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1. A minta összetétele 

 

 

A kérdőívet összesen 911 fő töltötte ki. A megkérdezettek mintában a nők és a férfiak aránya 53,9%, 

illetve 46,1%. A válaszadók között leginkább a 17 és 18 éves korosztályt találjuk – ezen korosztály 

adja a teljes minta 53%-át. A 15 éven aluliak, illetve 20 éven felüliek száma minimális, arányuk 

együttesen sem éri el a teljes esetszám 2,5 %-át. A mintát kettéosztó határvonal szinte pontosan 17 

és 18 év között található, lévén a 18 éven aluliak létszámaránya 53%-os, míg a nagykorúak aránya 

47%.  

 

 

 

1. ÁBRA: A MINTA ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSA 

 

 

A válaszadók 62 %-a városlakó, közülük hozzávetőleg minden ötödik (18%) él megyeszékhelyen. A 

falukban, községekben lakók a minta 2/5-ét (38%) adják. A kérdőívet kitöltők 11,4 %-a jár 

szakmunkásképzőbe, illetve szakiskolába, valamivel több, mint a fele (53,9%) szakközépiskolába, míg 

mintegy harmada (34,7%) gimnáziumi tanuló.  A minta kétharmadát (65,6%) 3-4 fős háztartásokban 

élők adják, negyedét (25,9%) ennél több emberrel lakók teszik ki, míg 8,5% 1-2 fős háztartásban él.   
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A családi jövedelmek nagyságára vonatkozó kérdések megválaszolása elől a megkérdezettek egy 

része (33,9 %) elzárkózott, egy része pedig (36,9 %) tájékozatlannak mondta magát. A 240 válaszoló 

által megadott értékek alapján az egy főre eső háztartási jövedelem „átlagban”1 50 ezer forint körüli 

összegre becsülhető.   

 

A család anyagi helyzetével kapcsolatosan jelentősen többen, 863-an nyilatkoztak. A megkérdezettek 

fele (49,3%) látja úgy, hogy családja – igaz beosztással – jól kijön a jövedelmeiből, míg 13,7% állította, 

hogy gondok nélkül élnek. 27% szerint a családi bevételekből éppen hogy csak sikerül kijönni, míg 

10,1%-nak anyagi gondjai vannak. Az utóbbi kategória mintegy harmada véli úgy, hogy családja 

nélkülözések között él. A bevételekből éppen hogy csak kijövők, illetve az anyagi gondokkal 

küszködők együttes aránya 37,1%, mellyel szinte teljes mértékben összecseng, hogy a válaszadók 

36,4%-a nyilatkozta azt, hogy a családja nem tud félretenni.  Szintén ehhez közeli értéket (38,6%) 

mutat azon megkérdezettek aránya, akik a kérdőív kitöltését megelőző évben nem voltak üdülni. A 

kérdőívet kitöltők 59,5%-a véli úgy, hogy a családja anyagi helyzete romlott a felmérést megelőző 

egy évben, 26.7% számol be változatlanságról, míg 13,8% javulást érez.   

 

  

 

 

 

 

                                                             

1
 Az „átlag” a számtani átlag helyett az ún. medián (a sorban a középső eset által képviselt) értéket tükrözi. A 

számtani átlag értékét ugyanis erősen befolyásolják a szélsőséges értékek, a fiatalok pedig hajlottak arra, hogy 

irreálisan alacsony vagy irreálisan magas érték beírásával vicceljék meg az adatfeldolgozókat.   
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2. Vásárlói preferenciák 

 

 

A megkérdezettek közül gyakorlatilag mindenki (99,9%) nyilatkozott arról, hogy mit tekint kedvenc 

vásárlási helyének. Ez alapján megállapítható, hogy a legkedveltebbnek a nagy áruházak, illetve a 

plázák számítanak – előbbieket a fiatalok mintegy harmada, utóbbiakat egynegyede preferálja. Az a 

tény, hogy a két üzlettípus valamelyikét a megkérdezettek 58,9%-a nevezte meg, jól mutatja a nagy 

alapterületű értékesítési helyek népszerűségét a fiatalok körében. Az önálló butikokat, valamint a kis 

üzletek összesen 28,5% nevezte meg, amely azt jelzi, hogy a hagyományosabbnak tekinthető 

kiskereskedelmi egységekre is igény van a fiatalok körében. A piacok, illetve turkálók/ használtcikk-

boltok a kérdőívet kitöltők 3-3%-ánál jelentették a legvonzóbb helyet a pénzköltésre, míg az 

internetes vásárlás egyelőre még ezeknél is alacsonyabb népszerűségnek örvend. A fiatalok 4,5%-

ának nincs kedvenc vásárlási helye, lévén egyáltalán nem szeret vásárolni.  

 

 

 
Esetszám 

Érvényes 
százalék 

nagy áruházakban 296 32,5 

plázákban 240 26,4 

önálló butikokban 150 16,5 

kis üzletekben 109 12,0 

nem szeretek vásárolni 41 4,5 

piacokon 29 3,2 

turkálókban 27 3,0 

internetes áruházakban 12 1,3 

egyéb helyen 6 ,7 

Összesen 910 100,0 

1. TÁBLÁZAT: A KEDVENC VÁSÁRLÁSI SZÍNTEREK 
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Ha a nemek közötti eltéréseket vizsgáljuk, megfigyelhetjük, hogy a férfiak egyértelműen nagyobb 

arányban jelölték meg kedvenc vásárlási helyként az internetet, és a piacok, a kis üzletek, továbbá a 

nagy áruházak is kissé nagyobb arányban szerepelnek náluk az első helyen. A felmérés megerősíti 

azon közkeletű vélekedést is, mely szerint a nőknek nagyobb örömet jelent a pénzköltés: a férfiak 

7,4%-a nem talál örömet a vásárlásban, míg a nőknél ezen arány mindössze 2,1%.  

 

 

 Érvényes 
százalék 

(nők) 

Érvényes 
százalék 
(férfiak) 

internet 0,2 2,6 

nem szeret 2,1 7,4 

piac 2,9 3,4 

kis üzlet 11,5 12,5 

nagy áruház 29,6 36,0 

2. TÁBLÁZAT: INKÁBB “FÉRFIAS” VÁSÁRLÁSI HELYSZÍNEK 

 

 

Egyértelműen nőiesebb jelleget mutat a butikok, illetve a turkálók, használt árukat forgalmazó 

üzletek választása. A plázák, ha viszonylag kis mértékben is, szintén a szebbik nem válaszai között 

szerepeltek nagyobb arányban.  

 

 

 Érvényes 
százalék 

(nők) 

Érvényes 
százalék 
(férfiak) 

butik 21,8 10,6 

turkáló 3,5 2,4 

pláza 28,1 24,5 

3. TÁBLÁZAT: INKÁBB “NŐIES” VÁSÁRLÁSI HELYSZÍNEK 
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Figyelemre méltó módon, a községekben, illetve falun élők a városlakókhoz képes jelentősen 

nagyobb arányban említették kedvenc bevásárlási helyként a nagy áruházakat, továbbá a butikok, 

illetve kis üzletek is nagyobb népszerűségnek örvendenek köreikben. A plázák ugyanakkor inkább a 

városokban élők számára jelentik a kedvenc pénzköltési helyet.  

 

 

 

2. ÁBRA: A FALUN, KÖZSÉGEKBEN ÉLŐK, ILLETVE A VÁROSLAKÓK KEDVENC VÁSÁRLÁSI SZÍNTEREI 

 

 

Ha értékesebb dolgot szeretne vásárolni, a megkérdezettek 2/5-e a családtól kérne rá pénzt, 

harmada gyűjtene rá, 17%-a pedig a saját pénzéből venné meg azt. Baráttól gyakorlatilag egyáltalán 

nem kérnének kölcsön a fiatalok, míg szintén rendkívül alacsony (1,7%) azok aránya, akik úgy vélik, 

hogy nekik semmi lehetőségük sem volna drágább dolog megvásárlása. A nemek közti eltérések 

figyelemre méltóak: a férfiak 24%-a tervezné saját pénzét költeni, míg a nőknél ez az arány 

mindössze 11,9%. A lányok fele (50,3%) leginkább a családjától kérne pénzt a vásárlásra, míg a fiúk 

kevesebb, mint harmada (31,5%) fordulna valamelyik szülőjéhez.  
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A vásárlási döntéseket a fiatalok ötöde (19,3%) hozza meg többnyire gyorsan, míg 43,2%-a 

többször is átgondolja a dolgot. A válaszok alapján a család anyagi helyzete nem befolyásolja a 

döntés alaposságát, ugyanakkor a nem annál jelentősebben. A férfiak 21,6%-a, a nők 17%-a dönt 

többnyire gyorsan,  és míg az erősebbik nem között az előzővel megegyező arányban (21,6%) vannak 

azok, akik a vásárlás előtt többször is átgondolják a dolgot, addig a nők 41,8%-a dönt általában alapos 

mérlegelés után.   

 

A vásárlásról meghozott döntéseket megelőző mérlegelés hosszát döntően befolyásolja az 

elkölteni szándékozott összeg nagysága. Bár a megkérdezettek közel 10%-a még a legkisebb kiadást 

is alaposan megfontolja, 5 ezer forint feletti döntéseknél már a fiatalok közel fele (47,6%-a) 

fontolgatja meg alaposan a vásárlást, 10 ezer forint felett pedig a ¾-ük (75,3%). 20 ezer forint feletti 

vásárlást a kérdőívet kitöltők 91,1%-a fontol meg nagyon alaposan.  A férfiak kevésbé mérlegelnek a 

vásárlást megelőzően. A két nem közötti különbség legkevésbé a kisösszegű (5 ezer forint alatti) 

beszerzések esetében tapasztalható, míg az 5 és 20 ezer forint közötti költéseknél válik 

legnyilvánvalóbbá.  

 

 

 

3. ÁBRA: A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK ALAPOS MEGFONTOLÁSA AZ ÖSSZEG FÜGGVÉNYÉBEN 
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A vásárlási döntések meghozatalában a fiatalok leginkább a közeli barátok, haverok véleményét 

(30,5%) illetve a szülők tanácsait (26,9%) fogadják el. Egyéb családtagok, rokonok a kérdőívet 

kitöltők 6,5%-ának választásaiban játszanak kulcsszerepet, így a közeli, illetve távolabbi rokonok 

véleménye együttesen az alanyok harmada számára volt a legfontosabb (33,4%), némiképpen 

nagyobb hangsúlyt kapva a haverok, barátok tanácsainál. A társ, partner véleménye minden 

nyolcadik megkérdezetnél (12,6%) a legfontosabb. Viszonylag magas (17,5%) azok aránya, akik senki 

véleményét nem igénylik. 

 

Természetesen nem hagyhatóak figyelmen kívül az életkori sajátosságok sem. A szülők véleménye a 

15-16 éveseknél alapvető fontosságú, a 19-20 éveseknél ez jóval kevésbé érvényesül. A társ, 

partner véleménye ugyanakkor az évek múlásával egyre jelentősebbé válik.  

 

 

 

4. ÁBRA: A SZÜLŐK ÉS A PARTNER VÉLEMÉNYÉNEK FONTOSSÁGA AZ ÉLETKOR FÜGGVÉNYÉBEN 
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A nők közül csak egyvalaki (0,2%), míg a férfiak 5,3%-a említette, hogy többnyire szakértő véleményét 

fogadja el vásárlás előtt. Az erősebbik nem tagjai továbbá inkább hajlanak arra, hogy döntéseiket 

teljesen önállóan hozzák. A lányoknál a közeli barát, haver szerepe tekinthető jelentősen 

nagyobbnak, mint a férfiak esetében.  

 

 

 Érvényes 
százalék 
(férfiak) 

Érvényes 
százalék 

(nők) 

egy szakértő          5,3              0,2     

az eladó          1,9              0,6     

egyéb ismerős          1,9              1,2     

egyéb személy          0,7              0,6     

senki véleményét nem 
igénylem        23,2            19,8     

szülő        27,1            26,6     

családtag, rokon          5,8              7,0     

társ, partner        11,1            13,8     

közeli barát, haver        22,9            37,3     

4. TÁBLÁZAT: A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSBEN LEGFONTOSABB SZEREPET JÁTSZÓ SZEMÉLYEK NEMEK SZERINTI ELTÉRÉSEI 
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A fiatalok háromnegyede kap zsebpénzt, de közülük minden második megkérdezett elzárkózott a 

konkrét összeg megnevezése elől. A 378 (41,5%) válaszoló által megadott értékek alapján a havi 

zsebpénz „átlaga” 10 ezer forint körül mozog (10.781 Ft). A megkérdezettek egyharmadának (33,7%) 

van egyéb többé-kevésbé rendszeres egyéb jövedelme (bevétele) is, de közülük csak minden második 

nyilatkozott az összegről. Ez alapján az „átlag” kb. 15 ezer forintra tehető. A kérdőívet kitöltők saját 

pénzükből leginkább a megjelenésükre költenek, átlagosan a rendelkezésükre álló források 2,4%-át 

költik erre. Ezt követi a bulizás 19,5%-kal, majd az étkezés 16,9%-kal. A megkérdezettek közül 569-en 

jelezték, hogy megtakarításaik vannak, ők átlagban pénzük ötödét (21,5%) teszik félre. Említést 

érdemel a 296 dohányzásra költő is, hiszen saját forrásaik negyede (24,8%) megy el ezen káros 

szenvedélyre.  

 

 

Kiadási tétel 
Százalékos 

átlag2 
A ténylegesen 
költők száma 

Százalékos átlag 
(ténylegesen költők3) 

Megjelenésre  22,4 781 26,2 

Bulizásra, italra 19,5 738 24,0 

Étkezésre 16,9 751 20,5 

Megtakarításra 13,4 569 21,5 

Egészségre 12,1 553 19,9 

Egyéb vásárlásokra 10,6 578 16,8 

Mobil telefonálásra, 
internetezésre 10,0 524 17,3 

Kultúrára (könyv, mozi, 
színház, tanfolyam) 8,8 548 14,6 

Dohányzásra 8,1 296 24,8 

Közlekedésre 6,7 461 13,2 

5. TÁBLÁZAT: AZ EGYES KIADÁSI TÉTELEK SÚLYA A SAJÁT PÉNZBŐL VÁSÁROLT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTT 

  

                                                             

2
 A százalékos érték kiszámításánál mindenkit figyelembe vettünk (0 százalékkal szerepelnek azok, akik 

semmilyen százalékos kiadási arányt sem jelöltek az adott típusú kiadás esetében.     

3 A százalékos érték kiszámításánál csak azokat vettük figyelembe, akik ténylegesen költenek is az adott típusú 

kiadásra. Ez a dohányosok esetében hoz jelentős változást a kiadási rangsorban.  
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3. Vásárlói, fogyasztói attitűdök 

 

A kérdőívet kitöltők 26 darab vásárlói és fogyasztói attitűddel kapcsolatos állítást értékeltek abból a 

szempontból. hogy magukra nézve mennyire tartották ezeket jellemzőnek. A kérdések magas száma 

indokolja a faktoranalízis alkalmazását, mely elemzés alapján a kérdésekre adott válaszokat 

figyelembe véve három csoportot különíthetünk el, melyeket a következő oldalakon mutatunk be.  

 

„Márkás termékek és személyiség” kérdéscsoport állításai 

 

Ezen kérdéscsoportot vizsgálva megállapítható, hogy a fiatalok többségének alapvetően fontos, 

hogy jól nézzen ki, illetve jó minőségű dolgokkal vegye körül magát. Az ezekkel kapcsolatos mindkét 

állítás 3,9 körüli, azaz rendkívül pozitív átlagos értékelést kapott, és így bekerült a három 

legjellemzőbbnek gondolt megállapítás közé. A minőségért a többség hajlandóbb az átlagosnál 

többet is kifizetni. Általánosságban véve elmondható, hogy a márkák együttes megítélése 

kifejezetten pozitívnak mondható, ugyanakkor a válaszadók többé-kevésbé egyetértenek azzal, hogy 

a márkás termékek nem feltétlenül tekinthetőek mindig jobb minőségűeknek.   

 

Állítások Átlag 1-54 

Szeretem, ha jó minőségű dolgaim vannak 3,93 

Fontos számomra, hogy jól öltözöttnek tűnjek 3,90 

Szerintem a jó minőségű áruért érdemes többet fizetni 3,67 

Hajlamos vagyok kitartani a megkedvelt márkák mellett 3,35 

Szerintem a jól ismert márkákat érdemes vásárolni 3,20 

A márkák, amikhez hűséges vagyok, illenek a személyiségemhez 3,17 

Márkás termékeket vásárolni gazdaságosabb, mert bár drágább, minőségével 
"visszahozza az árát" 3,15 

Nem érdemes márkás terméket választani, mert minőségében nem jobb, csak a 
márkanevet fizettetik meg velem. 2,90 

Egyes márkák jobban illenek hozzám, mint más márkák 2,73 

Szerintem, csak márkás termékeket érdemes vásárolni 2,60 

6. TÁBLÁZAT: A „MÁRKÁS TERMÉKEK ÉS SZEMÉLYISÉG” KÉRDÉSCSOPORT ÁLLÍTÁSAINAK ÁTLAGOS ÉRTÉKELÉSE 

                                                             

4 Az értékek jelentése: 1 = egyáltalán nem jellemző; 2 = inkább nem jellemző; 3 = is-is; 4 = inkább jellemző; 5 = 

teljes mértékben jellemző. 
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„Márkás termékek mint státuszszimbólumok” kérdéscsoport állításai 

 

Ezen kérdéscsoportot vizsgálva kiderül, hogy a fiatalok alapvetően közepesen jellemzőnek tartják 

magukra azon állításokat, melyek szerint az ember megítélésében, komfortérzetében jelentős 

szerepe van a márkás cikkek fogyasztásának. A márkák az identitás-meghatározásban viszonylag 

alacsony szerepet töltenek be, az ugyanolyan márkát fogyasztókat hasonló gondolkodásúnak leíró 

állítás a második legkevésbé népszerűbb volt a megkérdezettek körében. Szintén alacsony átlagos 

pontszámot kapott, és így hátulról az ötödik helyre sorolódott azon kijelentés is, mely szerint egy 

márkás címke a ruhán pozitívan befolyásolja a viselőjéről kialakított képet.  

 

 

Állítások Átlag 1-5 

Az új cuccok nagyon fontosak ahhoz, hogy az ember jól érezze magát 3,17 

Sokat elmond egy emberről, hogy milyen márkákat fogyaszt 2,90 

Szeretek sokféle márkát kipróbálni ugyanannál a terméknél is 2,89 

Szerintem ajándékozni márkás terméket illik 2,75 

Egy márkás címke a ruhán javítja az emberről kialakított képet 2,64 

Néha olyasmit is veszek magamnak, amire nincs is igazán szükségem 2,57 

Akik ugyanolyan márkát fogyasztanak, azok hasonlóan gondolkodnak 2,30 

Szeretem ugyanabból az áruféleségből a legdrágábbat megvenni 2,05 

7. TÁBLÁZAT: A „MÁRKÁS TERMÉKEK MINT STÁTUSZSZIMBÓLUMOK” KÉRDÉSCSOPORT ÁLLÍTÁSAINAK ÁTLAGOS ÉRTÉKELÉSE 
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A „Gazdaságos, megfontolt vásárlás” kérdéscsoport állításai 

 

 

Az előző kérdéscsoport állításainál jelentősen népszerűbbek a voltak a „Gazdaságos, megfontolt 

vásárlás” kategória értékelendő kijelentései. Az átlagértékek azt mutatják, hogy a gazdaságossági 

szempontok a megkérdezettek enyhe többségénél befolyásolják érdemben a vásárlási döntéseket. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy márkás, minőségi termékeket ne vásárolnának a fiatalok. 

Amennyiben így döntenek, erre hajlandóak pénzt félretenni, amit jól mutat, hogy az ezzel 

kapcsolatos állítás – „Ha van valami, amit nagyon meg akarok venni, spórolok rá” – lett a második 

legnépszerűbb kijelentés.  

 

 

Állítások Átlag 1-5 

Ha van valami, amit nagyon meg akarok venni, spórolok rá 3,92 

Szeretek új termékeket kipróbálni 3,43 

Amikor bevásárolok, minden forintot beosztok 3,23 

Általában nem ragaszkodom egy márkához 3,20 

Vadászom az alkalmi vételekre, akciós ajánlatokra 3,20 

Vásárláskor a lehető legalacsonyabb árakat keresem 3,10 

Új dolgok vásárlása előtt gyakran kérek tanácsot 3,03 

8. TÁBLÁZAT: A „GAZDASÁGOS, MEGFONTOLT VÁSÁRLÁS KÉRDÉSCSOPORT ÁLLÍTÁSAINAK ÁTLAGOS ÉRTÉKELÉSE 
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A három kérdéscsoport kérdéseit közösen vizsgálva megállapítható, hogy az életkor, illetve a lakóhely 

minimálisan befolyásolja a kérdésekre adott válaszokat, a nem ugyanakkor annál jelentősebb 

mértékben. A fiúk alapvetően márkahűebbeknek tekinthetőek, jobban vonzódnak a brand-ekhez, 

továbbá másokhoz való viszonyukat is jelentősebben befolyásolják a márkák. A lányoknál inkább a 

vásárlás „gyűjtögető” dimenziója tekinthető hangsúlyosnak.  

 

 

Férfiasabb állítások 
Átlag 

(férfiak) 
Átlag  
(nők) 

Szerintem, csak márkás termékeket érdemes vásárolni 2,92 2,30 

Hajlamos vagyok kitartani a megkedvelt márkák mellett 3,55 3,17 

Szerintem ajándékozni márkás terméket illik 2,93 2,59 

Sokat elmond egy emberről, hogy milyen márkákat fogyaszt 3,07 2,76 

Szerintem a jól ismert márkákat érdemes vásárolni 3,34 3,08 

Szeretem ugyanabból az áruféleségből a legdrágábbat megvenni 2,17 1,93 

Egy márkás címke a ruhán javítja az emberről kialakított képet 2,76 2,53 

Egyes márkák jobban illenek hozzám, mint más márkák 2,85 2,63 

Márkás termékeket vásárolni gazdaságosabb, mert bár drágább, 

minőségével "visszahozza az árát" 3,27 3,05 

Nőiesebb állítások   

Vadászom az alkalmi vételekre, akciós ajánlatokra 3,00 3,37 

Néha olyasmit is veszek magamnak, amire nincs is igazán szükségem 2,38 2,72 

Fontos számomra, hogy jól öltözöttnek tűnjek 3,77 4,02 

Szeretek új termékeket kipróbálni 3,30 3,54 

9. TÁBLÁZAT: A „FÉRFIASABB” ÉS „NŐIESEBB” ÁLLÍTÁSOK NEMEK SZERINTI ÉRTÉKELÉSE 
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4. Mi a „menő”, mi a „gagyi”? 

 

 

A válaszadók 98,4%-a adott ara vonatkozó információt, hogy leginkább honnan tudja, melyik a 

„menő” márka. A fiatalok harmada (33,1%) a reklámok alapján tájékozódik, míg hasonló arányuk 

(31,1%) a haveroktól, barátoktól gyűjti be az erre vonatkozó információkat. A válaszadók ötöde 

(19%) a suliban lesi el, mi a „cool”, míg otthonról, családtagoktól csak 5,5%-uk. A nem otthoni 

környezet (haverok, suli) szerepe tehát döntő fontosságú, együtt a megkérdezettek fele (50,1%) 

innen tudja meg, mit kellene viselnie, hogy menő legyen.  

 

 

 

5. ÁBRA A „MENŐ” MÁRKÁKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁIÓK FORRÁSAI 
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A beosztással jól kijövő, illetve a gondok nélkül élő háztartásokban élőknél egyértelműen nagyobb 

a reklámok szerepe (36,5%) mint az anyagi gondokkal küzdő, nélkülöző családok gyermekeinél. Az 

iskolai színtér fontossága viszont fordított (16,1% és 23,6%). A város-vidék összehasonlítás egy 

alapvető különbséget mutat, mégpedig a haverok szerepét tekintve: vidéken 36% számára jelenti a 

menő termékekkel kapcsolatos fő információforrást a baráti kör, míg a városlakók csak 28%-a jelölte 

meg a haverok kategóriáját. 

 

A nemek közötti eltéréseket vizsgálva megállapítható, hogy a reklámot a nők fontosabbnak tartják, 

mint a férfiak (38%, illetve 27,5% említés), ugyanakkor a haverok, barátok szerepe a férfiaknál 

jelentősen nagyobb, ők 36,3%-ban tőlük tudják meg, melyik a „menő” márka, míg a nőknél ezen 

arány csak 27,2%. 

 

 

 

6. ÁBRA: A „MENŐ” MÁRKÁKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁIÓK FORRÁSAI AZ ELTÉRŐ NEMŰ VÁLASZADÓKNÁL 
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A kedvelt márkák választását alapvetően a jó kinézet és szépség befolyásolja (32,2%). A kedvező 

árat, a praktikusságot és a jó minőséget egyaránt kb. 15% jelölte meg a választás okaként, csakúgy, 

mint azt, hogy a termék illik az ő személyiségéhez. Érdekes módon a divatosság mint szempont igen 

hátra sorolódott (7,4%), a barátok pedig alig kerültek említésre (0,9%). 

 

 

 

7. ÁBRA: A KEDVELT MÁRKÁK VÁLASZTÁSÁNAK LEGFŐBB OKAI 

 

 

A menő márkák legfontosabb jellemzőiként ugyanakkor az előbbitől eltérően a minőség (28,8%), 

illetve a divatosság (21,7%) kapott kiemelkedő minősítést. Ezt követi a szép kivitelezés (10,4%), a 

jónevű márka (9,5%), illetve az, hogy nem tömegtermékről van szó (8,6%). A kedvező árat és a 

használhatóságot csak 7-7% jelölte meg.  
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Alapvető különbség van tehát a között, hogy miért választják a kedvelt márkáikat a fiatalok, illetve, 

hogy véleményük szerint mi a legfontosabb jellemzője a menő márkáknak. Utóbbiaknál a divat, 

minőség, jól csengő név szerepe nagyobb, míg a saját választások esetében a szép kinézet, 

hasznosság, kedvező ár, illetve a felhasználóhoz való illeszkedés relatíve jelentős mértékben 

meghatározóbb.  

 

 

 

8. ÁBRA: A MENŐ MÁRKÁK VÉLT JELLEMZŐINEK ÉS A KEDVELT MÁRKÁK VÁLASZTÁSI OKAINAK ÖSSZAHASONLÍTÁSA 
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A gagyi márkák legfontosabb tulajdonságaiként a rossz minőség (33,5%), illetve az olcsóság került 

említésre (19%). A csúnya kivitelezést, illetve a tömegtermék jelleget mintegy 15-15% tartotta a 

legtipikusabbnak. A noname gyártókat 8,9% jelölte meg a gagyi márkák legfőbb ismérveként.  

 

 

 

9. ÁBRA: A GAGYI MÁRKÁK VÉLT JELLEMZŐI 

  

rossz minőség

olcsóság

nem szép kivitelezés

tömegtermék, sok van belőle

no-name cégek gyártják

nem praktikus, nem jól 
használható
nem divatos

a jobbak ilyet nem vesznek

egyéb jellemző



 

21 

 

5. A reklámokkal kapcsolatos attitűdök 

 

 

A felmérés azt mutatja, hogy a fiatalok alapvetően kritikusan állnak a reklámokhoz. Többségük úgy 

véli, hogy azok manipulálnak, torzítanak, félrevezetnek, és csak arra valók, hogy a gyártók pénzt 

keressenek. A 3-as érték feletti (1-től 5-ig terjedő skálán mért) átlagos értékelés csupán a 

reklámokkal szembeni negatív attitűdöt tartalmazó állításoknál volt tapasztalható, így az öt 

legkevésbé szimpatikus állítás egyértelműen kritikai töltetet hordoz. Mindezzel összhangban az öt 

legkevésbé népszerűbb állítás mindegyike a reklámmal kapcsolatos pozitív kijelentésből áll. 

Elmondható tehát, hogy a megkérdezettek egyértelműen „reklám-ellenesek”. 

  

 

Legnépszerűbb állítások Átlag 1-5
5
 

A reklámok a fogyasztás érdekében manipulálják az embereket 4,08 

Az élet nem olyan, mint amilyennek a reklámok többsége mutatja 3,86 

A reklámok csak azért vannak, hogy a gyártók pénzt keressenek 3,65 

A reklámok többsége félrevezető, becsapja a vásárolni szándékozót 3,40 

A reklámok többségében nem lehet megbízni 3,38 

Legkevésbé népszerű állítások  

A reklámok többsége szórakoztató, kikapcsolódásnak is jó 1,94 

A reklámok többsége a valóságot mutatja be 1,94 

Szeretem a reklámokat 1,99 

A reklámok többsége szép, jó nézni őket 2,03 

A reklámok megmutatják, hogy mire érdemes törekednie az embernek 2,14 

10. TÁBLÁZAT:  A REKLÁMOKRA VONATKOZÓ LEGINKÁBB ÉS LEGKEVÉSBÉ NÉPSZERŰ ÁLLÍTÁSOK 

 

 

  

                                                             

5 Az értékek jelentése: 1 = egyáltalán nem értek egyet; 2 = inkább nem értek vele egyet; 3 = egyetértek is, meg 

nem is; 4 = inkább egyetértek vele; 5 = teljes mértékben egyetértek vele. 
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Sem a jövedelmi helyzet, sem a vidéki-városi élet, sem a nem nincs befolyással a reklámok 

megítélésére, egyedül az iskolatípus változó mentén figyelhető meg eltérés. A szakmunkásképzőbe, 

szakiskolába járók kevésbé helyeselték a negatív attitűdöket tartalmazó állításokat, mint a 

szakközépiskolába, gimnáziumba járók, továbbá a pozitív töltetű kijelentéseket is kedvezőbben 

értékelték. Ez azt mutatja, hogy a reklámokkal szembeni kritikai szemlélet – bár szinte mindegyik 

fiatalnál jelen van – a magasabb végzettséget adó tanintézetekben tanulóknál jelentkezik nagyobb 

mértékben.  

 

 

 

10. ÁBRA: AZ EGYES ÁLLÍTÁSOK ÉRTÉKELÉSE A KÖZÉPISKOLA TÍPUSA SZERINT 

 

 

A megkérdezettek egyértelműen a TV-ben látható reklámokat kedvelik leginkább (35,7%), ezt 

követik az óriásplakátok (21,8%), az újságokban megjelenő hirdetések (18,1%), illetve az internetes 

reklámok (17,1%). A népszerűségi ranglista utolsó helyén a rádiókban hallható reklámok állnak 

(7,2%).  
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Változik a kép, ha a nemek közötti eltéréseket vizsgáljuk. Itt ugyanis azt tapasztalhatjuk, hogy a 

nőknél a TV-s, az óriásplakátokon és az újságokban megtalálható reklámok is nagyobb arányban 

jelennek meg a kedvencek között. A férfiak ugyanakkor jelentős mértékben (24,4%) az interneten 

találják meg kedvenc hirdetésüket, míg a nők „csupán” 11,4%-a említette ezt a hirdetési felületet.  
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6. Vásárlói, fogyasztói érdeksérelmek 

 

 

A válaszadók 72%-nál már előfordult, hogy vásárlást követően úgy érzete, átverték. A legutóbbi 

ilyen esetre rákérdezve, a fiatalok 2/5-e említette, hogy az árhoz képest silány minőséget kapott, 

16,8%-kal több pénzt fizettettek, 13,4%-nak pedig kevesebb pénzt adtak vissza. E három „vétség” 

együtt az összes említések 70,9%-át teszi ki, tehát alapvetően ezekkel szembesülnek a 

megkérdezettek. 

 

 

 

11. ÁBRA: A LEGUTÓBBI ÁTVERÉS FORMÁJA 
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A fiatalok csak mintegy harmadának (30,1%) természetes, hogy reklamáljon, 8,1%-uk soha nem 

szokott ilyet csinálni, míg 61,9%-uk – bár nem szereti – ritkán, de reklamál. A szakmunkásképzőbe, 

szakiskolába járóknál érdekes módon mind a nem reklamálók (12,9%), mind a rendszeresen 

reklamálók aránya (33,7%) nagyobb a gimnazisták, szakközépiskolai tanulók hasonló mutatójánál 

(7,2%, illetve 29,9%). 

 

 

 

12. ÁBRA: A REKLAMÁCIÓ GYAKORISÁGA ISKOLATÍPUS SZERINT 
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Amennyiben csak otthon derül ki az átverés, a fiatal fogyasztók ötöde (21,3%) beletörődik a 

helyzetbe, 29% valaki segítségét kéri, míg a fele (49,7%) maga oldja meg a dolgot. A férfiak 

önállóbbnak tekinthetőek, 56,3%-uk maga próbálja megoldani a problémát, és csak 23,1%-uk fordul 

másokhoz – a nőknél ezen arányok 44,5%, illetve 34%. Az iskolatípus alapján is jelentős különbségek 

mutatkoznak. A szakmunkásképzőbe járók jelentősen kisebb mértékben hajlandóak segítséget 

kérni (16,5%), illetve szívesebben intézik maguk a reklamációt (59,2%), mint a gimnazisták, akik 

egyenlő arányban (40-40%) fordulnak másokhoz, illetve igyekeznek maguk megoldani a problémát.  

 

 

 

13. ÁBRA: AZ OTTHON ÉSZREVETT ÁTVERÉS UTÁNI ELJÁRÁS ISKOLATÍPUS SZERINT 

 

 

A kérdőívet kitöltők többsége (61,9%) szerint átverés esetén alapvetően a bolthoz kell fordulni, míg 

körülbelül 15-15% gondolja úgy, hogy a bolt felettes szervénél, illetve a fogyasztóvédelemnél kell 

panaszt tenni.  A szebbik nem közvetlenül a bolthoz nagyobb mértékben fordul (65%), mint a férfiak 

(58,5%). Utóbbiak azonban szívesebben fordulnak a fogyasztóvédelemhez, mint a nők, előbbiek 

17,1%-a, utóbbiak 11,7%-a jelezte ezt a megoldási formát. A fogyasztóvédelem fogalma – melyre a 

kérdőív külön rákérdezett – a fiatalok többsége számára a fogyasztók, illetve a vásárlók érdekeinek, 

jogainak biztosítását és védelmét jelenti. 
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7. Összefoglaló gondolatok 
 

 

A fiatalok leginkább a megjelenésükre, illetve szórakozásra költenek. A termékeket legszívesebben 

nagy alapterületű kiskereskedelmi egységekben vásárolják meg, de az önálló butikokra, illetve kis 

üzletekre is igény van köreikben, hiszen több mint negyedük ez utóbbiakban szeret leginkább 

vásárolni.  Bár csupán néhányan preferálják az internetes vásárlást, a világháló fokozódó szerepét jól 

mutatja, hogy kedvenc hirdetését már minden hatodik középiskolás ott fedezi fel. 

 

A haverok, barátok, illetve a családtagok szerepe a vásárlási folyamat különböző szakaszaiban eltérő.  

Azt, hogy mi a menő, csak minden 18. fiatal tudja meg a családtagjaitól, míg a haverok és a suliban 

látottak minden második középiskolás számára nyújtanak iránymutatást. Ugyanakkor a família 

szerepe egyáltalán nem elhanyagolható: konkrét vásárlási döntésekben a fiatalok harmada számít 

leginkább a családtagok tanácsára, azaz némileg többen, mint a barátok javaslataira építők.  

 

A középiskolások számára a minőség érzékelhetően a fontosabb, mint a márka.  A márkás terméket 

elsősorban azok minősége miatt érdemes vásárolni, hiszen jó érzés jó minőségű termékekkel 

körülvenni magunkat – vélik a fiatalok. A minőségért a többség hajlandó is többet fizetni. A 

„minőség” szóba azonban a fiatalok érezhetően beleértik a jó kinézetet is, számukra a minőségi 

dolgok szükségszerűen igényesek, szépek.  Így s márkák legfőbb jellemzőjeként is elsősorban a 

minőséget, másodsorban a divatosságot említik a fiatalok. A márkákkal kapcsolatos választásnak 

alapvető mozgatórugója, hogy jól kinéző, szép terméket vehessenek birtokba.                                                                                                                                       
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Tájékozódásuk során a reklámot a nők fontosabbnak tartják, mint a férfiak, továbbá a lányok kevésbé 

építenek a barátok véleményére annak eldöntésében, hogy mi a menő. A szebbik nem életében 

kisebb szerepet töltenek be a márkák, és lényegesebb a gazdaságosság, míg a férfiak kevésbé 

fontolják meg a vásárlási döntéseiket. Az akciók, leárazások éppen ezért jobban vonzzák a nőket, 

aminek egyik következményeként – spórolási szándékaik ellenére – gyakrabban megvesznek olyan 

dolgokat is, amikre nincs szükségük.  

 

Annak ellenére, hogy a fiatalok harmada a reklámokból tudja meg, hogy mi a menő, a hirdetésekkel 

kapcsolatos attitűd kifejezetten negatívnak tekinthető. A termékek fogyasztóiként azonban kevesebb 

tudatosságot mutatnak, mint reklámfogyasztóként: a középiskolások csak mintegy harmadának 

természetes, hogy reklamáljon, miután átverték.  


