá-
roson belüli elhelyezkedése dominált a mintába kerülés szempontjából. A fogyasztói 
minta nagyságát úgy határoztam meg, hogy Sopronban mindegyik kiskereskedelmi 
egység előtt 90–100 főt kérdeztem meg, míg Kapuváron 45-55 főt. A két város közötti 
minta nagyságban való különbség a két város eltérő népességszámával magyarázható.
A mintában szereplő személyek véletlenszerű módszerrel kerültek kiválasztásra, ter-
mészetesen szem előtt tartva, a nem és kor alapján történő szegmentálást.
A kérdőívek kitöltése három különböző napszakban történt, reggel (6.00–10.00 óra 
között), délután (12.00–15.00 óra között) és este (17.00 óra után), a hét minden napján, 
az üzletek nyitva tartási idejében. A lekérdezésben a Nyugat–Magyarországi Egyetem 
hallgatói segítettek.
Kapuváron összesen 8 üzlet előtt 470 főt, Sopronban összesen 15 üzlet előtt 1492 főt 
kérdeztem meg.
A kérdőíves megkérdezés 2006. május és 2006. június között a két városban párhuza-
mosan történt, a hibás és rosszul kitöltött kérdőívek pótlására 2006 júliusában került 
sor.
A kérdőívek feldolgozása SPSS for Windows 14.0 matematikai-statisztikai program se-
gítségével történt, melyhez a kérdőív válaszait kódolni kellett.

A fogyasztói-, és vásárlási szokások alaposabb megismerésére a kérdőíves megkér-
dezés előtt fókuszcsoportos vizsgálatokat készítettem Sopronban. A fókuszcsoport-
ba véletlenszerű kiválasztással hívtam meg különböző nemű, korú, jövedelmű, iskolai 
végzettségű, foglalkozású és lakóhelyű fogyasztókat. Ezt a kvalitatív kutatást is előre 
elkészített forgatókönyv alapján folytattam le.
A fókuszcsoportos vizsgálatot 2006 áprilisában összesen 55 fővel végeztem el, akik kö-
zött 39 nő és 16 férfi  volt, hiszen az élelmiszer vásárlásokat nagyobb részben nők, há-
ziasszonyok végzik.
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7. PRIMER VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

7.1. Fókuszcsoportos vizsgálat eredményei
Összességben megállapítható, hogy hétvégén a fókuszcsoport tagjai a nagyobb alap-
területű üzleteket részesítik előnyben, Sopronban a bevásárlásaik során. A férfi ak a 
Tesco és az Interspar hipermarketben, a nők a két hipermarketen kívül a Spar szu-
permarketben és a Plus diszkontban vásárolnak. Ezzel szemben a hétköznapi bevá-
sárlásaikat a nők és a férfi ak is a lakóhelyük vagy munkahelyük közelében találha-
tó üzletekben, illetve akik autóval járnak, abban a boltban végzik, amelyik hazafelé 
útba esik. A konkrét üzletek említésénél a legtöbben a nők közül az S-market és a Spar 
szupermarketet, a férfi ak pedig a Parola élelmiszerüzletet nevezték meg. Mindezekből 
kiderül, hogy a fókuszcsoport tagjai a hétvégén elsősorban a széles áruválasztékot – 
kereskedelmi márkás termékekből és akciós termékekből – kínáló egységeket részesí-
tik előnyben, azokkal a szupermarketekkel és láncba szerveződött üzletekkel szemben, 
melyek szombaton és vasárnap is nyitva tartanak. Ennek kétféle magyarázata lehet: az 
egyik, hogy a hétvégi bevásárlásokat szabadidős tevékenységnek, kikapcsolódásnak te-
kintik, a másik a már említett nagyon széles áruválaszték – non-food termékek kínálata 
is –, valamint a kedvezőbb árszínvonal.
Az akciós újságok, az in-store marketingkommunikációs eszközök elfogadásával 
és vásárlásaikra gyakorolt hatásával kapcsolatosan megállapítható, hogy inkább a nők 
részesítik előnyben. A férfi ak döntő többségét egyáltalán nem érdekli a különböző 
élelmiszer-kiskereskedelmi egységek akciós újságai, szórólapjai, valamint nem vásárol 
azért több terméket, mert kedvező a termék ára. A férfi ak élelmiszer–vásárlási szokása-
ira a céltudatosság a jellemző, míg a nők még akkor is hajlamosak elcsábulni bizonyos 
termékek iránt, ha listával mennek vásárolni. A megkérdezett nőknek és férfi aknak a 
három negyede egyáltalán nem szereti az árukínálást az üzleten belül.
Mindegyik megkérdezett fontosnak tartja a kis alapterületű üzletek létét az élelmi-
szer–kiskereskedelmi piacon, melyet négy nagyon lényegre törő indokkal magyaráztak: 
személyes kapcsolattartás, közelség, udvarias kiszolgálás és a „rutin” bevásárlások 
(tej, kenyér, üdítő) lebonyolítása.

7.2. Mélyinterjús megkérdezések eredményei
A szakértői megkérdezéseket Sopronban és Kapuváron is elvégeztem. Sopronban 1 hi-
permarket (Tesco hipermarket), 1 láncba szervezett kisbolt (Co-op), 2 szupermarket 
(Match, Maxi Co-op), és 2 diszkont (Plus, Reál Manna) vezetőjével, míg Kapuváron 3 
láncba szervezett kisbolt (Co-op, Reál, CBA) vezetőjével készítettem interjút, a többi 
kiskereskedelmi egység vezetőit engedély hiánya miatt nem tudtam megkérdezni.
A szakértői vélemények összefoglalása is tükrözi az eltérő vevőkörrel rendelkező és 
eltérő kereskedelmi stratégiát követő értékesítési csatornák jellemzőit.
Sopronban és Kapuváron is mindegyik értékesítési egység vezetője kiemelte a keres-
kedelmi márkás termékek jelenlétét, mint a konkurenciától való megkülönböztetés 
eszközét. A kereskedelmi márkás termékeken kívül a lánchoz tartozó kisboltok a vá-
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sárlókkal való kapcsolattartást, a hipermarket pedig az alacsony árait, a pénzügyi 
szolgáltatásait és az ingyenes bevásárlótáskát emelte ki.
A termékpolitikával kapcsolatban, Sopronban a Plus diszkont, a Match szupermarket, 
a Tesco hipermarket, Kapuváron a Reál lánchoz tartozó kisbolt vezetője hangsúlyozta a 
polctervek, a termékkihelyezés, a kategóriamenedzsment szerepét a kiskereskedelmi 
stratégiák marketing eszközei közül.
A kommunikációs politikánál mindegyik értékesítési csatornában központi szerepet 
töltenek be a hetente vagy kéthetente megjelenő akciós újságok, melyekkel a fogyasztók 
“kegyeinek” megnyeréséért versenyeznek.
Mindkét városban telítettnek tartják a vezetők az élelmiszer–kiskereskedelmi piacot, 
és úgy vélekednek, hogy a független élelmiszer kisboltok csak akkor tudnak a piacon 
megmaradni a hipermarketek, a szupermarketek, a diszkontok, a láncba szervezett kis-
boltok és a C+C-k mellett, ha belépnek valamelyik társulásba, hiszen ezáltal megköny-
nyítik a beszerzéseiket, kereskedelmi márkás termékeket tudnak értékesíteni, szélesebb 
akciós termékkínálatot tudnak kialakítani.
Sopronban a Tesco vezetője az Auchan hipermarket megjelenésétől, míg a többi vezető 
a Lidl diszkont megnyitásától tart. Kapuváron a lánchoz tartozó kisboltok vezetői legin-
kább a Tesco hipermarket, illetve a Lidl és a Hofer diszkont “letelepedésétől” tartanak.

7.3. Kérdőíves lekérdezés eredményei58

7.3.1. Szocio-demográfi ai adatok Sopronban és Kapuváron
Sopronban és Kapuváron a fogyasztói igények, valamint a vásárlási szokások megisme-
résére kérdőíves megkérdezést készítettem a kiskereskedelmi egységek előtt.
Sopronban összesen 15 élelmiszer–kiskereskedelmi egységet választottam ki, ezek kö-
zül 2 hipermarket (Tesco, Interspar), 7 szupermarket (Match, Spar, Maxi Co-op, CBA, 
3 S-market), 3 diszkont (Plus, Forrás, Reál Manna), és 3 lánchoz tartozó kisbolt (Reál, 
CBA, Co-op).
Kapuváron 8 üzlet előtt történt meg a lekérdezés, ezek közül 1 szupermarket (Spar), 
3 diszkont (Forrás, Penny Market, Plus), és 4 lánchoz tartozó kisbolt (CBA, Reál, 2 
Co-op).
Sopronban a 15 kereskedelmi egység előtt 1492, Kapuváron a 8 kereskedelmi egy-
ség előtt 470 fogyasztó véleményét mértem fel egyrészt arról, hogy konkrétan me-
lyik kiskereskedelmi egységet ismeri és ezek közül melyik a magyar tulajdonban 
lévő üzlet. Másrészt általánosan milyen tényezők, és ezek milyen mértékben be-
folyásolják a napi fogyasztási cikkek vásárlásában. Harmadrészt az adott kiskeres-
kedelmi egység megítélésére vonatkozóan tettem fel hasonló kérdéseket. Negyed-
részt a kereskedelmi márkás és a magyar származású termékek ismertségét mértem 
fel. Ötödrészt a különféle kiskereskedelmi egységek akciós újságainak ismertsé-
gét, valamint az adott üzlet akciós újságának hatását a vásárlási szokásokra, illet-
ve az üzleten belüli értékesítés-ösztönző eszközök vásárlásra gyakorolt hatását.

58  A fejezetben található összes ábra és táblázat saját forrásból származik.
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Először a válaszadók szocio-demográfi ai tényezőit célszerű megvizsgálni az élelmi-
szer–kiskereskedelmi egységeknél.
A nemek alapján a primer kutatásból megállapítható, hogy a szupermarketekben, a 
diszkontokban és a lánchoz tartozó kisboltokban, Sopronban és Kapuváron inkább 
a nők vásárolnak, míg Sopronban a hipermarketeknél a nők és a férfi ak aránya kö-
zel azonos, mely azzal magyarázható, hogy a vásárlás ennél az értékesítési csatornánál 
szabadidős, kikapcsolódási tevékenység, melyben a házastársak, családtagok is részt 
vesznek.
A GfK. Piackutató Intézet 2005-ben készített Kereskedelmi Analízis című tanulmánya 
is ezt a tényt igazolja, miszerint a bevásárlásokban a nőké a főszerep, mert a napi be-
vásárlások felét a háziasszonyok végezték, azonban a beszerzések közel egyötödénél a 
házastárs is jelen volt.

A megkérdezettek iskolai végezettsége, és az ő általuk megítélt jelenlegi jövedelmi hely-
zetük között szinte alig fi gyelhető meg eltérés a két városban. Az iskolázottság alap-
ján Sopronban a fogyasztók többsége szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, míg 
Kapuváron a szupermarket és diszkont vásárlók többsége ugyancsak szakközépiskolát 
végzett, a lánchoz tartozó kisboltok vásárlóinak nagyobb részét azonban nyolc általá-
nos végzettséggel rendelkezők alkotják. A jövedelmi, anyagi helyzetüket a soproni vásár-
lók 44,5 százaléka, a kapuvári vásárlók 45,96 százaléka közepesnek tartja.

Az értékesítési csatornák megközelítésében azonban már eltérések fi gyelhetők meg a 
két város, valamint a szekunder adatok között is.
A GfK. Piackutató Intézet felmérése szerint a vásárlók 49 százaléka gyalog közelíti 
meg az élelmiszer–kiskereskedelmi egységeket 2005-ben, azonban az autós bevásárlá-
sok száma évről évre növekszik. A kisboltokba 2005-ben a vásárlók 14 százaléka, míg 
a hipermarketekbe 75 százaléka érkezik autóval.
A primer felmérésből ezzel szemben azt a következtetést lehet levonni, hogy Kapuvá-
ron mind a három értékesítési csatornát inkább gyalog keresik fel a válaszadók, mint 
autóval. Ez azzal magyarázható, hogy a kérdezésbe bevont üzletek Kapuvár középpont-
jában helyezkednek el (egymáshoz elég közel), ahol a megkérdezettek többsége lakik, 
vagy dolgozik.
Sopronban a hipermarketek és a szupermarketek tekintetében a gyalogos és az autós 
vásárlók aránya közötti különbség elenyésző, melyet a két hipermarket elhelyezkedé-
se magyaráz a városban. A Tesco hipermarket a város szélén, peremén található, melyet 
autóval lehet megközelíteni a legkönnyebben, az Interspar hipermarket pedig lakóöve-
zetben, lakótömbök között, melyet inkább gyalog keresnek fel a vásárlók. A szuper-
marketek esetében is a városon belüli területi elhelyezkedés az indok a gyalogos és az 
autós vásárlók arányának különbségére, az országos átlaghoz képest. Diszkontban 
és lánchoz tartozó kisboltban vásárlók inkább gyalog mennek vásárolni.
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7.3.2. Hipotézisek igazolása vagy elvetése Sopronban a megkérdezett vásárlók 
válaszai alapján

H1: A magyar vásárlók többsége magyar tulajdonban lévő élelmiszer-kiskereske-
delmi üzletekben vásárol, de nem tudja név szerint pontosan megkülönböztetni 
egymástól a hazai és a nemzetközi üzleteket.
A vásárlókat nyitott kérdés formájában kérdeztem meg arról, hogy milyen magyar tu-
lajdonban lévő üzletláncot ismernek. A lehetséges válaszok kódolása után szükségessé 
vált az adatok szűkítése, amely alapján 5 megfelelő válaszlehetőséget határoztam meg: 
egy, kettő vagy három magyar tulajdonú üzletet tudott felsorolni a válaszadó; nem vá-
laszolt egyáltalán a kérdésre; illetve nem tudott ilyen üzletet mondani.
Az így kapott eredmények megdöbbentőek, mert a szekunder információk alapján a 
vásárlók 90 százaléka magyar tulajdonban lévő üzletben vásárolja meg mindennap az 
alapvető fogyasztási cikkek döntő többségét.
A 4. ábra szemlélteti, hogy Sopronban az összes megkérdezett 39 százaléka egyál-
talán nem válaszolt erre a kérdésre, 42,2 százaléka egy ilyen üzletet, 1,9 százaléka 
hármat tudott felsorolni.

4. ábra Mennyi magyar tulajdonban lévő üzletláncot ismer?

Az előbbi szűkítés arra késztetett, hogy megvizsgáljam azt is, hogy milyen gyakoriság-
gal említették meg az egyes magyar tulajdonú üzleteket. Az 5. ábrából leolvasható, 
hogy a legtöbb említést a CBA kapta, de a nincs válasz említések száma is azonos 
arányban szerepel. Ugyanakkor a Reál és a Coop üzleteket jóval kevesebben mondták, 
de a két üzlet említésének gyakorisága között nincs erős szignifi káns különbség.
A felmérés tehát azt mutatja, hogy ezeknek az üzleteknek még inkább hatékonyabban, 
erőteljesebben, „agresszívebben” kell kommunikálniuk a fogyasztók felé, valamint tu-
datosítaniuk kell a fogyasztókban a magyar termékek, a magyar láncok arculatának 
és márkainak építési jelentőségét is.
A primer vizsgálat alapján a H1 hipotézis Sopronban elfogadásra kerül.
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5. ábra Magyar tulajdonban lévő üzletláncok említési gyakorisága Sopronban

H2: A magyar vásárlók a különböző értékesítési csatornákban történő – hipermar-
ket, szupermarket, diszkont, lánchoz tartozó üzletek - napi fogyasztási cikkek vá-
sárlásánál az árat helyezik előtérbe a minőséggel szemben.

Kereszttáblával vizsgáltam meg, hogy a négy kiskereskedelmi egységben történő napi fo-
gyasztási cikkek vásárlását mennyire befolyásolja az árszínvonal, illetve a minőség.
A négy piaci csatorna vásárlói az árszínvonalat és a termékek minőségét, frissességét na-
gyon fontosnak tartják a bolt kiválasztása alkalmával.
A hipermarketek előtt megkérdezett válaszadók 33,2 százaléka, a szupermarketekben vá-
sárlók 43,5 százaléka, a diszkont vásárlók 41,9 százaléka, illetve a lánchoz tartozó kisbol-
tokban vásárlók 32,0 százaléka a napi fogyasztási cikkek megvásárlásánál az árszínvonalat 
és a termékek minőségét is egyaránt rendkívül befolyásoló, meghatározó tényezőnek tartja.
Azok, akik a minőséget helyezik előtérbe az árral szemben, a hipermarketeknél 19,7 szá-
zalék, a szupermarketeknél 21,3 százalék, a diszkontoknál 11,1 százalék, a lánchoz tartozó 
kisboltoknál 23,3 százalék.
Azon fogyasztók aránya, akik a napi fogyasztási cikkek vásárlása során általánosságban az 
árszínvonalat fontosabbnak tartják, mint a minőséget a hipermarketeknél 8,0 százalék, 
a szupermarketeknél 3,4 százalék, a diszkontoknál 6,1 százalék és a lánchoz tartozó kisbol-
toknál 5,3 százalék.
A H2 hipotézis a négy értékesítési csatornában történő vásárlás esetében a napi fogyasztási 
cikkeknél Sopronban elvetésre kerül, hiszen a fogyasztók az árszínvonalat és a minőséget is 
egyaránt fontosnak tartják.

H3: A magyar vásárlók nagyobb arányban vásárolnak a különböző értékesítési csator-
nákban – hipermarket, szupermarket, diszkont, lánchoz tartozó üzletek - kereskedelmi 
márkás terméket, mint egyéb márkájú terméket.



48

A kereskedelmi, illetve saját márkás termékek és a magyar származású termékek vásár-
lásával kapcsolatos megállapításokat kereszttábla segítségével elemeztem.
A szupermarketek vásárlóinak 3,0 százaléka, a diszkont vásárlók 3,7 százaléka és a 
lánchoz tartozó kisboltban vásárlók 1,0 százaléka nem ismeri az adott kiskereskedel-
mi egység saját márkás termékeit.
A hipermarket csatornáknál azok aránya, akik nem vásárolnak egyáltalán semmilyen 
kereskedelmi márkás terméket 8,8 százalék, a rendszeres saját márkás termékeket 
vásárlók aránya 19,7 százalék. Az itt vásárlók 100 százalékban ismerik a kereskedelmi 
márkás termékeket.
A szupermarketeknél a megkérdezettek 12,5 százaléka egyáltalán nem vásárol saját 
márkás terméket, míg 25,2 százaléka csak bizonyos termékeket, 11,4 százaléka rend-
szeresen vásárol.
A diszkontoknál a csak bizonyos terméket vásárlók – 14,2 százalék -, és az egyáltalán 
nem vásárlók – 10,8 százalék - aránya között a kereskedelmi márkás termékek tekinte-
tében nem mutatható ki nagy különbség.
A lánchoz tartozó kisboltoknál is elmondható, hogy az itt vásárlók szinte kivétel nél-
kül ismerik az adott kereskedelmi márkás termékeket, 1 százalék válaszolta azt, hogy 
nem ismeri ezeket. A legnagyobb azok aránya, akik igen, vásárolnak bizonyos termék 
esetében saját márkákat – 37,3 százalék. A rendszeresen vásárlók és az egyáltalán nem 
vásárlók aránya között nem mutatható ki erős szignifi káns különbség, hiszen a rend-
szeresen vásárlók aránya 15,0 százalék, a nem vásárlók aránya 16,0 százalék.

Fontos ennél a témakörnél kiemelni, hogy az értékesítési csatornákban értékesített saját 
márkás termékek döntő többsége magyar származású termék.

Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy összességében milyen arányban (rendszeresen és 
csak bizonyos termékek esetében) vásárolnak a megkérdezettek kereskedelmi márkás 
termékeket, akkor azt a következtetést lehet levonni, hogy a hipermarketekben (45,3 
százalék), szupermarketekben (36,6 százalék), és a diszkontokban (35,5 százalék) ke-
vesebb saját márkás termékeket vásárolnak, mint egyéb márkás termékeket. Egyedül 
a lánchoz tartozó kisboltokban vásárlók 52,3 százaléka mondta azt, hogy vásárolnak 
saját márkás termékeket, vagy rendszeresen, vagy csak néhány kedvelt terméknél.
Mindezek alapján a H3 hipotézis elfogadásra kerül a lánchoz tartozó kisboltoknál, 
míg a hipermarketeknél, a szupermarketeknél és a diszkontoknál elutasításra.

H4: Árszínvonal – választék – minőség kapcsolata
H4.a: A hipermarketeket a magyar vásárlók kedvezően ítélik meg az árszínvonal, a 
választék és a minőség szempontjából.
H4.b: A diszkontokat a vásárlók kedvezőtlennek ítélik meg az árszínvonal, minőség 
és a választék alapján.
H4.c: A lánchoz tartozó üzleteket a vásárlók az árszínvonal és a választék alapján 
kedvezőnek, míg a minőség szempontjából csak közepesnek ítélik meg.

Ennél a hipotéziskörnél a három értékesítési csatornában külön vizsgáltam az egyes 
tényezők hatását.
A 6. ábra alapján a vásárlók a hipermarketek és a diszkontok árszínvonalát jónak, a 
kisboltok árszínvonalát közepesnek ítélik meg. A hipermarketek előtt megkérdezett 
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238 főből 121, a diszkontok előtt 296 főből 131 jónak, a kisboltok előtt a 300 főből 144 
közepesnek ítélte meg általában az egységek árszínvonalát, a Likert-skála alapján.

6. ábra Az értékesítési csatornák árszínvonalának megítélése

Ugyanezen elv szerint a 7. ábra részletezi a három csatorna típus megítélését a termék-
választékkal kapcsolatban. Ez alapján a kínálatot a hipermarketeknél 103 megkér-
dezett kiválónak, a diszkontoknál 127 fő közepesnek, a kisboltoknál 132 fő szintén 
közepesnek tartja.

7. ábra Az értékesítési csatornák termékválasztékának megítélése
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Végül a hipotézis szempontjából fontos a csatornák által kínált termékek minőségének 
a vizsgálata is. A 8. ábrából kitűnik, hogy a megkérdezettek mindhárom értékesítési 
formánál meg vannak elégedve a minőséggel.
A hipermarketeknél 97 fő, a diszkontoknál 134 fő, és a kisboltoknál 182 fő válaszolt 
erre a kérdésre úgy, hogy szerinte jó a termékek minősége, színvonala az adott üzletek-
ben.

8. ábra Az értékesítési csatornák termékminőségének megítélése

A H4a hipotézis megállja a helyét, hiszen az árszínvonalat, a választékot és a termék-
minőséget is kedvezően ítélik meg a fogyasztók a hipermarketekben.
A H4b hipotézist el kell vetni, mert a vásárlók az árszínvonalat és a minőséget jónak, 
a választékot közepesnek tartják.
A H4c hipotézis sem állja meg a helyét, éppen az ellenkezője érvényesül a lánchoz tar-
tozó kisboltoknál, miszerint a minőség jó, az árszínvonal és a választék pedig közepes.

H5: A szupermarket vásárlók többsége kap szórólapot, és ez alapján vásárol, vala-
mint az értékesítés-ösztönző eszközök közül az akciós árakat részesíti előnyben.

Ennél a hipotézis értékelésénél először megvizsgáltam, hogy Sopronban a megkérde-
zettek összességében kapnak-e akciós újságot a szupermarketektől. A 9. ábra alapján 
a válaszadók 54,2 százaléka nemmel válaszolt. Az igennel és nemmel válaszolók arányát 
célszerű a konkrét üzletek bontásában is szemügyre venni. A megvizsgált szupermar-
ketek közül a válaszadók többsége a Spar, a CBA és a Match szupermarkettől kap in-
kább akciós újságot, mint az S-market, illetve a Co-op szupermarkettől.
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9. ábra Kap-e a soproni szupermarketektől szórólapot, akciós újságot?

Az akciós újságokkal kapcsolatban indokolt azt is vizsgálni, hogy milyen hatást gyako-
rolnak a válaszadók napi vagy heti bevásárlásaira, melyet a 10. ábra szemléltet.

Vannak olyan fogyasztók, akik úgynevezett „akcióvadászok”, minden kedvezményt 
kihasználnak, vásárlás előtt megnézik a különböző értékesítési csatornák újságait, és 
abban az üzletben veszik meg a termékeket, ahol a legkedvezőbb számukra az ár, illetve 
vannak úgynevezett „akcióra érzéketlenek”, akik nem kísérik fi gyelemmel az akciós 
újságok ajánlatait.

A szupermarket vásárlók többségére az a jellemző, hogy kapnak szórólapot, melyeket a 
postaládából kivéve fel is visznek a lakásba, megnézik az üzlet által kínált lehetőségeket, 
de mikor elmennek az üzletbe, már nem az akciós újságban látottak alapján vásárolják 
meg a napi fogyasztási cikkeket. Magas azon válaszadók aránya is, akik a szórólapban 
látott akciós termékeket vásárolják meg. A megkérdezettek kevesebb, mint egy negyede 
válaszolta azt, hogy kap akciós újságot a szupermarketektől, de egyáltalán nem érdeklő-
dik a különböző ajánlatok iránt, és ha lehet, fel sem viszi ezeket a lakására.
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10. ábra Szupermarketek akciós újságainak hatása a vásárlásra
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A Sopronban megkérdezett 658 fő szupermarket vásárló körében való kedveltséget mu-
tatja a 11. ábra, az akciós árakra vonatkozóan. A szupermarket vásárlók 54,4 százaléka 
veszi igénybe a napi fogyasztási cikkek vásárlásánál az akciós árakat, amely kifejezés 
alatt a nagyobb mennyiség megvásárlása esetén kedvezőbb árat kell érteni.

11. ábra Szupermarketek akciós árainak hatása

A 12. ábra azonban már a különböző értékesítés-ösztönző eszközök elfogadását mu-
tatja a szupermarketekben. A soproni vásárlók körében a leginkább kedvelt vásárlásra 
ösztönző eszköz az „1-et fi zet 2-öt kap” akció, a második helyen az előbb bemutatott 
akciós ár, a harmadik helyen pedig a nagyobb csomagolás változatlan áron szerepel, 
míg a legkevésbé kedvelt a kuponok alkalmazása.

12. ábra Értékesítés-ösztönző eszközök hatása a szupermarketekben
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Összességében a H5 hipotézis nem fogadható el, mert a soproni szupermarket vásár-
lók többségére az a jellemző, hogy nem kap szórólapot; nem ez alapján dönt az élelmi-
szer vásárlási folyamat során; illetve az akciós árak, tehát a nagyobb mennyiség esetén 
kedvezőbb ár, helyett az „1-et fi zet 2-öt kap” akciót preferálja.

H6: A magyar vásárlók az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek kiválasztásánál - hi-
permarket, szupermarket, diszkont, lánchoz tartozó kisboltok - a közelséget helye-
zik előtérbe az alacsony árral és a széles választékkal szemben.

Sopronban a Tesco és Interspar hipermarket vásárlók véleményét szemlélteti a 13. 
ábra, a közelség, az árszínvonal és a termékválaszték tekintetében, mint a leghangsúlyo-
sabb befolyásoló tényezőket a vásárlás során. A faktorokat a megkérdezettek ötfokozatú 
skálán értékelték, hogy számukra mennyire fontosak az adott üzlet kiválasztása, illetve 
az adott üzletben való vásárlás szempontjából.
A válaszadók többségénél a közelség és az árszínvonal nagyon fontos, míg a termék-
választék fontos tényezőként jelenik meg a vásárlásaiknál, ha a hipermarketeket vá-
lasztják.
Ugyanakkor az ábrán jól érzékelhető, hogy az egységek által kínált választék kiugróan 
magas a többi két faktorhoz képest a fontos, valamint az árszínvonal a nagyon fontos 
kategóriában.
A közelség, mint tényező szinte ugyanakkora súllyal szerepel, tehát a vásárlók hajlan-
dóak akár többet is utazni annak érdekében, hogy kedvezőbb árszínvonal mellett széles 
választékból vásároljanak.

13. ábra Hipermarketek megítélése a közelség, az ár és a választék alapján
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A 14. ábra ugyanezen tényezőket ábrázolja az általam megkérdezett nyolc szupermar-
ket esetében. Itt is ugyanúgy, mint a hipermarketeknél az árszínvonal nagyon, a vá-
laszték és a közelség fontos szempont a napi fogyasztási cikkek megvásárlása során. 
Ennél a kereskedelmi egységnél a nagyon fontos csoportban az árszínvonal kimagasló, 
mely arra enged következtetni, hogy a vásárlók, ha kedvezőbb árakat találnak más szu-
permarketben, akkor hajlandóak „átcsábulni”, még abban az esetben is, ha nem olyan 
széles a választék, illetve messzebb található az üzlet.

14. ábra Szupermarketek megítélése a közelség, az ár és a választék alapján

A diszkont előtt megkérdezett vásárlók is az üzlet közelségét és árszínvonalát tartják 
a legfontosabbnak ugyanúgy, mint a hipermarket vásárlók. A termékválasztékot a 
diszkont vásárlók fontosnak tartják a vásárlásaik során. Lényeges különbségeket lehet 
találni a három említési csoportnál, a 15. ábrán. Azoknál a vásárlóknál, ahol mindhá-
rom összetevő közepesen fontos a közelség, ahol mindegyik fontos a termékválaszték, 
és végül, ahol mindegyik nagyon fontos az árszínvonal kapta a legtöbb említést.

15. ábra Diszkontok megítélése a közelség, az ár és a választék alapján
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A három lánchoz tartozó kisbolt előtt megkérdezett vásárlók mindegyik faktort 
ugyanolyan fontosnak ítélik meg vásárlásaik során, vagyis közel legyen a lakóhelyük-
höz, az igényeiknek megfelelő választékot kínálják, az igényeiknek megfelelő árszínvo-
nalon. A 16. ábra alapján óriási diff erencia nem mutatható ki a három tényező fontos-
sági megítélése között.

16. ábra Lánchoz tartozó kisboltok megítélése a közelség, az ár és a választék alapján

Ezen ábrák alapján megállapítható, hogy a H6 hipotézis összességében nem állja meg 
a helyét az egyes csatorna típusoknál. A H6 hipotézist úgy kell módosítani, hogy a 
hipermarketeknél és a lánchoz tartozó kisboltoknál a válaszadók a választékot fonto-
sabbnak tartják, mint a közelséget és az árszínvonalat. A szupermarket és a diszkont 
vásárlók számára ezzel szemben az árszínvonal a legfontosabb tényező, a közelséggel 
és a választékkal szemben.

7.3.3. Hipotézisek igazolása vagy elvetése Kapuváron a megkérdezett vásárlók 
válaszai alapján

H1: A magyar vásárlók többsége magyar tulajdonban lévő élelmiszer-kiskereskedel-
mi üzletekben vásárol, de nem tudja név szerint pontosan megkülönböztetni egymás-
tól a hazai és a nemzetközi üzleteket.

A 17. ábra szemlélteti, hogy Kapuváron a megkérdezett vásárlók majdnem fele, 46,8 
százaléka, nem válaszolt, arra a kérdésre, hogy milyen magyar tulajdonban lévő üzletet 
vagy üzletláncot ismer. A ténylegesen válaszolók közül többen csak egy üzletet tudtak 
megemlíteni, illetve nagyon kevesen voltak olyanok, akik három, illetve egyetlen egy üz-
letet sem tudtak megemlíteni – az általuk megemlített válaszok teljesen rosszak voltak.
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17. ábra Mennyi magyar tulajdonban lévő üzletláncot ismer?

A konkrét üzletek megnevezésénél nincs nagy szignifi káns különbség a Co-op és a 
CBA üzleteket válaszolók aránya között, ezzel szemben a Reál üzletlánc említésének 
gyakorisága elmarad a másik két üzlet említésének gyakorisága mögött.
Ismételten nagyon fontos a 18. ábra elemzésénél is megemlíteni, hogy a válaszadók 
döntő többsége nem válaszolt erre a kérdésre, amiből azt a következtetést lehet levonni, 
hogy egyáltalán nem követik fi gyelemmel az élelmiszer-kiskereskedelemben már 
korábban bekövetkezett, és a jövőben várhatóan bekövetkező változásokat a tulaj-
donszerkezet szempontjából. Ezen két ábra alapján megállapítható, hogy a vásárlók 
nagy részének nem fontos, hogy az adott kiskereskedelmi egység magyar tulajdonú 
vagy sem.

18. ábra Magyar tulajdonban lévő üzletláncok említési gyakorisága Kapu-
váron
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A H1 hipotézis a megkérdezett kapuvári vásárlók válaszainak alapján teljes mértékben 
elfogadásra kerül.

H2: A magyar vásárlók a különböző értékesítési csatornákban történő –szupermar-
ket, diszkont, lánchoz tartozó üzlet - napi fogyasztási cikkek vásárlásánál az árat 
helyezik előtérbe a minőséggel szemben.

Kapuváron a három üzlettípus előtt megkérdezett vásárlók ugyanolyan fontosnak 
tartják a napi fogyasztási cikkek vásárlása alkalmával a termékek árszínvonalát, mint 
a minőségét. Mindegyik csatornánál nagy szignifi káns különbség mutatható ki a vásár-
lást befolyásoló, két általam kiemelt meghatározó tényező fontossága alapján. 
A Spar szupermarketnél – ez az egy szupermarket található Kapuváron – a megkér-
dezettek 6 százaléka mindkét tényezőt nagyon fontosnak, 4,8 százaléka fontosnak, 3,2 
százalék a minőséget helyezi előtérbe, az árral szemben, míg csak 2,4 százalék tartja 
az árszínvonalat fontosabb, azaz jobban meghatározó tényezőnek, mint a minőséget.
A diszkontoknál – Penny Market, Plus, Forrás – a válaszadók 20,4 százalékának na-
gyon fontos, 21 százalékának fontos az árszínvonal és a minőség is, viszont 8,9 szá-
zaléka kimondottan érzékeny az árakra, valamint az árak változására, és 9,5 százalék 
minőség érzékeny.
A lánchoz tartozó üzleteknél – Reál, Co-op, CBA – a vásárlók 28,2 százaléka az ár-
színvonalat és a minőséget is kiemelkedően meghatározó tényezőnek tartja, szemben 
a 25,1 százalékkal, akik „csak” fontosnak. A megkérdezettek 19,2 százaléka az ár, míg 
15,8 százaléka a minőség alapján dönt a mindennapi bevásárlásaik alkalmával.

A H2 hipotézist úgy kell módosítani a kapuvári vásárlók válaszai alapján, hogy az 
árszínvonalat ugyanolyan fontosnak tekintik, mint a termékek minőségét. 
H3: A magyar vásárlók nagyobb arányban vásárolnak a különböző értékesítési csa-
tornákban –szupermarket, diszkont, lánchoz tartozó üzlet - kereskedelmi márkás 
terméket, mint egyéb márkájú terméket.

Az értékesítési csatornák Kapuváron a saját márkás termékek vásárlása szempontjából 
kedvező képet mutat.
A szupermarket vásárlók között egyáltalán nincs olyan, aki nem ismerné vagy ne 
hallott volna a Spar saját márkás termékeiről. A nem vásárlók aránya 0,6 százalék, a 
rendszeresen vásárlók aránya 2,1 százalék, a bizonyos termékeket vásárlók aránya 7,2 
százalék.
A diszkont üzletben vásárlók között már vannak olyanok, akik egyáltalán nem isme-
rik a Plus, a Penny Market és a Forrás saját márkás termékeit (1,5 százalék). A diszkont 
üzleteknél a megkérdezett vásárlók (181 fő) közül a nem vásárlók aránya 3,6 százalék, 
a rendszeresen vásárlóké 6,0 százalék, a bizonyos termékeket vásárlóké 27,0 százalék.
A lánchoz tartozó üzleteknél (237 fő) 3,9 százalék válaszolta azt, hogy nem ismeri az 
üzletek kereskedelmi márkás termékeit, illetve 4,2 százalék nem vásárol ilyen terméke-
ket. A vásárlók közül 9,9 százalék rendszeresen, míg 31,5 százalék csak meghatározott 
termékeknél választja a saját márkákat.
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Összességében a szupermarketnél a vásárlók 9,3 százaléka, a diszkontoknál 33,3 száza-
lék és a lánchoz tartozó kisboltoknál 41,2 százalék vásárol valamilyen rendszerességgel 
saját márkás termékeket.
Ezek alapján a H3 hipotézis nem fogadható el a kapuvári vásárlók körében a szuper-
market, a diszkontok és a magyar tulajdonú kisboltok esetében.

H4: Árszínvonal – választék – minőség kapcsolata
H4.a: A diszkontokat a vásárlók kedvezőtlennek ítélik meg az árszínvonal, minőség 
és a választék alapján.
H4.b: A lánchoz tartozó üzleteket a vásárlók az árszínvonal és a választék alapján 
kedvezőnek, míg a minőség szempontjából csak közepesnek ítélik meg.

A diszkontok és a lánchoz tartozó kisboltok árszínvonalát a kapuvári megkérdezet-
tek többsége jónak ítélik meg (19. ábra).
A diszkontok esetében a 181 válaszadó 54,7 százalékánál, a kisboltoknál a 237 vásárló 
50,2 százalékánál pozitív attitűd alakult ki az üzletek árszínvonalával kapcsolatban. A 
diszkontoknál 25,4 százalék kiválónak, 17,1 százalék közepesnek, a lánchoz tartozó 
üzleteknél 7,2 százalék kiválónak és 37,1 százalék közepesnek gondolja az árszínvo-
nalat.
Voltak olyan válaszadók is, akik rossznak ítélték meg a két bolttípus árát, de ez az arány 
a lánchoz tartozó kisboltoknál nagyobb (3,8 százalék), mint a diszkontoknál (2,2 szá-
zalék). Az árszínvonal nagyon rossz megítélése egyik üzlettípusnál sem számottevő, 
csupán egy-egy válaszadó volt ezen a véleményen.
Az előbbi számadatok alapján megállapítható, hogy a diszkontok árszínvonalát a ka-
puvári megkérdezettek sokkal kedvezőbbnek és megfi zethetőbbnek tartják, mint a 
lánchoz tartozó kisboltok árszínvonalát. A diszkont üzletben vásárlók 80,1 százaléka, 
míg a lánchoz tartozó üzletek vásárlóinak 57,4 százaléka kedvezően (kiváló és jó) vé-
lekedik az árakról. Azonban a vásárlók több mint egy harmada a közepes kategóriába 
sorolja a kisboltokat az árszínvonal alapján, szemben a diszkont boltokban vásárlók 
több mint egy hatodával.ggyy

19. ábra Az értékesítési csatornák árszínvonalának megítélése
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A termékválaszték megítélését a megkérdezettek körében a 20. ábra mutatja be.
A diszkontok és a lánchoz tartozó üzletek által kínált termékválasztékot a vásárlók 
majdnem fele jónak, az igényeiknek megfelelőnek tartja. A diszkontban vásárlók 47 
százaléka, a magyar tulajdonban lévő üzletek vásárlóinak 48,5 százaléka állítja az előzőt.
A második legtöbbször említett válaszlehetőségnél azonban már a két értékesítési csa-
torna között nagyobb diff erenciát lehet felfedezni. A diszkontokba járó vásárlók 42,5 
százaléka közepesnek, míg a lánchoz tartozó üzletekbe járó vásárlók 34,2 százaléka 
közepesnek ítéli meg a két csatorna választékát.

A két csatornatípus választék kínálatára a válaszadók kisebb aránya a kiváló és a rossz 
kategóriát is megjelölte. Megfi gyelhető, hogy többen inkább kiválónak, mint rossznak 
tartják Kapuváron a diszkontok és a lánchoz tartozó üzletek termékválasztékát. A disz-
kontoknál a megkérdezettek 6 százaléka, a kisboltoknál 12,2 százaléka szerint minden 
megtalálható a két bolttípus termékpalettájában, amire a fogyasztóknak igénye és szük-
sége van a mindennapi, illetve a hétvégi bevásárlásai során.

20. ábra Az értékesítési csatornák termékválasztékának megítélése

A termékminőség alapján mindkét csatornatípust egyaránt „jó” minősítéssel jellemez-
ték a megkérdezettek, a diszkontokat a válaszadók 62,4 százaléka, a kisboltokat 65,8 
százaléka.
A 21. ábrából leolvasható, hogy a kisboltokban megvásárolható termékek minőségét 
az itt megkérdezett vásárlók több mint 20 százaléka kiválónak, több mint 10 százaléka 
közepesnek, míg a diszkontok által kínált termékek minőségét a diszkont vásárlók 
majdnem 30 százaléka közepesnek, és kevesebb mint 10 százaléka kiválónak találja.
Ha a százalékos arányokat vesszük fi gyelembe a minőségnél, akkor a kiváló és a köze-
pes jellemzőknél mutatható ki nagy szignifi káns különbség, ugyanakkor a jó jellemző 
tekintetében a különbség elenyésző.
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21. ábra Az értékesítési csatornák termékminőségének megítélése

A H4a hipotézist a kapuvári vásárlók megítélése alapján el kell utasítani, mert a véle-
ményük alapján a diszkontok árszínvonala, termékválasztéka és a termékek minő-
sége is kedvező.
A H4b hipotézis egy része elfogadható, miszerint a lánchoz tartozó kisboltok ár-
színvonalát és a termékválasztékát a kapuvári vásárlók kedvezőnek tartják. Azonban 
a termékek minőségére vonatkozó hipotézist el kell vetni, mert a lánchoz tartozó üz-
letekben a kapuvári vásárlók ezt a tényezőt is kedvezően ítélik meg mindennapi vásár-
lásaik során.

H5: A szupermarket vásárlók többsége kap szórólapot, és ez alapján vásárol, vala-
mint az értékesítés-ösztönző eszközök közül az akciós árakat részesíti előnyben.

A Kapuváron az összesen megkérdezett 470 fő közül kevesebben vannak azok a vá-
laszadók, akik kapnak a Spar szupermarkettől akciós újságot (46,1 százalék), mint 
azok, akik nem (48,1 százalék), azonban lényeges eltérés a két csoport között nem mu-
tatható ki. (22. ábra)
A válaszadók 5,8 százaléka nem válaszolt erre a kérdésre, mert egyáltalán nem tudta 
megmondani, hogy milyen kiskereskedelmi egységtől kap szórólapot.
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22. ábra Kap-e a kapuvári szupermarkettől szórólapot, akciós újságot?

A 23. ábra a Spar szupermarket akciós újságának ösztönző hatását mutatja a meg-
kérdezettek vásárlására. A válaszadók 42,3 százaléka kap szórólapot, de nem nézi meg 
ezen akciós ajánlatokat. Ezzel szemben 36,5 százalék már hajlandó arra, hogy átla-
pozza, mérlegelje a különböző akciókat, de nem az újságban látottak alapján megy el 
vásárolni a szupermarketbe. A megkérdezettek 17,3 százaléka válaszolta azt, hogy ők 
igen is az akciós újságból nézik ki azokat a termékeket, amelyeket például kedvező 
áron vásárolnak meg az üzletben.

23. ábra Szupermarket akciós újságának hatása a vásárlásra 

A megkérdezett 52 szupermarket vásárló közül 25 fő nem részesíti előnyben a napi 
fogyasztási cikkek vásárlása esetén a kedvezőbb árat, ha nagyobb mennyiségben vá-
sárol, mely a 24. ábrán látható. Az egyszerre kevesebb, kisebb mennyiségben történő 
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vásárlást befolyásolhatja a megkérdezettek jövedelmi helyzete, valamint a lakóhelyük, 
a lakás típusa is. Ezzel szemben 24 fő igénybe veszi vásárlásai alkalmával ezt a típusú 
értékesítés-ösztönző eszközt, 3 fő pedig nem válaszolt a kérdésre.

24. ábra Szupermarket akciós árainak hatása

A Spar szupermarketnél megkérdezett vásárlók, az üzlet által alkalmazott vásárlásra 
ösztönző eszközök közül az „1-et fi zet 2-öt kap” akciókat veszik igénybe a legszí-
vesebben (25. ábra). A válaszadók döntő többsége, 59,6 százaléka igényli ezt a mar-
ketingkommunikációs eszközt a mindennapi, alapvető fogyasztási cikkek vásárlása 
során. A vásárlók körében kedvelt ösztönző eszköz még a termékekhez kapcsolódó 
plusz ajándék, valamint a csomagolás megnövelése, melyeket 24, illetve 23 fő igényli 
a szupermarketek kínálatában. A válaszadók a kuponok és a nyereményjátékok adta 
lehetőségekkel nem szeretnek foglalkozni a vásárlásaik közben illetve után.

25. ábra Értékesítésösztönző eszközök hatása a szupermarketben
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A H5 hipotézis Kapuváron sem fogadható el, hiszen a válaszadók többsége nem kap 
szórólapot a szupermarkettől; legtöbben nem szórólap alapján vásárolják meg a termé-
keket; és a legkedveltebb ösztönző eszköz nem az akciós ár, hanem az „egyet fi zet kettőt 
kap” akció.

H6: A magyar vásárlók az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek kiválasztásánál - szu-
permarket, diszkont, lánchoz tartozó kisbolt - a közelséget helyezik előtérbe az ala-
csony árral és a széles választékkal szemben.

A Spar szupermarketben vásárlók a közelséget, mint a vásárlást befolyásoló egyik té-
nyezőt, közepesen fontosnak (34,6 százalék), illetve fontosnak (32,7 százalék) tartják, 
a 26. ábra alapján. Az üzlet árszínvonalát nagyon fontos (42,3 százalék), a termékvá-
lasztékát fontos (53,8 százalék) meghatározó faktorként nevezték meg.
Ha mindhárom befolyásoló tényezőt ugyanolyan fontosságúnak tekintjük, akkor a leg-
nagyobb diff erenciát a termékválasztéknál találjuk, ami azt jelenti, hogy a megkérde-
zettek először a választékot veszik fi gyelembe, majd a termékek árát és végül az üzlet 
közelségét.
Ha mindhárom tényező nagyon fontos a vásárló számára, akkor az elődleges szempont 
az árszínvonal, ezután a termékválaszték majd a közelség következik, mint meghatáro-
zó vásárlási tényező.yy

26. ábra Szupermarket megítélése a közelség, az ár és a választék alapján

A diszkontoknál a vásárlók 37 százaléka a közelséget fontosnak, 43,1 százaléka az 
árszínvonalat nagyon fontosnak, míg 48,6 százaléka a termékválasztékot fontosnak 
tekinti. A diszkont üzleteknél nem lehet olyan markáns különbségeket felfedezni, mint 
a szupermarketnél (27. ábra). Ha a tényezők külön-külön közepesen fontosak, akkor az 
első a közelség, a második a termékválaszték, a harmadik az árszínvonal. Azonban, ha 
fontosak, akkor a „rangsor” termékválaszték, közelség, árszínvonal, ha pedig nagyon 
fontosak, akkor árszínvonal, termékválaszték és közelség.
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27. ábra Diszkontok megítélése a közelség, az ár és a választék alapján

A lánchoz tartozó kisboltoknál, melyet a 28. ábra szemléltet, a közelség (42,2 szá-
zalék), és a termékválaszték (50,6 százalék) fontos, az árszínvonal (48,1 százalék) 
nagyon fontos a megkérdezettek vásárlásánál. Azoknál a vásárlóknál, akik a három 
tényezőt fontosnak tartják, ezek közül számukra a termékválaszték a legfontosabb. 
Azoknál, akik a tényezőket nagyon fontosnak vélik az árszínvonal a leginkább döntő 
befolyásoló összetevő, a közelség és a termékválaszték mellett.y g

28. ábra Lánchoz tartozó üzletek megítélése a közelség, az ár és a választék alapján

A H6 hipotézist el kell utasítani mindhárom értékesítési csatornánál. A szupermarket, 
a diszkontok és a lánchoz tartozó kisboltok kiválasztásánál a vásárlók válaszai alapján 
az a jellemző, hogy a választékot helyezik előtérbe az árszínvonallal és az elhelyezke-
déssel szemben.
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8. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A primer kutatás kiértékelése és elemzése alapján először az élelmiszer-kiskereskedelmi 
egységek által leggyakrabban és leginkább alkalmazott termék-, ár-, kommunikációs és 
telephely választási stratégiák eszközeit rendszerezem. Jelentős különbségeket lehet le-
vonni a 2. táblázat alapján, miszerint a hipermarketek, a szupermarketek, a diszkontok 
és a lánchoz tartozó kisboltok milyen azonos, illetve különböző módszerekkel befo-
lyásolják a fogyasztók boltválasztását, a bolton belüli termék-, illetve márkaválasztását 
(in-store marketingdöntések) a mindennapi, és a hétvégi bevásárlásaik alkalmával.

2. táblázat Az élelmiszer-kiskereskedelmi egységek által alkalmazott kiskereske-
delmi stratégiai eszközök

Kiskereskedelmi 
stratégiai esz-

közök
Hipermarket Szupermarket Diszkont Lánchoz tartozó 

kisbolt

Választék

Széles és mély
Élelmiszer, vegyi áru 
és non-food orientált

Kevésbé széles és 
mély

Élelmiszer és vegyi 
áru orientált

Korlátozott
Élelmiszer és 

vegyi áru vagy 
élelmiszer, vegyi 
áru és non-food 

orientált

Erősen korlátozott
Élelmiszer és vegyi 

áru orientált

Kereskedelmi 
márkák aránya a 
választékon belül

A választék körülbe-
lül 60-70 százaléka

A választék körülbe-
lül 40-50 százaléka

A választék 
körülbelül 30-40 
százaléka illetve 
a választék több 

mint 80 százaléka

A választék kö-
rülbelül 25-40 

százaléka

Kategóriame-
nedzsment alkal-

mazása

Teljes mértékben Közepes mértékben Kis mértékben Kis mértékben

Árstratégia

EDLP-, olcsó ter-
mék-, akciós-, pré-
mium-, High/Low 

stratégia

High/Low-, prémi-
um-, akciós stratégia

EDLP-, High/
Low-, olcsó 

termék-, akciós 
stratégia

Prémium-, akciós 
stratégia

Szolgáltatások 
köre

Széles Közepesen széles Nincs Nincs

Akciós újság

Igényes, non-food 
termékek többség-

ben, nagy oldalszám, 
szezonális akciós 
újságjuk is van

Igényes, élelmiszer 
többségben, vagy 

élelmiszer és vegyi 
áru orientált, keve-
sebb oldalszámú, 

mint a hipermarke-
tek akciós újságai

Közepesen igé-
nyes, élelmiszer 
vagy non-food 
orientált, kevés 

oldalszám

Közepesen igé-
nyes, élelmiszer 
orientált, kevés 

oldalszám

Kiszolgálási forma

Önkiszolgáló, sze-
mélytelen

Önkiszolgáló, 
személytelen vagy 

személyes kapcsolat-
tartás

Önkiszolgáló, 
személytelen vagy 

személyes

Önkiszolgáló, 
személyes kapcso-

lattartás

Telephely

Városon kívül vagy 
városközpontban 

vagy bevásárlóköz-
pontban

Bevásárlóközpont-
ban vagy városköz-

pontban

Lakóövezetbe 
integrált

Lakóövezetbe 
integrált vagy piaci 

rés kihasználó
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Az élelmiszer-kiskereskedelem, a vásárlás környezetének átalakulása számos újdonsá-
got indított el, például a kereskedelmi márkák méltó versenytársai lettek a termelői 
márkáknak, amelyek a márkadöntésekhez és az üzletválasztási döntésekhez is hozzá-
járulnak.

Ez a változás kínálati, illetve keresleti oldalról is alátámasztható. A kínálati oldalon 
megfi gyelhető a nagy alapterületű üzletek megjelenése és gomba módra történő elsza-
porodása, valamint az élményszerű vásárlás jelentőségének felértékelődése.
A keresleti oldalon a vásárlási, illetve fogyasztói szokásokban bekövetkezett változá-
sokat kell kiemelni, valamint azt a tényt, hogy másképpen bonyolítják le a fogyasztók a 
vásárlást hétköznaponként és hétvégenként.

A szakirodalom már régóta foglalkozik az úgynevezett hibrid vásárlói magatartással, 
vagyis azzal a jelenséggel, hogy a vásárló nem racionális, hanem változó előnyöket, 
látszólag véletlenszerűen alkalmazott döntési elveket mutat. A hol drágán, hol spóroló-
san vásárló embert nehéz kiszámítani, változékonyságával nehézzé teszi a döntéseivel 
kapcsolatos tervezést. A hibrid magatartás legalább kétféle, egymásnak is ellentmondó 
orientációt (egyszerre olcsón és drágán való vásárlást) jelent ugyanazon személy dön-
téseit vizsgálva, bár ez lehet még bonyolultabb is, további vizsgálati dimenziók bevo-
násával (termékkategóriák, a szolgáltatások iránti igény, terméktulajdonságok vásárlási 
döntésben játszott szerepe stb.).59

Az élelmiszer vásárlók fogyasztói magatartását vizsgálva a következő megállapításokat 
lehet tenni:
§ A vásárlók preferencia rendszerében meghatározó szerepe van az üzletválasztás-

nak, hiszen a kiskereskedelmi egységek számának növekedésével a vásárlók sok-
színűbb, komplexebb árukínálattal találkoznak, mint ezelőtt pár évvel korábban.

§ A vásárlásoknál egyre gyakrabban fi gyelhető meg az élelmiszer-kiskereskedelmi 
egységek közötti választás lehetősége, ami azt jelenti, hogy legtöbb esetben hajlan-
dó abból a kínálatból választani, ami megtalálható az adott üzletben.

§ A vásárlók csak nagyon erős érintettség mellett, akár többlet költségek vagy többlet 
erőfeszítések árán is hajlandóak egy adott márkát megkeresni a különböző üzlet-
típusok termékpalettájában, egyébként az alacsonyabb árszínvonalú kereskedelmi 
márkás termékeket részesítik előnyben.

§ A vásárlók előnyben részesítik a szituációs vásárlásokat, melyek jelentőségét a kis-
kereskedelmi egységek a különféle eladáshelyi akciókkal még inkább felerősítenek 
(árengedmény, plusz ajándék). A vásárlók többsége ezeket az akciókat éppen azért 
veszi igénybe, mert az eredetileg is megvásárolni kívánt termékhez valamilyen 
plusz hozadékot kap.

59   DR. TÖRŐCSIK, M. (2006): A vásárlói magatartás szerkezetének értelmezése, Marketing Oktatók 
Konferenciája, Győr
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A modell felállításához a kérdőíves megkérdezés azon adataiból, hogy a fogyasztó mi-
lyen típusú élelmiszer-kiskereskedelmi egységben vásárol, és hogy az adott kiskereske-
delmi egységeket milyennek ítéli meg a felsorolt tíz tényező alapján, függetlenségvizs-
gálatot végeztem.

Az árszínvonal és a bolttípusok kereszttábláját és a Khi-négyzet értékét a 3. és a 4. táb-
lázat szemlélteti.

3. táblázat Az árszínvonal és a bolttípus kereszttáblája

 
Kereszttábla  

 
 

 

Az adott boltban milyennek ítéli meg az előnyös 
árakat? 

Összesen 
NV/NA 

nagyon 
rossz 

rossz közepes jó kiváló 

Milyen típusú az 
adott üzlet? 

hipermarket 0 1 2 79 121 35 238 

szupermarket 7 4 29 184 376 58 658 

diszkont 0 0 5 94 131 66 296 

önálló kis-
bolt 

2 15 44 144 79 16 300 

Összesen 9 20 80 501 707 175 1492 

4. táblázat Az árszínvonal és a bolttípus Khi-négyzet értéke
gy

Khi-Négyzet Próba  

 
 Érték Szabadságfok 

Pearson-féle Khi-Négyzet 222,476 15 

N  1492  

A Khi-négyzet értékét meg kell nézni df = 15 szabadságfoknál és 1-α, azaz 0,95 érték-
nél, melyből kiderül, hogy a kiszámított Khi-négyzet az elfogadási vagy elutasítási 
tartományba esik.
A χ2

15, 0,95 értéke 25, azaz az árszínvonal Pearson-féle Khi-négyzete, melynek értéke 
222,476 az elfogadási tartományba esik, vagyis a nullhipotézist el kell utasítani.

A vizsgált tényezők Pearson-féle Khi-négyzetének értékét az 5. táblázat mutatja.
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5. táblázat Az egyes tényezők Khi-négyzet értéke

Tényező Szabadságfok χ2
szf, 1- α

Pearson-féle Khi-
négyzet érték

Árszínvonal 15 25 222,476

Áruk frissessége 15 25 58,718

Árazás egyértelműsége 18 28,87 92,123

Választék szélessége 15 25 253,823

Akciók gyakorisága 18 28,87 228,764

Tisztaság, rendezettség 15 25 163,427

Átláthatóság 15 25 106,272

Minőség 15 25 86,707

Személyzet udvariassága 15 25 110,863

Pénztár gyorsasága 18 28,87 173,222

Nyitva tartás 18 28,87 197,449

Magyar származású termék 6 12,59 31,386

Kereskedelmi márka 12 21,03 148,107

A függetlenségvizsgálat elvégzése után kiválasztottam azt a négy termékértékesítés-
hez kapcsolódó tényezőt, amelynek a legnagyobb a Khi-négyzet értéke. Ezen tényezők 
esetén rangsort állítottam fel, úgy, hogy az egyes faktorok fogyasztók által megadott 
jellemzőihez számokat rendeltem (nincs válasz: 0, nagyon rossz: 1, rossz: 2, közepes: 3, 
jó: 4, kiváló: 5) és ez alapján a négy különböző bolttípusra súlyozott számtani átlagot 
számoltam.

A súlyozott számtani átlag eredménye alapján készítettem el a hipermarketek, a 
szupermarketek, a diszkontok és a lánchoz tartozó kisboltok piramisát a választék, 
az árszínvonal, az akciók gyakorisága és a kereskedelmi márkás termékek alapján.

A hipermarketeknél a megkérdezettek válaszai alapján a piramis csúcsát a termék-
választék jelenti (29. ábra), hiszen ebben az üzlettípusban találja meg az igényeinek 
leginkább megfelelően széles és mély termékkínálatot. A termékpalettán belül az üz-
letek saját vagy kereskedelmi márkás termékeit is meghatározónak tartják. Ugyan-
akkor a kereskedelmi márkás termékeken kívül a gyártói márkás termékek széles 
skálája is megfi gyelhető. Ennek alapján a hipermarketek az ár-érzékeny és a minőség-
érzékeny vásárlók igényeit is egyaránt ki tudják elégíteni. A válaszadók a harmadik 
legfontosabb meghatározó tényezőnek a különféle akciók gyakoriságát, sokszínű-
ségét és negyedik elemként az árszínvonalat említették a hipermarketek esetében.
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29. ábra Hipermarketek piramisa

A szupermarketek piramisát mutatja a 30. ábra, melynek a legfelső szintjét az üzlet 
által alkalmazott akciók alkotják a válaszadók véleménye alapján. A második legtöbb-
ször említett befolyásoló tényező, amely miatt felkeresik a szupermarketeket a vásárlók 
az üzletek által forgalmazott kereskedelmi márkás termékek, melyek választékának 
a mélysége és a szélessége kisebb, mint a hipermarketek esetében. A harmadik elem a 
piramisban a termékek árszínvonala, a negyedik pedig a választék. A szupermarketek-
nél a megkérdezettek véleménye alapján az árszínvonal kedvezőbb megítélést kapott, 
mint az egyéb gyártói márkás termékek választéka.

30. ábra Szupermarketek piramisa
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A diszkont üzleteknél a forgalmazott termékek árszínvonalát tartják a válaszadók a 
négy befolyásoló tényező közül a legkedvezőbbnek. Az alacsony árszínvonalat a disz-
kontok egyrészt a gyakori akciók szervezésével, másrészt a termékválasztékon belü-
li magas kereskedelmi márkás termékek arányával tudják biztosítani a vásárlóknak. 
A fogyasztók azonban a piramisban a diszkontok által összességében kínált termékek 
választékát magasabban preferálják, mint kizárólag a kereskedelmi márkás termékek 
kínálatát. (31. ábra)

31. ábra Diszkontok piramisa

A negyedik bolttípus esetén a lánchoz tartozó kisboltoknál a vásárlók a kereskedel-
mi márkás termékek palettáját fontosabbnak tartják, mint az üzletek teljes termékkí-
nálatának mélységét és szélességét. A lánchoz tartozó kisboltok termékválasztéka az 
előzőekben ismertetett üzleteknél jóval korlátozottabb, amely a kisebb alapterülettel 
magyarázható. A 32. ábrán látható piramisban a kereskedelmi és gyártói márkás ter-
mékek árszínvonalát a megkérdezettek a harmadik leginkább befolyásoló tényezőnek 
gondolják a napi bevásárlásaik során. A lánchoz tartozó boltok által szervezett akciók 
gyakorisága és a kedvezmény mértéke lényegesen alacsonyabb, mint az előzőekben be-
mutatott három üzletben.

32. ábra Lánchoz tartozó kisboltok piramisa
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33. ábra Fogyasztói preferenciáról való lemondási spirál

A négy különböző értékesítési csatorna piramisában bemutatott vásárlást befolyásoló 
tényezők alapján állítottam fel az úgynevezett “Fogyasztói preferenciáról való lemon-
dási spirált”.

A 33. ábrán bemutatott modell abból indul ki, hogy a fogyasztók eltérő demográfi ai-, 
gazdasági-, társadalmi-, személyes-, valamint életstílus jellemzőkkel rendelkeznek, me-
lyek meghatározzák a vásárlási szükségletek kialakítását. A fogyasztók előbb felsorolt 
jellemzői befolyásolják, illetve meghatározzák azt, hogy milyen fontosságot tulajdoní-
tanak a bolt sajátosságainak, amikor a különféle élelmiszer-kiskereskedelmi egységek 
választéka, árszínvonala, valamint alkalmazott akciói között mérlegelnek.

A modellben a szocio-demográfi ai jellemzők mellett az élelmiszer-kiskereskedelmi 
egység kiválasztása attól is függ, hogy a fogyasztók az adott hónap, mely szakaszában 
(elején, közepén, végén) illetve, hogy élményszerű-, vagy rutinvásárlást szeretnének 
lebonyolítani. Nem elhanyagolható tényező az sem, hogy a fogyasztók milyen termé-
keket, milyen márkákat részesítenek előnyben (alapvető fogyasztási cikkeket, presz-
tízs élelmiszereket, gyártói vagy kereskedelmi márkás termékeket).

A hipermarketeket a fogyasztók elsősorban a széles és mély termékkínálat miatt ke-
resik fel, hiszen ebben az üzlettípusban minden terméket – élelmiszer, vegyi áru, non-
food - egy helyen tudnak megvásárolni. Ha már az üzlet gondolái, sorai között nézelő-
dik, hajlandó lemondani bizonyos termékek alacsonyabb árszínvonaláról. Nem csak 
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a kereskedelmi márkás termékeket fogja beletenni a kosarába, hanem a gyártói márkás 
termékeket is, melyek árszínvonala lehet, hogy magasabb, mint más kiskereskedelmi 
egységben.

A szupermarketek a hipermarketekkel szemben nem tudnak versenyezni a termék-
választék tekintetében, így más kiskereskedelmi stratégiai eszközök alkalmazásával 
kell a fogyasztókat becsábítani az üzletbe. A szupermarketek elsősorban az állandó és 
kedvező akciókkal, valamint a kereskedelmi márkás termékek meglétével képesek 
megnyerni a fogyasztók bizalmát. Ha a fogyasztó egy szupermarketben vásárol, akkor 
bizonyos mértékig a preferenciái között a termékkínálat, mint a vásárlást befolyásoló 
tényező, háttérbe szorul.

A diszkont üzletben vásárlók a négy befolyásoló faktor közül az árszínvonalat he-
lyezik előtérbe a vásárlásaik alkalmával. A diszkontok által értékesített kereskedelmi 
márkás termékek választéka széles, ugyanakkor a mélysége korlátozottabb, mint a hi-
permarketekben és szupermarketekben. Ezen tény miatt, azok a fogyasztók, akik disz-
kontokban vásárolnak lemondanak bizonyos termékek megvásárlásáról.

A lánchoz tartozó kisboltok ezen négy stratégiai eszköz közül, csak a saját kereske-
delmi márkák értékesítésének a területén vehetik fel a versenyt a többi kiskereskedelmi 
egységgel szemben. Ezekben az üzletekben a fogyasztók elsősorban csak a napi egysze-
rű vásárlásaikat, rutinvásárlásaikat végzik. Így olyan helyzetben, ha csak az alapvető 
élelmiszereket kívánja a fogyasztó megvásárolni, hajlandó eltekinteni a többi üzlettí-
pusban megtalálható akciók széles kínálatától.

A spirál lényege, hogy a fogyasztók attól függően, hogy mikor, milyen termékválasz-
tékból, milyen árszínvonal mellett szeretnének vásárolni, az elsődleges preferenciájuk 
alapján fogják kiválasztani a számukra leginkább megfelelő élelmiszer-kiskereskedel-
mi egységet. A hipermarketnél a legelső preferenciája a fogyasztóknak a termékvá-
laszték, a szupermarketeknél az akciók gyakorisága, a diszkontoknál az árszínvonal 
és a lánchoz tartozó kisboltoknál a kereskedelmi márkák választéka.

Lényeges eleme a spirálnak, hogy a fogyasztók mekkora jövedelemmel rendelkeznek 
az adott időszakon belül, illetve, hogy mennyire ár-érzékenyek és/vagy minőség ér-
zékenyek. Ezen tényezők az adott időszakon belül képesek befolyásolni az üzletválasz-
tást, illetve a fogyasztók hajlandóak háttérbe szorítani bizonyos vásárlást meghatározó 
preferenciákat.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS

A globalizáció, az értékesítési csatornák sokszínűsége és mindenek előtt a fogyasztói 
kereslet a kereskedelemben erőteljesebb versenyhelyzetet teremtett. Az élelmiszer piac 
szereplőinek meg kell érteniük a fogyasztók viselkedését és a vásárlási szokásaikat ah-
hoz, hogy stratégiailag megfelelően illeszkedő döntéseket hozzanak a termékeikről, 
árukihelyezéseikről, árazásukról és kommunikációjukról.
Magyarországon az élelmiszer-kiskereskedelem szerkezete teljesen átalakult az elmúlt 
évek során. Hatást gyakorolt rá a privatizáció koncepciója és annak végrehajtása, a 
nemzetközi cégek megjelenése a magyar piacon, a fogyasztói és vásárlási szokások 
gyors változása és az élelmiszer kereskedelem fejlődése.
Hazánkban a nagy alapterületű üzletek részesedése az európai átlaghoz viszonyítva ala-
csonyabb, az üzlethálózatra az elaprózottság jellemző. Az élelmiszer-kiskereskedelmi 
struktúra változása egy többpólusú piaci szerkezetet (hazai és nemzetközi üzletláncok, 
független kiskereskedők) és megváltozott üzlethálózatot eredményezett. A jövőben a 
hazai, magyar tulajdonban lévő üzletláncok tevékenységét döntően befolyásolni fogja 
a multinacionális vállalkozások „agresszív” jelenléte, illetve kiskereskedelmi stratégi-
ája. A lánchoz tartozó kisboltok a piaci pozíciójuk megtartása, esetleges növekedése 
érdekében beszerzéseiket koordinálják, valamint a külföldi cégek marketing eszközeit 
adaptálják.
A disszertáció célkitűzése a fogyasztók vásárlási preferenciáinak megismerése és pár-
huzamba állítása a kiskereskedelmi egységek által alkalmazott eltérő marketing mix 
elemekkel. Az élelmiszer-kiskereskedelmi marketing döntések, és a fogyasztók vásár-
lási szokásainak feldolgozását követően a disszertáció primer vizsgálatokkal elemzi a 
fogyasztók legalapvetőbb vásárlási preferenciáit. A kutatási módszerek közül szakértői 
mélyinterjúkat, fókuszcsoportos vizsgálatokat, kérdőíves megkérdezéseket, az elemzési 
technikák közül gyakorisági táblázatot, kereszttáblát, függetlenségvizsgálatot, súlyozott 
számtani átlagot tartalmaz az értekezés. A fogyasztók körében 6 csoport fókuszcsopor-
tos vizsgálatát, 1962 fogyasztó kérdőíves megkérdezését, és 9 boltvezető mélyinterjús 
megkérdezését elemzi, illetve értékeli a témakör.
Az értekezésben a szekunder információk alapján megfogalmazott hipotéziseket az 
empirikus kutatások eredményei a következőképpen igazolják:

A H1. hipotézis azt vizsgálja, hogy a fogyasztók Sopronban és Kapuváron kevésbé is-
merik név szerint a magyar tulajdonban lévő üzletláncokat. Ez a hipotézis teljes mér-
tékben elfogadható a primer vizsgálat alapján.

A H2. hipotézis a négy kiskereskedelmi egységben külön-külön elemzi az ár domináns 
szerepét a minőséggel szemben. A fogyasztók Sopronban és Kapuváron is mindkét té-
nyezőt ugyanolyan fontosnak tartják mindegyik értékesítési típusnál.
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A H3. hipotézis a kiskereskedelmi egységek által forgalmazott saját márkás termékek 
ismertségét tárgyalja. A különböző bolttípusoknál Sopronban a fogyasztók többször 
vásárolnak kereskedelmi márkás termékeket, mint Kapuváron.

A H4. hipotézis a hipermarketek, a diszkontok, a lánchoz tartozó kisboltok árszínvo-
nalának, az általuk forgalmazott termékek minőségének és választékának a megítélését 
tárgyalja. Sopronban a hipermarketeknél a fogyasztók válaszai alapján a hipotézis alá-
támasztható, miszerint mindhárom tényező megítélése kedvező. A diszkontoknál és a 
lánchoz tartozó kisboltoknál a hipotézis elutasításra kerül Sopronban és Kapuváron is.

A H5. hipotézis a szupermarketek akciós újságainak, valamint az értékesítés-ösztönző 
eszközeinek az elfogadását elemzi. A primer kutatás ezt a hipotézist sem támasztja alá, 
azaz a megkérdezettek többsége nem kap szórólapot, nem a szórólapban látottak alap-
ján vásárol, illetve nem az akciós árakat részesíti előnyben a vásárlásai során.

A H6. hipotézis szerint a vásárlók az alacsony árral és a széles választékkal szemben, 
a közelség alapján választanak élelmiszer üzletet. A kérdőíves megkérdezés alapján 
mindkét városban a vásárlók nem a közelséget preferálják az első helyen, az élelmiszer 
üzletek kiválasztásánál.

A primer kutatási módszerek eredményei alapján a doktori disszertáció új tudomá-
nyos eredménye az élelmiszer-kiskereskedelmi marketing területén, az úgynevezett 
„Fogyasztói preferenciákról való lemondási spirál”.
A spirál lényege, hogy a fogyasztók az elsődleges preferenciájuk alapján fogják eldön-
teni, hogy melyik élelmiszer-kiskereskedelmi egységet részesítik előnyben az élelmiszer 
és napi cikk vásárlásaik során. A hipermarketnél a termékválaszték, a szupermarketek-
nél az akciók gyakorisága, a diszkontoknál az árszínvonal és a lánchoz tartozó kisbol-
toknál a kereskedelmi márkák választéka szerepel a fogyasztók által érzékelt preferen-
ciák első helyén.
A modell fi gyelembe veszi, hogy a fogyasztók eltérő demográfi ai jellemzőkkel, jövede-
lemmel rendelkeznek egy adott időszakon belül, valamint, hogy ár- és/vagy minőség 
érzékenyek. Ezek a tényezők képesek befolyásolni, meghatározni a fogyasztók üzletvá-
lasztási szempontjait egy meghatározott perióduson belül.
A kutatási koncepcióban kifejlesztett modell alkalmas az élelmiszer-kiskereskedelmi 
egységek által alkalmazott stratégiák, és a fogyasztók eltérő vásárlási igényeinek meg-
jelenítésére, elemzésére. A disszertáció nemcsak a kutatók, hanem az élelmiszer-kiske-
reskedelmi egységek számára a mindennapi gyakorlatban is hasznosítható eredménye-
ket, következtetéseket tartalmaz.
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