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Bevezető

Fogyasztás és vásárlás régóta áll a kutatók vizsgálatának középpontjában. A különféle ku-
tatások célja magyarázni a tömegszerű jelenségek okait, valamint a jövő előrejelzése. A 
fogyasztói magatartáskutatók „...a klasszikus mikroökonómiai felfogással szemben (amely 
szerint a fogyasztó tökéletes információk birtokában világosan megfogalmazza preferenciáit, 
megalkotja hasznossági függvényét, s konzekvensen a nagyobb hasznosságú jószágot vagy 
jószágkombinációt választja)... elsődlegesen nem az általános racionalitást tételezik fel a pia-
ci szereplőkről, hanem a vizsgálataiknál a fogyasztót egyéniségként kezelik” (Bauer-Berács 
1998, 77. o.) A fogyasztói és vásárlói magatartás vizsgálatának feltétele a pszichológiai je-
lenségek ismerete. A vásárlók önálló személyiségek, akik különböző környezeti ingereknek 
hatására változatosan viselkednek. Az egyedi döntések azonban tipizálhatók. Ez a tipizálás a 
fogyasztói és vásárlói magatartáskutatók egyik meghatározó célja, aminek eredményekép-
pen számos vásárlói magatartásmodell került megalkotásra, amelyek lehetnek parciálisak 
(bizonyos területre vonatkoznak, és szűkített feltételrendszerrel dolgoznak) vagy totális mo-
dellek (általános viselkedés magyarázatát célozzák meg).1

A marketing mellett számos tudományterület érintett a fogyasztói magatartáskutatásban. A 
kultúrantropológia2, szociológia3 pszichológia4, közgazdaságtan5 területéről számos fogyasz-
tói magatartással kapcsolatos munka ismert. 

Munkánk elsősorban a marketing tudomány szemszögéből közelíti a témát, de jelentősé-
génél fogva nem kerülheti el a fogyasztásszociológiai aspektusok figyelembevételét sem, 
tekintettel a fő célkitűzésre, az életstílus alapú szegmentáció bútorpiaci megvalósítására. 
A fogyasztásszociológia figyelme a 80-as években erőteljesen fordult az életstílus kutatá-
sok irányába, új elemzési alternatívákat keresve, melyeket részben „régi” szociológiai fogal-
mak felelevenítésével oldottak meg. A marketing szemléletű életstílus kutatások sok eset-
ben fogyasztásszociológiai alapokra épülnek, ezért sem tekinthettünk el a téma érintésétől.

1 Katona 1960, Nicosia 1966, Howard-Sheth 1969, Hoffmanné 1977, Pakainé 1997, Foscht-Swoboda 2004, Blackwell-
Miniard-Engel 2001, Törőcsik 2006
2 Kapitány-Kapitány 2000a, 2006
3 Hankiss 2006; Vörös 1996; Bourdieu 1984;
4 Németh 1996
5 Hoffmanné 1977, Kopátsy 1992, Hofmeister-Törőcsik 1997
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Az életstílus alapú szegmentációt indokolja, hogy a termékfejlesztés, a reklámüzenetek ki-
alakítása és médiatervezés marketingterületeken leginkább fontos a célcsoportok érték-
rendjének, attitűdjének, életvitelének ismerete, ezért ezek a területek az életstílus-tipológiák 
leggyakoribb alkalmazási területei is egyben (Veres-Hoffmann-Kozák 2006). 

A vizsgálódás keretét a magyar vásárlói bútorpiac adta. Az iparág jellemzője, hogy a hazai 
tulajdonú vállalkozások esetében a jelenlegi üzemméret mellett nem jut elég kapacitás a 
marketing és termékfejlesztési tevékenységekre. Mind a kis- és középvállalkozások, mind 
a nagyvállalatok hátrányban vannak külföldi versenytársaikkal szemben. A gyorsan változó 
versenykörnyezetben pedig egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük6. A versenyké-
pesség szempontjából a cégek mozgástere meglehetősen eltérő. A nagyvállalatok, kiemel-
ten a multinacionális cégek előnyt élveznek a mikro- kis- és középvállalkozásokkal szemben, 
hiszen a piaci erő, tőkeerő, és a piac ismerete náluk koncentrálódik, aminek egyenes kö-
vetkezménye a piacvezető pozíciók megszerzése. A decentralizált bútorpiac kis- és közép-
vállalkozói körében napjainkra elkerülhetetlen a fogyasztóorientált gondolkodásmód, egyre 
sürgetőbbé vált az a felismerés, hogy a piacon szereplő külföldi nagyvállalatokkal szemben 
tevékenyen megkezdődjön a „magyar bútor” imázsának felépítése elsősorban a hazai pia-
con. A vázolt körülmények mellett a magyar bútorszakmának, és az egyes vállalkozásoknak 
átfogó stratégiára van szüksége, mely stratégiák egyik fő elemét szükségképpen a marke-
ting képezi. 

Jegyzetünkben áttekintjük az életstílus alapú szegmentáció elméletet és marketinggyakorla-
tot (a gyakorlatot szemléltető esettanulmányok bemutatása a mellékletek között szerepelnek).

Bevezető

6 Néhány a bútoripart érintő probléma közül: Kína előretörése, lengyel tömegtermékek, szürke és feketegazdaság, uniós 
környezetvédelmi előírások, forráshiány, nem optimális cégméret, innovációs hajlandóság hiánya.
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Életstílus alapú
szegmentáció

A magatartáskutatók többsége, főként az 1970-es évek előtt elsősorban szociodemográfiai 
és személyes ismérvek alapján végeztek szegmentálást. Ezek alapján jelentős különbségek 
mutatkoztak a fogyasztásban, ezért a klasszikus szegmentációs módszerek a mai napig al-
kalmazottak. 

A XX. század utolsó harmadában a szociodemográfiai és személyes ismérvek kiegészültek a 
társadalmi státusz kategóriával. A különböző, társadalmi státuszalapú kutatások egységesí-
tését végezte el az ESOMAR. A rendszerben három változó közül mindig legalább kettő jelöli 
ki a státuszcsoportba tartozást. A változók:

1. a főkereső jelenlegi foglalkozás (főkereső a háztartásban legtöbbet kereső személy),
2. a főkereső legmagasabb iskolai végzettsége,
3. ha a főkereső nem aktív, a háztartás vagyoni helyzete (tíz tartós fogyasztási cikk listája 

alapján, ami hosszú távon változó). 

Ez a tipológia a fogyasztás színvonala és az azt befolyásoló személyes jellemzők, illetve 
vagyoni helyzet alapján hierarchizáltsági modellt takar: a fogyasztás színvonala a felső társa-
dalmi csoporttól az alsó felé haladva (6 státuszcsoportot különböztet meg) csökken. (Veres-
Hoffmann-Kozák 2006)

Józsa (2000) a következőképpen csoportosítja a szegmentációs ismérveket:
• demográfiai (kor, iskola, jövedelem),
• földrajzi (ország, régió, megye),
• pszichológiai (márkahűség, életstílus, személyiség, motiváció),
• elvárt előny (tartósság, gazdaságosság, kezelhetőség),
• fogyasztás mértéke (sok, kevés),
• ellenőrizhető marketingelemek (ár, garancia, terméktulajdonságok, akciókra reagálás, 

eladáshely).

Az 1960-as években az Egyesült Államokban megjelentek olyan publikációk, amelyek felis-
merték, hogy az életkornak, valamint a társadalmi-gazdasági státusznak a vásárlásra kifej-
tett hatása mellett a családi életciklus aktuális szakasza is hatással van a fogyasztói döntés-
re. (Zelenay, 2005)
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IÉletstílus
alapú

szegmentáció

Az 1970-es években a szociodemográfiai tényezők jelentős részének, valamint a társadalmi 
státusznak a fogyasztást befolyásoló szerepe csökkent, és a kutatások az életstílusra kezd-
tek koncentrálni, ami a következőkben nyilvánult meg (Hetesi-Andics-Veres 2007):

• csökkentek az emberek iskolázottsági szintje közötti különbségek;
• a középosztályosodási folyamatnak köszönhetően, kialakult a „mainstream”, a társadal-

mak legnagyobb részét magába foglaló csoport;
• a lakosság többsége rendelkezett már diszkrecionális jövedelemmel;
• a tömegfogyasztás időszakában az egyes márkák között már nem funkcionális, hanem 

érzelmi alapon döntöttek a vásárlók, amit azonban már az értékeikben, aspirációikban, 
konkrét életvitelükben való különbségek jellemzenek. 

Az életstílus-kutatások újraéledése természetes egy olyan világban, ahol az egyéni erőfor-
rások (bevétel, képzés, társadalmi biztonság, szabadidő és mobilitás) közötti, és ezáltal a 
társadalom tagjai közötti különbségek csökkennek, és az egyének szabadságfoka nő. A tár-
sadalmat és az emberek pozícióit már nem lehet definiálni a számukra rendelkezésükre álló 
eszközök és a rájuk vonatkozó korlátozások alapján. (Hradil 1995)

A továbbiakban Hradil (1995) életstílus definícióját vesszük alapul, amely szerint az életstílus 
az emberek hétköznapi szerveződéseinek tipikus alapszerkezete, ami „objektív” tényezőktől 
relatíve függetlenül alakul ki. Összességében az életstílus tapasztalatok (jártasságok) és 
cselekvési minták átfogó összefüggése alapján értelmezett. 

Az életstílus-tipológiák leggyakoribb alkalmazási területei a termékfejlesztés, a reklámüze-
netek kialakítása és a médiatervezés. Ezek azok a marketingterületek, ahol leginkább fon-
tos a fogyasztói célcsoportok értékrendjének, attitűdjének, életvitelének ismerete. (Veres-
Hoffmann-Kozák 2006)
Napjainkban az életstílus-kutatások sokszínűsége jellemző, egymástól eltérő tipológiák 
kerültek alkalmazásra és kifejlesztésre az egyes kutatócégeknél. Veres-Hoffmann-Kozák 
(2006) szerint a valóságos tartalmi különbségek azonban kisebbek, ezért az életstílus-tipo-
lógiák felhasználói elfogadják a szakmai megközelítésekből adódó eltéréseket. A szerzők 
leírják, hogy az 1970-es években a piackutatási módszerek fejlődésével a faktor – és klasz-
terelemzések általánossá váltak a szegmentáció során.
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1.1. Fogyasztásszociológia és életstílus kutatások

A fogyasztásszociológia a társadalom struktúráját modellezi a fogyasztás kutatásának 
segítségével (Hetesi-Andics-Veres, 2007). A 80-as években a tudományterület figyelme 
erőteljesen irányult az életstílus kutatásra, új elemzési alternatívákat kerestek, amelyeket 
részben „régi” szociológiai fogalmak felelevenítésével oldottak meg. A marketing szemléle-
tű életstílus kutatások sok esetben fogyasztásszociológiai alapokra épülnek, ezért röviden 
áttekintjük azokat.

1.1.1. Az életstílus kutatások megjelenése a szociológiában

A szociológiában a 80-as években jelent meg új paradigmaként a fogyasztásorientáció, amit 
Hetesi-Andics-Veres (2007) a társadalom új alapkonfliktusára, a termelő és fogyasztó kö-
zötti konfliktus megjelenésére vezet vissza. 

Corrigen (1997) szerint nem a termelés, hanem a fogyasztás napjaink társadalmának hajtó-
ereje. Kérdésként veti fel, hogy mi lehet az oka annak, hogy bizonyos termékek fogyasztása 
jelzésértékű lehet a társadalmi megkülönböztetésben, míg másoké nem.

A társadalmi-pozíciók és életstílus térkép szerint tesz különbséget az emberek csoportjai 
között. Empirikus kutatások eredményeiről számol be, amelyek témakörei a vásárlási élmény 
az áruházaktól az üzletközpontig, a reklám és nyomtatott média kapcsolata az identitással 
és nemekkel, a divat nyelve. 

Campbell (1996) is társadalomszervező erőként tekint a fogyasztásra, amely a javak/szol-
gáltatások termelésénél sokkal inkább determinál és Kotlerhez (2001) hasonlóan a fogyasz-
tói magatartás láncot a kiválasztás – vétel – felhasználás – fenntartás – javítás – kivonás 
eseményekkel írja le.

Hradil (1995) leírja, hogy a 80-as évekig a szociálkulturális jelenségeknek korlátozott je-
lentőséget tulajdonítottak (olyan kivételektől eltekintve, mint a fiatalkorúak bandái, a kábí-
tószer-kereskedők és -élvezők, a bűnözők vizsgálatai) a szociológiában. Ezt annak tulajdo-
nítja, hogy a 70-es években általánosan elterjedt az a nézet, amely szerint a modern ipari 
társadalmakban az ipar által meghatározott életmód az összes többit háttérbe szorítja. „Még 
a társadalom olyan helyein is, ahol az ipari munkásvilágnak semmilyen direkt hatása nem té-
telezhető fel, nagy indirekt hatást tulajdonítottak a réteg- és osztályspecifikus tényezőknek, 
míg a társadalmi-kulturális jelenségek nem kaptak hangsúlyt (pl. városnegyedek vagy régiók 
életében, vagy a család, a vallás területén)” (Hradil 1995, 347. o.).

Bemutatja még, hogy a változások mindig is a társadalmi-kulturális jelenségek pluralizálódá-
sához vezettek, ami nemcsak a 80-as években volt így. A háború után az erőszakos iparosí-
tási hullám, az életszínvonal, a társadalmi esélyek javulása, az új ipari társadalmi életformák 
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azonban az ipari keresőfoglalkozáson keresztüli társadalom-alakító hatásokra terelte a fi-
gyelmet, háttérbe szorítva a társadalmi-kulturális struktúrák és életformák vizsgálatát. 

Mooser (1983, 1984) rámutat, hogy a hagyományosan tradicionális és ipari társadalmi élet-
formák egymástól szétválnak és a „proletariátus” mint életforma eltűnik. 

Hradil (1995) bemutatja azt a hat kutatási tézist, amelyre alapozva a szociológiai vizsgálatok 
figyelme a 80-as években a miliőkre és életformákra (életmódokra, életstílusokra, kulturális 
mintákra) irányult. Ezek:

1. Az életformák a társadalom növekvő részében nem feltétlenül determináltak a külső 
létfeltételektől (pl. munka, társadalmi réteg). Ha mégis összefüggnek, akkor inkább az 
egyének hagyományosnak nevezett feltételeitől (nem, életkor, lakóhely) függnek.

2. Az életmódok tudatosan választottak (az ipari munkások esetén az automatikus érde-
kek által vezérelt stratégiai viselkedést hangsúlyozták).

3. Az új társadalmi-kulturális keretek között az emberek életmódjukat folyamatosan vál-
toztatják. Aki például hivatalnok gyermekeként nőtt fel, nem feltétlenül marad viselkedé-
sében ehhez kötött élete folyamán. 

4. Az új életmódok nem teljesek, az egyén által kombinálhatóbbak és korlátozhatóbbak (pl. 
szabadidő eltöltése, hétvégi életmód), mint az ipari társadalom életformái.

5. Egyes újonnan kialakult életmódok az élethelyzettől függetlenek, nem stratégiai- és ér-
dekfüggő, élethelyzettől determináltak. 

6. A szociológia célja a nagy áramlatok mellett gyakori, kis területen érvényesülő kulturális 
minták feltárása is kell, hogy legyen. 

Mindezen változások következtében a fogyasztásszociológia és más szakszociológiák szá-
mára a foglalkozás-, réteg-, illetve osztálykategóriák nem bizonyultak elegendőnek a tár-
sadalomban zajló folyamatok értelmezéséhez, ezért új elemzési alternatívákat kerestek, 
melyeket részben „régi” szociológiai fogalmak felelevenítésével oldottak meg. (Hradil 1995)

A Hetesi-Andics-Veres (2007) a posztmodern fogyasztásszociológiát úgy ragadják meg, 
ami a fogyasztás tárgyaként nem a terméket/szolgáltatást, hanem az általuk hordozott 
jelentést (meaning) helyezi a középpontba, a fogyasztás pedig a társadalmi kapcsolatok 
építését és fenntartását szolgálja. A marketingkutatások szerintük abban különböznek a fo-
gyasztásszociológiai vizsgálatoktól, hogy míg az első a fogyasztói magatartást szociológiai 
változók (életstílus) alapján magyarázza, addig a második a társadalom struktúráját igyek-
szik modellezni a fogyasztás kutatásának segítségével.

A 1. táblázat összefoglalja a Hetesi-Andics-Veres (2007) által jelentősnek tartott európai 
fogyasztásszociológiai kutatásokat. 

A hazai irodalomban Hofmeister (2003) és Törőcsik (2003) végzett a témában marketing-
tudományi alapkutatást, ˙fogyasztói magatartáskutatást. Később Törőcsik (2006) fordul fo-
gyasztás szociológiai dimenzióinak kutatása felé feltárva fogyasztás – életstílus trendeket. 
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Üzleti Tudományok Intézete is 
foglalkozik életstílus alapú fogyasztói szegmentum kutatással.
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A magatartás lánc kiválasztás és vétel 
szakasza

A magatartás lánc termékhasználat szakasza

Nagy alapterületű 
kiskereskedelmi 
bevásárlóhelyek
vizsgálata

Gardner-
Sheppard 1989; 
Miller 1981;
Geist 1983

Nem tartós fogyasztási cikkek

Egyes higiéniai termékek 
vásárlása

George és 
Murcott 1992

Élelmiszerfogyasztás, ezen belül a 
fogyasztói ízlés szociológiai meghatáro-
zottsága

Mennell 1985

Vásárlás háztartás-
gazdaságtani
vonatkozásai

Lunt és
Livingstone 1992

A termékválasztás döntési folyamatának 
nemi, életkori és életciklusalapú magya-
rázó változói 

Charles-Kerr 
1988

A vásárlás
időgazdálkodásáról

Gershuny és 
Jones 1987

Az emberi test mint „corporeality” beágya-
zódása a modern fogyasztási kultúrába

Falk 1994

Tartós fogyasztási cikkek

Autófelhasználók piaca Moorhouse 1991

A ruházati divatinnovációk fogyasztói 
magatartásra gyakorolt hatásáról.

Campbell 1992; 
Corrigan 1993

Szolgáltatóipar

Infokommunikációs technológia mint mo-
deráló tényező a fogyasztási döntésekben 7 

Silverstone és 
Hirsch 1992

Interjúsorozata a 
vásárlás funkcionális 
kontra élmény jellegének 
feltárására

Prus és Dawson 
19918

Élmény az áruházaktól az üzletközpon-
tokig, a reklám és a nyomtatott média 
kapcsolata a nemekkel és az identitással,  
a divat nyelve

Corrigan 1997

1. táblázat: Marketingkutatási megközelítések a fogyasztásszociológiában
Saját szerkesztés Hetesi-Andics-Veres, 2007. 115-134 o., 118. o. alapján

7 HETESI-ANDICS-VERES [2007] a fogyasztásszociológia gyorsan növekvő kutatási témájaként jelöli meg a területet
8 Kanadai, de HETESI-ANDICS-VERES [2007] cikkében európai áramlathoz sorolt kutatók

1.1.2. Az életstílus kutatások fogyasztásszociológiai elméleti háttere

A 80-as években felvetett új kutatási irány a miliő, a (szub)kultúra és az életforma fogalmá-
nak felelevenítése felé fordult.

A miliő fogalom fejlődése

Hradil (1995) a „miliő” alatt hagyományos szociológia értelemben azokat a természetes, tár-
sadalmi (társadalmi-gazdasági, politikai-adminisztratív és társadalmi-kulturális), illetve szel-
lemi környezeti elemeket érti, amelyek az emberek egy csoportjára hatnak, cselekedeteiket 
és gondolkodásmódjukat alakítják. Rámutat, hogy már a francia forradalom idején megje-
lentek az első leírások, amelyek a környezetet a miliő fogalomhoz hasonlóan ragadják meg. 
Ezek abból indultak ki, hogy a külső hatásokban vannak az emberi lét alapvető alakító erői, 
szemben az öröklött képességet középpontba helyező tanokkal. 
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A fogalom fejlődéstörténetéhez tartozik, hogy a szociológia „atyjaként” is ismert Comte 
1882-ben a „kultúra”9 elsődlegességét hangsúlyozta, ami törvényszerű stádiumokon ke-
resztül fejlődik. Taine (1907) megkülönböztet objektív és szubjektív környezeti befolyásoló 
elemeket (idézi: Hradil 1995).

Durkheim (1970) elsőként helyezi az elméleti rendszer középpontjába a miliő fogalmát, meg-
különböztetve a külső társadalmi miliőt (a távolabbi társadalmakat) és a belső társadalmi 
miliőt (közvetlenül körülvevő társadalmat). Minden jelentősebb társadalmi esemény alapját a 
belső társadalmi miliőben keresi. A miliőt emberek és dolgok10 építik fel. A társadalmi válto-
zások aktív mozgatója azonban az emberi miliő. 

Hitzler/Honer (1984) szerint Scheler gondolatai vezették a szociológusokat ahhoz, hogy a 
miliőket konstruktív cselekedetek kiinduló helyzeteként és feltételeként értelmezzék azál-
tal, hogy Scheler továbbvitte a gondolatmenetet, amely szerint a miliő részleteiben érzékelt 
környezeti hatás, amelyet az egyén szubjektíven értékel. Számára miliő azon külső tényezők 
összessége, amit az egyén saját magára hatóként értelmez. 

Gurwitsch (1932) bírálta Scheler miliőfogalmát, mert szerinte a miliőt „belülről” és nem kí-
vülről kell meghatározni. „Gurwitsch számára viszont a miliő éppen a tapasztalat területe, a 
másokkal való együttlét összessége… Gurwitsch szerint a személy alakul a tapasztalatban 
és nem a tapasztalat a személyben.” (Hitzler/Honer, 1984, 61. o)

A két világháború közötti miliőértelmezések helyét a második világháborút követő iparo-
sítás alatt az objektív, pszichológiai értelemben meghatározó, gazdaság- és hivatásközeli, 
nagycsoport-központú kategóriák vették át. Az 1980-as években az ismét előtérbe kerülő 
miliőfogalmak (egyébként a már két világháború között is fellelhető) a következő fogalmi 
irányokat hozták:

• Megjelentek az aktív fogalomváltozatok, melyek a környezet ember általi formálhatósá-
gát, befolyásolhatóságát állították a középpontba. 

• A figyelem az össztársadalmi miliők mellett gyakrabban irányult a kisebb, specifikusabb, 
nagymértékben különböző miliőkre. 

• A miliő adott viselkedés magyarázataként, illetve jövőbeli viselkedés előrejelzésére jele-
nik meg, mint független és közvetítő változó. 

Hradil (1995) az újabb társadalomtudományi megközelítésben a miliő fogalmán heterogén 
környezeti tényezők11 összefüggéseit érti, amiket meghatározott társadalmi csoportok meg-
határozott módon értelmeznek és használnak, és amik meghatározott életmódokat és azok 
kialakulását okozzák.

9 tudomány, művészet, „ipar”
10 A társadalomhoz tartozó anyagi objektumokon és a korábbi társadalmi tevékenységek eredménye (a tételes jog, az 
érvényes morál, az irodalmi és művészeti alkotások stb.)
11 Anyagi vagy nem anyagi jellegűek, természetesek vagy a társadalom által létrehozottak, gazdaságiak, politikai-adminisz-
tratívak vagy társadalmi kulturálisak [HRADIL 1995]
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A szubkultúra fogalma

A szubkultúra fogalmát gyakran összekeverik a „miliő” és az „életstílus” fogalmaival, ezért 
Hradil (1995) szükségesnek tartja annak leírását az életstílus-kutatások tárgyalásakor. Pél-
daként szerinte a Sinus-miliő modell12 szubkultúra-kutatásként értelmezhető, mivel az érté-
kek változásának hipotézisén alapul, és az „értékcsoportosulásokat” kutatja.

A szubkultúra-kutatás a húszas években az amerikai kultúrantropológia és szociológia ke-
retei között jelent meg. A miliőkutatással ellentétben az ipari társadalom megjelenésével 
sem került az érdeklődés hátterébe, mert az ipari társadalom tömegkultúrájának osztály- és 
rétegspecifikus vizsgálatai miatt továbbra is vizsgáltak olyan kulturális mintákat, melyek a 
mindenkori mainstream kultúrától eltérnek, vagy az elképzelések szerint az ellen fordultak13. 

A hagyományos szubkultúra-fogalom Hradil (1995) megfogalmazása szerint értékek és nor-
mák egy rendszere, amelyeket egy bizonyos társadalmi csoport általánosan érvényesnek 
tart, és amelyek a „hivatalos kultúra” értékeitől részben különböznek.

A szubkultúra-kutatás eltér a miliő kutatástól abban, hogy kizárólag társadalmi-kulturális té-
nyezőket vizsgál, míg a miliő-fogalom a környezet egyéb (gazdasági, materiális, politikai-ad-
minisztratív) tényezőit is vizsgálja. Amíg a miliő kutatások a csoportok és az egyéni viselke-
désmódok közötti belső viszonyok megismerésére törekednek (egy csoporton belül hogyan 
alakulnak (ki) a viselkedésminták), a szubkultúra kutatók vizsgálják a csoportok közötti külső 
viszonyokat is. Különbség továbbá, hogy a miliőfogalom nem feltételez kényszerű rangsort a 
csoportok között, a szubkultúra-fogalom a részkultúrák közti viszonyokat aszimmetrikusan 
értelmezi14. Ez gyakran társadalmi dinamikát feltételez, amely elképzelés szerint a kultúrák 
közötti feszültség társadalmi változáshoz vezet. 

Az életstílus fogalma

Hradil (1995) leírja, hogy az életstílus fogalom egyik atyja Simmel (1900; 1908) szerint a 
modern társadalmak funkcionális differenciálódásuknál fogva az egyént egyre gyakrabban 
helyezik különböző társadalmi körökbe, aminek következtében az egyén a meghatározott 
életviszonyokba való beágyazottságából kimozdul. Ezáltal válik lehetővé az individualizáció és 
az életstílusok fejlődése, ami nem kényszeríthető módon életviszonyokból és csoportokhoz 
való tartozásból adódik. „Ha a modern ember először a szülői házhoz tartozik, majd az általa 
alapított családhoz és ezáltal feleségéhez, majd a foglalkozásához, amely őt már önmagánál 
fogva gyakran több érdekkörbe tagolja be…, ha állampolgárságának és egy bizonyos tár-
sadalmi rendhez tartozásának tudatában van, ezenkívül tartalékos tiszt, egy-két egyesület 
tagja és különböző köröket érintő társas érintkezésben vesz részt: nos, ez már csoportok 
igen tetemes sokasága, melyek közül némelyek ugyan koordináltak, a többiek azonban úgy 

12 A német SINUS Sociovision GmbH. 2002-es modellje. A kutatók tipizálható „életvilágokat” képzeltek el az alapvető 
értékorientáció, a mindennapi cselekedetek, az általános beállítódások és a mindennapi esztétika szerint.
13 A szegények, a bűnözők, a kábítószeresek, vagy akár a művészeti avantgárd és a kritikai entellektüelek szubkultúrája 
[Hradil 1995]
14 Mint egyenlőtlenül nagyot, mint egyenlőtlenül erőset, mint egyenlőtlenül értékeset [Hradil, 1995]
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rendezhetők el, hogy ez az egy, mint eredetibb kötelék jelenik meg, melyből az egyén saját 
különös tulajdonságai alapján, melyek őt ezen első kör többi tagjaitól megkülönböztetik, egy 
távolabbi kör felé fordul.” (Simmel 1908, 535. idézi: Hradil 1995)

Hradil (1995) úgy adja meg az életstílus definícióját, mint az emberek hétköznapi szerveződé-
seinek tipikus alapszerkezetét, amely „objektív” tényezőktől relatíve függetlenül alakul ki. Az 
életstílusokat az emberek biografikus folyamatokon keresztül fejlesztik ki. Az életstílus tehát 
tapasztalatok (jártasságok) és cselekvési minták átfogó összefüggése alapján értelmezett.

A hatvanas évektől nő a jelentősége az életvilág (életstílus) kutatásoknak a szociológiában 
is. A kiindulópont a fogyasztó- és marketingkutatás (Life-Style-Analysis15) az Egyesült Ál-
lamokban. Ez az empirikus kutatás tette nyilvánvalóvá, hogy az „objektív” adatok, nem ma-
gyarázzák a társadalom tagjainak (a fogyasztóknak) a viselkedését. Az életstílusról szóló 
elképzelésekben találták meg a megoldást a kutatók, ami, ahogyan Banning (1987) is leírja, 
az aktivitás- és attitűdkutatásban, később pedig az aktivitás-, érdek- és közvélemény-felte-
vés kutatásban nyilvánult meg. 

Gluchowski (1988) az életstílust az egyének és csoportok hétköznapi viselkedésének tipikus 
és felcserélhetetlen struktúrájaként írja le (ami beállítódások szerint alakul). Ezt tartja az 
életstílus-fogalmak közös alapjának. Emellett szerinte az életstílus-fogalmak beállítódásra, 
az élet alakításának objektív előfeltételeire (erőforrások, életfeltételek) utalnak. 

Zapf (1987) életstílus-definíciója szerint az életstílus a hétköznapok szervezésének relatíve 
stabil mintája, ami függ: 

• az adott élethelyzettől, 
• a rendelkezésre álló erőforrásoktól
• és a választott életpályától.

Schwegel és szerzőtársainak (1987) definíciója: „Az életstílusok reflexív és demonstratív 
elemeket kapcsolnak össze (…): itt vagyok, nem tudok másképp élni, látjátok. Az életstílusok 
itt nem csupán az állam, ennek nyilvánossága és a kultúra egy meghatározott használati 
módját jelenti az én-, illetve egy csoport mi-tudatának rendezése céljából.” (Schwengel 1987, 
545. o.)

Hradil (1995) leírja, hogy az életstílus-fogalom súlypontja a 80-as években a saját élet aktív 
stilizálására való törekvés megragadására helyeződik, amely tendencia párhuzamos a miliő-
fogalom szubjektivizáló és aktivizáló törekvéseivel.
Közös az életstílus, a miliő és a szubkultúra fogalmi meghatározásaiban az egész társadalmi-
kulturális hatások jelenléte. Az életstílus fogalma azonban:

1. erősen a mindenkori realizált viselkedésre koncentrál és eltávolodik a társadalmi struk-
túráktól (az egyének cselekedeteitől és gondolkodásától függetlenül, objektíven létező 
struktúráktól); 

15 Nagyszámú mintán végzett széles körű kérdőíves kutatás.
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2. a viselkedés okaira, keletkezési folyamataira kevés figyelmet fordít, így az életvitel mini-
mum részleges választási szabadságát feltételezi (ez a miliőfogalomtól távol áll); 

3. széles spektrumot ölel át: a tudattalanban fellelhető tapasztalatok, a tudatos cselekvés, 
a közös tudat, azonosság tudat, az önmagának elegendő életformák, a harcosan véde-
kező életforma.

A társadalmi struktúra hagyományos koncepciói, amelyek a struktúraelméleten nyugszanak 
lineáris ok-okozati kapcsolatokkal számolnak a cselekvési feltételek, valamint azok észlelé-
se és kihasználása, a cselekvést vezérlő értékek és normák, valamint a cselekvési módok 
tényleges megvalósulása között. A miliő és életforma-koncepciók megjelenése az 1980-as 
években éppen ezen szintek függetlenségének felismerésén alapul.
Hradil (1995) a társadalmilag-kulturálisan tagolt társadalmi szintű empirikus kutatáshoz a 
következő feltételezéseket teszi:

1. A társadalmi helyzet16 vizsgálatának szintjén belül különbséget tesz: 
• többé-kevésbé mindig instrumentálisan hasznosítható erőforrások (pénz, hatalom stb.),
• állandóan alakító befolyások (lakásfeltételek stb.), 
• aktuálisan vagy potenciálisan korlátozó kényszerek (pl. munkahelykínálat, társadalmi 

előítéletek) és
• fenyegető kockázatok között 

2. A miliőfogalom szintjén az „objektív” társadalmi helyzetek (lsd. 1. pont felsorolás) köl-
csönös befolyásolására és korlátozására utal „szubjektív” faktorok17 bevonásával. Így 
tematizálja azt a szintet, ahol a már fennálló cselekvési feltételek kihasznált cselekvési 
eszközökké válnak.

3. A szubkultúra-fogalom szintjén elsősorban a „szubjektív” cselekvési célokra terjed ki, és 
elvonatkoztat az „objektív” adottságoktól. A cselekvési módok mögött álló normákra és 
értékekre koncentrál. 

4. Az életstílus-fogalom szintjén „manifeszt szubjektív” cselekvési szintről beszél Hradil 
(1995). Eszerint a viselkedési szabályszerűségek döntési, választási és rutinizáló folya-
matokon keresztül is kialakulnak, melyek legalább részben függetlenül az első három 
pont alatt meghatározott „objektív” és „látens szubjektív” tényezőktől is kialakulhatnak. 

A Hradil (1995) által felvázolt rendszert foglalja össze a 2. táblázat

16 A cselekvés „kemény”, rövid távon nem változó, „objektív” feltételei
17 észlelés, értelmezés, például városnegyedek, foglalkozási követelmények, családi környezetek használata és formálása, 
és az ezekből adódó csoportképződések és az életmód formálódás

Kutatási fókusz Cselekvési szint Vizsgálat 

cselekvési helyzet „objektív” társadalmi körülmények

társadalmi miliő „objektív-szubjektív” cselekvés eszközei

szubkultúra „látens szubjektív” cselekvési célok

életstílus „manifeszt szubjektív” cselekvési minták

2. táblázat: Kutatási fókusz - cselekvési szint - vizsgálat
Saját szerkesztés, Hradil, 1995. 347-390. o.
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A négy fogalom szerinti kutatások között csupán analitikus különbséget tesz a szerző, jelez-
ve, hogy a miliők nem léteznek például szubkulturális értékek birtoklása nélkül. Egy konkrét 
viselkedést a miliő hatásai formálnak, emellett egy bizonyos szubkultúrához való tartozási 
is kifejezhet, és egy meghatározott életstílus manifesztációjaként jelenik meg. Emellett a 
fogalmak (cselekvési helyzet, miliő, szubkultúra, életstílus) által determinált csoportok között 
átfedés lehet (egy ember tartozhat több miliőhöz, több szubkultúrához, fejleszthet többfajta 
életstílust).

A fogyasztásszociológiai kitekintést követően, mielőtt visszatérnénk a közgazdaságtudo-
mány területére, a marketing célú életstílus kutatások bemutatására, a 3. táblázatban a ki-
emelt jelentőségű életstílus-miliőkutatásokat tekintem át a különböző szakterületeken.

Fogyasztásszocioló-
gia és kereskedelmi 
marketingkutatás

Politikai szociológi-
ában és választások 
kutatása

Szabadidő-kutatások Általános társada-
lomszerkezet-kuta-
tások, „akadémikus” 
szociológia

SINUS miliő modell SINUS miliő modell 
alkalmazása 
Faltin, 1990

Szabadidős tevékeny-
ség nyomán életformák 
kialakítása
H. Lüdtke 1987, 1989, 
1990

Gazdasági tőke, szakmai 
tőke és „társadalmi 
tőke”18. A definiált 
osztályfrakciók kulturális 
gyakorlatát életstílus-
komponensekkel kutatja.
Pierre Bourdieu 1982

AIO modell (Chicagói 
egyetemről)
Conrad/Burnett, 1985
Activities, Interests, 
Opinions modell

Konrad Adenauer Alapít-
vány Kutatóintézete
Gluchowski, 1987

A szabadidőre jellemző 
ízlés és esztétika G.
Schulze 1987, 1988

Életkor és a családi 
viszonyok által meghatá-
rozott életformák Zapf és 
szerzőtársai 1987

 A lokális politikai miliők és 
pártklientúrák
Berg-Schlosser/
Schissler, 1987;
Minztel, 1988

A politikai életstílusok 
típológiájának szabdidő-
tipológiára való átültetése
Gluchowski 1988

 Városi életstílus
Berking, 1987, 1988, 
1989

Tokarski, 1989;

  Falusi lakosság 
P. Uttitz, 1989

3. táblázat: Kiemelt jelentőségű életstílus – miliő kutatások az egyes szakterületeken
Saját szerkesztés, Hradil, 1995. 347-390 o. alapján

18 BOURDIEU: „Ökonomische Kapital, kulturelles Kapital, sociales Kapital” Sociale Welt, Sonderband 2. 183-198. o. In: 
Angelusz (szerk): A társadalmi rétegződés komponensei, ÚMK 2004
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1.2. Életstílus-modellek, marketing célú életstílus kutatások

Hetesi-Andics-Veres (2007) leírja, hogy az alapvetően üzleti céllal kifejlesztett modellek 
kutatási termékek, amelyek jól megalapozott módszertani fejlesztés nyomán jöttek létre. Le-
írják, hogy az akadémiai-egyetemi tudományos műhelyekben kialakított életstílus modellek 
szélesebb körű gyakorlati alkalmazása nem jellemző, azok mint szemléletformáló ismeretek 
vannak jelen a tudományos közéletben. Veres-Hoffmann-Kozák (2006) jelzi, hogy az üzleti 
jellegből adódóan a pontos módszertan a legtöbb életstílus-modell esetében nem ismert.

Hradil (1995) megállapítja, hogy az általa kimunkált, fent bemutatott kutatási fogalmi ke-
ret nem minden empirikusan alkalmazott kutatásra érvényes, mivel ezek nem annyira tiszta 
tudományos, inkább kézzelfogható gyakorlati érdekek következtében (marketingstratégiák, 
politikai választások) kerültek kidolgozásra.

Marketing szakemberként elsőként Lazer (1971) foglalkozott az életstílus-koncepció al-
kalmazhatóságával a fogyasztói magatartás kutatásában. Definíciója szerint az életstílus a 
legtágabb értelemben az egész társadalomnak vagy a társadalom szegmentumának meg-
különböztető életvitele. Koncepciója olyan egyedi, megkülönböztető jellemzőket, tulajdon-
ságokat fog össze, amelyek leírják valamely kultúra vagy csoport életstílusát. Az életstílus 
olyan tényezők eredménye, mint a források, a kultúra, az értékek, a szabályok és büntetések, 
a szimbólumok. Marketingszempontból a fogalom így ragadható meg: a fogyasztók összes 
fogyasztása, valamint az a mód, ahogyan fogyasztanak, tükrözi a társadalom életstílusát.
Wind és Green (1974) definíciója szerint az életstílus azt az általános módot jelenti, ahogyan 
az emberek élnek, idejüket és pénzüket elköltik. Az életstílust meghatározó tényezők

• a fogyasztott termékek és szolgáltatások,
• tevékenységek, érdeklődések, vélemények,
• az értékrendszer,
• a személyiségvonások és énkép,
• a termékek és a márkák iránti attitűd.

Veres-Hoffmann-Kozák (2006) csoportosítása szerint az életstílus-kutatások két alapvető 
csoportja:

1. a családot mint alapvető fogyasztási egységet középpontba helyező kutatások,
2. az egyént mint individuumot középpontba helyező kutatások.

A következő fejezetekben elsőként a családi fogyasztás vizsgálatán alapuló modelleket, 
majd az egyént középpontba helyező modelleket mutatom be. A marketing célú életstílus 
modellek többsége üzleti jellegű, ezért bemutatásuk az elérhető, sok esetben korlátozott 
információk alapján történhet. 
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1.2.1. Családi fogyasztás vizsgálatán alapuló modellek

A családi fogyasztás vizsgálatán alapuló életstílus kutatások feltételezik, hogy a család alap-
vetően meghatározza az egyén érték- és normarendszerének jelentős részét. A feltételezés 
emellett elismeri az individuum szerepét is a fogyasztási döntésekben.

Veres-Hoffmann-Kozák (2006) szerint a családi életstílus-kutatások legjellemzőbb mo-
delljei a családi életciklus modellek, amelyek azt vizsgálják, hogy a szülő-gyermek szerepek 
mentén milyen választóvonalak adódnak az egyes szakaszok között. A háztartások fogyasz-
tásának különbözőségét a családi viszonyok különbözőségében keresik. Ezek a családi élet-
ciklus modellek nem hierarchikus19 jellegűek.

Léteznek azonban a családi fogyasztás vizsgálatának hierarchikus20 modelljei is. Veres-
Hoffmann-Kozák (2006) rámutat, hogy a hierarchia két oldalán a szükségleteiket alapszin-
ten kielégítő családok, illetve a magas szinten kielégítő családok állnak. A szerzők jelzik, 
hogy a tipológiák általában üzleti céllal készülnek, ezért nem publikusak. A következőképpen 
összegzik a tipológiák lehetséges alapjait, megjelölve az alap- illetve közreható változókat:

• kultúrafogyasztás, művelődési szokások (közreható változók21),
• szabadidő eltöltési szokások (közreható változók),
• az otthoni tárgyi környezet (alapváltozó22),
• háztartási fogyasztási szokások (alapváltozó),
• életviteli szokások (közreható változók),
• szociális kapcsolatok (közreható változók),
• értékek, értékstruktúrák (alapváltozó)

Mielőtt rátérünk az egyént középpontba helyező életstílus modellek ismertetésére a családi 
életciklus modelleket rendszerező, összefoglaló táblázatokban tekintjük át.

19 Horizontális rétegződés kimutatását teszi lehetővé [HETESI-ANDICS-VERES, 2007 119. o.]
20 Más néven vertikális felépítésű tipológiák [HETESI-ANDICS-VERES, 2007 119. o.]
21 Továbbdifferenciálják a főbb életstílus-csoportokat. 
22 A főbb életstílus-csoportok határait jelölik ki.

Vizsgált 
ténye-
zők 

WELLS - 
GUBAR 
(1966)

MURPHY - 
STAPLES 
(1979) 

LAMANNA - 
RIEDMANN (1984)

MCGREGOR – 
ELLISON (2003)

OZTAM 
(Ausztrália)

gyermek legidősebb 
gyermek 
iskolai 
státusza

van/nincs kiskorú/iskoláskorú/ 
kamasz, fiatal felnőtt 
a családban

• 5 év alattiak
• 5-12 év közötti
• 13-17 év közötti

családi 
állapot

egyedülál-
ló/házas

egyedülálló/
házas/elvált

újraházasodó kate-
gória bevezetése

egyedülálló/pár

életkor fiatal/
családos/
idős

• „fiatal” 21-35 év
• „középkorú” 

36-55 év
• „idős” 56+ év

éppen kiürült otthon 
és magukra maradt 
öregek kategória 
megkülönböztetése

• zsúfolt otthon (többge-
nerációs háztartások) 

• bevezetése a teljes 
család és kiürült otthon 
között

csoport 
háztartás (3 fő 
feletti 18 év + 
személyek)
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4. táblázat: Nemzetközi családi életciklus modellek csoportképző tényezői
Saját szerkesztés

Vizsgált ténye-
zők

AGB Nielsen Magyarország
ZELENAY (2005)

DÓRA (2001)

gyermek 6 év alattiak/6-12 év közötti/13-17 év 
közötti

kisgyermek/kamasz

családi állapot egyedülálló/pár/csonka család egyedülálló/élettárs/házas/elvált/özvegy

életkor többtagú felnőtt főbevásárló életkora 
szerint (40 év alatti vagy feletti)

egy vagy több családból álló háztartás

egyéb van-e aktív kereső a háztartásban
főbevásárló életkora

5. Táblázat: Hazai Családi Életciklus Modellek Csoportképző Tényezői
Saját szerkesztés

1.2.2. Egyéni életstílus-kutatások

Az egyéni életstílusra irányuló kutatások azon a feltevésen alapulnak, hogy az egyén fo-
gyasztásában a számos tényező mellett mindig jelen van az individulizmus. Veres-Hoffmann-
Kozák (2006) a következőképpen foglalja össze az egyéni életstílus kutatások tényezőit:

• egyének szociodemográfiai jellemzői,
• az egyének családi életciklusa,
• társadalmi hovatartozás (foglalkozási-, státusz – és egyéb csoportjellemzők),
• az egyén jövedelmi és vagyoni helyzete,
• az egyén elfogadott és követett értékei,
• kulturálisan meghatározott magatartásminták,
• az ember személyiségének jellemzői,
• érzelmek,
• motivációk,
• felhalmozott családi és egyéni termékhasználati tapasztalatok

A 6. 7. 8. táblázatban az egyéni életstílus-modellek többdimenziós irányzatait képviselő jelen-
tősebb kutatásokat összegzem az alkalmazott kutatásmódszertan és a modellben vizsgált 
dimenziók szerint.

Vizsgált 
ténye-
zők 

WELLS - 
GUBAR 
(1966)

MURPHY - 
STAPLES 
(1979) 

LAMANNA - 
RIEDMANN (1984)

MCGREGOR – 
ELLISON (2003)

OZTAM 
(Ausztrália)

egyéb gazdasági 
aktivitás

• családi-életciklus 
szakaszok; generációk 
körüli élet-spirál; terve-
zetlen életszakaszok; 

• az egyén életének 
történelmi keretei; a 
napi életvitel különböző 
szintű befolyása

főbevásárló 
életkora
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GFK SINUS Sociovision 
GmbH.

Életstílus Inspiráció-
modell

vizsgált dimenziók • kiábrándultság-remény
• ambíció-passzivitás
• GFK EURO STYLES (több 

európai országon átnyúló 
klaszterek)

• birtoklás (illúzió) - létezés 
(valóság)

• nyugalom/biztonság (állan-
dóság) - szenvedélyes élet 
(átalakulás).

• alapvető értékorientáció
• (tradíció és modernitás)
• szociális helyzet
• (jövedelem, iskolázottság, 

státusz)

• az információs társadalom 
(IT újításokhoz való 
viszony)

• az idő (érzékelése, élettem-
pó)

• a tudás (a változást befo-
gadó és alkalmazó tudás)

• az értékek (modernitás 
és tradíció a fogyasztói 
választásban)

módszertan kvalitatív alapon, majd 
kvantitatív módszer (33 
kérdéses kérdőív)

kvalitatív mélyinterjú, 
majd kvantitív (42 kérdé-
ses kérdőív), klaszter-
elemzés

4000 fős megkérdezé-
sen és fókuszcsoportos 
vitákon alapuló empirikus 
kutatással 16-75 éves 
magyar lakosság

6. táblázat: Magyarországon alkalmazott jelentős életstílus modellek 1.
Saját szerkesztés

Gallup-modell GFK-TÁRKI TGI

vizsgált 
dimenziók

fogyasztási státusz 
modell: meghatá-
rozott fogyasztási 
cikkek jelenléte a 
fogyasztásban

személyes fogyasztás 
háztartás tényleges 
fogyasztása:
• a lakásminőség,
• az anyagi javak 

birtoklása,
• az élelmiszer,
• a ruházkodás,
• a kultúra,
• a pénzügy
területén

demográfia: nem, életkor, státusz, régió, 
településtípus, nettó jövedelem, iskolai 
végzettség, foglalkozás, háztartás mérete, 
gyermekek száma.

értékrendszer 
vizsgálat:
• a tradicionális

– modern, illetve
• individuális

– szociális értékek

attitűdkérdések: média, ruházkodás, család, 
technika, otthon, munka, főzés, kultúra, 
vásárlás, stílus, wellness, reklám, szabadidő, 
pénzügy.

életviteli csoportok: 
• aktív kikapcsolódó,
• haverkodó,
• trendy,
• aktív intellektuális,
• idős urbanizált 

„passzív”,
• idős falusias „dolgos

médiahasználat: 120 újság/magazin, öbb 
mint 20 TV csatorna, több mint 10 rádió, TV 
műsorokhoz való kötődés, internet használat, 
óriás plakát észlelés

termék/márkafogyasztás 450 termékkategó-
ria fogyasztási adatai

módszertan kvantitatív adatfelvétel 
3049 fős mintán
14-75 éves magyar 
lakosság

14-69 éves magyar lakosságot nem, kor te-
lepüléstípus szerint reprezentálja. Kvantitatív, 
16.000 fős megkérdezés.  A kérdőívben 200 
állítás.23

7. táblázat: Magyarországon alkalmazott jelentős életstílus modellek 2.
Saját szerkesztés

23 VERES [2004]
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1.3. Az életstílus-kutatások kérdései

A bemutatott életstílus kutatási modellek gyakorlati alkalmazása folyamatos. Az életstílus 
csoportokra épülő elemzések tényleges lehetőségeinek vizsgálatát tartja szükségesnek 
Hetesi-Andics-Veres (2007), és felveti a kérdést, hogy az üzleti célú életstílus-kutatások 
alkalmasak-e tudományosan helytálló eredmények felmutatására. Vizsgálják az egyes mo-
dellek esetén a nyilvánosságra hozott kutatási módszertant, amelyet tudományosan meg-
alapozottnak tartanak.

Bukodi (2006), Csigó (2006) És Csite-Kovách-Kristóf (2006) felvetik, hogy valóban túl-
haladott-e Magyarországon a szociodemográfia jellemzők alapján történő szegmentáció. A 
magyar lakosságban a diszkrecionális jövedelem szintje alacsony, ami vagy a fogyasztás 
egészének alacsony szintjében, vagy a fogyasztás területeinek visszafogásában mutatko-
zik meg, és ilyen körülmények tekintetében az életstílus-kutatások nem a hazai fogyasztási 
tendenciák magyarázatának szükséglete miatt jelennek meg, hanem inkább a nemzetközi 
tendenciák következtében.

A TGI (TGI Magyarország Kft. 2002) megadja az életstílus-csoportokhoz tartozó ESOMAR fo-
gyasztói státuszt is. Hetesi-Andics-Veres (2007) felvetik a kérdést, hogy menyire differenciáló 
tényező a fogyasztói csoportok között az életstílus, „a fogyasztás alapvető jellemzőit a társa-
dalmi státusz határozza-e meg, vagy a társadalmi státusz inkább csak a fogyasztást megha-
tározó életstílusok gyűjtőhelye, de nem meghatározója?” Hetesi-Andics-Veres 2007, 129. O.)

CONRAD/BURNETT
AIO-modell alapján

Vals-modell Global Scan-modell

vizsgált dimenziók Life-Style indikátor: 
életstílus, életvilág, pszi-
chológiai jellemzők

Értékek: szükségleti 
hierarchia kialakítására
és mindennapi életre 
vannak befolyással

értékek

szociodemográfia életstílus attitűdök

médiahasználat vásárlási preferenciák

demográfiai és

médiahasználati jellemzők

módszertan Kvantitatív, faktor- és 
klaszteranalízis

Kvantitatív, 100 kérdéses 
kérdőív

8. táblázat: További jelentős életstílus modellek
Saját szerkesztés
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A kérdésfelvetésre két hipotézist adnak:

1. A fogyasztási különbségek alapvető meghatározója a státusz és az ahhoz kapcsolt 
diszkrecionális jövedelem. Ebben az esetben az életstílus a másodlagos tényező, inkább 
„csak” következik a státuszból. 

2. A diszkrecionális jövedelem alapvető csoportképző kritérium, de ezen csoportokon belül 
a fogyasztási különbségek életstílusra vezethetők vissza. 

Megállapítják, hogy a hazai piackutatói gyakorlatban az első hipotézis elfogadottabb, a kuta-
tások státusz alapján differenciálják a csoportokat. Vizsgálják a márkahasználat és az élet-
stílus-csoportok közötti kapcsolatot a TGI márkahasználati tipológiájának felhasználásával, 
és arra a következtetésre jutnak, hogy a márkahasználat egyformán függ a státusztól és az 
életstílustól. Hipotézisük, hogy az életstílus-csoportok alapját a státuszcsoportok képezik, 
ezért a státusznak domináns szerepe van a márkahasználatban. Ennek vizsgálatára empiri-
kus kutatást javasolnak . 

Hetesi-Andics-Veres (2007) leírja, hogy az életstílus-csoportok kialakítása többváltozós 
szegmentációs eljárással történik. Klaszterátlapolódás esetén az egyes csoportok közötti 
távolság mérésében lehetnek olyan ismérvek, amelyek esetében az egyes klaszterek kö-
zött nincs szignifikáns különbség. A bemutatott életstílus-kutatások esetén nincs információ 
arról, hogy a megnevezett társadalmi csoportok mennyire stabilak és jól elhatároltak egy-
mástól, melyek azok az attitűdök, értékek, szocilaizációs hatások, amelyek esetleg közösek 
bizonyos csoportokban, melyek azok a termékek, amelyek fogyasztása identitásképző az 
egyes csoportok tagjai számára.

A többváltozós elemzésekkel kimutathatók azok a tulajdonságok (például: érték, attitűd, 
márkahasználat), amelyek egyik vagy másik társadalmi csoportot leginkább megkülönbözte-
tik más csoportoktól. A szerzők a többváltozós elemzés korlátjaként jelzik, hogy az kimutatja 
a leginkább jellemző sajátosságokat az adott csoportnál, „függetlenül attól, hogy milyen az 
adott jellemző tényleges súlya a fogyasztás egészében…. Itt mindössze arról van szó, hogy e 
csoporton belül minden más csoporthoz képest nagyobb e termékeket, illetve márkát hasz-
nálók aránya. A mennyiségi arányok azonban a csoporton belül nem feltétlenül e termékek 
vagy márkák javára alakulnak, sőt, az esetek egy részében e csoport kisebbségére jellemző 
az adott termék/márka fogyasztása.” (Hetesi-Andics-Veres 2007, 127.o)

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Üzleti Tudományok Intéze-
tében végzett fogyasztói mélyinterjúk alapján a következő megállapítást tették: „Nagyon 
kevés az olyan termék, ahol az életstílus és a márkahasználat összefüggést mutat, itt is 
elsősorban a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek és a fogyasztói státusz közötti szorosabb 
összefüggés mutatható ki.” (Hetesi-Andics-Veres 2007, 132. o.)

A következő fejezetben bemutatom a tartós fogyasztási cikkek területén, kiemelten a bútor-
vásárlás területén használható, általam kidolgozott vásárlói magatartásmodellt, amely kijelöli 
a további szekunder és primer vizsgálódások irányait.
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Életstílus alapú

szegmentáció 
a bútorpiacon

A vásárlói magatartás összefüggéseinek vizsgálatával, modellezésével számos kutató foglalko-
zik. A modellek jelentősége, hogy alapot, szempontokat kínálnak a további magatartást meg-
határozó tényezők feltárásához, és az általános szintjén túl kisebb-nagyobb módosításokkal 
alkalmazhatók a különböző termékek piacán. Az általunk 2010-ben kidolgozott bútorvásárlói 
magatartásmodell (Pakainé-Bednárik 2010) két kiválasztott elemére, az életstílusra és a vá-
sárlói magatartástrendekre fókuszálva piackutatással vizsgáltuk a modell által kijelölt alaphipo-
téziseket. A primer kutatás a Magyar Bútor és Faipari Szövetség támogatásával valósult meg. 

A felvetett kutatási probléma: 
1. A személytelen környezet bútorvásárlásokra gyakorolt hatásának vizsgálata, ezen belül: 
 az általános vásárlói magatartástrendek bútorpiaci érvényességének vizsgálata,
2. A bútorpiaci életstílus alapú szegmentáció. A szegmentálás igénye már 2001-ben felvető-

dött az ágazatban: „A bútoriparnak át kell rendeződni a magyar piac fontosabb fogyasztói 
szegmensei szerint. Ezek a rétegek az ezredfordulón még egyáltalán nem voltak kialakul-
tak… A közeli és főleg a távolabbi jövő piacán csak az a vállalat maradhat versenyben, 
amely jól körülhatárolt piaci szegmensben a tömeggyártás technológiájával képes lesz a 
differenciálódó egyéni szükségletek kielégítésére.” (Molnár, L. – Józan, A. 2001. 142; 146 o.)

3. A bútorvásárlói döntési folyamat családi jellegének vizsgálata, a döntési folyamat egyes 
szakaszaiban (problémafelismerés, információkeresés, döntés, vásárlás) a családi (férfi-
női-gyermek) szerepek feltérképezése.

4. A bútorhasználat és bútorvásárlás kategorizálása a fogyasztás és vásárlás elméleti ka-
tegóriái szerint.

A kutatás gyakorlati célja a bútoripari vásárlói magatartás modell25 szerinti információk gyűj-
tésével és elemzésével a bútoripari kis- és középvállalkozások marketingstratégiai tervezé-
sének támogatása volt. A jegyzet további fejezeteiben kutatásunk életstílus alapú bútorpiaci 
szegmentációról szóló részletét mutatjuk be.

2.1. A primer kutatás célja

 25 Bednárik, É. – Pakainé Kováts, J. (2011)
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2.2. Hipotézis

Hipotézisünk szerint a vásárlói habitus26 tényezőjeként értelmezett életstíluson belül a mo-
dern és tradicionális értékorientáció szerint megkülönböztethetők a bútorvásárlói szegmen-
sek (lakberendezési stíluscsoportok).

Kapitány-Kapitány (1995) munkájában az „individualisztikus”, és „szokáskövető-hagyomány-
őrző” értékrendszerről beszél, amely más megközelítésben megfelel a modern-tradicionális 
értékorientáció jellemzőinek.

Az életstílus alapú szegmentációs modelleknél az értékek mentén történő szegmentálás 
gyakorlata elterjedt. A Gallup-modellben az értékrendszer vizsgálatakor a tradicionális – mo-
dern, illetve individuális – szociális értékek által határolt térben azonosítottak csoportokat. 
Életstílus Inspiráció-modell élettempó és értékorientáció alapján szegmentál. A SINUS miliő 
modell az alapvető értékorientáció, a mindennapi cselekedetek, az általános beállítódások 
és a mindennapi esztétika szerint alakít ki csoportokat.

Az értékek szerepének vizsgálatát igazolta Lazer (1971) megállapítása is, aki szerint az élet-
stílus olyan tényezők eredménye, mint a források, a kultúra, az értékek, a szabályok, bünte-
tések, és a szimbólumok. Emellett számos, a korábbi életstílus kutatásokkal foglalkozó feje-
zetben részletesen bemutatatott modell, választja valamely területen meghatározó értékeket 
a szegmentáció alapjául.27

Hipotézisünk szerint a bútorvásárlói csoportok jól elkülöníthetők a családi életciklus és ér-
tékorientáció (modern-tradicionális) mentén. 

26 Törőcsik (2007)
27 A Gallup-modellben az értékrendszer vizsgálatakor a tradicionális – modern, illetve individuális – szociális értékek által 
határolt térben azonosítottak csoportokat. Életstílus Inspiráció-modell élettempó és értékorientáció alapján szegmentál. 
SINUS miliő modell az alapvető értékorientáció, a mindennapi cselekedetek, az általános beállítódások és a mindennapi 
esztétika szerint alkot csoportokat
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2.3. A kutatás módszertana

A kutatás módszere leíró, kvantitatív, személyes megkérdezés strukturált kérdőívvel. Célunk 
statisztikailag érvényes, számszerűsíthető adatok gyűjtése, a kutatás alapsokaságát, a ma-
gyar bútorvásárlókat reprezentáló mintán.

A leíró, kvantitatív kutatás szükségszerűségét a kitűzött célok jellege igazolja: 
• A mások által korábban feltárt általános vásárlói magatartástrendeket nagyszámú min-

tán, a magyar bútorvásárlók körében statisztikailag reprezentatívan teszteli. Az egyik 
kutatási cél annak igazolása, hogy az általános trendek mennyiben érintik a bútorpiacot. 

• Célunk a piac jellemzőinek leírása, a vásárlói csoportok ábrázolása. A kutatási módszer 
segítségével felállíthatók és jól jellemezhetők az egyes vásárlói szegmensek.

• Célunk a döntési folyamat meghatározott szempontjainak vizsgálata (férfi-női szere-
pek), amelyhez a tesztelhető korábbi kutatások eredményeire támaszkodva rendelke-
zésre álltak.

A kutatás célja szerint bútorvásárlónak, a kutatás célcsoportjának tekintjük: 

• aki a következő két évben bútorvásárlást tervez,
• aki részt vesz a bútorvásárlási döntésben a háztartáson belül, és
• nem dolgozik a faipar, bútorgyártás, bútorkereskedelem, bútortervezés vagy belsőépí-

tészet területén.

Módszertan

A kutatási módszer kidolgozásánál célunk volt egy olyan kérdőív összeállítása, amely alkal-
mas többszörös keresztmetszeti vizsgálatok, kohorsz-elemzések elvégzésére.

A többszörös keresztmetszeti kutatások lehetővé teszik az összehasonlítást az összesítések 
szintjén, de azt nem, hogy az egyéni válaszadók véleményében bekövetkezett változásokat 
mérjük, mert különböző személyekből álló mintát veszünk minden alkalommal. Javasolt ezért 
a többszörös keresztmetszeti vizsgálatokat kohorsz-elemzésként hasznosítani. A kohorsz-
elemzés többszörös keresztmetszeti vizsgálat, amely megfelelő időintervallumokban elvég-
zett kutatássorozatból áll. A bútoripar esetében kétéves intervallumon belüli vizsgálatok ja-
vasoltak. Ezáltal el lehet különíteni a környezeti trendek hatásait, vagy képet lehet nyerni a 
fejlődési ütemekről, változásokról
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A kohorsz tehát egy válaszadói csoport, akik ugyanazt az eseményt tapasztalják azonos 
intervallumon belül. Azt tudjuk általa megadni, hogy a lakosság azonos tulajdonságokkal jel-
lemezhető csoportjai az idő vonatkozásában hogyan viszonyulnak az általunk vizsgált döntési 
szempontokhoz. 28

A kérdőív összeállításakor cél volt továbbá egy olyan életstílus alapú szegmentációs modell 
kidolgozása, amely az értékorientáció és családi életciklus mentén képes csoportalkotásra.

Mérési és skálázási eljárások, és alkalmazott statisztikai módszerek 

A kérdőívben a méréshez nominális, ordinális, intervallum (Likert skála, fontossági skála) és 
arányskála szintű változókat egyaránt használtunk. A hipotézisvizsgálatkor leggyakrabban 
használt attitűdök és vélemények mérésére intervallum skálát alkalmaztunk. A fontossági 
skála esetében a válaszadók egytől ötig terjedően értékelték az adott szempont fontossá-
gát, ahol a szélsőértékek jelentése: 1- egyáltalán nem fontos, 5 – nagyon fontos. Az egyet-
értési (Likert) skálán a válaszadók szintén egytől ötig terjedően értékelték a megfogalmazott 
állításokkal való egyetértésük mértékét, ahol a szélsőértékek jelentése: 1- egyáltalán nem 
ért egyet, 5 – teljes mértékben egyetért. Az intervallum skála esetében megengedett sta-
tisztikai eljárások közül az átlag szórás, variancia számítás leíró módszereket használtam. 
A következtető módszerek közül pedig egyutas varianciaanalízis (One-way ANOVA) alkal-
mazására volt szükség. A módszer az intervallum (vagy arány) skálán mért adatok nominális 
vagy ordinális skálán mért adatokkal történő összevetést (összefüggések keresését) teszi 
lehetővé. F próbát végez, ahol, ha ott F valószínűség értéke kisebb, mint 0,05 van szignifikáns 
eltérés (5 %-os szignifikancia szinten. Ez az elsőfajú hiba valószínűségét jelzi: ha a minta 
eredményei alapján elutasítjuk a nullhipotézist pedig igaz).

A névleges skálán mért változók esetében (bútorvásárlás oka) a leíró statisztikákat a gya-
koriságok (százalékok) adják, az összefüggések keresésékor pedig chi-négyzet tesztet és 
kereszttáblák vizsgálatát alkalmaztam. A chi-négyzet teszt a kereszttáblában megfigyelt ösz-
szefüggés statisztikai szignifikanciájának mérésére szolgál. Megmutatja, hogy van-e kapcso-
lat a vizsgált változók között. Az ehhez kapcsolódó Carmer-féle V mutatószám a kapcsolat 
erősségének mutatószáma 2x2-nél nagyobb kereszttábla esetében.

A hipotézisvizsgálatkor klaszter- és faktorelemzés alkalmazására került sor. A kalszterelemzés 
során a megfigyelési egységekhez rendelt változók mentén a megfigyelteket csoportosítá-
sára, a bútorvásárlók szegmentálására került sor.

28 Példaként az egyszeri keresztmetszeti kutatás arra következtethet, hogy minél idősebb valaki (életkor szerinti ko-
horszok) a design annál kevésbé fontos döntési szempont számára a bútorvásárlásai során, tehát a magyar társadalom 
öregedésével a szempont jelentősége háttérbe szorul majd. A többszöri keresztmetszeti kutatás rámutathat egyrészről, 
hogy az egyes korcsoportokon belül az évek során egyre fontosabb, vagy kevésbé fontos szempont lett a design, azzal a 
fenntartással, hogy nem panelvizsgálatról lévén szó, a mintába kerülő válaszadók változnak. A kohorsz-elemzés azonban 
lehetőséget ad annak vizsgálatára, hogy a csoport (pl. fiatalok), amely az adott évben fontosnak ítélte a designt a 
vásárlási döntés meghozatalakor, a következő időszakokban (középkorúként) hogyan változtatta véleményét. Előfordulhat, 
hogy alaphipotézis, amely szerint a társadalom öregedésével a design, mint bútorvásárlási szempont jelentősége csökken, 
elvetésre kerül.
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A faktorelemzés célja az volt, hogy igazoljam azokat a látens, egymástól független bútorvá-
sárlói döntést meghatározó dimenziókat (emóció és funkció), amelyeket a kérdőívben meg-
adott változók magyaráznak. Az adatok elemzését SPSS programmal végeztük. 

Mintavétel

A mintavételi eljárás: kvótás mintavétel. A mintanagyság: 1300 fő. A kvóta összeállítása elő-
zetes 1054 fős omnibusz kutatás alapján történt, ahol a következő két évben bútor vásárlá-
sát tervezők a téma szempontjából fontos demográfiai alapadatait vettem a kvóta alapjául. 
Ezek: településtípus, nem, korcsoport. A regionális kvóta (budapesti, nyugat-magyarországi, 
kelet-magyarországi) szerint a megkérdezettek eloszlása követte az országos arányokat. Az 
1054 fős omnibusz kutatás szerint a magyar lakosság 18,8%-a tervezett bútorvásárlást a 
kérdezés időpontjában. A kérdezés 2009 nyarán, semleges helyszíneken (utcán) folyt.
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Lakberendezési

stíluscsoportok
a magyar bútorpiacon

Csoportképzéshez adatokat szolgáltató kutatásunkban a mintanagyság 1300 fő. A válaszadók 
szocio-demográfiai jellemzőit tekintve az előzetesen megadott kvóta szerint29 a férfi válasz-
adók valamivel többen (55%) szerepeltek a mintában.

A válaszadók életkora a kvóta szerint: 18-34 éves 48,9%; 35-54 éves 35,5%; 55 év felet-
ti 15,6%. A válaszadók lakóhelyének településtípusa – ami szintén kvótában rögzített volt 
–72%-ban város, 28%-ban község. A Budapestiek aránya 22,8%. A nyugat-magyarorszá-
giak aránya 31%, a kelet-magyarországiak aránya 38,8%, a Közép-magyarországiak aránya 
30,3% a mintában.

A válaszadók 36,2%-a felsőfokú végzettségű, 17,2%-uk szakmunkás, 4,3%-uk szakmunkás-
tól alacsonyabb végzettségű és 41,8%-uk érettségizett.
A válaszadók többsége – 75,6%-a – aktív (teljes, vagy részidőben dolgozik), a tanulók aránya 
9%, a nyugdíjasoké pedig 10% a mintában.

A háztartások mérete szerint 43,3% a két (31%) vagy egy (12,3%) fős háztartások aránya 
a mintában. A 3-4 fős háztartások együtt 47%-ot tesznek ki. A háztartásokban az 5 éves 
vagy fiatalabb gyermekeket nevelők aránya 25,1%, a 6-12 éves gyermekesek aránya 20,37% 
a 13-17 éves gyermekesek 22,58%. A 17 éves vagy fiatalabb gyermeket nevelők összesen 
68,58%-ban találhatók a mintában. A válaszadók családi életciklus szerinti megoszlásának 
bemutatása a mellékletek között olvasható.

A viszonyított életszínvonalat tekintve a válaszadók 11,3%-a az átlagnál magasabb életszínvo-
nalon, 68,5%-a átlagos életszínvonalon él. 
A kérdésre, amely a háztartás összes nettó havi jövedelmét kutatta 737 válasz érkezett. Esze-
rint az átlagos havi nettó jövedelem a mintában 239.110 Ft. A minimum jövedelem 55.000 Ft, a 
maximum 1.200.000 Ft. volt. A szórás 142939. 

3.1. A minta jellemzői

29 Országos, reprezentatív 1053 fős omnibusz kutatás a bútorvásárlók szocio-demográfiai profiljáról
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Családi életciklus szerint a „fiatal/középkorú egyedülálló, szingli” háztartások 8,85%, a „fiatal 
pár gyermek nélküli” háztartások 21,86%, „fiatal pár gyermekkel” háztartások 21,40%, „közép-
korú/idősödő pár gyermekkel” háztartások 22,02%, „középkorú/idősödő” pár gyermek nélkül 
23,02%, idős egyedülálló 2,85% arányban találhatók a mintában. Az elemzésben fiatal kate-
góriát a 18-34 évesek, középkorú kategóriát a 35-54 évesek, az idősödő, senior kategóriát az 
55 év felettiek jelentik.30

3.2. Életstílus alapú szegmentáció a bútorpiacon

Az általunk alkalmazott módszertan az egyéni életstílusra irányuló kutatások közé sorolható. 
Kutatásban a Veres-Hoffmann-Kozák (2006) által megadott egyéni életstílus kutatások 
során vizsgált tényezők közül:

• az egyén szociodemográfiai jellemzői, kiemelten a családi életciklusa, 
• az egyén elfogadott és követett értékei, motivációi álltak a vizsgálódás középpontban. 

A szegmentálás módszere klaszterelemzés, amely során a megfigyelési egységekhez ren-
delt változók jelentik azokat az eredeti dimenziókat, amelyek mentén a megfigyelteket cso-
portosítani szeretnénk. A szegmentáció célja, hogy az egy csoportba tartozók minden válto-
zó mentén közel legyenek egymáshoz, és mindegyik más csoporttól távol essenek. 
A klaszterelemzés menete: 

1. a probléma megfogalmazása
2. távolságmérték kiválasztása
3. klasztermódszer kiválasztása
4. döntés a klaszterek számáról
5. a klaszterek kialakítása 
6. a klaszterelemzés érvényességének elemzése 
7. a csoportok részletes jellemzése

30 MURPHY és STAPLES családi életciklus-modellje nyomán (1979)
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1. A probléma megfogalmazása

A munka során először meg kellett határoznunk, hogy mely változók szolgálhatnak alapul a 
klaszterképzéshez. A kiválasztott változóknak a válaszadók közötti hasonlóságot kell leírni 
abból a szempontból, ami a kutatás számára releváns.

A bútorvásárlók életstílus alapú szegmentációja a következő változók szerint történt: a tra-
dicionális-modern értékek mentén, attitűdkérdésekkel, melyek a bútorvásárlással, és lakbe-
rendezéssel szembeni attitűdök, bútorválasztás tényezőinek vizsgálatát szolgálták. Az érték-
orientáció szerint modern és tradicionális bútorvásárlói és használati értékeket határoztuk 
meg, melyeket a 8. táblázatban foglalunk össze.

Kapitány-Kapitány (1995) által kidolgozott rendszerben az általunk jelölt modern ér-
tékek a „polgári – individualisztikus”, a tradicionális értékek pedig a „szokáskövető-
hagyományőrző”értékrendszerbe illeszthetők. A táblázatban megadott modern és tradicio-
nális értékek összhangban állnak az életstílus-inspiráció-modell által jelzett, a társadalmat 
jellemző, általános modern-tradicionális értékekkel is.

Az értékorientáció vizsgálatához a következő attitűdállításokat használtuk, amelyeket egytől 
ötig terjedő egyetértési skálán értékeltek a válaszadók: 

1. Gyakran vannak vendégeim. (M)
2. Gyakran megesik, hogy átrendezem a bútorokat. (M)
3. A jelenlegi lakásom egy életre szóló lakótér. (T)
4. Szeretnék több időt szentelni lakásom berendezésére. (M)
5. Szeretnék gyakrabban bútorokat cserélni. (M)
6. Jobban szeretem, ha az egész lakás egységes stílust követ. (T)
7. Lakberendezéskor főleg a praktikumra és funkcionalitásra törekszem. (T)
8. Lakberendezéskor sokat törődöm a részletekkel. (M)
9. A ház/lakás kifejezi a benne lakók személyiségét. (M)
10. Otthon lenni igazi öröm. (M)
11. Legfontosabb, hogy a házam/lakásom tiszta legyen. (T)
12. Egy kis otthoni rendetlenség vidámságot kölcsönöz. (M)
13. Élettempómra jellemző: rugalmasan élni, dolgozni, lakni.
14. Lakberendezéskor főleg a formatervezett termékeket részesítem előnyben. (M)
15. Lakberendezéskor főleg a kényelemre törekszem. (M)
16. Hosszú élettartamú anyagból készült bútorokat részesítem előnyben. (T)
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Modernitás Tradíció

Önkifejezés, központban az egyén (szín, forma, design, 
divat, márkatermék, személyre szabottság). A lakás, 
mint örömforrás. 

Funkcionalitás a bútorhasználatban (hosszú élettar-
tam, gyártási pontosság, tisztaság, rend alapérték)

Lakberendezési elv: „érezd magad kényelemesen”, 
időt szán rá, ad a részletekre 

Funkcionalitás a lakberendezésben

A szociális környezet pozitív reakciójának kiváltása az 
önkifejezés által. Ez félelmet/kockázatot jelent a dön-
téskor. Önbizalom-félelem együttes jelenléte jellemzi.

A szociális környezet pozitív reakciójának kiváltása a 
megfelelés, másokhoz való igazodás által

Választott kapcsolatok felértékelődnek, gyakoribb 
vendégfogadás, a nyilvános terek ennek megfelelően 
alakulnak

Ritkább vendégfogadás

Változtatás, jellemző az átrendezés. Állandóság, nem jellemző az átrendezés

Eklektikus lakberendezés (múlt emlékei és modern 
tárgyak egy térben)

Hagyomány tisztelete a lakberendezésben, átlagos 
színvonal mérvadó, közép-elv, egységes stílust követ, 
amit a hagyomány határoz meg

Internet szerepe, virtualitás, képek, vizualitás Írott szöveg személyes kommunikáció

Rugalmas élettempó (munkavégzés helyszínei ösz-
szemosódnak)

Megfontolt, lassú élettempó

Munkatérbe is behatol az önkifejezés Szigorú funkcionalitás (konyha, kamra, műhely)

Életvitelére jellemző az élménykeresés Életvitelére jellemző a biztonságra törekvés

Kritikai szemléletmód, autentikusság iránti igény

Alapvető érték: 
az élvezet, én-központú, de önmaga sikerességét 
mások elismerésén méri

Alapvető érték:
valahová tartozás, szabályok, normák, autoritás

8. táblázat: Modernitás - tradíció tényezői
Saját táblázat

2. A távolságmérték meghatározása

A klaszterelemzés kulcsfogalma a távolság. A távolságmérték azt mutatja meg, hogy mennyi-
re hasonlóak vagy különböznek egymástól a csoportosítandó válaszadók. A legelterjedtebb 
távolsági mérték az euklideszi távolság, amely az egyes változók értékei közötti különbségek 
négyzetösszegének a négyzetgyöke31. A távolságot mérhetjük tetszőleges asszociációs mé-
rőszámmal úgy, hogy az erős asszociáció közelséget, a gyenge pedig távolságot jelent. Ha 
a változók mértékegységei nagyon eltérnek egymástól torzulhat a kalsztermegoldás, ezért 
az ilyen esetekben az adatok standardizálására van szükség. Az összes változót úgy kell 
transzformálni, hogy az átlaguk nulla, a szórásuk pedig egy legyen. A kutatásban alkalmazott 
távolságmérték az euklideszi távolság volt, az adatok standardizálására nem volt szükség. 

Több módszer alkalmazása lehetséges (Malhotra, 2009) pl. Manhattan-távolság (a változóértékek közötti különbségek 
abszolút értékeinek összege), Csebisev távolság (a változók értékeinek maximális abszolút különbsége)
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3. A klasztermódszer kiválasztása

A kutatásban nem-hierarchikus (K-mean) módszert alkalmaztuk. A klaszterelemzés hierar-
chikus és nem-hierarchikus módszerekkel is végezhető. A hierarchikus klaszterelemzés32 a 
szakirodalom szerint kis fájlokon, kis mintán vett adatokkal végezhető (Székelyi-Barna 2002). 
A nem-hierarchikus klaszterelemzés (K-közép vagy K-mean klaszterelemzés) egy elő-
re meghatározott klaszterközéppontból indul ki, és úgy csoportosítja az elemeket, hogy a 
középpontól számított küszöbértéken belül essenek. Miután meghatároztuk a klaszterek 
számát az értékeléshez használt SPSS program minden klaszterhez egy-egy középpontot 
rendelt. Az iniciális középpontok első lépésben az adattábla első k elemének adatait jelentet-
ték (ahol k a klaszterek száma). Az első k elem kiválasztása után a program sorba vette az 
adatfile maradék elemeit. A meglévő klaszterközéppontot újra cserélte, ha az új eset távol-
sága a hozzá legközelebb eső klaszterközépponthoz képest nagyobb, mint a két egymáshoz 
legközelebb eső, már kiválasztott klaszterközéppont távolsága. Azt a klaszterközéppontot 
helyettesítette ezzel az új elemmel a program, amely hozzá legközelebb esik. Az iniciális 
középpontok értéke attól is függ, hogy az adatfile elemei milyen sorrendben helyezkednek el. 
A K-mean klaszterelemzés módszerei közül párhuzamos küszöbérték módszert alkalmaztuk 
(valamennyi középpontot kijelölésre került az első lépésben, és a küszöbértéken belül eső 
egyedek a legközelebb eső középponthoz kerültek csoportosításra). A klaszterbe sorolás 
kritériuma: egy elem abba a klaszterbe került, amelynek a középpontjához a legközelebb 
esett. Miután minden elem a megfelelő klaszterbe került, ki kellett számítani a klaszterek 
középpontját, amik új iniciális középpontot jelentenek és szükség esetén egy-egy elem át-
helyezésre került egy másik klaszterbe. Ez az iterálási folyamat addig folytatódott, amíg a 
klaszterközéppontok nem változtak, és előállt a stabil klaszterstruktúra. 

A nem hierarchikus klaszterelemzés hátránya, hogy a klaszterek számát előre meg kell adni, 
és a klaszterközéppontok kiválasztása esetleges. Előnye viszont, hogy gyorsabb, mint a hie-
rarchikus módszerek és nagy biztonsággal alkalmazható, ha a megfigyelési egységek száma 
nagy (Malhotra, 2009; Székelyi-Barna 2002).
Nagy elemszámú mintán a K-means klaszterezés a járható módszer, amihez a változóknak 
magas mérési szintűnek kell lenniük. A munka során végrehajtott vizsgálat megfelelt a fel-
tételeknek. 

4. Döntés a klaszterek számáról

Malhotra (2009) szerint célszerű előbb hierarchikus klaszterelmzéssel egy kiinduló klaszter-
megoldásig eljutni, ahonnan aztán klaszterszámot és középpontokat inputként felhasznál-
hatjuk a K-Mean klaszterelemzéshez. Szélelyi-Barna (2002) leírja azonban, hogy a klasz-
terek számának megadása történhet előzetes elvárásokra támaszkodva, ezért a korábbi 
kutatások eredményeire33 támaszkodva a klaszterek számát ötben határoztuk meg. 

32 A hierarchikus klaszterelemzés faszerkezetű (hierarchikus) felépítésen alapul. A módszer lehet összevonó vagy felosztó. 
Az összevonó klaszterelemzés során valamennyi csoportosításra váró egyedet külön-külön egyszemélyes klaszterbe 
sorolunk az első lépésben. A második lépésben az egymáshoz legközelebb eső két elemet egy klaszterbe helyezzük. Ez az 
építkezés addig folytatódik, amíg valamennyi egyed egy klaszterhez sorolódik. A felosztó klaszterelemzéskor kiinduláskor 
az összes elem egyetlen klasztert alkot. A klaszterek képzésekor az elemeket egyre kisebb klaszterekre osztják fel.
33 Pakainé et. al. 2007
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Távolság a végső klaszterközéppontok között

Klaszter 1 2 3 4 5

1 3,25 3,53 3,60 3,44

2 3,25  2,76 3,40 3,57

3 3,53 2,76  3,22 3,75

4 3,60 3,40 3,22  3,19

5 3,44 3,57 3,75 3,19

9. táblázat: Távolság a végső klaszterközéppontok között
Saját táblázat

5. A klaszterek kialakítása

A klaszterelemzés során az iterációt 10-ben határoztuk meg. A klaszterkülönbség, amely 
esetén azt mondhatjuk, hogy a klaszterközéppontok nem változnak 0. Ezáltal a legszigorúbb 
kritériumok mellett végeztük a vizsgálatot. A csoportképzés során a kényelem szempont 
mellett, a „lakberendezéskor főleg a praktikumra és a funkcionalitásra törekszem” állítást is 
mellőznünk kellett, mert a csoportátlagok nem mutattak szignifikáns különbséget (One-way 
ANOVA). A végleges klaszterstruktúrán a tagok száma a következőképpen alakult:

Klaszter fő %

1 265 23%

2 219 19%

3 241 21%

4 255 22%

5 172 15%

Érvényes 1152 100%

NV/NA 148

10. táblázat: Végleges klaszterstruktúra
Saját táblázat

A klaszterelemzés esetén cél, hogy a csoportok között a távolság megfelelően nagy legyen. 
K-mean módszer alkalmazása mellett vizsgáltuk kettő, három, négy és öt csoport esetén az egyes 
csoportok közötti végleges távolságokat. A legmegfelelőbbnek az öt csoportos vizsgálat bizonyult, 
ahol az esetek egy részében a távolság meghaladta a közepes szintet. 
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Klaszterközéppontok

Attitűdállítás (1-5-ig terjedő Likert skála)
T-tradícionális érték, M-modern érték

1 2 3 4 5

Szeretnék több időt a lakásom berendezésére szentelni. (M) 4,05 2,75 3,52 3,27 3,41

Gyakran megesik, hogy átrendezem a bútorokat. (M) 3,80 1,83 2,55 1,91 2,27

A ház/lakás kifejezi a benne lakók személyiségét.(M) 4,48 4,51 3,87 4,52 3,47

Otthonomban lenni Nekem igazi öröm. (M) 4,69 4,65 3,86 4,56 4,05

Gyakran vannak vendégeim.(M) 3,60 3,80 3,06 3,79 2,60

Egy kis otthoni rendetlenség vidámságot kölcsönöz.(M) 2,31 1,62 2,49 4,15 2,52

A lakberendezéskor főleg a formatervezett termékeket
(designtermékeket) részesítem előnyben.(M)

4,02 2,39 3,18 2,88 2,92

Szeretnék gyakrabban bútorokat cserélni.(M) 4,03 2,39 3,54 2,87 2,99

A 11. táblázat a klaszterelemzés végeredményeként mutatja az öt csoport középpontjait a 
vizsgált attitűdállítások mentén. Szürke színnel kiemelve jelöltük a modern értékeket mutató 
csoportokat.

Értékorientáció szerint a 3. és 5. klaszter érezhetően tradicionális értékeket mutat. Leginkább 
modern értékekkel az 1. csoport jellemezhető. A 2. és 4. csoport „kevert” formákat eredmé-
nyezett. Ez természetes, hiszen a csoportok közötti határok is képlékenyek, a valóságban 
nem létezik az értékrendszerek tiszta formája. Egy-egy személy mindkét értékrendszerből 
felvehet és képviselhet értékeket, és bizonyos szituációkban is más-más értékrendszer sze-
rint dönt, viselkedik. A hangsúly azon van, hogy leggyakrabban mely értékrendszer értékeit 
tartja magára vonatkozóan érvényesnek. A csoporthatárok tehát összeérnek bizonyos érté-
kek mentén, és a fenti táblázat tanulsága szerint átfedések is előfordulhatnak.

6. A klaszterelmzés érvényességének vizsgálata

Az eljárás során a stabil klaszterek létrejötte nem biztosíték a valóságos csoportok megta-
lálására. A klaszteranalízist eltérő iniciális középpontokból indítva ellenőrizhetjük. Erre azért 
van szükség, mert az eljárás az első k esetet (k=klaszterek száma) választja ki klaszterkö-
zéppontként, így a klaszter eredmények függhetnek az adatmegfigyelések sorrendjétől.

A klaszterelemzés érvényességét ellenőriztük azáltal, hogy vettünk egy változót („szeretnék 
több időt a lakásom berendezésére szentelni”), ami szerint újra sorba rendeztük az adatokat. 
Ezáltal megváltoztak a kezdő klaszterközéppontok. Az új és régi csoportokat összehasonlí-
tottuk a vizsgált állítások esetén kapott csoportátlagok segítségével. Két csoportnál 100%-
os egyezőséget találtunk, további két csoportnál 30 %-os, és egy csoportnál 15%-os eltérés 
volt tapasztalható az állítások megítélésben (a vizsgált 14 állításból mennyiben tért el a régi 
és új csoportok véleménye), amit elfogadtunk, és az eredeti klaszterstruktúrát tartottuk meg. 
Az egymást fedő csoportok esetében a csoportba tartozó tagok száma nem különbözött 
lényeges mértékben.
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11. táblázat: Klaszterközéppontok a klaszterképző attitűdállítások mentén
Saját táblázat

7. A csoportok részletes jellemzése

A csoportokat a következő változók mentén kezdtük továbbvizsgálni, amelynek értékelése 
továbbra is Likert-skálán történt: 

• Nagyon elégedett vagyok a lakásom berendezésével.
• Az otthonomra próbálok a lehető legkevesebbet költeni.
• A hosszú élettartamú anyagokból készült bútorokat részesítem előnyben.
• Az emberek nem veszik figyelembe, hogy a vásárolt bútor újrahasznosítható-e vagy sem.
• Az emberek többsége nem tudja megállapítani, hogy adott bútor környezetbarát-e.
• Az emberek vásárlási döntésük során nem veszik figyelembe, hogy a termék milyen 

hatással van a környezetre.
• Szeretek bútort vásárolni, szórakoztat, élményeket keresek a vásárlás során.
• Az otthon a túlhajszolt munkából való kikapcsolódás helyszíne.
• A munkát gyakran "hazaviszem".
• A lakberendezésben szem előtt tartom az egyszerű formákat.
• Amikor bútort vásárolok, mindig megkeresem a legolcsóbbat, és azt vásárolom meg.
• Nem éri meg olcsó bútort vásárolni, mert az mindig silány minőségű
• Bútorvásárláskor a termék kiváló minősége fontosabb szempont az áránál.

Varianciaelemzéskor kiderült, hogy 3 vizsgált változó nem mutat szignifikáns véleménykü-
lönbséget, tehát a csoporthoz való tartozás nem befolyásolta a kérdésre adott válaszokat, 
ezért azokat a további vizsgálatkor mellőztük. A három állítás: 

• Nagyon elégedett vagyok a lakásom berendezésével.
• Az emberek többsége nem tudja megállapítani, hogy adott bútor környezetbarát-e.
• Az emberek vásárlási döntésük során nem veszik figyelembe, hogy a termék milyen 

hatással.

A lakberendezéskor sokat törődöm a részletekkel. (M) 4,00 4,14 3,46 4,04 2,42

Élettempómra jellemző: rugalmasan élni, dolgozni, lakni. (M) 3,82 3,79 3,40 4,18 2,45

A jelenlegi lakásomat/házamat egy életre szóló lakótérnek tartom. (T) 4,20 4,26 1,51 4,15 4,19

A legfontosabb, hogy a házam/lakásom tiszta legyen. (T) 4,73 4,85 4,41 4,52 4,15

Jobban szeretem, ha az egész lakás egységes stílust követ. (T) 4,17 3,37 3,73 3,58 3,69

A hosszú élettartamú anyagokból készült bútorokat részesítem előnyben. (T) 4,49 4,34 4,37 4,24 4,37
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Klaszter/változó 1. 2. 3. 4. 5.

átlag

Szeretek bútort vásárolni, szórakoztat, élményeket keresek a vásárlás 
során.

3,40 3,37 2,92 3,75 2,10

A lakberendezésben szem előtt tartom az egyszerű formákat. 3,78 3,85 3,24 3,92 3,77

Az otthon a túlhajszolt munkából való kikapcsolódás helyszíne. 4,43 4,49 3,94 4,48 3,96

A munkát gyakran "hazaviszem". 2,47 2,50 2,36 2,98 2,05

Az emberek nem veszik figyelembe, hogy a vásárolt bútor újrahasznosít-
ható-e vagy sem.

3,91 3,85 3,95 4,15 4,08

Árhoz fűződő viszony

Amikor bútort vásárolok, mindig megkeresem a legolcsóbbat, és azt 
vásárolom meg.

2,08 2,09 2,27 2,55 2,22

Nem éri meg olcsó bútort vásárolni, mert az mindig silány minőségű 3,66 3,65 3,26 3,71 3,22

Bútorvásárláskor a termék kiváló minősége fontosabb szempont az áránál. 3,91 3,79 3,41 3,90 3,45

Az otthonomra próbálok a lehető legkevesebbet költeni. 1,98 1,73 2,21 2,70 2,30

12. táblázat: Klaszterek jellemzése további attitűdök szerint
Saját táblázat

A bútorválasztási szempontokat fontossági skálán értékelték a válaszadók. A csoportok kö-
zötti véleménykülönbségeket egyutas varianciaanalízissel vizsgálva megállapítottuk, hogy a 
gyártási pontosság, a kényelem, az alacsony ár, hosszú élettartam, és garanciális idő tekinte-
tében a csoporthoz való tartozás nem befolyásolja a fontosság megítélését, ezért az említett 
változók további elemzésétől itt eltekintettünk.

klaszter/változó 1. 2. 3. 4. 5.

átlag

design 4,54 3,64 3,97 3,90 3,99

származási hely (ország) 3,25 2,79 2,87 2,87 2,71

márka 3,04 2,29 2,44 2,35 2,36

divat 3,85 2,74 3,31 3,04 3,11

egyediség, személyre szabottság 3,82 3,47 3,68 3,54 3,56

egészségre ártalmatlan 4,44 4,22 4,16 4,19 4,18

kiváló minőség 4,68 4,63 4,45 4,68 4,32

garanciális idő 4,67 4,55 4,46 4,55 4,52

1. legfontosabb; 2. legfontosabb; 3. legfontosabb; 4. legfontosabb szempont

13. táblázat: Bútorválasztás tényezői az egyes klaszterekben
Saját táblázat
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A csoportok bútorvásárlással kapcsolatos információszerzési szokásait fontossági skála 
segítségével vizsgáltuk. A válaszadók egytől ötig terjedő skálán értékelték, hogy bútorvásár-
lási döntésük során mennyire tartják fontosnak a különböző személyes, illetve személytelen 
információforrásokat. Az egyutas varianciaanalízis eredménye, hogy a csoporttagság nem 
befolyásolja a 14. táblázatban csillaggal jelölt információforrások fontosságának megítélé-
sét, ezért ezeket itt a továbbiakban nem vizsgáltuk.

A következő kérdések esetében a skálahasználat követelményeinek megfelelően chi-
négyzet teszttel vizsgáltuk a csoportok közötti véleménykülönbségeket: 

• Elképzelhető, hogy azt a bútort, amit most keres, asztalossal fogja elkészíttetni? (igen/
nem válaszlehetőség)

• Vásárlása során előnyben részesíti a magyar bútorokat? (igen/nem válaszlehetőség)
• A következő állítások közül melyik a leginkább jellemző Önre? Egy válasz lehetséges!

(1) jellemzően magas minőségű termékeket vásárol, akár a többi terméknél magasabb áron is.
(2) jellemzően jó minőségű termékeket vásárol, de figyelemmel vagyok azok árára is.
(3) jellemzően átlagos minőségű termékeket vásárol mérsékeltebb áron.
(4) jellemzően igyekszik a legolcsóbb megoldásokat megtalálni, akár a minőség rovására is
(5) több szolgáltatást nyújtó termékért hajlandó jelentősen magasabb árat fizetni

Kizárólag a magyar bútor előnyben részesítését vizsgáló kérdés esetén volt összefüggés a 
csoporttagság és a válaszok között, amit a 2. számú ábra szemléltet.

Személytelen információforrások: Személyes információforrások:

Internet Lakberendező, belsőépítész 

Gyártói bútorkatalógus* Építési vállalkozó/kivitelező

Kereskedői katalógus* Asztalos*

Márkaképviselet* Bútorforgalmazó, kereskedő

Televízió Ismerősök, rokonok, barátok*

Rádió

Országos napilapok*

Helyi napilapok*

Heti- és havilapok

Lakberendezési magazinok

Női- és életmódmagazinok

Szórólapok*

Kiállítások

14. táblázat: Vizsgált információforrások 
Saját táblázat
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klaszter/változó 1. 2. 3. 4. 5.

Átlag

Televízió 2,55 2,23 2,37 2,28 2,24

Internet 3,75 3,19 3,49 3,35 3,44

Rádió 2,29 1,95 2,05 1,95 1,90

Heti- és havilapok 2,22 1,96 2,14 1,96 1,99

Lakberendezési magazin 3,72 3,02 3,34 3,15 3,16

Női- és életmódmagazinok 2,51 1,92 2,24 1,94 1,95

Kiállítások 3,32 2,73 3,09 2,70 3,04

Lakberendező, belsőépítész 2,98 3,06 2,91 3,20 2,74

Építési vállalkozók/kivitelezők 2,59 2,76 2,57 3,00 2,46

Bútorforgalmazó, kereskedő 3,77 3,84 3,55 3,79 3,68

15. táblázat: Információforrások használata az egyes klaszterekben
Saját táblázat

Magyar bútor választása
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2. ábra: Magyar bútor választása az egyes klaszterekben
Saját ábra

A bútorvásárlási okok esetén a csoportok között különbség a 16. táblázatban olvasható 34 (a 
vizsgálat módszere itt is chi-négyzet teszt. A válaszadó említette, vagy nem említette az okot): 
tönkrement a bútor, kiegészíti a meglévőt, gyarapodott a család, divatosabbra cseréli a régit.

 A tervezett bútorvásárlás oka

 gyakoriság %

klaszter/változó 1. 2. 3. 4. 5.

Tönkrement a régi bútor 21,51 32,00 21,60 25,10 33,10

Gyarapodott a család 18,50 27,40 23,20 16,90 27,90

Kiegészíti a meglévőt 4,20 5,90 6,20 11,00 5,80

Divatosabbra cseréli 13,60 3,20 7,10 12,20 7,00

16. táblázat: Bútorvásárlás okai az egyes klaszterekben
Saját táblázat

34 A kutatásban két éven belül bútorvásárlást tervező személyeket kérdeztünk. 
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A klaszterek demográfiai leírásakor chi-négyzet teszttel vizsgáltuk, hogy van-e szignifikáns 
különbség közöttük az egyes változók tekintetében. A nem, életkor (fiatal/középkorú/idős 
kategóriák), régió, aktív kereső és családi életciklus szerint volt különbség a csoportok között.

Nézzük most a szegmentáció eredményeként létrejött csoportok részletes leírását! 

1. Önkifejező, modern (23%)

A modern értékorientációt mutató csoportban a lakás átrendezése, a gyakoribb bútorcsere 
iránti fogékonyság nagy, de ettől függetlenül jellemző a hosszú élettartamú bútorok keresé-
se. A csoport a jelenlegi lakóterét nem tekinti életre szólónak. A minőséget az ár elé helyezi. 
Figyelembe kell venni, hogy az „alacsony ár” bútorvásárlási szempont tekintetében nem ta-
láltunk szignifikáns különbséget a csoportok között. A magyar bútorvásárlók összességében 
árérzékenyek.35 A csoportot leginkább jellemzi a rugalmas élettempó, saját bevallása szerint 
lakberendezéskor sokat törődik a részletekkel.

A bútorvásárlás szempontjait tekintve a csoport mind az önkifejezés, mind funkcionalitás 
tekintetében élen jár. A design és divat ezt a csoportot befolyásolja a leginkább. A minőség 
és a hosszú garancia mellett fontos az egyediség és az, hogy a bútor egészségre ártalmatlan 
legyen. A csoportok közül leginkább figyeli a bútorok származási helyét. 

A bútorvásárláshoz használt információforrások tekintetében a lakberendezési magazinok, 
életmód magazinok, kiállítások tekintetében kiemelkedik a többi csoport közül. Leginkább 
aktívnak mondható az információk keresésében. Legkevésbé használt információforrás a 
csoportban a rádió és heti-, havilapok. Az első három legfontosabb információforrás a cso-
portban: bútorforgalmazó, lakberendezési magazin, kiállítások. A személyes információk sze-
repe tehát a teljes mintához hasonlóan kiemelkedik.

Az ötödik csoporthoz hasonlóan véleménye megoszlik a magyar és nem magyar bútor kér-
désében. A „vásárlása során előnyben részesíti-e a magyar bútort” kérdésre fele-fele arány-
ban érkeztek igen-nem válaszok. A csoport nem feltétlenül a magyar bútorokban keresi 
tehát az említett értékeket (a származási helyet fontosnak tartja). 
A bútorvásárlás okainak vizsgálatakor kiderül, hogy az összes csoport közül ennél a leggya-
koribb ok a divatosabb bútorra történő csere. A meglévő bútorok kiegészítése legkevésbé 
jellemző a csoportra.
A klaszter leginkább fiatalokból áll, fele-fele arányban férfiakat és nőket tartalmaz, ahol van 
aktív kereső a családban. A csoportban legmagasabb (43,15%) a Kelet-magyarországiak ará-
nya. Családi életciklus szerint nagy részét fiatal gyermektelen vagy gyermekes párok teszik ki.

2. Stílustalan, funkcionalista (19%)

A csoport „kevert” értékorientációval jellemezhető. A modern és tradicionális értékek között 
helyezkedik el. Egyrészről jellemző rá a vendégfogadás, lakásának személyiségkifejező je-

35 A teljes minta 73,3%-ának fontos vagy nagyon fontos döntési szempont az alacsony ár. Közepesen fontos további 
20,3%-nak. A változón mért átlag 4,09. A szórás és variancia egyaránt 1,00.
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lentőséget tulajdonít, örömöt keres és talál az otthonában, és nem ragaszkodik az egységes 
stílushoz a lakberendezésben. Másrészről szigorúan köti a rend és a tisztaság, ragaszkodik a 
megszokotthoz, nem szívesen rendezgeti lakását, vagy tölti idejét lakberendezési kérdések-
kel. Az otthon a kikapcsolódás helyszíne, elkülönül a munkavégzéstől. Szeretné megfizetni a 
jó minőséget, amit döntéskor az ár elé helyez. 

A bútorválasztás szempontjai kevésbé emocionálisak. A márka és a divat nem befolyásolja 
a csoportot, a design iránt átlagnál enyhébben fogékony. (A design tekintetében kiemelkedő 
az első csoport, a további csoportok esetén négyes átlagot figyelhetünk meg, míg a vizsgált 
csoportban 3,64-et). A származási hely kevésbé érdekli. 

Valamennyi információforrásra inkább közepes értékelést adott. Kiemelkednek a személyes 
információforrások, ezek közül is a bútorforgalmazó. A lakberendező és lakberendezési ma-
gazin a következő két legfontosabb szempont. A csoportok között kiemelkedő a bútorfor-
galmazóba vetett bizalma.
A kettes és hármas csoporthoz hasonlóan viselkedik a magyar bútor vásárlása kapcsán. 
Inkább a magyar bútort preferálja, habár az 56%-os választási aránnyal kevésbé lehetünk 
elégedettek. 
A csoportban jellemző bútorvásárlási ok a tönkremenetel, vagy a család gyarapodása. 

A csoport 63,47%-a férfi, ami a többi csoporthoz képest magas arányt jelöl. A tagok fiatalok 
(43,38%) vagy középkorúak (32,88%). Az aktív keresők aránya a többi csoporthoz képest 
alacsony (85,15% a klaszteren belül). A kelet-magyarországiak aránya 36,63%, a nyugat-
magyarországiaké 25,74%, ami több, mint 60%-át fedi a csoportnak. Családi életciklus sze-
rint kiemelkedik a középkorú/idősödő pár gyermek nélküli háztartások aránya. 

3. Nyitott tradicionális, funkcionalista (21%)

Jellemzője tradicionális értékorientáció. A csoport egyetlen modern érték tekintetében 
emelkedett ki, amely szerint nem tartja életre szóló lakótérnek jelenlegi lakását. Az attitűd 
állítások értékeléséből látszik azonban, hogy nem zárkózna el a bútorok cseréjétől, az át-
rendezéstől, szeretne gyakrabban bútorokat cserélni és közepes egyetértést mutat a gyors 
élettempóban. Az életre szóló lakótérrel való egyetértés leginkább árérzékenységének kö-
szönhető. Az ár-minőség vizsgálatakor látjuk, hogy a csoporttagok kevésbé hisznek abban, 
hogy a magasabb ár jobb minőséget jelent, és a második olyan csoport, amelyik a leginkább 
visszafogott az otthonára való költekezésben. 

Szintén inkább funkcionális szempontok alapján döntő csoport. A márka nem, a design in-
kább foglalkoztatja. Fontosnak tartja még az egészségre való ártalmatlanságot a bútorok 
kapcsán, de a személyre szabottság is 3,7-es átlaggal szerepelt az értékelései között.
Az első három legfontosabb információforrás a csoportban: bútorforgalmazó, lakberendezé-
si magazin, kiállítások. Ez megegyezik az első csoport preferenciáival, de a fontossági átla-
gok itt valamivel alacsonyabbak, ami takarhat alacsonyabb érintettséget a döntés kapcsán. 
Csoportok közötti vizsgálatban a lakberendezési magazinok és heti/havilapok használatát 
emelhetjük ki. 
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A magyar bútor választásának arány a csoportban 57 %.

A csoportban jellemző bútorvásárlási ok a család gyarapodása, a tönkremenetel, de az oko-
kat tekintve nem különül el élesen a többi szegmenstől. 

A csoport fele-fele arányban férfiakat és nőket takar. Inkább fiatalok (49,38%) találhatók 
itt, és az aktív keresők aránya magas (90%). A kelet-magyarországiak aránya a csopor-
ton belül 41,63%, a nyugat-magyarországiaké 36,91%. A csoporton belül legmagasabb a 
középkorú gyermekes párok aránya, de a fiatal párok is magas arányt (több, mint 40%) 
képviselnek.

4. Modern, funkcionalista (22%)

Inkább modern értékorientációjú csoport, amely bizonyos kérdésekben tradicionalitást mutat. 
Gyakran fogad vendégeket, rugalmasan él, örömöt keres az otthonában, nem tradicionálisan 
rendszerető. Nem rendezgeti szívesen lakását, hosszú élettartalmú bútorokat keres, jelenlegi 
lakását inkább életre szóló lakótérnek tartja, annak ellenére, hogy szórakoztatja a bútorvá-
sárlás, ad a részletekre a berendezéskor. Szintén árérzékeny a csoport, amely azonban nem 
mindig a legolcsóbbat keresi, a minőséget az ár elé helyezi, és egyetért azzal, hogy nem éri 
meg olcsó bútort vásárolni, mert az silány minőségű. Az attitűdállítások alapján „amikor bú-
tort vásárolok, mindig megkeresem a legolcsóbbat, és azt vásárolom meg”, „az otthonomra 
próbálok a lehető legkevesebbet költeni” ez a csoport, amelyik az árérzékenység mentén is 
legtöbbet hajlandó a lakberendezésre költeni. 

Inkább funkciók mentén dönt. A márka, divat kevésbé fontos, de a design iránti fogékonyság 
megjelenik. A szempontok között a többi csoporthoz hasonlóan (kivétel az első csoport) a 
származási hely kevésbé játszik szerepet döntésében. 

Az első három legfontosabb információforrás a csoportban a bútorforgalmazó, lakberende-
ző és lakberendezési magazin. Csoportok közötti összehasonlításban a személyesség iránti 
igénye emelkedik ki. Valamennyi személyes információforrást a legmagasabbra értékelő 
csoport. 

A negyedik csoport a leginkább magyar bútor párti. A csoporttagok 63%-a előnyben része-
sítené vásárláskor a magyar terméket. 

A bútorvásárlás legjellemzőbb oka a csoportok közötti összehasonlításban a meglévő ki-
egészítése. Csoporton belül legfontosabb ok a tönkremenetel, vagy a család gyarapodása. 
A csoport 58,27%-a férfi.  A fiatalok aránya 49,21%, a középkorúaké 35,83%. Az aktív 
keresők aránya magas 89,47%. A kelet- és nyugat-magyarországiak aránya egymáshoz 
közelít. Előbbiek 33,54%, utóbbiak 33,54%-ot tesznek ki a 164 fős csoportban. A fiatal és 
középkorú párok gyermekkel vagy anélkül hasonló arányban (22% körül) vannak a klaszter-
ben, valamivel kiemelkedik a középkorú gyermekes párok száma. 
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5. Tradicionális, funkcionalista (15%)

Az attitűdállítások alapján ez a csoport jellemezhető a leginkább tradicionális értékekkel. Nem 
fogad vendégeket, lakberendezés nem jelent örömöt számára, nem törődik a részletekkel, 
nem szívesen rendezgeti lakását, nem szórakoztatja a bútorvásárlás, nem keresi a design 
termékeket. Alapvető értéke a rend, tisztaság, és élettempójára nem jellemző a rugalmasság. 
A hosszú élettartamú bútorokat keresi, jelenlegi lakását életre szóló lakótérnek tartja. A cso-
portok közül leginkább (közepes mértékben) elfogadja azt, hogy az alacsony ár nem jelent 
feltétlenül silány minőséget. A csoportok között a második, amelyik legkevesebb lakberen-
dezési költésre törekszik. Figyelembe kell venni, hogy az „otthonomra próbálok a lehető leg-
kevesebbet költeni” állítás a negyedik csoport kivételével közepesnél gyengébben szerepelt.

Bútorválasztási szempontok tekintetében a négyes csoporthoz hasonlóan viselkedik. Elsőd-
leges a funkcionalitás, a garanciális idő. A márka és divat nem fontos számára. 

Bútorforgalmazó, kiállítás és lakberendezési magazin az első három legfontosabb informá-
ciószerzési csatorna. E tekintetben nehéz a többi csoporttól megkülönböztetni, egyik szem-
pontot sem értékelte a csoportok között kiemelkedően magasra. 

A tönkremenetel, vagy a család gyarapodása a legjellemzőbb bútorvásárlási ok, amiben ki-
emelkedik a többi csoport közül és leginkább a második csoporthoz közelít.

A csoport 57,56%-a férfi. A fiatalok és középkorúak aránya megegyezik (43%) a csoporton 
belül. Az aktív keresők aránya magas, 90,97%. A kelet és nyugat-magyarországiak aránya 
megegyezik a 164 fős almintában (33,54%). Családi életciklus szerint a középkorú/idősödő 
gyermekes, vagy gyermek nélküli párok találhatók itt.

A demográfiai adatok vizsgálatánál érdemes megnézni annak a megoszlását is, hogy a meg-
adott demográfiai ismérvekkel rendelkező válaszadók hány százaléka került az egyes cso-
portokba. A kereszttáblák sor százalékait vizsgáljuk ez esetben, amely azt mutatja meg, hogy 
például a mintában szereplő összes nő közül hány százalékban kerültek az egyes, kettes, 
hármas, négyes vagy ötös klaszterbe a válaszadók.

Ha nemen belül vizsgáljuk a csoportba kerülés arányát, látjuk, hogy a női válaszadók 26,02%-
a került az első csoportba, ami a legmagasabb arány. Nagy eséllyel kerültek a nők még a 
harmadik és negyedik csoportba. A második és ötödik csoport a leginkább "elférfiasodott"
Korcsoport szerint a teljes mintába került fiatal válaszadók legnagyobb része (26,64%) az 
első klaszterba csoportosult. A többihez képest magasabb arányban kerültek fiatalok még 
a hármas (21,14%) és négyes (22,2%) csoportba, ahol azonban a középkorúak is hasonló 
nagyságban jelen vannak (22,72% illetve 22,47%). A második csoport az idősödő, 55 év 
feletti korosztályé.

Az aktív keresők az ötödik és második csoportban enyhén alulreprezentáltak. A teljes minta 
91%-a aktív kereső. A válaszadó aktív keresők 15%-a került az ötödik és 17,43%-a a má-
sodik csoportba. A legtöbben az egyes és négyes csoportban találhatók.
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Régiók szerint: a válaszadó kelet-magyarországiak legnagyobb része (24,59%-a) az első 
klaszterbe került, de hasonlóan magas az arányuk a hármas (22,93%) és négyes (21,99%) 
csoportban. A Közép-magyarországiak (Budapest nélkül) legnagyobb része (28%-a) az 
első klaszterbe került, 20%-ban képviseltetik magukat a kettes és hármas klaszterben és 
16-16%-ban a négyes és ötös csoportban. A budapestiek negyede a második, 20,92%-a 
az első, 21,34%-a a negyedik csoportba került. A nyugat-magyarországiak felbukkanása a 
harmadik (25,15%) és negyedik (24,27%) csoportban jellemző.

Családi életciklus szerint: a "fiatal/középkorú" egyedülállók legnagyobb arányban (29,17%) 
az első csoportba kerültek. A harmadik csoportban is viszonylag magas (21,88%) arányban 
képviseltetik magukat.

A fiatal, gyermek nélküli párok legnagyobb része az első csoportba sorolható, de jellemzőek 
még a negyedik (22,35%) és harmadik (20,38%) csoportban is.
A fiatal gyermekes párok negyede (25,1%) került az első csoportba. 23,05%-uk a negyedik, 
20,99%-uk a harmadik csoportba sorolható. 
A középkorú, vagy idősödő gyermekes párok a harmadik (22,14%) és negyedik (22,9%) 
klaszterban találhatók legnagyobb arányban.

Az "üres fészek" családi életciklusúú párok második (22,9%) és negyedik (22,14) klaszterban 
vannak. Az idősödő egyedülálló válaszadó háztartások nagy arányban (33,33%) a második 
klaszterban található, de viszonylag nagy (27,27%) a harmadik csoportban képviselt arányuk. 

A klaszterelemzés eredményei alátámasztják, hogy a Kapitány-Kapitány (1995) által jelzett, 
a hatvanas évek óta tartó, a két felvázolt értékrendszer közötti mozgás állapota megfigyel-
hető. 

A 3. ábra a bemutatott szegmenseket mutatja családi életciklus és értékorientáció szerint. 
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A kutatás

további
lehetséges irányai

A bútorvásárlói magatartásmodell36 gyakorlati igazolása további primer felmérések során iga-
zolható. A vállalkozások szintjén is hasznosulna a személytelen környezet elemeként értelme-
zett marketingaktivitások hatásának mérése, a szűkebb szociális környezet elemeként meg-
adott referenciacsoportok, véleményvezetők bútorvásárlói döntésekben játszott szerepének 
igazolása, hatásuk mérése. 

A munka során kidolgozásra került az a kutatási módszer, amely többszörös keresztmetsze-
ti vizsgálatok, megfelelő időintervallumokban elvégzett kutatássorozat megvalósítását teszi 
lehetővé. A bútoripar esetében kétéves intervallumon belüli vizsgálatok javasoltak, ami által 
figyelemmel kísérhetjük az életstílus szegmentáción alapuló vásárlói csoportok alakulását, és 
elkülöníthetjük a környezeti trendek hatásait, vagy képet nyerhetünk a fejlődési ütemekről, vál-
tozásokról. Az országos 1000 fős reprezentatív mintához képest a növelt-elemszám javasolt, 
hogy kisebb piaci rések is felszínre kerüljenek. 

A kidolgozott kutatási módszertan esetében a további kutatások során figyelemmel kell lenni 
arra, hogy ahogyan a primer eredmények értékelésekor láttuk, a kérdőívben szereplő bizonyos 
változók (például kényelem, funkcionalitás) nem segítik a kutatási cél elérését (nevezetesen a 
vásárlói döntési tényezők azonosítását, a dimenziók megtalálását), ezért újabb változók bevo-
nását érdemes megfontolni. Németh (2004) faanyag ökológiai tulajdonságait megadó csopor-
tosításában ilyen lehet:

• a faanyag érzékelhető tulajdonságai között szereplő szövet,
• a lakhatási tulajdonságok között szereplő higiéniai jellemzők (allergia, toxikus), egész-

ségügyi tulajdonságok (hatás az egészségre, komfort), lakhatási tulajdonságok (alkal-
masság), 

• az ökofizkiai tulajdonságok közül a hőtani tulajdonságok (hőkomfort)
• a degradációs és újrahasznosítási tulajdonságok közül a kordegradáció, időjárás okozta 

degradáció, újrahasznosítási lehetőség.

36 Bednárik, É. - Pakainé Kováts, J. (2011)
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IVA kutatás
további

lehetséges irányai

A trendvizsgálat szükségszerűségét bizonyítja az a jelen munkában nem tárgyalt kutatási ered-
mény, amely számos általános – több piacon is értelmezhető, mások által feltárt – magatartás-
rendek bútorpiaci jelenlétét igazolta. Szükségesnek tartjuk a bútorpiacra fókuszáló több mo-
dulból álló kutatási rendszer kidolgozását és bevezetését, amely az általános trendek figyelése 
mellett a bútorpiaci sajátosságokat tárja fel, és biztosítja a későbbi szegmentáció alapjait. 

A kutatási rendszer célja a cégek piaci alkalmazkodását támogatandó nagyobb összefüggé-
sek feltárása a vásárlók, fogyasztók életkörülményéről, az értékek változásairól, az életstílus 
jegyekről, hiszen marketingszempontból elsődleges, hogy egy vállalkozás mikor reagál adott 
trend megjelenésére. Ahhoz, hogy a fokozódó nemzetközi versenyben a magyar bútorgyártók 
megállják helyüket, valóban új jelenségek feltárása szükséges. 

Az új jelenségek feltárásához elsődlegesen kvalitatív kutatási módszerek ajánlottak. Ezt a szak-
irodalom széles körben tárgyalja (Malhotra 2001, 2009; Törőcsik 2006; Héra-Ligeti 2005; 
Falus-Ollé 2008; Babbie 2003, Gordon– Langmaid, 1997, Mountinho, L 2002). A kvalitatív 
eredmények igazolására azonban szükségesek a kvantitatív módszerek is, de a korábbi adat-
sorok kvantitatív elemzésével is fellelhetők a trendkutatás számára értelmezhető hipotézisek. 

A jövőbeni kutatások során is fontos az interdiszciplináris megközelítés, elsősorban a szocio-
lógia és pszichológia tudományterületek kutatási eredményeinek, módszereinek figyelembe 
vétele. A kutatások előtt fontos a keret, feltételrendszer pontos megadása. Az általunk javasolt 
kutatási módszertan a bútorpiacra vonatkozik, kizárólag a bútorhasználat és vásárlás trend-
jeinek feltárására vállalkozik. Emellett folyamatosan figyeli az általános magatartástrendeket, 
majd azok értelmezhetőségét és érvényességét vizsgálja bútorpiaci vonatkozásban. A trend-
kutatás eredményeit időről időre újra szükséges vizsgálni, figyelni kell a változásokat, a jelenség 
terjedési folyamatát, idejét, tempóját. A javasolt trendkutatási rendszert a 4. ábra szemlélteti:
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Tartalomelemzés az újságokból és 

elektronikus médiumokból - 

jelentés félévente

Szakértők 1. 

Delphi módszer 

Véleményvezetőkkel 

készített interjúk - 

jelentés félévente

Innovatív vállalkozások 

megfigyelése - jelentés 

félévente

Szakértői csoportok 

Kvantitatív kutatás - kétévente 

Statisztikai jelentések, 

adatok vizsgálata – jelentés 

félévente 

A bútorpiaci trendkutatási rendszer moduljai 

Részt vevő 

megfigyelés - jelentés 

félévente

Hipotézisek megfogalmazása
  

Hipotézisek újrafogalmazása
  

Alaphipotézisek
  

félévente 

kétévente 

visszacsatolás 

Szakértők 2. 

Delphi módszer 

jelentés évente 

Köztes kutatási
jelentés  

Kutatási cél: bútorpiaci trendek feltárása, folyamatos fi gyelése, általános ma-

gatartástrendek érvényességének vizsgálata a bútorpiacon

4. ábra: Bútorpiaci trendkutatási rendszer moduljai
Saját ábra

Az alaphipotézisek között szerepelnek azok az általános magatartástrendek is, melyek hipo-
tézis szerint a bútorpiacon értelmezhetők.

1. Tartalomelemzés az újságokból és elektronikus médiumokból:

• lakberendezéssel, építéssel, építészettel foglalkozó magazinok elemzése
• lakberendezéssel, építéssel, építészettel foglalkozó honlapok, blogok37 és az említett 

területek megjelenése a közösségi portálokon
• lakberendezéssel, építéssel, építészettel foglalkozó TV műsorok elemzése

Egész évben tartó rendszeres elemzésre van szükség, legalább félévente történő jelentéssel 
a vizsgált területről.

37 Példaként: http://gyermekszoba.blog.hu/2010/06/18/gyalogolj_at_az_elefanton; http://kedvencotthon.blogspot.com/; 
http://agyasztaltv.blog.hu/2010/05/05/mennyibe_faj_egy_lakberendez; http://www.designbutorok.hu/; http://www.
epulettar.hu/blog.aspx [Letöltések 2010. június]
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38 TÖRŐCSIK 2006 nyomán
39 Egyre gyakoribb szóhasználat, amely utal az új stílusra és a hívószavak tartalmára, árnyalataira, új képi ábrázolások 
(színek, témák, bemutatás stílusa), a diffúziós hatás, az elterjedés üteme, módja, köre.
40 Szakértők a feltett kérdésekre válaszolnak a jövőképpel kapcsolatban. Az eredményeket megkapják és a második 
körben a többiek véleményének ismerétében vagy fenntartják álláspontjukat, vagy módosítják. A különböző szakterületek 
képviselői által megadott jövő-szcenárió lesz az eredmény. 
41 Akik tapasztalatból, meggyőzésből adnak tanácsot környezetüknek, ezért „autentikus, objektív, kompetens módon 
jelenik meg az ajánlásuk” [TÖRŐCSIK, 2006. 37.o.]. Az önkéntesek egymással is kapcsolatban vannak és segítik mások 
döntéseit véleményük nyilvánosságra hozatalával, aminek az Internet kiváló fórumot jelent. 
42 „…bizonyos területeken jó érzékkel … veszi észre az újat ... Szeret „nézelődni” ténylegesen vagy virtuálisan, jó ízlése van, 
naprakész információkkal rendelkezik és szívesen ad tanácsot. … Elsősorban mintaadó szerepük kiemelkedő, vásárlásaik, 
látható fogyasztásuk befolyásolj a környezetet.” [TÖRŐCSIK, 2006. 37.o.].
43 Akik egy meghatározott termékről az átlagosnál többet tudnak, ezért válhatnak véleményvezetővé az adott témában.

A tartalomelemzés modulban elvégzendő feladatok38:

• újonnan felbukkanó témák rögzítése, felfedezésük a többségi vagy szubkulturális fóru-
mokon,

• egyre nagyobb terjedelmet nyerő témakörök figyelése,
• szemiotikai elemzések: a fogyasztói kultúrában fellelhető szöveges és vizuális kódok és 

szimbólumok halmazának vizsgálata39. Az elemzések menete: kontextualizálás, összeha-
sonlítás, a kód struktúra identifikálása (visszatérő kód, jellemző kód figyelmeztető kód).

A modul részletes kidolgozásakor a figyelésre szánt média pontos meghatározásakor fontos, 
hogy azok száma belátható mennyiségű legyen úgy, hogy közülük meghatározó ne maradjon 
ki. A figyelés szempontjait is pontosan ki kell dolgozni (terjedelem, új szóhasználat, fogalom, 
ami magyarázatot igényel, új irányokat ki értékeli annak, az új témakörök milyen mennyiségi 
szintje az, ami már elemzendőnek számít). A módszer alkalmazásakor biztosítani kell, hogy 
legalább témakörönként ugyanaz a személy végezze a figyelést a különféle média esetében.

2. Szakértők megkérdezése

A szakértői megkérdezésekhez javaslom a Delphi-módszer40 alkalmazását, amely szakértők 
többszöri megkérdezése után alakít ki hipotéziseket a vizsgált jelenségről.

A kutatás során a következő területekről kerülhetnek bevonásra szakértők: média, értékek-
értékváltás, család, mobilitás, munka, identitás, fogyasztás-marketing, lakberendezés, építé-
szet, nemek viszonya, technológia, divat-lakberendezés, egészség, környezettudat, oktatás, 
esztétika, életstílus, fiatalság-idősek, szabadidő.

A szakértői megkérdezésekre félévente érdemes sort keríteni.
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44 A profi véleményvezető abban különbözik a szakértőtől, hogy nem feltétlenül ismeri mélyen az adott területet, de 
szélesebb hatóköre van (pl. médiumokban szerepel, népszerű lapokban publikál). A profi véleményvezető lehet objektív (pl. 
kritikus, tesztelő, tanácsadó) vagy szubjektív (pl. cégnek elkötelezett). TÖRŐCSIK [2006]

3. Véleményvezetők megkérdezése

A kutatásba öt véleményvezetői csoport bevonását tartom szükségesnek:

• fizetetlen önkéntesekkel interjúk készítése41, 
• laikus véleményvezetőkkel, a „trendalakítókkal”42 („trendsetter”) interjúk készítése,
• a trendalakítók egyik speciális csoportjával a rajongókkal43 interjúk készítése, 
• korai elfogadókkal készített interjúk. Jellemzőik: magas érintettség, nyitottság az újí-

tások iránt, jól informált, aktív információkeresés, szociálisan aktív, véleményvezető a 
különféle kapcsolataiban,

• objektív, profi véleményvezetőkkel44 történő interjúk készítése
• véleményvezetők megfigyelése (internetes aktivitás, blogok, Facebook)

Jelentés készítése félévente szükséges.

4. Résztvevő megfigyelés

Kapitány-Kapitány (2000b) nyomán végezhető lakáshirdetésekre történő jelentkezéssel.
Hosszabb távú vizsgálat, mert az új jelenségek egy-két év viszonylatában vállnak megfigyel-
hetővé.
Félévente történő kutatási jelentés.

5. Innovatív vállalkozások megfigyelése

Az innovatív vállalkozások szerepe meghatározó a holnap fogyasztását tekintve. A Bútor-
iparban tevékenykedő vállalkozások között találunk innovatív ötletek felvonultatókat, ame-
lyekre a trendkutatás során érdemes figyelni (példaként a már említett Árkossy Bútor vagy 
a környezet- és egészségtudatos trendeket korán felismerő Sixay Furniture). 
Egész évben folyamatos, legalább félévente összegző kutatási jelentés elkészítése javasolt.

6. Szakértői csoportok

A szakértők, vállalatvezetők és kutatók félévente szervezett találkozója, ahol az aktuális tren-
dekről (feltárt és előre jelzett, várható) cserélnek tapasztalatot. 
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7. Kvantitatív kutatás

A disszertációban kifejtett primer kutatás nyomán kétévenként történő adatfelvétel, feltárt 
trendek kutatása attitűdállításokkal, visszacsatolás, piaci szegmensek kutatása.

8. Statisztikai jelentések, adatok vizsgálata 

A jelenségek követése szekunder kutatás segítségével, amely folyamatos visszacsatolást 
és hipotézisek formálást szolgálja. 
A munka további folytatása tehát e fejezetben írtak szerint is számos lehetőséget rejt magá-
ban. Egy komplex trendkutatási rendszer felállítása és működtetése azonban nem valósulhat 
meg a bútoripari ágazat támogatása nélkül. Pozitív, hogy a Magyar Fa – és Bútoripari Szö-
vetség felfigyelt a piac kutatásának szükségességére és 2001 óta támogatja az ez irányú 
törekvéseket. 
Saját kutatói munkám folytatását a következő területeken tervezem: 

• A disszertációban kidolgozott vásárlói magatartásmodell további finomítása, és a mun-
ka keretein belül nem vizsgált, a személytelen környezet elemeként értelmezett mar-
ketingaktivitások hatásának és a szűkebb szociális környezet elemeként megadott 
referenciacsoportok, véleményvezetők bútorvásárlói döntésekben játszott szerepének 
vizsgálati módszerének megadása, lehetőség szerint hatásuk primer kutatással történő 
mérése.

• Célom egy olyan vásárlói magatartás modell megalkotása volt, amely a bútorpiaci meg-
alapozottságánál fogva a tartós fogyasztási cikkek piacán érvényes. Ezt azonban továb-
bi piacok tekintetében is szükséges lenne vizsgálni, a modell feltételezéseit bizonyítani. 

• A fejezetben röviden felvázolt bútorpiaci trendkutatási rendszer moduljainak részletes 
kidolgozása, a kutatási módszertan részletes megadása.

• A primer kutatás adatainak további elemzése (bútortípusonkénti vizsgálatok lehetősé-
gének feltérképezése).
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Mellékletek

A családi-életciklus modellek megalapozói WELLS és GUBAR 1966 novemberében a Journal 
of Marketing Research-ben publikálták kategóriarendszerüket, amely a legidősebb gyermek 
iskolai státuszán, a családi állapoton, az életkoron, és a gazdasági aktivitáson alapult. A családi 
életciklusokat a következő, mára klasszikusnak számító szakaszokkal jellemezték:

1. Sz. Melléklet:
családi életciklus modellek részletes bemutatása

A családi életciklus szakaszai Vásárlási modell 

„Szingli”: egyedül élő fiatal 
(Bachelor stage) 

Kevés pénzügyi teher, aránylag kedvező jövedelem. Divat-, szórakozás- és 
szabadidő- orientált. Vásárlás: alapvető konyha-felszerelés és bútorok, 
autó, partner-játékok, nyaralás. 

Fiatal, még gyermektelen házas-
pár (Newly married couples) 

Messze jobb pénzügyi helyzet, mint rövidesen lesz. Két kereső esetén 
legmagasabb vásárlóerő, legjobb színvonalú anyagi javak. Vásárlás: autók, 
frizsider, tűzhely, értékes bútorok, nyaralás. 

Teljes család I. szakasz egy vagy 
több gyermek, a legkisebb még 6 
év alatti (Full nest I.) 

A lakás-vásárlás csúcsa. Készpénzfizetés alacsony. Elégedetlenség a 
pénzügyi helyzettel és a megtakarítással. Új termékek iránti érdeklődés, 
mint pl. a hirdetésekben szereplő mosógép, szárítógép, TV, csecsemő-éte-
lek, köhögés elleni kenőcsök, gyógyszerek, vitaminok, babák, kombi-autó, 
szánkó, korcsolya . 

Teljes család II. szakasz a 
legkisebb gyermek is idősebb 6 
évesnél (Full nest II.) 

Jobb pénzügyi helyzet. Néhány feleség dolgozik. Kisebb érdeklődés a 
hirdetések iránt. Vásárlás: nagy tételben, sok élelmiszer, tisztítószerek, 
biciklik, zongora, zeneórák. 

Teljes család III. szakasz idősebb 
házaspár eltartott gyermek(ek)kel 
(Full nest III.) 

A pénzügyi helyzet még jó. Több feleség dolgozik. Néhány gyermek 
keresővé válik. Nehéz hirdetésekkel hatni. Magas minőségű anyagi javak. 
Vásárlás: új, tetszetős bútorok, autós kirándulás, felesleges háztartási 
eszközök, hajó, fogorvos, magazinok. 

Kiürült otthon I. idősebb házaspár 
gyermek nélkül, a háztartásfő 
még dolgozik (Empty nest I) 

A ház- (lakás-) birtoklás a csúcsa. Legmagasabb elégedettség a pénzügyi 
helyzettel és a megtakarítással. Érdeklődés az utazás, rekreáció, önképzés 
iránt. Adományozás, ajándékozás. Érdektelenség új termékek iránt. Vásár-
lás: nyaralás, luxuscikkek, lakásfelújítás. 
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VMellékletek

A családi életciklus szakaszai Vásárlási modell 

Kiürült otthon II. idősebb házaspár 
gyermek nélkül, a háztartásfő 
nyugdíjas (Empty nest II) 

A jövedelem drasztikus csökkenése. Otthonülő életmód. Vásárlás: orvosi 
eszközök, egészségmegőrző termékek, altatók, emésztést segítő szerek. 

Magányos túlélő, még dolgozik 
(Solitary survivor) 

Még jó jövedelem, de a lakást valószínűleg el kell adni. 

Magányos túlélő, nyugdíjas 
(Solitary survivor, retired) 

Néhány orvosi és létszükségleti cikk, drasztikus jövedelemcsökkenés. A 
figyelem, érzelmek, biztonság speciális szükségletei. 

17. táblázat: Családi életciklusok WELLS és GUBAR (1966) szerint Zelenay Anna: Tévéfogyasztás különböző családi 
életciklusokban JEL-KÉP 2005/4 cikke alapján45

45 Lsd. erről még: JÓZSA, L. [2000]

WELLS és GUBAR (1966) kategóriáit MURPHY és STAPLES (1979) bővítette ki a követ-
kezők szerint:

14. Középkorú 

egyedülálló gyermek 

nélkül

10. Középkorú elvált 

gyermek nélkül 

9. Középkorú házas 

gyermek nélkül 

4. Középkorú házas 

gyermekkel 

12. Középkorú elvált 

gyermekkel 

1. Fiatal 

egyedüláll

2. Fiatal 

házas 

gyermek 

nélkül 

3. Fiatal házas 

gyermekkel 

5. 

Középkor

ú házas 

gyermek 

nélkül

6. Idős 

házas
7. Idős nem 

házas 

11. Fiatal 

elvált 

gyermekkel

13. Középkorú 

elvált gyermek 

nélkül

8. Fiatal elvált 

gyermek 

nélkül 

5. ábra: MURPHY és STAPLES családi életciklus-modellje
Saját szerkesztés, MURPHY és STAPLES, 1979. alapján
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A modellben a „fiatal” kategória 21-35 éves, „középkorú” kategória 36-55 éves, „idős” kate-
gória 56 év feletti egyéneket jelöl. 

Az ábrán látható, hogy a 10. és a 13. kategória ugyanazt az életciklust jelöli (középkorú, elvált/
egyedülálló gyermek nélkül), de különböző utakon jutottak el az egyének, és ugyanazt jelöli 
5. és a 9. kategória (középkorú, házas, gyermek nélküli), és az életkor különbségek ellenére 
a 11. és 12. (fiatal vagy középkorú elvált gyermekkel) kategória is hasonló. 

Lamanna és Riedmann (1984) modelljükben elkülönítették az újraházasodókat, a gyerme-
ket váró, kisgyermekes családokat, az iskoláskorú gyermekeket nevelő családokat a kama-
szokkal és fiatal felnőttekkel élő családoktól, illetve a gyermekeket éppen kibocsátó, kiürült 
otthont a magukra maradt öregektől. A szerzők szerint valamennyi családi életciklus modell 
alapját a következő csoportosítás képezi:

(a) újonnan összeköltözött párok, 
(b) családok iskolakorúnál fiatalabb gyerekkel 
(c) családok iskoláskorú gyermekkel
(d) családok kamasszal és fiatal felnőttekkel 
(d) üres otthon (gyermek elmentek) 
(e) idős nyugdíjas szülők 

Mcgregor és Ellison (2003) tovább bővítette az osztályozást, és bevezette a zsúfolt otthont 
(Crowded Nest), a teljes család és a kiürült otthon közti hiány miatt. Ez elsősorban nyugdíj 
előtt álló középkorú házaspárokat takar. A szerzőpáros által bevezetett kategóriák:

• kétkeresős/férfi kenyérkeresős család, ahol az idősebb és nem kereső gyermek soha 
nem hagyta el a családi fészket, esetleg házastársa is oda költözött;

• idős szülőkkel együtt él a középkorú házaspár, akik anyagilag támogatják egyetemista/
alacsony keresetű, de már nem otthon élő gyermekeiket;

• középkorú házaspár, akik idős szüleikkel és nagykorú, eltartott gyermekeikkel együtt él.

Multi-perspektivikus kutatási keretet felvázoló megközelítésük a családi erőforrás menedzs-
ment  területén született. 

A kutatási keret 5 perspektíva vizsgálatát tartja szükségesnek a családok megértéséhez: 
• családi-életciklus szakaszok
• generációk körüli élet-spirál
• tervezetlen életszakaszok
• az egyén életének történelmi keretei
• a napi életvitel különböző szintű befolyása

Az OZTAM (Ausztrália) a családi életciklust részletesebb kategóriákra bontva a főbevásárló, 
és a legfiatalabb gyermek életkorával kombinálta. Modelljük a 8 szakaszból álló Household 
Lifecycle modell a következő csoportokat különbözteti meg47: 

47 http://www.oztam.com.au/pdf/tv_ratings/household_categories.pdf (letöltés: 2010. április)
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Egyedülálló (Single)/pár 
FB<40

Egy- vagy kétfős háztartás, ahol minden személy 18 év feletti és a főbevásárló 40 
év alatti

Egyedülálló (Single)/pár 

FB 40-64 Egy- vagy kétfős háztartás, ahol minden személy 18 év feletti és a főbevásárló 
40-64 év közötti

Egyedülálló (Single)/pár 

FB 65+ Egy- vagy kétfős háztartás, ahol minden személy 18 év feletti és a főbevásárló 65 
év feletti

„Csoport”-háztartás

FB< 55 3 fő feletti háztartás, ahol minden személy 18 év feletti és a főbevásárló 55 év alatti.

„Csoport”- háztartás

FB 55+ 3 fő feletti háztartás, ahol minden személy 18 év feletti és a főbevásárló 55 év 
feletti.

Családok 5 év alatti 
gyermekkel

2 fő feletti háztartás ahol legalább egy felnőtt személy 18 év feletti és legalább egy 
személy 5 év alatti (idősebb gyermek is lehet velük)

Családok 5-12 éves 
gyermekekkel

két fő feletti háztartás ahol legalább egy felnőtt személy 18 év feletti és legalább 
egy személy 5-12 év közötti, de nincs 5 évnél fiatalabb személy a háztartásban 
(idősebb gyermek lehet velük)

Családok kizárólag 
teenagerekkel (13-17 év)

2 fő feletti háztartás ahol legalább egy felnőtt személy 18 év feletti és legalább egy 
személy 13-17 év közötti, de 12 évnél fiatalabb személy nincs a háztartásban

18. táblázat: OZTAM Household Lifecycle modell. Saját szerkesztés.
Forrás: http://www.oztam.com.au/pdf/tv_ratings/household_categories.pdf (letöltés: 2010. április)

Ezt követően tekintsük át a hazai vizsgálatok eredményeit! 

Magyarországon a lakáshelyzet és anyagi helyzet tekintetében, az új kategóriák bevezetése 
történt. A lakáshelyzet elemzéséhez használják a KSH kutatói a családi életciklus kategó-
riarendszerét.

Dóra (2001) a Statisztikai Szemlében megjelent cikkében a következő családi életciklusok 
szerint vizsgálja a magyar háztartások megoszlását:

1. Egy családból álló háztartás él a lakásban
 1.1 Tiszta formák: 
  1.1.1 Fiatal önálló háztartás
  1.1.2 Még gyermektelen házaspár
  1.1.3 Kisgyermekes család
  1.1.4 Kamaszokat nevelő család
  1.1.5 Újra gyermektelen idős házaspár
  1.1.6 Egyedülálló idős özvegy
 1.2 Tiszta formáktól eltérő családi életciklusok
  1.2.1 Egyedülálló házas különváltan
  1.2.2. Egyedülálló elvált
  1.2.3 Egyedülálló korai özvegyülés miatt
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  1.2.4 Egy szülő gyermekes típusú család
  1.2.5 Élettársi kapcsolatban élők
2. A lakásban több család, vagy háztartás él

Az élettársi kapcsolat Zelenay (2005) szerint nem értelmezhető kategória, mivel a fogyasz-
tás szempontjából a szociológiai elemzésekben nem különböztetik meg a házastársi és az 
élettársi kapcsolatot. 
Az AGB NIELSEN Médiakutató Kft. modelljének elsődleges célja az volt, hogy új célcso-
port-kategóriákat alkosson, amely a családi összetételben kifejeződő, és bizonyos mértékig 
életstílust is jellemző, vásárlási és fogyasztási kategóriákat képvisel. (Zelenay, 2005.) 

A magyarországi populációra alkalmazva egy részletesebb, háztartási szintű családi élet-
ciklus modellt hoztak létre, amely 13 csoportot tartalmaz és a megkülönböztető változó a 
következő elemi változókból épül fel:

• a háztartás taglétszáma (1, 2, 3+)
• van-e gyermek a háztartásban
• a legfiatalabb gyermek kora
• a fő bevásárló 40 évnél fiatalabb vagy idősebb
• van-e aktív kereső a háztartásban.

A kategóriák és a magyar társadalomban való megoszlásuk a Nielsen 2004-es Establish-
ment Survey adatbázisán a következők voltak:

Családi életciklus részletes kategóriák háztartás % 

súlyozott 

N=4984

1 Egyedül álló, (szingli) <40 2.4 

2 Fiatal pár gyermek nélkül 3.9 

3 Teljes család kisgyermekkel legfiatalabb<6 9.7 

4 Teljes család gyermekkel legfiatalabb=6-12 10.3 

5 Teljes család kamasszal legfiatalabb=13-17 7.4 

6 Csonka család gyermekkel=0-17 1.9 

7 Gyermektelen pár, főbevásárló 40+, van aktív 8.6 

8 Gyermektelen pár, főbevásárló 40+, nincs aktív 15.2 

9 Többtagú felnőtt házt., főbevásárló <40, van aktív 1.7 

10 Többtagú felnőtt házt., főbevásárló 40+, van aktív 13.3 

11 Többtagú felnőtt házt., nincs aktív kereső 2.5 

12 Egyedül álló, aktív 40+ 3.0 

13 Egyedül álló, nyugdíjas 40+ 20.2 

összesen 100.0 

19. táblázat: AGB NIELSEN családi életciklus részletes kategóriák
saját szerkesztés, Zelenay, 2005. alapján
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2. Sz. Melléklet: többdimenziós életstílus tipológiák 

A VALS-modell életstíluscsoportjai

Rendezettek

szociális
beállítotságúak

túlélők

versenyzők
énközpontúak

kötődők

kitartók

Szükséglet-
vezérelt

Kívülről
vezérelt

Belülről
vezérelt

Tradicionális, kívülről
vezérelt fejlődéi útvonal

Jelenkori, belülről
vezérelt fejlődési útvonalmagányosak

törekvők

6. ábra: Vals-modell
Hofmeister-Tóth – Törőcsik, 1997. 33-37 o. alapján
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48 Magyarországon is alkalmazott.

3. Sz. Melléklet: egydimenziós életstílus tipológiák 

Veres-Hoffmann-Kozák (2006) leírja, hogy az egydimenziós tipológiákat elsősorban a mar-
ketingkommunikációs tervezés alapjainak meghatározásához használják, ezért általában a 
kommunikáció szempontjából fontos ismérv alapján történik a szegmentáció. Fejezetben a 
szerzők által egydimenziósként tárgyalt modellek szerepelnek.

Szemiometria-modell 

Olyan fogalmakat használ, amelyek szerint a társadalom szociokulturális értékorientációi 
meghatározhatók. A nyelvet, mint kultúraközvetítő elemet használja a modell. Értékekre il-
letve értékfogalmakra összpontosít. Az értékorientációk a társadalom tagjai közötti inter-
akciókban alakulnak ki, és az ember a szocializáció során ezeket sajátítja el. A modell a 
meghatározó értékrendre összpontosít, melynek következményeként kezeli az attitűdöket, 
életviteleket. A modellt a TNS Emnid (TNS Emnid SevenOne Media 2001) 1998 óta alkal-
mazza. Évente 210 értékfogalommal mérik az értékorientációt, melynek lekérdezésével az 
értékkutatást minden más ad-hoc kutatáshoz hozzá tudják kapcsolni. Kvalitatív információt 
ad. Veress (2004) leírja a módszerről, hogy főkomponens elemzéssel állít fel kétdimenziós 
szemantikus értéktartományt. Az egymástól távol eső és egymással együtt mozgó fogal-
makra épül.

4C-modell (Cross Cultural Consumer Characteristics)48

A Jung and Rubicam (1985) nemzetközi reklámügynökség nevéhez fűződik, és a Vals-
modellen alapul. A modell az értékrendre helyezi a hangsúlyt. Napjainkban 30 kérdés hasz-
nálatával kutatnak. A reklámügynökség Magyarországon is alkalmazza a modellt.

VALS 2 – modell

A Vals-modell 1980-as évek végén történt átdolgozása, amely az érdeklődést és a tevé-
kenységet helyezi a középpontban. Az átdolgozott modell 35 kérdéssel dolgozik. 

A szegmentáció az „énközpontú” dimenzió mentén történik, amely a következő csoportokat 
eredményezi: 

• elv- és meggyőződés orientáltak
• státuszorientáltak
• tevékenységorientáltak
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Ad avoider

A Magyarországon használatos egydimenziós modell aszerint csoportosítja a fogyasztókat, 
hogy hogyan viszonyulnak a reklámokhoz. A PanMedia Médiaügynökség 2000-ben fejlesz-
tett modelljének a célja a reklámfogyasztás mérése volt. A TGI Hungary bevonásával ugyan-
azon a mintán dolgoztak, amelyen TGI a célcsoport-index kutatást végzi. Ennek „..előnye, 
hogy nem csupán a válaszadók attitűdjei és szocio-demográfiai jellemzői azonosíthatók be, 
hanem márka- és médiafogyasztási szokásai is. Vagyis minden termékkörben, minden egyes 
elterjedtebb és erősebb márka esetében nagy biztonsággal megállapítható, hogy annak a 
márkának a fogyasztói mennyiben hajlamosak elkerülni a reklámokat, illetve, hogy milyen 
médiamix használatával érhetők utol mégis.” (http://www.panmedia.hu/adavioder.php letöl-
tés: 2010. április). 
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