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1. BEVEZETÉS 
 

Napjainkban a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) létének, működésének kérdése a 

hazai gazdaságpolitika egyik központi tényezőjévé vált. A modern piacgazdasággal 

rendelkező országokban ez a szektor jelenti a gazdasági fejlődés motorját, az új, 

innovatív megoldások születésének helyét, illetve nem utolsó sorban ezek foglalkoztatják 

a munkavállalók – országonként eltérő arányú – körülbelül kétharmadát. 

Magyarországon a KKV szektor egy igen viharos átalakulási időszakot él meg, amelyben 

a tét a nyugati országokéhoz hasonló pozíciók elfoglalása, vagy a multinacionális cégek 

hatalmas erőfölényével szembeni teljes megadás. Az elemzés tárgyául választott két 

iparág (tejipar, húsipar) helyzetét vizsgálva a jövőkép jelenlegi ismereteink alapján első 

ránézésre egyértelműen felvázolhatónak tűnik: a hatalmas importdömping előbb-utóbb 

ellehetetleníti a kis- és középvállalkozásokat, míg végül a hazai piacról kiszorulva 

működésképtelenekké válnak és csak egy-két, igen speciális terméket előállító cég marad 

talpon.  

Ne feledkezzünk meg ugyanakkor arról, hogy a kisvállalatok jelenleg még csak 

tanulják azokat a kifinomult piaci mechanizmusokat, melyek alkalmazásában nyugat-

európai társaiknak már évtizedes-évszázados gyakorlata van. Éppen azok példája világít 

rá, hogy van élet a nagyvállalatok árnyékában, és a kisvállalati szektor hosszútávon 

nyereséges lehet a megfelelő piaci réseket, érdekérvényesítő módszereket és marketing-

erőforrásokat kiaknázva. Ne féljünk tanulni ezen országok korábbi gyakorlatából, hiszen 

a tapasztalatokat a hazai feltételeknek megfelelően adaptálva sikeresen alkalmazhatjuk. 

Példaként említhető legközelebbi szomszédunk, Ausztria esete, ahol az élelmiszeripar 

rövidtávon kis híján az EU-csatlakozás vesztesévé vált (TÖRZSÖK, 1998), a 

vállalkozások hasonló szituációval kellett, hogy szembenézzenek, mint hazánk 

napjainkban. A megfelelő közösségi marketing eszközöket alkalmazva azonban az 

osztrák élelmiszeriparban működő vállalkozások mára a közös piac haszonélvezőivé 

váltak.  

A dolgozat célja, hogy a két iparágban működő kisvállalkozások 

marketingtevékenységének vizsgálatával, illetve az arra ható tényezők elemzésével 

hozzájáruljon a vállalatvezetők szemléletmódjának formálásához, a marketing, mint 

hatékony eszköz megismeréséhez és megfelelő megértéséhez. Nem véletlen a 
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szemléletmód formálás elsődlegessége a felsorolásban, hiszen ahhoz, hogy a marketing 

igen széles eszköztárát megfelelően alkalmazni tudják, meg kell érteni annak szerepét, 

jelentőségét és felmérni az általa kínált előnyöket. Ennek érdekében a dolgozatban, 

illetve annak előkészítése során arra törekedtünk, hogy egy olyan anyag szülessen, amely 

amellett, hogy értéket képvisel a területtel foglalkozó tudományos kutatók számára, a 

gyakorlatban dolgozó cégvezetők is haszonnal tudják forgatni.  

Ennek megfelelően a dolgozat célja, hogy az első ránézésre borús képet árnyaltabbá 

tegye, és az újabb ismeretek fényében alternatív jövőképet sikerüljön felvázolni.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS  
 
Az irodalmi áttekintés részben azon tényezőket tekintem át, amelyek jelentős hatással 

vannak a tej- és húsipari KKV-k marketingtevékenységének alakulására. Ennek 

megfelelően bevezetőként definiálom a vizsgálat tárgyát képező vállalkozások körét, 

majd meghatározom azok jelentőségét. Ezt követően a vállalkozások működését 

befolyásoló főbb makro- és mikrokörnyezet elemeit tekintem át. A kisvállalatok által 

végezhető marketingtevékenység egy speciális szeletét jelenti a marketing eszközöknek, 

ebből fakadóan a fejezet további részében megvizsgálom, hogy mit is érthetünk KKV 

marketing alatt, illetve kiemelten szólunk a niche marketing, mint lehetséges stratégiai 

irány szerepéről. Ehhez kapcsolódóan azt is vizsgálom, hogy miként alakult a marketing 

megítélése, szerepe a vállalaton belül. Ezt követően a tej- és húsipar fontosabb jellemzőit 

vizsgálom meg, amelyek alapvetően befolyásolják a vizsgált kisvállalatok működését. A 

fejezet zárásaként a piacorientáció területét mutatom be, és a KKV területen szerzett 

tapasztalatokat.  

 
2.1. A kisvállalkozások meghatározása 

 
Ha kisvállalkozásokról akarunk beszélni, akkor először meg kell határoznunk 

vizsgálódásunk tárgyát. Első lépésben tisztáznunk kell, hogy ki tekinthető vállalkozónak. 

A fogalom jelentős fejlődésen és átalakuláson ment keresztül az elmúlt évszázadok 

során. HISRICH és PETERS (1991) szerint a szó (angol: entrepreneur) francia eredetű, 

jelentése „kapcsolatteremtő”, vagy „közvetítő” és (többek között) a következőkben 

foglalták össze annak fejlődését:  

 Középkor: udvari szállító (különösen hadi cselekmények idején), illetve nagy 

mennyiségű áru szállításáért felelős személy).  

 1725: Richard Cantillon – a kockázatot viselő személy, nem azonos a tőkét adó 

személlyel. 

 1803: Jean Baptiste Say – elhatárolta a vállalkozói nyereséget a tőkenyereségtől. 

 1934: Joseph Schumpeter – a vállalkozó újít, és még ki nem próbált technológiákat 

fejleszt ki. 

 1961: David McCleliand – a vállalkozó energikus, mérsékelt kockázatot vállaló 

személy. 
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 1975: Albert Shapero – a vállalkozó kezdeményez, társadalmi-gazdasági 

mechanizmusokat szervez és vállalja a kudarc kockázatát. 

 1983: Gifford Pinchot – a belső vállalkozó egy már meglévő szervezeten belüli 

vállalkozó. 

 1985: Robert Hisrich – a vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának 

folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva 

a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot, és megkapja a folyamat 

révén keletkező anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést. 

 
A vállalkozó meghatározása tehát folyamatos fejlődésen ment – és jelenleg is megy 

– keresztül a kezdeti kizárólagosan gazdasági oldalról közelítő elgondolások után egyre 

inkább előtérbe kerülnek a vállalkozó, mint személy belső motivációi, hajlandósága a 

kockázatvállalásra. Ennek megfelelően napjaink definíciói kitérnek a gazdasági 

motívumokra és a személyes motiváció kérdésére is. A vállalkozó megítélésének 

fejlődéséből fakad a vállalkozás definiálása is. HISRICH és PETERS (1991) 

megfogalmazásában a vállalkozás valami új és érdekes létrehozásának folyamata, 

amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható 

pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot, és megkapja a folyamat révén keletkező 

anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést. Egy másik megfogalmazás 

szerint vállalkozásnak tekinthető minden olyan üzleti egység létrehozásának kísérlete, 

amelyet magánszemélyek, csoportok vagy már egy létező üzleti vállalkozás kíván 

megvalósítani. Vállalkozásnak számít tehát a magánfoglalkoztatás, egy új vállalkozói 

szervezet alapítása, vagy egy létező vállalkozás bővítése (ÁCS és mtsai, 2001). A 

fogalom folyamatos bővülése nem jelentette a korábbi alapkategóriák elhagyását, inkább 

újabb elemeket építettek a definícióba. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a cselekvés, a 

folyamatok, amit TIMMONS és SPINELLI (2003) meghatározása is alátámaszt: a 

vállalkozás egy gondolkodási, cselekvési mód, amely lehetőség-orientált, 

megközelítésében holisztikus, és az irányítás (vezetés) által egyensúlyba hozott.  

A modern vállalkozás definíciója jól láthatóan túllépett a gazdasági racionalitásból 

eredő pénzügyi megközelítésen, magában foglalja az egyéni motivációkat, a társadalmi-

gazdasági elismerés iránti igény és kockázatvállalás területeit. Az előbbiekben 

bemutatott megközelítések szintézise jelenik meg WENNEKERS és THURIK (1999) 

megfogalmazásában, amely szerint a vállalkozás az egyének arra való képességének és 
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hajlandóságának megnyilvánulása, hogy egyénileg vagy csapatban, létező szervezeteken 

belül vagy kívül új gazdasági lehetőségeket vegyenek észre és hozzanak létre (új 

termékeket, új termelési módokat, új szervezeti formákat, és új termék-piac 

kombinációkat), valamint új ötletekkel jelenjenek meg a piacon szembeszállva a 

bizonytalansággal és más akadályokkal, döntéseket hozva a helyről, a formáról, az 

erőforrások és intézmények használatáról.  

Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a hazai szóhasználatban szinonimaként 

használt vállalkozás-vállalat szavak jelentése a szakirodalomban elválik. Több elemzés 

(ÁCS és mtsai, 2001; EC, 2003b) rámutat ezek különbözőségére. A különbözőség alapja, 

hogy a vállalkozás szó két értelemben használható. Jelent egyrészt vállalkozási 

tevékenységet, másrészt szervezetet, amelynek keretében a vállalkozás folyik. A 

vállalkozás, mint tevékenység, elvont fogalom, és nem szükségképpen kapcsolódik a 

vállalkozáshoz, mint szervezethez. A vállalkozás szó szervezeti értelemben való 

használata bekerült a magyar hivatalos nyelvbe. Az alkotmány a vállalkozás 

szabadságáról beszél, és itt egyértelmű, hogy az elvont fogalomról van szó. A kis- és 

középvállalkozásokról és fejlesztésük támogatásáról szóló törvény, a KSH közleményei 

és az illetékes minisztériumok dokumentumai a vállalkozás szót gyűjtőfogalomként 

használják a gazdasági társaságokra, szövetkezetekre és egyéni vállalkozásokra 

(KÁLLAY, IMREH, 2004). Ezen ellentmondásokra alapozva ROMÁN több 

publikációjában (2002a, 2002b, 2003) bírálta ezt a gyakorlatot, és javasolta a kisvállalat 

elnevezés használatát. Ugyanezen kritika jelenik meg SZERB (2004) írásában is, amely 

szerint a vállalat egy jogilag önálló szervezet, míg a vállalkozás egy cselekvés, amely a 

vállalat létrehozására és fenntartására irányul.  

Következő lépésként vizsgálatunk szűkebb tárgyát, a kis és középvállalkozásokat 

kell meghatározni. A KKV-kat az Európai Unió területén alapvetően három kritérium 

alapján sorolják kategóriákba, melyek az alkalmazotti létszám, a nettó árbevétel és a 

mérlegfőösszeg. A hazai viszonyokhoz alkalmazkodva a 1999. évi XCV. törvény az 

alábbiakban határozta meg a kis- és közepes vállalkozások kategóriáit.  

Mikrovállalkozásnak minősül az olyan vállalkozás, amelynek összes 

foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió 

Ft, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 500 millió Ft, valamint megfelel a függetlenség 

követelményének. 
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Kisvállalkozásnak minősül az olyan vállalkozás, amelynek éves foglalkoztatotti 

létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió Ft, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 500 millió Ft, valamint megfelel a függetlenség 

követelményének. 

Középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti 

létszáma 50-249 fő közötti és éves nettó árbevétele legfeljebb 4000 millió Ft, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 2700 millió Ft, valamint megfelel a függetlenség 

követelményének.  

Mindhárom kategória esetében fontos szempont az ún. függetlenségi kritériumnak 

való megfelelés. Ez nem jelent mást, mint hogy önkormányzat, nagyvállalat vagy az 

állam (tehát nem KKV) tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-

külön és együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot. A megfelelés igazolásának célja, 

hogy a központi forrásból származó támogatások ne kerüljenek az állalmi tulajdonú 

vállalatokhoz.  

Ezt a szabályozást a 2004. évi XXXIV. törvény alakította át 2004. május elsejétől, 

aminek módosításokkal véglegesített, 2005. január 1.-től érvényes változata közel 1000 

vállalkozást sorolt más kategóriába (BÁRCZI, 2006).  

Az Európai Unió általános ajánlása szerint mikrovállalkozásnak minősül az a cég, 

aminek az árbevétele és mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás esetében ez 10 millió eurót jelent, míg középvállalkozásoknál az 

árbevétel maximum 50 millió, a mérlegfőösszeg 43 millió euró. A Közösség saját 

statisztikáiban az alábbi létszámkategóriákat használja. 0-1 fő, 2-9 fő, 10-49 fő, 50-249 

fő, amelyek közül az első kettő a mikro-, a harmadik a kis-, míg az utolsó a 

középvállalkozások sajátja (EC, 2003a). Ezen ajánlás az elmúlt években változott, 

mégpedig változatlan létszám kategóriák mellett nagyobb árbevétel és mérlegfőösszeg 

értékeket határoztak meg. A meghatározás tehát folyamatos változáson ment keresztül, 

ami jellemzően egyre magasabb határértékek megállapítását hozta magával. Ezek 

alakulását az 1. táblázat mutatja be.  

IMREH (2005) bírálja ezt a tendenciát, mondván, hogy ez a változás nem biztos, 

hogy a támogatáspolitikát a leginkább rászoruló vállalkozások segítésének irányába 

mozdítja. Véleménye szerint, mivel az EU-15 államai minden összehasonlításban kisebb 

foglalkoztatotti létszám mellett magasabb árbevételt érnek el, ezért hazánkban számos 

vállalkozás szorulhat ki a támogatottak köréből a létszámkategória alapján. Ezen kritika 
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megalapozottságát erősíti, ha figyelembe vesszük hazánkban a KKV szektor számára 

meghirdetett támogatási források felhasználásának hatékonyságát.  

1. táblázat 
 

A KKV méretkategóriák jogszabályi meghatározásának változása 

Méretkategória 
mutatók 

2000. január 1. -
2004. április 30. 

2004. május 1. – 
2004. december 

31. 

2005. január 1. – 
től 

Mikrovállalatok 
Munkaerő 
összlétszáma 

10 főnél kevesebb 10 főnél kevesebb 10 főnél kevesebb 

Éves forgalom - - 2 M EUR-nak 
megfelelő forint 

egyenértéke 
Éves mérleg 
összege 

- - 

Kisvállalatok 
Munkaerő 
összlétszáma 

10-49 fő 10-49 fő 10-49 fő 

Éves forgalom 2,8 M EUR 7 M EUR-nak 
megfelelő forint 

egyenértéke 

10 M EUR-nak 
megfelelő forint 

egyenértéke 
Éves mérleg 
összege 

2 M EUR 5 M EUR-nak 
megfelelő forint 

egyenértéke 

10 M EUR-nak 
megfelelő forint 

egyenértéke 
Közepes méretű vállalatok 

Munkaerő 
összlétszáma 

50-249 fő 50-249 fő 50-249 fő 

Éves forgalom 16 M EUR 40 M EUR-nak 
megfelelő forint 

egyenértéke 

50 M EUR-nak 
megfelelő forint 

egyenértéke 
Éves mérleg 
összege 

10,8 M EUR 27 M EUR-nak 
megfelelő forint 

egyenértéke 

43 M EUR-nak 
megfelelő forint 

egyenértéke 
Forrás: BÁRCZY, 2006, MAKÓ, CSIZMADIA és ILLÉSSY, 2005 alapján 

 
Az általánosan elfogadott kategóriák alkalmazása mellet ugyanakkor számos 

esetben találkozhatunk az azoktól való eltéréssel. Például a banki gyakorlatban egészen 

másként határozzák meg a kisvállalkozás fogalmát, mint a támogatáspolitikában 

(KÁLLAY, IMREH, 2004). Az Unió területén is előfordul, hogy konkrét esetekben 

eltérnek ezektől a kategóriáktól, hiszen egyértelmű, hogy ez a tipizálás nem állhatja meg 

a helyét minden iparág esetében, gondoljunk csak egy mezőgazdasági és egy IT 

szektorban működő vállalkozás eltérő viszonyaira. Nagy-Britannia területén például csak 

a létszám- és az árbevételi kategóriákat alkalmazzák, amelyeket az egyes kormányzati 
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programok gyakorta újradefiniálnak. A Brit Bankszövetség az 1 millió fontnál 

alacsonyabb árbevételű vállalkozásokat tekinti kis cégnek.  

A kisvállalkozások meghatározása után fontos néhány szót ejtenünk a kisvállalat-

nagyvállalat arányokról is. A hazánkban a kisvállalkozások körében erőteljesen 

érzékelhető nagyvállalat-fóbia ellenére fontos tisztában lennünk azzal, hogy többek 

szerint létezik egy optimális nagyvállalat-kisvállalat arány a gazdaságban. Ezt az 

optimális eloszlást egy egyenlő szárú háromszöget mutató diagramon szokás ábrázolni, 

ebből fakadóan vállalati piramisnak nevezzük. 

A különböző nagyságú vállalatcsoportok közötti arányosság követelményének 

teljesülését olyan ábrán lehet felmérni, amelyen a legkisebb és legnagyobb egységek (a 

mikro- és nagyvállalatok) számát képviselő diagramelemeket egy egyenlő szárú 

háromszögben helyezzük el. Ezt figyelembe véve az a vállalati szerkezet tekinthető 

arányosnak, amelyben a közbenső csoportok számát ábrázoló diagram végpontjai közel 

esnek ennek a háromszögnek a szárai által meghatározott egyeneshez (NYERS, SZABÓ, 

2003), ahogyan az 1. ábrán látható.  

 
1. ábra: A vállalati méretkategóriák aránya öt OECD országban és hazánkban 

Forrás: NYERS, SZABÓ, 2003, van ARK és MONNIKHOF 1996 alapján 
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Ez az ábra jól mutatja, hogy öt OECD ország közül mindössze az USA és 

Németország érte el ezen ideális arányokat, míg a többiek – beleértve hazánkat is – 

messze elmaradnak ettől a kívánatos szinttől. 

 
2.2. A kisvállalkozások jelentősége 

 
Amikor kis- és középvállalatokról beszélünk egy igen heterogén csoportot említünk. 

Ennek megfelelően a létük mellett szóló érvek is eltérőek lehetnek. Más szereppel bír 

egy innovációs területen tevékenykedő IT vállalkozás, illetve egy nagy élőmunkaigényű 

kertészeti cég. Az érvek megfelelő rendszerezésének érdekében a szakirodalom többféle 

módon csoportosítja a KKV-kat azok jellemzői alapján. Ezek közül LENGYEL (2003) 

megközelítése tűnik a legmegfelelőbbnek az élelmiszeripar tekintetében. Írásában az 

alábbi típusokat különbözteti meg:  

 Multinacionális, vagy helyi nagyvállalatokhoz kötődő kis-, és 

középvállalkozások, amelyek főleg beszállítók. Fejlődésük gyakran az integrátor 

vállalatoktól függ.  

 Innovatív, tudásalapú kis-, és középvállalkozások, amelyek önállóan, vagy 

regionális hálózatokba, klaszterekbe szerveződve részt tudnak venni a globális 

versenyben is.  

 Helyi, regionális piacokon működő kis- és középvállalkozások, amelyek a 

beáramló jövedelmeket szívják fel.  

 A helyi lakosság igényeit kielégítő kis-, és középvállalkozások, amelyek a helyi 

lakosság elvárásainak megfelelő minőségű szolgáltatásokat tudnak nyújtani.  

 

Ezen tipológián alapulva IMREH (2005) a következő kategóriákat állítja fel:  

 A nagyvállalatokhoz kötődő kis- és középvállalkozások. 

 Növekedésorientált és innovatív kis- és közepes vállalkozások. 

 Az egyedi vásárlói igények kielégítésére specializálódott kis- és közepes 

vállalkozások.  

 

A csoportosítást követően a vállalkozások jelentőségét két irányból közelíthetjük 

meg. Egyrészről azok gazdasági jelentőségét vizsgálhatjuk, másrészről a gazdaságilag 

nehezen mérhető társadalmi-szociológiai oldalról.  
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A KKV szektor gazdasági jelentősége hazánkban is, mint minden európai 

országban, igen jelentős. 2002-ben ezekben a vállalkozásokban dolgozott a 

foglalkoztatottak 67%-a, a bruttó hazai termékhez pedig 57%-ban járulnak hozzá 

(ROMÁN, 2002a). A 2. táblázatban található EUROSTAT adatok szerint az 

alkalmazottak területén két év alatt 5,2%-kal 72,2%-ra (100% mínusz a nagyvállalatok 

aránya) nőtt a szerepük.  
 

2. táblázat 
 

Az alkalmazásban állók megoszlása a vállalati méretkategóriák szerint az EU-ban 

2004-ben (%)* 

Ország 
Alkalmazásban 

állók száma  
(1000 fő) 

Mikro  
(1 -9 fő) 

Kis  
(10 - 49 fő)

Közepes 
(50 - 249 

fő) 

Nagy  
(250+ fő) 

vállalat 
EU-27 (1) 125 000 29,5 20,8 16,8 33,0 
Ausztria     2 354 25,2 23,4 : : 
Belgium     2 383 29,6 : 15,5 : 
Bulgária     1 771 29,3 21,3 21,0 28,3 
Csehország     3 573 31,8 18,4 18,7 31,1 
Dánia     1 660 20,0 : 21,1 : 
Egyesült Királyság   17 993 21,1 18,0 14,8 46,1 
Észtország       384 23,2 27,7 : : 
Finnország     1 214 22,3 : : : 
Franciaország   14 287 23,6 20,6 16,7 39,1 
Görögország     2 435 59,6 : : : 
Hollandia     4 609 29,2 20,9 17,3 32,6 
Lengyelország     7 484 40,1 11,7 18,5 29,7 
Lettország       593 22,6 26,2 26,3 25,0 
Litvánia       794 17,0 26,4 27,9 28,7 
Luxemburg       204 19,7 : : : 
Magyarország     2 474 37,3 : : 27,8 
Németország   20 687 19,2 21,9 19,0 39,9 
Olaszország   14 687 46,9 21,9 12,4 18,8 
Portugália     2 944 : : : : 
Románia     4 001 18,5 17,2 22,5 41,8 
Spanyolország   12 839 38,9 25,5 14,7 20,9 
Svédország     2 578 26,3 20,3 17,7 35,8 
Szlovákia       895 : : 22,5 48,8 
Szlovénia       568 : : : : 

Forrás: Eurostat, 2008 (1: kerekített becslés) * kivéve: pénzügyi szektor 
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Másik igen fontos területe a szektor gazdasági értékelésének a hozzáadott értékhez 

történő hozzájárulás. A 3. táblázat adatai szerint hazánkban 51,9%-ot (100% mínusz a 

nagyvállalatok aránya) adnak a vizsgált szektor vállalkozásai, amivel az európai 

középmezőny végén állunk.  

 
3. táblázat 

 
A hozzáadott érték megoszlása a vállalati méretkategóriák szerint az EU-ban 2004-

ben* 

Ország Hozzáadott érték 
(Millió EUR) 

Mikro  
(1 -9 fő) 

Kis  
(10 - 49 fő) 

Közepes 
(50 - 249 fő) 

Nagy  
(250+ 

fő) 

vállalat 
EU-27 (1) 5 100 000 20,2 18,8 17,8 43,1 
Ausztria    122 795 18,4 20,5 : : 
Belgium    139 118 18,8 : 18,9 : 
Bulgária        8 288 14,3 15,8 19,3 50,5 
Csehország     52 495 19,8 16,7 20,2 43,3 
Dánia    102 168 23,4 : 20,9 : 
Egyesült Királyság    965 093 17,8 16,1 16,8 49,3 
Észtország        5 076 21,5 23,7 : : 
Finnország     72 762 18,6 : : : 
Franciaország    718 122 19,4 18,3 16,0 46,3 
Görögország      69 200 38,6 : : : 
Hollandia    234 001 17,9 : 21,3 39,6 
Lengyelország    104 778 16,5 10,7 20,6 52,2 
Lettország        5 340 14,3 : : : 
Litvánia        6 973   9,3 21,7 25,7 43,3 
Luxembourg      12 160 21,8 : : : 
Magyarország      35 333 16,7 : : 48,1 
Németország 1 068 460 15,2 17,7 : : 
Olaszország    567 204 30,8 23,3 16,3 29,7 
Portugália     64 481 : : : : 
Románia     21 583 12,3 13,1 19,1 55,5 
Spanyolország    458 712 27,3 23,6 17,2 31,9 
Svédország    147 878 21,1 17,5 17,9 43,5 
Szlovákia      13 195 : : 17,3 57,6 
Szlovénia      13 511 19,5 : 21,6 : 
Forrás: Eurostat, 2008 (1: kerekített becslés) * kivéve: pénzügyi szektor 
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A kisvállalati szektor jelentősége azonban nem csak a szűk értelemben vett 

gazdasági területen jelentkezik. KÁLLAY és IMREH (2004) az alábbiakban foglalja 

össze a KKV-k szerepét:  

 

 Gyorsabb gazdasági növekedés hordozói; 

 verseny élénkítő hatás; 

 munkahelytermés; 

 regionális és helyi fejlődés élénkítése; 

 innovációs központ; 

 társadalmi kohézió erősítése; 

 hátrányos helyzetű etnikai kisebbségek lehetősége; 

 nők és fiatalok lehetősége; 

 strukturális átalakulás mozgatórugói; 

 jelentős szerep a szegénység elleni küzdelemben; 

 a globalizációs lehetőségek kiaknázásának helye, hátrányainak enyhítése. 

 

Ezen szempontok alapvetően két csoportra oszthatók. Az egyik csoportba tartoznak 

azok, amelyek egyértelműen a gazdasági struktúra/versenyképesség területéhez 

köthetőek, a másikba pedig azon tényezők sorolhatóak, amik a szektor 

társadalmi/szociális szerepét foglalják magában.  

Az első csoportból talán a gazdasági növekedést erősítő szerep, illetve a verseny 

élénkítő hatás emelhető ki, mint kulcstényezők. A 3. táblázatban jól látható a hozzáadott 

értékből való tetemes részesedésük. Ha hozzátesszük ehhez a magas arányhoz azt a tényt, 

hogy a KKV szektorban jóval magasabb a vállalkozások létrejöttének és eltűnésének 

körforgása (új vállalatok születése, meglévők kivonulása), akkor egy nagy volumenű, 

dinamikusan változó közeget látunk. Ez a nagyobb „forgási sebesség” hordozza magában 

a magasabb gazdasági potenciált, illetve a verseny folyamatos fenntartását.  

A másik csoport esetében a fő hangsúly a társadalmi kohézió kialakításán, a 

társadalmi csoportok közötti gazdasági lehetőség-különbségek kiegyenlítésén van. A 

hátrányos helyzetű csoportok, nők, fiatalok számára sok esetben egy vállalkozás 

felépítése jelenti az alternatívát a munka világába való bekerülésre. Vagy gondoljunk a 
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vidéki lakosság megtartásában, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek megteremtésben 

betöltött szerepükre.  

 
2.3. A tej- és húsipari KKV-k működését befolyásoló makro- és mikrokörnyezeti 

tényezők áttekintése 

 
2.3.1.  A vállalkozások külső környezete 

 
A makrokörnyezeti elemek értékelése során a legáltalánosabban használt keretet az ún. 

STEEP-elemzés (JOHNSON és SCHOLES, 1997) szolgáltatja. Ez az angol Social, 

Technological, Economical, Ecological és Political szavak kezdőbetűiből alkotott 

mozaikszó. Olyan elemeket foglal magába, amelyek felett az egyes vállalkozásoknak 

nincs befolyásuk, azokon változtatni nem tudnak. Ezekhez a tényezőkhöz 

alkalmazkodniuk kell, adottságként elfogadni.  

A legstabilabbnak tekinthető elem a társadalmi tényezők csoportja. Ezek változása 

igen hosszú időtávon történik, a rövid távú tervezésben lényegében állandónak 

tekinthető. A fejlett országok napjainkban megmutatkozó általános – de eltérő mértékben 

jelentkező – tendencia a születések arányának csökkenése és az idősebb korosztály 

részarányának növekedése.  

A magyar demográfiai adatokat nézve megállapítható, hogy napjainkban nagyjából 

kiegyenlített a hatvan év felettiek és a 19 év alatti fiatalok aránya. A 2050-es 

előrejelzések azonban közel 80%-kal több időssel számolnak, mint fiatallal egy olyan 

Magyarországon, ahol a legoptimistább becslések szerint is erre a dátumra az ország 

összlakossága körülbelül 1,5 millióval lesz kevesebb a mai népességszámnál. A magyar 

demográfiai csökkenés a munkapiacra is kifejti hatását: a munkaképes lakosság aránya 

fokozatosan visszaesik, és az előrejelzések szerint négy millió fő alatti szintet elérve az I. 

világháború előtti helyzetet fogja tükrözni (MÁTYUS, 2006).  

Ezen felül a házasság, a munkábaállás, a gyermekvállalás kitolódása, az 

egyszemélyes háztartások arányának növekedése, a társadalmi csoportok jövedelem 

különbségeinek széthúzódása, valamint az általános képzettségi szint növekedése mind 

olyan tényezők, amelyek aktívan befolyásolják az egyének értékítéletét.  

A következő elem, amely az előbbivel ellentétben a legdinamikusabban változó 

faktor, a technológiai környezet. A hazai KKV szektor sajátossága, hogy a technológiai 

színvonal középvállalati szinten megfelelő, viszont ezzel nem minden esetben jár együtt 
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a menedzsmentstruktúra átalakulása (NYERS és SZABÓ, 2003). Ez azt jelenti, hogy a 

korábbi időszakhoz képest nagyobb termék előállítási potenciál mögött nincsenek meg a 

hatékony menedzsment képességek. Ennek következtében a kapacitások a potenciál alatt 

vannak kihasználva, ami az egy termékegységre eső költségek arányának növekedését 

hozza magával. Nem véletlen a nagyvállalatok azon törekvése, amely szerint egyes 

részfeladatok koordinálására és végrehajtására a lehető legmagasabban képzett 

szakembert veszik igénybe az általa működtetett rendszer hatékonyságának maximális 

kiaknázása érdekében.  

A KKV szektor számára különös fontossággal bíró technikai környezetben 

bekövetkezett legmarkánsabb változásnak minden bizonnyal az információs 

technológiák rohamos terjedését tekinthetjük. Az internet alapú technológiák, a 

mobilkommunikáció kisvállalkozások szempontjából legfontosabb hatásai a következők 

(WIERENGA, 1996): 

 Lehetővé teszi a költséghatékony, személyre szabott interaktív marketing 

alkalmazását.  

 Lehetővé teszi a piac fregmentációját, illetve a termék lokális piachoz való 

igazítását.  

 Hozzájárul az ellátási láncon belüli erőviszonyok átrendezéséhez, a 

kiskereskedelem alkupozíciójának erősödéséhez.  

 Hozzájárul a termék dematerializálódásához, lehetővé teszi a szolgáltatás és az 

információtartalmának növelését.  

 Megváltoztatja az input cseréhez kapcsolódó tranzakciós költségek abszolút és 

viszonylagos nagyságát.  

 

Jól látszik, hogy olyan előnyöket rejt magában az információs technológiák 

terjedése, mint a költséghatékony marketingtevékenység, a piacok egyre kisebb 

egységekre történő felosztása, szolgáltatások kapcsolása az alaptermékhez, amelyek egy 

kisvállalkozó számára a piaci lehetőséget jelenthetnek.  

A gazdasági környezet legfőbb, hazánkban is erőteljesen érzékelhető trendjének a 

szakirodalom a globalizációt tekinti. Ennek négyféle formáját különböztetjük meg: a 

fogyasztás, a hatalmi struktúrák, a pénzügyi struktúra és a társadalmi struktúrák 

globalizációja (LEHOTA, 2005). Az élelmiszeripari kisvállalkozók számára 
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legkézzelfoghatóbb módon a fogyasztás és a hatalmi struktúrák átalakulása jelenik meg. 

Közvetve – a finanszírozási feltételek átalakulásában – a pénzügyi struktúrák változása is 

hat rájuk.  

A fogyasztási struktúrák globalizációjának során hazánkban is egyre 

markánsabban jelentkeznek azok a táplálkozási trendek, amelyek a világ fejlettebb 

fogyasztói társadalmaiban már egyértelműen megmutatkoztak. Az étkezés egyre inkább 

többet jelent, mint egyszerű tápanyagfelvételt, és olyan fényben tűnik fel, mint az 

egészség kulcsa, a test teljesítőképességének és megjelenésének szabályozója, 

betegségek gyógymódja, tudományos igényű terület, kényeztetés és felfedezés eszköze, 

önmegvalósítás eszköze, siker és elismerés forrása, a hedonista magatartás egyik 

lehetséges kifejeződése. Ezzel egyidőben az étkezés keretei fellazulnak, egyre inkább a 

munka ritmusa határozza meg, és annak önálló társadalmi szerepe csökken. 

Megnövekedett az igény a gyorsan elkészíthető és elfogyasztható, mobil ételek iránt, az 

egy- illetve kétfős háztartások számának megemelkedése miatt az egy kiszerelésben egy, 

esetleg két adagot tartalmazó csomagolások iránt (TÖRŐCSIK, 2007a). A táplálkozási 

trendek változása mellett a fogyasztók egyre inkább úgy vélekednek, hogy az 

élelmiszerek hozzájárulnak egészségükhöz (YOUNG, 2000). 

A hatalmi struktúrák átalakulása kapcsán az élelmiszeripari KKV-k életére 

legmarkánsabban jelentkező hatás a kiskereskedelmi láncok hatalmi koncentrációja, és a 

multinacionális élelmiszergyártók hatékony globális logisztikai rendszerei nyomán 

megjelenő import bőség.  

A kiskereskedelem koncentrációjának mértéke az egyes európai országokban 

változatos képet mutat (4. táblázat). Egyértelműen megfigyelhető a különbség a nyugat-

európai kontinens északi és déli fele között. Görögországban, Olaszországban és 

Spanyolországban a szuper- és hipermarketek piaci részesedése jelenleg nem haladja 

meg az 50-60%-ot. Ezzel szemben Hollandiában, Nagy-Britanniában vagy Belgiumban a 

piac jóval nagyobb arányát fedik le (CLARK és STEPHANIDES, 2003). Hazánkban a 

CR5 mutató értéke 48,2% (LEHOTA, 2005), ami jelentősen elmarad a nyugat európai 

átlagtól, Közép-Kelet Európában viszont a legmagasabb, ennek nagysága folyamatos 

emelkedést mutat. Ezzel egyidejűleg a magas CR5 értékkel rendelkező országokban 

megfigyelhető a vállalkozások átlagos méretének a középvállalati szint felé való 

eltolódása, illetve ezek vertikális és horizontális kapcsolatrendszereinek megerősödése.  
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4. táblázat 
 

Az öt legnagyobb élelmiszer kiskereskedelmi vállalat piaci részaránya néhány 

európai országban  

Ország  Piaci részesedés átlaga (%)  
Finnország  96 
Svédország  87 
Ausztria  79 
Hollandia  79 
Dánia  78 
Németország  75 
Franciaország  67 
Egyesült Királyság  67 
Görögország  59 
Belgium-Luxemburg  57 
Írország  50 
Portugália  52 
Spanyolország  38 
Olaszország  30 

Forrás: LAKNER és mtsai, 2004 
 

A hazai élelmiszer kereskedelem számára további aggasztó adat, hogy a fogyasztók 

tradicionális kiskereskedelmi egységek (hentesüzlet, zöldséges, stb.) iránti igénye egyre 

inkább csökken. Vásárlásaik túlnyomó többségét a nem specializált, nagy alapterületű 

kereskedelmi egységekben intézik, éppen azokban, amelyek üzletpolitikájával szemben a 

hazai élelmiszeripari KKV-k a legtöbb kritikát fogalmazzák meg. A specializált, illetve a 

nem specializált kiskereskedelem forgalmának megoszlását az 5. táblázat tartalmazza.  

Jól kivehető a táblázatból, hogy európai viszonylatban az első harmadba tartozunk e 

tekintetben. Ez felveti a KKV szektor méretstruktúrájában bekövetkező változások 

irányának kérdését. Vajon az észak-európai minta szerint alakul hazánk élelmiszeripari 

KKV szektora, ahol igen csekély arányú mikro- és kisvállalkozás mellett számottevő 

középvállalati szektor alakult ki? Esetleg a déli tendenciát tapasztalhatjuk meg, ahol 

széleskörű mikro- és kisvállalati réteg tudott kialakulni? A kereskedelem 

koncentrációjának ütemét, valamint az egyes kereskedelemi csatornák mellett leadott 

fogyasztói forintszavazatok alakulását figyelembe véve azt kell mondanunk, hogy a 

mikro- és kisvállalatok arányának jelentős leépülésére lehet számítani a jövőben egy 

erőteljesebb középvállalkozói szektor kialakulása mellett.  
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5. táblázat 
 

A specializált és nem specializált kiskereskedelmi egységek forgalmának megoszlása 

Európában 2004-ben 

Ország Nem specializált üzletek (%) Speciális élelmiszer-, ital-, 
dohányüzletek (%) 

Litvánia 98,3   1,7 
Lettország 96,2   3,8 
Észtország 95,2   4,8 
Szlovénia 94,4   5,6 
Dánia 92,7   7,3 
Franciaország 92,7   7,3 
Norvégia 91,2   8,8 
Magyarország 90,2   9,8 
Finnország 89,8 10,2 
Németország 89,5 10,5 
Egyesült Királyság 89,4 10,6 
Luxembourg 88,4 11,6 
Írország 88,0 12,0 
Románia 86,2 13,8 
Szlovákia 85,3 14,7 
Belgium 84,7 15,3 
Hollandia 84,4 15,6 
Svédország 83,3 16,7 
Olaszország 82,2 17,8 
Portugália 81,3 18,7 
Bulgária 81,3 18,7 
Ausztria 79,4 20,6 
Ciprus 79,1 20,9 
Lengyelország 79,0 21,0 
Spanyolország 71,3 28,7 
Görögország 67,3 32,7 
Málta (1) 56,9 43,1 

Forrás: Eurostat, 2008 (1: 2002) 
 

A gazdasági tényezők vizsgálata során fontos említést tenni a hazai KKV-k 

finanszírozási lehetőségeiről is. A kis és közepes méretű vállalkozások a működésüket 

akadályozó egyik legfontosabb problémának a pénzügyi forrásokhoz való jutás 

nehézségét látják (CSUBÁK, 2003), ami a marketingtevékenység nem megfelelő 

végzésének indokaként is szolgál. Magyarországon a tőkekoncentráció hangsúlyozott 

formában jelenik meg, az összes vállalkozás saját tőkéjének több mint kétharmada (69%) 

tartozik a nagyvállalatokhoz (PITTI, 2001). A középvállalatok részesedése 22%, a 
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kisvállalkozásoké 4%, a mikrovállalkozásoké pedig 5% (CSUBÁK, 2003). Ezen felül az 

adott vállalati méretkategóriákon belül is jelentős a koncentráció, ami azt jelenti, hogy a 

vállalkozások saját tőkéjének értéke többségében a kategória átlagértékénél lényegesen 

kisebb (KŐHEGYI, 2001), ahogyan az a 6. táblázatban látható.  

 
6. táblázat 

 
A hazai vállalatok átlagos saját tőke ellátottsága és a méretkategóriák mediánjai 

(millió Ft) 

Mutató Alkalmazott 
nélküli 
mikro-  

Alkalmazottal 
rendelkező 

mikro-  

Kis-  Közép-  Nagy-  

vállalkozás  
Átlagos saját 
tőke  

9,46 7,43 70,81 389,69 4153,01 

Medián  1,124 2,87 16,27 129,97 651,895 
Forrás: KŐHEGYI, 2001 

 
Következő vizsgálandó elem az ökológiai adottságok köre. Napról napra 

fontosabbá váló kérdés ez az élelmiszeripari kisvállalkozások számára is, hiszen a 

környezetszennyezés és a növekvő energiaéhség következtében előtérbe kerül a 

természeti erőforrások szűkösségének problémája. Ez a kisvállalkozások számára a 

termeléshez szükséges input tényezők árában, illetve a környezetrombolás kapcsán 

környezettudatossá váló fogyasztói elvárások markáns megjelenésében nyilvánul meg. 

Egyre erőteljesebb az igény a tiszta, vegyszermentes és nyomon követhető élelmiszerek 

iránt (SZENTE és mtsai, 2007), ugyanakkor az ezeknek való megfelelés több energiát 

igényel a gyártóktól, feldolgozóktól. Ezen ellentmondás feloldására a jövő 

vállalkozásainak megfelelő választ kell adniuk a fogyasztói bizalom és a természeti 

környezet fenntartása érdekében.  

A STEEP-elemzés utolsó elemeként a politikai, jogi környezet áttekintése 

szükséges. Ezen rendszer feladata a termelés, a feldolgozás, a kereskedés feltételeinek 

biztosítása, illetve a jogszabályok be nem tartása esetén a szankcionálás. Az, hogy ezen 

szerepének mennyire tud eleget tenni jelentős mértékben függ annak elfogadottságától, 

fejlettségétől és a jogszabályok betartatásának képességétől. Napjainkban mindhárom 

feltétel kisebb-nagyobb mértékben, de sérül. Az élelmiszeripari KKV-k működését 

szabályozó jogszabályi környezet, a rendkívüli adminisztrációs terhek, a stratégiai 
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szemléletű agrár- és élelmiszeripari ágazati politika hiánya mind-mind oda vezetnek, 

hogy a vállalkozások túlnyomó többsége egyáltalán nem lát lehetőséget a tervezésre. 

Hosszútávú stratégia és stabil piaci környezet nélkül pedig a célok legtöbb esetben a 

túlélésre korlátozódnak.  

 
2.3.2.  A vállalkozások belső környezete 

 
A mikrokörnyezet elemeinek meghatározása a szakirodalomban eltérő módon történik. A 

legátfogóbb LEHOTA és szerzőtársai (2001) munkájában található meg, akik a 

következőket sorolták ide: a vállalat belső környezete, a fogyasztók és a szervezeti piaci 

vevők, a versenytársak, a beszállítók, a piaci közvetítő szervezetek, az elősegítő 

szervezetek (pénzügyi, kutatási, oktatási, stb.) a logisztikai és marketingszolgáltató 

szervezetek, az információs szervezetek, a szakmai szövetségek és érdekképviseletek, a 

politikai pártok, a közvélemény, a civil szervezetek valamint a média. Jelen esetben ezen 

tényezők közül a vállalkozások belső környezetének, azon belül is a marketing 

erőforrásoknak a vizsgálatára törekszünk, mintegy bemutatva a STEEP-elemzésben 

megismertekkel szemben azon faktorokat, amelyekre a vállalkozásoknak egyértelműen 

befolyásuk lehet. A marketing erőforrások HOOLEY, SAUNDERS és PIERCY (1998) 

szerint a következők:  

 Vevő alapú eszközök; 

 elosztási csatorna eszközei; 

 belső eszközök; 

 szövetség alapú eszközök. 

 

SAJTOS (2004) felmérésében – többek között – a marketing-erőforrásokkal 

kapcsolatos vállalati véleményeket vizsgálta. A kutatásban a 20 főnél több alkalmazottat 

foglalkoztató vállalkozások vettek részt, és egy egytől ötig (1: a versenytárs jelentős 

előnye, 5: a mi jelentős előnyünk) terjedő skálán értékelték a 7. táblázatban található 

szempontokat.  
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7. táblázat 
 

A marketingeszközök előnyként való megítélése 

Eszköz Átlag  Szórás  Eszköztípus  
Jó kapcsolat a kulcsfontosságú vevőkkel.  3,91 0,84 

Vevő alapú 
eszközök 

Stabil piaci pozícióból eredő vevői bizalom. 3,70 0,84 
A fogyasztói szolgáltatás magas szintű ellátása.  3,64 0,84 
A vállalat, illetve a márka neve és megítélése. 3,47 0,96 
Költséghatékony termelés.  3,23 0,89 

Belső 
eszközök  

Fejlett költségkontrolling rendszer.  3,04 0,85 
Fejlett marketing információrendszer. 2,80 0,77 
Szabadalmak és licenszek.  2,69 0,89 
Kapcsolat a beszállítókkal.  3,47 0,75 

Elosztási 
csatorna 
eszközei  

Kapcsolatok az elosztási csatornában.  3,14 0,78 
Az elosztás egyedisége.  3,13 0,79 
Kiterjedt elosztási hálózat.  2,97 0,83 
Piaci hozzáférés stratégiai szövetségeken és 
partnerkapcsolatokon keresztül.  

3,20 0,81 

Szövetség 
alapú 

eszközök  

Stratégiai szövetségekkel közös technológia.  3,07 0,80 
Hozzáférés a stratégiai szövetséges know-how-
hoz és menedzsment tapasztalataihoz.  

2,94 0,85 

Hozzáférés a partner pénzügyi forrásaihoz.  2,87 0,77 
Forrás: SAJTOS, 2004 
 

A kutatás eredményei szerint a vállalatok úgy vélik, hogy a vevő alapú eszközök 

terén állnak a legjobban a versenytársaikhoz képest. Ezzel szemben kevésbé érzik 

magukat előnyben a cégek a belső eszközök és a stratégiai szövetségek terén, ahol a 

szabadalmak, licenszek, know-how-k, az információrendszerek és a pénzügyi 

forrásokhoz való hozzáférések tekintetében kedvezőtlenebbül ítélik meg ítélik 

helyzetüket. A pénzügyi erőforrások és az információrendszerek tekintetében 

egyértelműen jelzi a két szám, hogy saját megítélésük szerint nincs előnyük a 

vállalatoknak (SAJTOS, 2004).  

SZABÓ (2009) kutatásaiban 12 területre bontva vizsgálta a hazai kisvállalatok 

marketingtevékenységének színvonalát. Eredményei szerint a KKV-k a piaci 

információszerzés területét elhanyagolják, emellett többségük nem is tartja igazán 

fontosnak azt. Az alkalmazott marketing eszközök köréből az árkialakításhoz, valamint 

az arculat kialakításához használatos faktorokat emeli ki a szerző, mint (relatíve) 

szélesebb körben elfogadott elemek. A marketingtevékenységhez kapcsolódó utólagos 

ellenőrzések és az eredményesség vizsgálata a felmérés szerint a megkérdezettek közel 
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70%-nak esetében teljesen lényegtelen elem. Az írásos marketing terv jelenlétét a 

megkérdezettek 20%-a tartja fontosnak, nem meglepő tehát, hogy a hozzá kapcsolt 

költségvetés meghatározását is szinte teljesen lényegtelen elemnek tartják.  

POLERECZKI és SZABÓ (2005) felmérése a tej és húsipari vállalkozások 

esetében hasonló képet mutat. A kutatás egyértelmű eredménye az, hogy a kis- és 

közepes vállalkozások elhanyagolják a marketing területét, a stratégiai tervezés hiánya 

állapítható meg, aminek fő okaként a forráshiányt jelölték meg a vállalkozások vezetői. 

Eredményeik szerint a vizsgált vállalkozások túlnyomó része nem végez tényleges 

piackutatásokat, piaci információik túlnyomó része az ismeretségi körből származik. A 

vizsgálata alá vont területek pedig jelentős arányban az árszínvonalat fedik le. Az ár és 

az árverseny rendkívüli fontossága több helyen is felbukkant, például a vállalkozások 

túlnyomó többsége véli azt, hogy vevőik leginkább alacsony árakat várnak el tőlük. 

Egyértelmű, hogy a vállalkozók körében megvan az igény a környezet megismerésére, 

de a megfelelő alapismeretek hiányoznak ehhez. Piaci részesedésük megfelel a 

méretüknek, fő tevékenységüket tekintve nem érik el az 5%-ot, kivéve azoknál, akik 

valamilyen speciális piacon vannak jelen. Exporttevékenységük esetlegesnek mondható. 

Marketing ismereteik túlnyomó részt az üzletmenet során szerzett tapasztalatokból 

származnak. A marketingre fordított összegek felhasználásának hatékonyságát jórészt 

nem, vagy ritkán ellenőrzik. Az életciklus elemzések igen szűk körben ismertek, és akik 

végeznek ilyen jellegű vizsgálatokat azok sem készítenek az egyes életciklusokhoz 

kapcsolódó marketing terveket. Termékeik minőségének fogyasztói megítéléséről 

egyértelműen pozitívan vélekednek, viszont ehhez a vélt jó termékminőséghez igen 

kevés esetben kapcsolódik márkanév, amihez a vevők lojálisak lehetnének. Egyértelműen 

az árakat ítélik a legfontosabb versenytényezőnek. Ezek kialakításánál a versenytársak 

hasonló árait veszik elsősorban figyelembe, ami a piaci árverseny erősségét jelzi. A 

kutatás során nem sikerült jellemző csatornatípust meghatározni a vizsgált vállalkozások 

körében, igyekeznek jelen lenni mindenütt. A csatornapolitika alkalmazását nem tekintik 

olyan tényezőnek, ami esetleges versenyelőnyt jelenthetne. A marketingkommunikáció 

túlnyomó részüknél a reklámozást jelenti, illetve egy jelentős rész a személyes eladást 

alkalmazza. Maga a marketing és a reklám közé számos vállalkozás egyenlőségjelet tesz.  

A makro- és mikrokörnyezeti elemek áttekintésével igyekeztünk rámutatni, hogy 

az élelmiszeriparban jelenleg működő kis- és közepes vállalkozások mennyire összetett 

környezetben végzik tevékenységüket.  
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A hazai élelmiszeriparban tevékenykedő kisvállalkozói kör talán kevéssé ismerte 

fel a marketing eszköztárában rejlő lehetőségek kiaknázásának előnyeit. Így van ez 

annak ellenére, hogy MOHÁCSI (1996) már közel másfél évtizede a hazai húságazat 

versenyképességét vizsgálva kiemeli a marketing eszközök javításának fontosságát. 

Rendkívüli jelentőségű lenne a szemléletváltozás ezen a területen, ugyanis jövőbeni 

sikeres termékfejlesztéseik és piaci szereplésük esélyétől fosztják meg magukat. A 8. 

táblázatban megtalálható egyszerű alapelv felismerésével, amely szerint a vállalatok 

saját elképzelései csak a piacról származó korrekt marketinginformációk 

felhasználásával válhatnak sikeressé, hatékonyabbá tehetik az új termékek innovációját 

és a meglévők korszerűsítését.  

 
8. táblázat 

 
Az 1-es és 2-es típusú hibák megjelenése új termékek fejlesztése során 

 A fogyasztói elfogadás az új termékkel 
szemben… 

alacsony magas 

Belső vélekedés 
Tudományos és 

technológiai alapon a 
termék… 

 

sikeres 
1-es típusú hiba 

Indokolatlan 
beruházás 

Lehetőség 

sikertelen Nem lehetőség 
2-es típusú hiba 

A piaci lehetőség 
elvesztése 

Forrás: cf. ELIASHBERG, LILIEN és RAO, 1997; Van TRIJP, 1999 
 

Ezen elgondolás szerint két rizikófaktor különböztethető meg a termékfejlesztés 

stratégiai döntéshozatali mechanizmusában. Az első esetben jelentős erőforrásokat 

fektetnek egy új termékbe, amelynek piaci megjelenése balsikert eredményez (1-es típusú 

hiba). A második esetben egy élelmiszer iránti lappangó igény már létezik, de az új 

termék kifejlesztésének gondolata érdemtelenül háttérbe van szorítva, vagy átsiklottak 

felette. Még ha a vállalatok ennek nincsenek is mindig tudatában, ezeket az ötleteket 

kihagyott lehetőségként vagy piaci lehetőség elmulasztásaként értékelhetjük (2-es típusú 

hiba) (VAN KLEEF et. al., 2002). A vállalkozásoknak tehát fel kell ismerniük a 

marketinginformációk értékét, azokat megfelelő módon be kell építeniük a vállalati 

stratégia, valamint a terméktervezés folyamatába, hogy maximalizálják jövőbeni sikereik 

esélyét.  
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2.4. A vizsgált vállalkozások működését befolyásoló ágazati folyamatok 
 

A tejszektorban működő kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának 

vizsgálatához két alapvető kérdést érdemes tisztáznunk. Az első, hogy jelenleg 

hazánkban a tej és tejtermékek piacán milyen jellegű fogyasztási tendenciák uralkodnak. 

Ennek ismerete alapot szolgáltat a stratégiák irányának megítéléséhez, vagyis annak a 

kérdésnek a megválaszolásához, hogy a vizsgált KKV-k a fogyasztási tendenciákkal 

összhangban tervezik-e tevékenységüket? A másik terület a vállalkozásokon belül a 

marketing, mint eszköz – esetlegesen mint vállalatirányítási filozófia – jelenlétének 

vizsgálata. Amennyiben tisztában vagyunk azzal, hogy milyen szinten képesek ezen 

vállalkozások megérteni a „fogyasztó hangját”, illetve felismerni a viselkedésükben 

bekövetkező változásokat, megérthetjük az eltérés okát az ideális és a tényleges stratégiai 

lépések között. Az első terület vizsgálatának érdekében jelen fejezetben áttekintem a két 

vizsgált ágazat főbb piaci és fogyasztási tendenciáit.  

 
2.4.1.  A hazai tejfogyasztás és -vásárlás főbb trendjei 
 

A 9. táblázat adatai szerint hazánkban a folyadéktej-féleségek, valamint a vaj vezetik a 

fogyasztás gyakorisága szerinti listát. Itt érdemes megjegyezni, hogy a megkérdezések 

során a válaszadók a vaj és margarin kategóriákat következetesen egy kalap alá veszik. 

Ennek következtében a vaj vezető szerepéhez nagy mértékben hozzájárul azoknak a 

fogyasztóknak a tábora, akik margarint fogyasztanak abban a hiszemben, hogy az vaj.  

Ezeket az érlelt sajtok, a vajkrémek, illetve a gyümölcsjoghurtok követik. A 

középmezőnyben a fermentált termékek a magas hozzáadott értékű kategóriákkal 

keveredve helyezkednek el, míg a végén a túró, a natúrjoghurt és a jégkrémek 

találhatóak.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

9. táblázat 
 
A tejtermékek fogyasztási gyakorisága a hazai lakosság körében 2005-ben (n=1000) 

Termékcsoport  Fogyasztási alkalmak száma (nap/év)  
Folyadéktej (zacskós) 170,2 
Vaj  154,5 
Folyadéktej (dobozos) 144,5 
Érlelt sajtok  121,5 
Vajkrém  104,5 
Gyümölcsjoghurtok    99,4 
Tejföl    91,3 
Tejdesszert    81,4 
Ömlesztett sajtok   55,6 
Tejpor    50,6 
Kefír    46,0 
Ízesített tejtermékek    45,2 
Tejszín    37,8 
Túró    33,2 
Natúrjoghurt    26,8 
Jégkrém    25,6 

Forrás: HUSZKA, 2005 
 

A kedveltséget egy egytől ötig terjedő skálán vizsgálva (1: egyáltalán nem 

kedvelem, 5: teljes mértékben kedvelem) ugyanezen kutatás szerint a sorrend a legtöbb 

termék esetében megfordul (10. táblázat). 

Az érlelt sajtokat kedvelik leginkább a hazai fogyasztók, amit a tejföl, a jégkrém, a 

tejdesszertek, valamint a gyümölcsjoghurt követnek, tehát az alapvetően magas 

hozzáadott értéket képviselő, „élvezeti cikkek”. A fogyasztók által felállított sorrendben 

hátrafelé haladva egyre inkább a hazai konyha hideg, illetve meleg ételeinek az 

alapanyagai kerülnek előtérbe.  
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10. táblázat 
 

A tejtermékek kedveltsége a hazai lakosság körében 2005-ben (n=987) 

Termékcsoport  Kedveltség (átlag) 
Érlelt sajtok 4,49 
Tejföl  4,16 
Jégkrém  4,03 
Tejdesszert  4,03 
Gyümölcsjoghurt  4,02 
Túró  3,97 
Ömlesztett sajtok  3,90 
Vajkrém  3,69 
Folyadék tej (dobozos)  3,60 
Vaj  3,57 
Tejszín  3,56 
Folyadék tej (zacskós)  3,54 
Ízesített tejtermék  3,25 
Kefír  3,13 
Natúrjoghurt  2,56 
Tejpor  2,06 

Forrás: HUSZKA, 2005 
 

Abban az esetben, ha egy pillanatfelvétel helyett idősorokat vizsgálunk, akkor jól 

látható (11. táblázat), hogy a kialakult fogyasztási struktúra az elmúlt években 

végbemenő jelentős átalakulások eredménye. Hazánkban is egyre inkább előtérbe 

kerülnek a magas hozzáadott értékű tejtermékek, illetve alacsonyabb feldolgozottsági 

fokú társaik háttérbe szorulnak, és ez a tendencia megegyezik a nemzetközi 

fogyasztásban tapasztaltakkal (SZAKÁLY, 2006; SZAKÁLY, 2007).  

 
11. táblázat 

 
Az egy főre eső átlagos tejtermék-fogyasztás a főbb termékkategóriák tekintetében 

Magyarországon (kg/fő/év) 

Termékkategória 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Folyadéktej  81,6 81,0 77,0 74,2 72,4 58,6* 56,9* 53,8* 
Tejitalok és 
fermentált termékek 
(joghurttal) 11,5 11,9 14,3 15,4 19,2 

- - - 

Vaj    0,6   0,7   0,6   0,6   0,9 1,1** 1,1** 1,1** 
Sajt    8,7   8,9   8,8   9,0 10,0 - - - 
Forrás: 2005-ig: IDF Bulletin, 409/2006; 2006-tól: KSH Tájékoztatási adatbázis 
*liter; **: vaj és margarin együttesen – kg 
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2.4.2. Piaci versenystruktúra 
 

A marketingszemlélet kedvezőtlen szintje mellett tovább gyengíti a tejiparban működő 

kisvállalkozások helyzetét a szektor méretstruktúrájának alakulása. A koncentráció a 

feldolgozó vállalatok nagy száma ellenére viszonylag magas, a felvásárlás alapján 

számítva a legnagyobb cég kb. 30%-ot, az öt legnagyobb cég kb. 63%-ot, a tíz 

legnagyobb cég összesen kb. 81%-ot képvisel. Az elmúlt években a nagyvállalatok 

erősödtek, a kicsik pedig tovább zsugorodtak. Az EU régi tagállamaiban erősebb 

koncentráció, és jóval nagyobb üzemméretek jellemzik a tejfeldolgozó ipart (VÁGÓ, 

2008).  

A tejfeldolgozás piaci versenystruktúrájának jellemzőit vizsgálta LEHOTA (2004). 

Kutatásai alátámasztják a koncentráció fokának emelkedését, ugyanakkor 

termékcsoportonként eltérőnek találta azt (12. táblázat).  
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12. táblázat 

 
A piaci versenystruktúra jellemzői a tejszektorban termékkategóriánként 

Tulajdonság Pasztőrözött és 
ultrapasztőrözöt
t tej 

Ízesített 
tejtermék 

Savanyú 
tejtermék 

Túró és 
túrókrém 

Natúr és 
ömlesztett 
sajt 

Vaj, vajkrém Porított és 
sűrített 
tejtermék 

Piaci koncentráció Erős Nagyon 
erős 

Erős Fehér 
túró: 
gyenge; 
ízesített: 
nagyon 
erős 

Erős/nagyon 
erős 

Erős/nagyon erős Közepes/nagyon 
erős 

Versenystruktúra típusa Oligopolisztikus 
Termékdifferenciáltság foka Kicsi Nagy Közepes Közepes Nagy Közepes Kicsi 
Belépési korlátok Közepes Nagy Közepes Közepes Nagy Közepes Nagy 
Kilépési korlátok Közepes Közepes Közepes Közepes Nagy Közepes Nagy 
Információellátottság Jó 
Szereplők hatása az árakra Közepes 
Kölcsönös függőség elismerése Közepes 
Alternatív stratégiaválasztás 
lehetősége 

Közepes 

Forrás: LEHOTA, 2004 
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Eredményei alapján a hazai tejfeldolgozásban működő KKV-k egy koncentrált, 

tipikusan oligopol piacon kell, hogy végezzék tevékenységüket, ahol mind a belépési, 

mind a kilépési korlátok viszonylag magasak. Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy 2004 óta 

a KKV-k számára kedvezőtlen változások (koncentráció foka, termékdifferenciáltság, 

termékek száma, stb.) egyre erőteljesebben mutatkoznak.  
 

2.4.3.  Költségszerkezet, árak 
 

A kutatás peremfeltételei közül negyedik figyelembe veendő szempontként a 

vállalkozások eltérő méretéből adódó költségszerkezet, illetve árérvényesítő képesség 

mutatkozik. VÁGÓ (2008) kutatásában a hazai tejfeldolgozó vállalkozásokat három fő 

csoportba sorolta:  

 A legnagyobb feldolgozók, széles termékpalettával (1. csoport); 

 Specializált, közepes méretű feldolgozók (2. csoport); 

 Kisebb méretű, standard termékeket gyártók (3. csoport). 
 

A három csoport tekintetében jelentős eltéréseket tapasztalt az alapanyag 

felvásárlási ára, illetve a késztermékek értékesítési árai között, amit a 13. táblázat foglal 

össze.  
 

13. táblázat 
 

A különböző kategóriákba sorolt tejfeldolgozó vállalatok fontosabb értékesítési 

adatai 

Év Megnevezés 1. 
csoport 

2. 
csoport 

3. 
csoport 

2005 

Nyerstej felvásárolt mennyiség (1000 kg) 863.774 293.108 161.749 
Nyerstej felvásárlási ár (Ft/kg)   62,9     63,6   61,1 
2,8%-os dobozos tej értékesítési ára (Ft/l) 107,5   131,4 111,5 
Trappista sajt értékesítési ára (Ft/kg) 833,3   824,3 840,8 
Tejföl értékesítési ára (Ft/kg) 276,2   397,5 263,5 
Vaj értékesítési ára (Ft/kg) 910,8 1064,3 921,1 

2006 

Nyerstej felvásárolt mennyiség (1000 kg) 733.576 298.178 130.886 
Nyerstej felvásárlási ár (Ft/kg)   62,7     62,9   60,1 
2,8%-os dobozos tej értékesítési ára (Ft/l) 112,9    142,7 109,1 
Trappista sajt értékesítési ára (Ft/kg) 895,0   829,7 934,3 
Tejföl értékesítési ára (Ft/kg) 294,2   409,5 268,7 
Vaj értékesítési ára (Ft/kg) 940,3 1213,6 949,1 

Forrás: VÁGÓ, 2008 
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A vizsgálat tárgyát képező kis- (3. csoport) és közepes (2. csoport) vállalkozások a 

következő eltéréseket mutatták. A közepes feldolgozók fizették a legmagasabb 

felvásárlási árat az alapanyagért, ugyanakkor magas hozzáadott értéket képviselő 

termékeikben ezen többletet érvényesíteni is tudták. A legkisebbek fizettek a 

legkevesebbet az alapanyagért, ugyanakkor viszonylag magas áraik az alacsonyabb 

költséghatékonyságot tükrözik, mivel palettájukon kevesebb a magas 

továbbfeldolgozottsági szintet képviselő termékek aránya.  
 

2.4.4.  A hazai húsfogyasztás és -vásárlás főbb trendjei 
 
Mivel az egyes húsipari termékek vásárlásának és fogyasztásának alakulásáról 

viszonylag kevés rendelkezésre álló információ lelhető fel, ezért a KE - GTK Marketing 

és Kereskedelem Tanszékén 2008. október és november hónapjában 500 fős országos 

reprezentatív kérdőíves felmérést végeztünk azok megismerése érdekében (SZAKÁLY 

és mtsai, 2008c).  

A felmérés során öt városban (Budapest, Szeged, Debrecen, Szombathely, 

Kaposvár) kérdeztük meg a fogyasztókat személyes interjúk formájában a megkérdezett 

lakhelyén.  

A vizsgálat eredményei szerint a baromfihús vezeti a kedveltségi listát, ahogyan azt 

a 14. táblázat tartalmazza (1: leginkább kedvelem, 5: legkevésbé kedvelem).  
 

14. táblázat 
 

Az egyes húsfélék kedveltsége 

Hústípus N Átlag Szórás 
Baromfihús 492 1,61 0,809 
Sertéshús 493 2,09 0,879 
Marhahús 473 2,61 0,844 
Hal 130 3,16 0,888 
Nyúlhús     9 3,22 0,833 
Bárányhús   17 3,41 0,939 
Vadhús   71 3,44 0,937 

Forrás: SZAKÁLY és mtsai, 2008c 
 
A baromfit a sertés, a marha, a hal, valamint a nyúlhús követi. A kedveltségi lista 

végén a bárány és a különböző vadhúsok szerepelnek.  

A sorrend hasonló, ha a teljes fogyasztásból elfoglalt részesedést vizsgáljuk, azzal 

a különbséggel, hogy a bárányhús megelőzi a nyúlhús fogyasztását.  
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Amennyiben a húsfélék egy főre jutó éves fogyasztásának hosszabb idősorait 

vizsgáljuk (15. táblázat) országos statisztikai adatbázisok alapján, azt láthatjuk, hogy a 

kedveltségben megmutatkozó sorrend jelentős hasonlóságot mutat.  
 

15. táblázat 
 

Egyes húsféleségek és készítményeik egy főre jutó évi fogyasztása 2002 és 2007 

között (a 2002-es év csökkenő sorrendjében; kg) 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Baromfihús 21,4 20,1 18,4 19,0 18,4 17,7 
Sertéshús 17,2 17,0 16,2 17,0 17,0 16,8 
Szalámi, szárazkolbász, sonka   6,0   5,4   6,3   6,4   6,4   6,6 
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb 
hús, belsőség   2,5 2,2   2,9   3,1   3,1   3,4 
Hal   1,4   1,5   1,4   1,4   1,4   1,3 
Marha- és borjúhús   1,1   1,2   1,1   1,1   1,0   1,1 
Halkonzerv   0,3   0,3   0,3   0,4   0,4   0,3 
Egyéb hentesáru, húskonzerv 12,6 11,9 12,0 12,0 11,9 11,8 
Összesen 62,5 59,6 58,6 60,4 59,6 59,0 

Forrás: KSH, 2009 
 
A továbbiakban a sertéshús, mint a legnépszerűbb vöröshús és készítményeinek 

fogyasztási gyakoriságát vizsgáltuk (16. táblázat). Jól látható, hogy a parizerfélék, az 

egyéb felvágottak és a kolbászok vezetik a sort, amit a sonkaféleségek, virslik, májasok, 

szalonnák, füstölt-főtt húsok és a fagyasztott termékek követnek.  
 

16. táblázat 
 

Az egyes sertéshús alapú termékcsoportok fogyasztási gyakoriságának egymáshoz 

viszonyított sorrendje 

Termékcsoport N Átlag Szórás 
Parizer, párizsi 439 3,29 1,348 
Egyéb felvágottak 468 3,26 1,205 
Kolbászok, szalámik 488 3,09 1,128 
Sonkaféleségek 479 2,92 1,172 
Virslifélék 464 2,70 1,041 
(Kenő)májasok 449 2,60 1,054 
Szalonnaféleségek 446 2,39 1,190 
Füstölt-főtt húsok 466 2,34 1,096 
Mélyhűtött termékek 378 2,17 1,153 

Forrás: SZAKÁLY és mtsai, 2008c 
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Ezzel szemben a kedveltség egészen eltérő sorrendet mutat. A sonkaféleségek, a 

kolbászok és a füstölt-főtt húsok jelentősen megelőzik a dobogóról jelen esetben 

lecsúszó virsliféléket, májasokat, egyéb felvágottakat, szalonnaféleségeket, a parizereket 

és a mélyhűtött termékeket (17. táblázat).  

 
17. táblázat 

 
Az egyes sertéshús alapú termékcsoportok kedveltsége a megkérdezettek szerint 

Termékcsoport N Átlag Szórás 
Sonkaféleségek 490 4,05 1,019 
Kolbászok, szalámik 492 3,79 1,084 
Füstölt-főtt húsok 492 3,47 1,210 
Virslifélék 492 3,34 1,148 
(Kenő)májasok 492 3,31 1,270 
Egyéb felvágottak 490 3,16 1,060 
Szalonnaféleségek 491 3,16 1,353 
Parizer, párizsi 491 3,00 1,307 
Mélyhűtött termékek 489 2,42 1,261 

Forrás: SZAKÁLY és mtsai, 2008c 
 
Az eredményekből megállapítható tehát, hogy a hazai piacon a húságazatnak a 

fehérhúsok előtérbe kerülésével, illetve a vörös húsokon belül a parizer, felvágott, 

kolbász hármasának előretörésével kell számolnia.  

A vörös hús megítélése az elmúlt években fokozatosan romlott, köszönhetően az azt 

övező negatív híreknek, élelmiszerbotrányoknak. Ezzel szemben a baromfihúsok 

kedveltsége emelkedik, megítélésük javul, amelyben nagy szerepe van az ágazat sikeres 

közösségi marketing aktivitásának. Tetten érhető ez abban, hogy kevésbé „tipikus” női 

élelmiszerként azonosított a termékkör, egyre több férfias tulajdonság is felfedezhető az 

imázstényezői között, és bevallottan több férfi fogyasztja szívesen, mint néhány évvel 

ezelőtt. Gondoljunk itt a Baromfi Terméktanács által reklámarcként felhasznált Fekete 

László, vagy Benke Laci bácsi hatására a termék férfiasságának erősödésében.  

 

2.5. A marketing szerepe a vállalati szervezeten belül 
 

A marketingről való gondolkodás kezdete az 1800-as évek elejére tehető, a klasszikus és 

neoklasszikus közgazdaságtan kialakulásával egy időben (VARGO és LUSCH, 2004), 

ugyanakkor határozott formában a marketingkoncepció kidolgozásával került előtérbe 

(SAJTOS, 2004). Erre az 1950-es években került sor (DRUCKER, 1955; LEVITT, 1960; 
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McKITTERICK, 1957). Ebben az időszakban a funkcionális szemléletmód dominált 

(BORSCH, 1957; McKITTERICK, 1957), ami meghatározta a marketing definícióját is. 

Az Amerikai Marketing Szövetség a következőkben foglalta össze a fogalmat: 

gondolatok, áruk és szolgáltatások árazási, kommunikációs és disztribúciós 

tevékenységének tervezési és megvalósítási folyamata, annak érdekében, hogy létrejöjjön 

a csere és kielégítse a szervezeti célokat (AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 

1985). A marketing-mix elemek kombinálásának tehát az a célja, hogy választ adjon a 

piaci környezet kihívásaira, ahol elsődleges szerepet kap a vevői igények 

figyelembevétele, amelynek eredménye a pénzügyi siker (WEBSTER, 1992).  

A marketing funkcionális megközelítésén alapuló kutatások közül VORHIES és 

YARBOROUGH (1998) a piackutatás, a termékfejlesztés, az árazás, az elosztás, a 

kommunikáció valamint a menedzsment funkciót hangsúlyozza. Emellett különböző 

területeken végzett hazai kutatások is alátámasztják a marketing jelenőségének 

felértékelődését (BARTÓK, 2001; CHIKÁN, 1997; BERÁCS és KOLOS, 1994; 

JUHÁSZ, 2001). DEMETER (2002) felmérése szerint a marketing az értékesítéssel és a 

műszaki fejlesztéssel együtt a vállalati irányító funkciók között található. CHIKÁN és 

CZAKÓ (2002) ugyanakkor kifejtik, hogy az elmúlt években erősödött a marketing 

vállalaton belüli pozíciója, ugyanakkor jelentősen elmarad a nyugati országokban 

tapasztalható szinttől. ACHROL és KOTLER (1999) eredményei szerint ezen tendencia 

természetesnek tekinthető, hiszen írásukban az erős versenyfeltételek között tevékenykedő 

vállalkozások intenzívebb marketingorientációjára hívják fel a figyelmet, tehát a 

versenynek kitett vállalkozások egyre inkább stratégiai eszközként tekintenek a 

marketingre. Azt mondhatjuk tehát, hogy hazánkban a verseny erősödésével a 

marketingorientáció erősödése várható.  

A CZAKÓ, LESI és PECZE (2002) által 1996 és 1999 között végzett kutatás 

eredményei szerint a hazánkban működő vállalkozásokat befolyásoló tényezők közül a 

fogyasztókkal kialakított jó viszony, illetve a versenytársak bizonyultak a 

legfontosabbnak. Egyúttal a hazai cégek úgy vélik, hogy versenytársaiknál 

eredményesebbek a rugalmas vevőkiszolgálás, a termékminőség valamint a 

vevőkapcsolatok területén. Emellett ugyanakkor kevés figyelmet fordítanak a 

szolgáltatási színvonalra és a fogyasztói elégedettség vizsgálatára, helyette inkább az ár 

kerül előtérbe (DEMETER, 2002). Ennek megfelelően elsődleges javítandó területnek a 

költséghatékonyságot, majd a termékminőséget vélik (WIMMER, 2002), amit a 
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jövedelmezőség, a versenyképes árak, valamint a vevőigények rugalmas kielégítése 

követ (CZAKÓ, LESI és PECZE, 2002). Nemzetközi kitekintésben megállapíthatjuk, 

hogy az angol vállalkozások határozottan jobbak a fogyasztóközelség és a márkázás 

területén, míg hazánkban az ár és a termék kerül középpontba (BERÁCS és HOOLEY, 

2002). Ez részben azzal magyarázható, hogy a hazai vállalkozások a költségcsökkentés 

és a hatékonyságnövelés mentén rövidtávú stratégiai célokat követnek (BERÁCS, 

AGÁRDI és KOLOS, 1997).  

A marketing előbbiekben ismertetett jellemzői mellett egyre több kritikus hang 

jelenik meg annak vállalaton belül betöltött szerepére vonatkozóan. BRADY és DAVIS 

(1993) úgy fogalmaz, hogy „egy malomkő a vállalatok nyaka körül”, aminek 

szükségességéről, létjogosultságáról kevésbé vannak meggyőződve. Emellett hazánkban 

a marketingfunkció névlegesen van jelen, önálló osztályként vagy funkcióként elvétve 

jelenik meg (BERÁCS, AGÁRDI és KOLOS, 1997; BERÁCS és KOLOS, 1993), ami a 

kis- és közepes vállalkozások esetében még markánsabban jelentkezik. Ezen 

gondolkodással párhuzamosan azokban az esetekben, ahol megjelenik az önálló 

szervezet, ott is operatív tényezőként számolnak a marketinggel, nem stratégiai elemként 

(HOOLEY, SAUNDERS és PIERCY, 2004). A másik esetben a marketinget „mindenki” 

végzi, vagyis nincs önálló szervezet. Ezzel kapcsolatban HOOLEY, SAUNDERS és 

PIERCY (2004) megfogalmazzák kételyüket, amely szerint, ha a marketing mindenki 

feladata, akkor igazából senkié. Ennek megfelelően a marketing – mivel az funkcióként 

és stratégiaként, valamint kultúraként is értelmezhető – nem képes „átitatni” a szervezet 

gondolkodását. Az első esetben azért, mert önálló szervezet esetén a marketingosztályon 

kívül mindenki a saját célját követheti attól függetlenül (KING, 1985). A másik esetben a 

gazdátlan marketingfunkció a napi rutin során esetleges tevékenységgé szűkül. SHETH 

és SISODIA (1995) kifejtik azon véleményüket, amely szerint a marketingtevékenység 

végzése nem jelenti egyértelműen marketingosztály létét a szervezeten belül. Ezen 

tényezőknek köszönhetően a marketing a vállalati szervezeten belül az egyik 

legnehezebben meghatározható funkcióvá vált (WEBSTER, 1997).  

A bemutatott kritikákat beépítve a marketing szerepe a vállalaton belül változáson 

ment keresztül. Funkcionális területből az egyes osztályok között integráló, koordináló 

szerepet betöltő tevékenységgé nőtte ki magát, és átnyúlik a funkcionális szervezeti 

határokon (ACHROL, 1990). Ez az átalakulás a marketing szervezeti kultúra jellegéből 

adódik, és ez a szerep (keresztfunkcionalitás, koordináció) igazolja a marketing központi 
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feladatait (NARVER és SLATER, 1990). Ezen átalakulási folyamat eredményeként 

alakult ki a piacorientáció (VARGO és LUSCH, 2004), amelyben a marketing már nem 

funkció, hanem vállalatirányítási filozófia és gondolkodásmód (BAKER, 2000).  

Az 1980-as évekre a marketing funkcionális megközelítése jelentősen átalakult és 

egyre inkább stratégiai jelentőségű területté nőtte ki magát, ami áthatja a vállalat egészét 

(BAUER, BERÁCS és KOLOS, 2001; KOTLER, 1991). Kisvállalati szempontból 

megjegyzendő, hogy a marketing, mint önálló vállalati funkció kialakulása a vállalati 

méret növekedésével mutat összefüggést (APPIAH-ADU és SINGH, 1997; WEBSTER, 

1995). Nemzetközi viszonylatban a vállalati méret növekedése kedvező hatású a 

piacorientáció fokára az önálló marketingszervezetnek köszönhetően (LAI et al., 1992). 

Hazánkban ezzel szemben a nagyobb vállalatok is inkább értékesítés- és 

termelésorientáltak (BERÁCS és KOLOS, 1994).  

Ezen átalakulás hatással volt a marketing fogalmára is. A piacorientált 

megközelítés szerint a marketing – tágabb értelemben – a vállalat egészére kiterjedő, a 

vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó filozófia, szemléletmód, amely megvalósítása a 

vállalati felső vezetés feladata, oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek 

integrációjában a marketingszempontok domináljanak (BAUER és BERÁCS, 1998). 

 

2.5.1. A KKV-k által végezhető marketingtevékenység meghatározása 
 

Napjaink kis- és közepes vállalkozásai (KKV-k) egy rendkívül dinamikusan változó 

környezetben kell, hogy végezzék tevékenységüket, amely környezetben mind globális, 

mind hazai szinten olyan trendek jelennek meg, amelyek jelentős kihívások elé állítják 

őket. Az olyan világszinten zajló átalakulások, mint a globalizáció, a fogyasztók egyre 

tudatosabbá válása, az erősödő verseny valamint a hazánkban tapasztalható import 

élelmiszeripari-termék dömping karöltve a rendkívül kiszámíthatatlan 

gazdaságpolitikával, a fogyasztók jelentős részének rendkívüli árérzékenységével az 

élelmiszerek esetében (is) azt eredményezte, hogy a vállalkozói szemlélet, 

gondolkodásmód szükségszerű átalakulásának korszakába léptünk. Ebben az időszakban 

a vállalkozások vezetői meg kell, hogy őrizzék a korábban is magas szakmai ismeretüket 

az általuk végzett területen (zöldség-, gyümölcs-, tej-, hús-, stb. feldolgozás), ugyanakkor 

olyan új ismeretek elsajátítása válik szükségesé, amelyek hatékony eszközt jelenthetnek 

a fogyasztókért folytatott egyre hevesebb küzdelemben. Fel kell ismerniük a fogyasztó 
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hangját, annak véleménye, elvárása szerint kialakítani a termékeiket és a lehető 

legkönnyebben elérhetővé tenni, ugyanakkor mindezt megfelelő módon 

kommunikálniuk is kell.  

Ezen tevékenység hatékony végzésének eszközrendszere a marketing, amelynek 

megítélése a KKV-k körében hazai felmérések szerint rendkívül ellentmondásos 

(JÓZSA, 2004; POLERECZKI és SZABÓ, 2005; SZABÓ, 2009, KAPRONCZAI, 

2009). Ennek elsődleges oka, hogy rendkívül kevés ismerettel rendelkeznek erről a 

területről, és sokszor ezen hiányos vagy téves információk alapján értékelik annak 

szerepét, jelentőségét. JÓZSA 2004-es felmérése szerint a legáltalánosabban elterjedt 

nézet az, hogy a marketing egyenlő a reklámmal, és a marketinget afféle „divatnak” 

tekintik, ami ahogy jött, úgy el is fog múlni. Másik fő okként a korábbi negatív 

tapasztalatok mutatkoznak. A megfelelő ismeretek nélkül végzett marketingtevékenység 

annak komplexitásából és alapvetően hosszútávú jellegéből adódóan nem hozhat 

megfelelő sikert néhány hónapos időtartam alatt. Ehhez hozzájárult a hazánkban is 

gombamód szaporodó marketing tanácsadó cégek sokszor igen felületes szakmaisága, 

amelyek szolgáltatásait igénybe véve legtöbbször csalódniuk kellett.  

Szintén jelentős, a kisebb vállalkozások marketingorientációjának ellenében ható 

tényező, amit MOLNÁR (2003) felmérése jól bemutat. Eszerint minél nagyobb a vállalat 

(forgalmi adatok alapján) annál jellemzőbb, hogy:  

 A fogyasztókat azon a területen célozzák meg, ahol versenyelőnyük van. 

 A fogyasztói igényeket rendszeresen mérik. 

 Erőteljes promóciós tevékenységet folytatnak. 

 Reklámkiadásaikat évente növelik. 

 A gyártási kapacitásokat igyekszenek minél jobban kihasználni. 

 Egy éven belül végeznek termelékenységfokozó beruházásokat. 

 A vállalati kommunikáció fontos része a vállalat weboldala. 

 A stratégiai döntéshozatalt tanácsadó cégek segítik. 

 

Jól látható, hogy a vállalatok növekedésével egyre inkább előtérbe kerül a 

tényleges piaci információkon alapuló, szakértők véleményét is bevonó döntéshozatal. A 

KKV-k jelenlegi vállalati kultúrájának ez kevéssé képezi a részét, ami pedig a hatékony 

marketingtevékenységhez elengedhetetlen.  
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A kisvállalkozások tipikus jellemzője, a családi tulajdonlás, szintén olyan elem, 

amely sok esetben akadályát jelenti a pozitív irányú átalakulásoknak. A formális 

(családi) hatalmi rendszer révén „gyenge” vezetők „erős” beosztottakat nyom(hat)nak el. 

A konfliktusok, a hatalmi harcok nap mint nap jelentkeznek, de mivel a családi vezetés 

igen kemény, szinte feltörhetetlen dió, ezért a legtöbb esetben nem hozhatnak változást a 

vezetésben, nem segíthetik elő, hogy a „legerősebbek” kerüljenek a vezető posztokra. A 

hatalom birtokosai, azaz a családtagok a formális hatalmi rendszerrel (a vállalatnál 

betöltött pozíciójuk, érdekérvényesítési privilégiumuk konzerválásával) sokszor 

meggátolják a pozitív irányú, stratégiai jelentőségű változásokat (TAKÁCS, 1996).  

Ezzel egyidőben a vállalkozások megérezték a változás szükségességét. Egyre több 

olyan élelmiszeripari vállalattal találkozhatunk, amelynek menedzsmentje megtette az 

első lépéseket a piacorientált és fogyasztóorientált gondolkodásmód irányába történő 

váltás felé. Gondoljunk a Gyermely, a Fornetti vagy a Fonyódi márkanevek piaci 

sikerére, amelyek az elmúlt évtizedben a kisvállalati szintről sikeresen továbbléptek, és 

ma már a hazai és nemzetközi piacokon is komoly sikereket érnek el.  

Azon vállalkozások aránya azonban, akik a marketinget megfelelő helyen kezelik 

vállalati céljaik elérésében és képesek megalkotni, valamint konzekvensen megvalósítani 

egy megfelelő marketing stratégiát, igen alacsony a KKV szektoron belül. Korábbi 2005-

ben végzett felmérésünk szerint az élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozások 

mindössze 5%-a végez tényleges piackutatási tevékenységet és ez alapján 

marketingtervet. Ezek a vállalkozások nevezhetők – az újdonság iránti fogyasztói 

reagálás tipizálásának mintájára – a vállalati marketing szemlélet innovátorainak. Ők 

azok, akik felismerték, hogy termékeik kialakításában az elsődleges szempont a 

fogyasztó értékítélete kell, hogy legyen, és vállalati szemléletüket is ehhez igazították.  

Nem szabad azonban elfelednünk: a kisvállalkozások marketing tevékenysége nem 

jelent egyet a nagyvállalati marketinggel, azzal a különbséggel, hogy ezt „kicsiben” 

végzik. A KKV szektor marketingbüdzséjének szűkössége azt eredményezte, hogy a 

teljes marketing eszköztárból csak azon elemek használhatóak fel, amelyek relatív 

olcsóságuk mellett hatékonyan tudnak működni. Ezen eszközöket összefoglalóan 

kisvállalati marketingnek, vagy gerillamarketingnek nevezhetjük. REKETTYE (2007) 

szerint a kisvállalati marketing tervezés során az alábbi főbb kérdések hatékony 

megválaszolására kell törekedni:  
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 Kik lesznek a vevői? 

 Ezek a vevők a terméket vagy szolgáltatást annak milyen tulajdonságai miatt 

lesznek hajlandók megvásárolni? 

 Milyen áron lehet a kínálatot a vevők számára értékesíteni? 

 Hogyan kell és lehet ezeket a potenciális vevőket tájékoztatni? 

 Milyen úton tudja eljuttatni termékét a vevőhöz? 

 Miképpen lehet ezekkel a vevőkkel kommunikálni? 

Látható tehát, hogy amikor kisvállalati marketinget említünk, akkor a 

marketingeszközök egy korlátozott csoportját értjük alatta, amelyek egy speciális 

szempontok szerint kialakított célrendszer elérését segítik. Ennek elhelyezkedése a 

vállalati méret és a termékdifferenciáltság fokának relációjában a 18. táblázatban látható.  

 

18. táblázat  
 

Az agrármarketing lehetőségei és típusai 

Gazdálkodó egység  
mérete  

Termékdifferenciáltság foka  
Csekély  Nagyfokú  

Kicsi Korlátozott  
marketing 

Piaci résre irányuló 
marketing  

Nagy  Ár- és elosztásorientált 
marketing 

Teljes  
marketing 

Forrás: MEULENBERG, 1986 
 

Az élelmiszeriparban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások túlnyomó 

többsége korlátozott marketinglehetőségekkel bír, az alacsony piaci részarány nem teszi 

lehetővé számukra az önálló termékfejlesztést, a kereslet-kínálat és az ár befolyásolását, 

a csatorna szereplőinek magatartás-alakítását, valamint az eladásösztönzés széles körű 

alkalmazását. Az ár- és elosztás orientált marketingre jó példa az élelmiszer 

alapanyagok (hús, tej) marketingje. A piaci résre alapozott marketinget általában kicsi, 

magasan feldolgozott termékekkel rendelkező vállalatok folytathatják. A teljes 

marketingre a nagy piaci részaránnyal és magasan feldolgozott termékekkel rendelkező 

vállalatok képesek (LEHOTA, TOMCSÁNYI, 1994). 

A marketingtevékenység jelenlegi viszonylag alacsony elismertsége mellett 

azonban már jelen vannak a pozitív változás lehetőségét magukban hordozó tendenciák. 

A 19. táblázat kiemelt sorait megvizsgálva megállapítható, hogy a vállalkozások vezetői 
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a siker szempontjából számos olyan kulcstényezőt fogalmaztak meg, amelyek hatékony 

végzéséhez elengedhetetlen a marketingszemlélet fejlődése.  

Ebben a folyamatban azonban – kevés kivételtől eltekintve – a legnagyobb 

motiváló erő a piac kényszerítő ereje lehet (ÉDER, 2007).  

A kisvállalati marketing jelenlegi helyzetét összefoglaló rövid bevezetőt követően 

azt mondhatjuk, hogy a vizsgálati körbe került vállalkozások esetében a marketing 

megítélése rendkívül ellentmondásos. Jellemzően nem képvisel semmilyen súlyt a cégek 

tevékenységében, fontosságát egyértelműen hátrasorolják, illetve annak eszközeit, 

működését nem igazán tudják értelmezni. Megjelenik ugyanakkor egy látens igény a 

marketing iránt, ami a marketinggel kapcsolatos tevékenységek bővítése iránti 

fogékonyságban mutatkozik meg.  

 
19. táblázat  

 
A KKV-k által meghatározott főbb sikertényezők 

Főbb sikertényező 

Magas (5) egyetértési szint 
aránya  

külföldi hazai 
tulajdonú cégeknél 

Az ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása 39,3 44,8 
Új piacok meghódítása 26,2 26,3 
Nemzetközi minőségbiztosítás bevezetése  31,1 24,3 
Egyedi piacok kialakítása 13,1 16,2 
Új termék, szolgáltatás bevezetése  21,3 15,1 
A munkavállalók szakképzettségének növelése    9,8 13,7 
Korszerű információs rendszer bevezetése  13,1 12,9 
Új technológia kifejlesztése    8,2 11,7 
Kooperáció kiépítése  13,1 11,5 
Szolgáltatás nyújtása  16,4 10,3 
Exportpiacok feltárása 11,5   8,1 
Forrás: NYERS és SZABÓ, 2003 
 
2.5.2. A niche marketing, mint lehetséges stratégiai irány a KKV-k számára 

 

A niche nem más, mint a vállalkozás céljainak figyelembevételével kialakított, a 

cég számára lényeges – alapos megfontolás után kiválasztott – tulajdonságok 

szempontjából erősen homogén, jól elkülönített (a többiektől jól elhatárolható), éppen 

megfelelő (a költségek felett már profitot hozó) méretű, a vállalkozás számára 

hozzáférhető ügyfélkör, illetve piacrész (TEVRIK, MAARTEN, 1994). A későbbiekben 
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bemutatásra kerülő eredményeink szerint a vizsgált vállalati kör jelenleg nem 

rendelkezik megfelelő marketing képességekkel ezen piacrészek feltárásához és azok 

kiszolgálásához. Az elsődleges feladat tehát ezeknek a képességeknek a kiépítése, ezen 

keresztül pedig a marketing hatékonyságának javítása a KKV-k körében.  

A marketing hatékonyságának növelésén keresztül a ma kevésbé vonzó szegletek is 

vonzóvá válhatnak. A fogyasztók részletes megismerése, véleményük beépítése a 

termékfejlesztés folyamatába, illetve visszajelzéseik folyamatos nyomonkövetése 

elégedett vásárlókat eredményez. Ez a tevékenység egy jól körülhatárolt, méretét 

tekintve kisebb piacon lényegesen könnyebb, költséghatékonyabb, ilyen módon pedig 

kivitelezhető egy KKV számára is.  

A résekben meghúzódó vállalat ennek megfelelően jól megismerheti a megcélzott 

fogyasztókat és mindenki másnál jobban kielégítheti igényeiket, testre szabhatja 

termékeit a piaci rések számára. Ennek eredményeként a résre szakosodó cég jelentős 

ártöbbletet érvényesíthet költségei fölött, mivel ezt a piac értékítélete elfogadja. Míg a 

szegletekre szakosodó cég a magas árrésből, a tömegpiacra termelő a nagy volumenből 

tud hasznot húzni (PANYOR, 2007).  

Meggyőződésünk szerint a vizsgált vállalati kör számára hosszú távon a piaci 

szegmensek kiaknázása jelenthet lehetőséget a fejlődésre. Ezt a megközelítést több érv is 

alátámasztja. Egyrészről a LINNEMAN és STANTON (1991) által készített tanulmány 

(Profit Impact of Marketing Strategies – PIMS) rávilágít arra a tényre, hogy a nagyobb 

piacokra történő befektetések átlagos hozama 11%, míg ugyanez kisebb piacok esetében 

27% lehet. Ennek megfelelően a kisebb tőkeellátottságú KKV-k számára racionális 

döntést jelenthet a rendelkezésre álló erőforrások koncentrálása, ennek révén pedig 

magasabb jövedelemszint elérése.  

Másik érvként fogalmazható meg, hogy napjainkban a fogyasztói igények egyre 

diverzifikáltabb módon jelennek meg, ami egyre több és egyre apróbb piaci szegletek 

kialakulásához vezetett. PANYOR (2007) írásában a kisebb piacok bőségéhez vezető 

folyamatokat LINNEMAN és STANTON (1991), McKENNA (1988) valamint RAPP és 

COLLINS (1990) alapján a következőkre vezeti vissza:  

 Egyedülálló szülők által vezetett háztartások, gyermektelen családok dupla 

jövedelemmel, fiatal középosztálybeli városban dolgozó polgárok; 

 dolgozó nők, túlsúlyos emberek; 
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 a kisebbségi piacok számának növekedése; 

 technológiai fejlődéssel járó előnyök; 

 a fogyasztói társadalom erejének növekedése; 

 a demográfiai tényezők és az életstílusok változása; 

 szükséglet a saját időbeosztásra; 

 a termékek, szolgáltatások és üzletek túlszaporodása; 

 a márka iránti hűség hanyatlása; 

 a zűrzavar és az agresszivitás elburjánzása; 

 az árengedményes vásárlási lehetőségek növekedése.  

 

Példaként említhetők a speciális területnek tartott funkcionális élelmiszerek, 

amelyek korábban egy csoportba sorolt fogyasztói klasztereit tovább lehet szegmentálni 

(LEHOTA, KOMÁROMI, 2007) az egészségmagatartás, a tévhitek, a hiedelmek, az 

attitűdök alapján (SZAKÁLY, 2009a), vagy a tudatos választást és fogyasztást előtérbe 

helyező csoportok (LOHAS – Lifestyle of Health and Sustainability) megjelenése 

(TÖRŐCSIK, 2007b). De itt említhetjük a KKV-khoz talán közelebb álló bio- illetve 

hagyományos és tájjellegű élelmiszereket is. Ez a folyamat kifejezetten kedvező a KKV-k 

számára, hiszen egyre több olyan kisméretű, speciális piaci szeglet jelenik meg, ahol 

magas minőségű termékekkel kiemelkedő elismertségre tehetnek szert.  

Felmerül a kérdés, hogy a kisvállalkozások képesek-e megfelelni az ezzel együtt 

járó termékfejlesztési nyomásnak. Azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek niche 

marketinget kívánnak folytatni, azok megfelelő termékfejlesztési kapacitásokkal kell, 

hogy rendelkezzenek. Ennek a termékfejlesztési folyamatnak az egyik alapját a 

professzionális piackutatás kell, hogy képezze, ami garantálhatja a magas szintű 

fogyasztói elégedettséget. Ehhez megfelelő marketing tevékenység, illetve annak 

ellenőrzése is szükséges a piac kiterjesztéséhez, az eredmények folyamatos 

nyomonkövetéséhez.  

Bátran kijelenthetjük, hogy az ilyen jellegű termékfejlesztési folyamatot, illetve a 

szükséges erőforrásokat nem, vagy igen kis számban birtokolják a vizsgált KKV-k. Ezen 

a ponton merül fel a horizontális integráció szerepe, ami egy konkrét termék 

létrehozására, értékesítésére és a hozzá kapcsolt marketing feladatok ellátására már 

alkalmas lehet.  
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2.5.3. A piacorientáció és hozzájárulása a vállalati teljesítményhez 
 

A piacorientáció vizsgálatának alapgondolata közel 50 évre tekint vissza, 

ugyanakkor az elmúlt két évtizedben kezdtek intenzíven foglalkozni a területtel, 

jelentőségét Desphande és Webster (pl.: WEBSTER, 1981, 1992, 1994, DESPHANDE, 

FARLEY,1998, DESPHANDE, FARLEY, WEBSTER, 1993) ismerték fel.  

A piacorientáció fogalmi meghatározása több megközelítési mód szerint 

lehetséges. A SHAPIRO (1988) által felállított döntéshozatali megközelítés a vállalkozás 

szempontjából fontos információk szervezeten belüli áramlásáról szól. Eszerint az 

információknak az összes funkcionális területet át kell hatniuk, annak érdekében, hogy a 

meghozott döntések iránti szervezeti elkötelezettség javuljon. Ennek értelmében a 

döntéseket a funkciókon keresztül kell meghozni.  

DESPHANDE, FARLEY és WEBSTER (1993) a versenytárs-orientáció 

ellentéteként vevőorientációként határozzák meg. Ez a megközelítés a vevői szemlélet, 

amely szerint a legfontosabb helyet a fogyasztók igényei foglalják el a vállalat életében.  

RUEKERT (1992) stratégiai szemlélete a vállalkozások információszerzési 

képességén keresztül közelíti a területet, és arról beszél, hogy a fogyasztói 

információszerzés célja a vállalati célok elérése és az erőforrások leghatékonyabb 

allokálása. Ehhez igen közel áll KOHLI és JAWORSKY (1990) piaci információ 

szemlélete, amely szerint a vállalatok a számukra kritikus információkat gyűjtik és 

terjesztik a vállalaton belül, annak érdekében, hogy az egyes funkcionális területek 

hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. Eszerint a piacorientáció elemei az 

információszerzés a versenytársakról és fogyasztókról (intelligence generation), az 

információk vállalaton belüli áramoltatása (dissemination), és a vállalkozás válaszadási 

képessége (responsiveness) ezekre a megszerzett információkra.  

NARVER és SLATER (1990) nevét a piacorientáció kulturális alapú magatartási 

szemléletének létrehozásához kötik. A szerzők a piacorientációt a vállalat 

alkalmazottainak magatartására ható kulturális tényezőként definiálták. Véleményük 

szerint ez nem más, mint olyan vállalati kultúra, amely a leghatékonyabban és 

legeredményesebben váltja ki a megfelelő magatartást a magasabb vevői érték, ezen 

keresztül pedig a magasabb üzleti teljesítmény létrehozása érdekében.  

A bemutatott modelleket és főbb jellemzőiket a 20. táblázat foglalja össze.  
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20. táblázat 

 

A piacorientációt értelmező modellek és területeik 

Kulturális fókusszal 
rendelkező 

Vezetői szemléletre koncentráló 

Desphande Narver, Slater Kohli, Jaworsky Shapiro Ruekert 
Fogyasztó 
orientáció 

Fogyasztó 
orientáció 

Információgyűjtés Vállalati 
funkciók 
átitatása 
információval 

Fogyasztói 
információk 
megszerzése 

 Versenytárs 
orientáció 

Információk 
áramoltatása 

Stratégiaalkotás 
és taktikai 
döntéshozatal 

Fogyasztókra 
koncentráló 
stratégia 
megalkotása 

 Funkciók 
közötti 
koordináció 

Válaszkészség Döntések 
végrehajtása 

Stratégia 
megvalósítása 

Forrás: MOLL et. al. 2007 

 

A területtel kapcsolatos kutatásokban a leginkább alkalmazott megközelítés a 

Narves és Slater, valamint a Kohli és Jaworsky által megalkotott koncepciók. Az 

MKTOR (NARVER, SLATER, 1990) és MARKOR (KOHLI, JAWORSKY és 

KUMAR, 1993) skálák elterjedése általánosnak mondható, ebből fakadóan a két 

megközelítés részletesebb bemutatására törekszem (a két mérési skálában alkalmazott 

kérdéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza - forrás: FARRELL, OCZKOWSKI, 1997).  

A NARVER és SLATER (1990) által kidolgozott megközelítés (2. ábra) szerint a 

vállalkozás eredményességére a piacorientáció három tényező csoporton keresztül hat, 

amelyek a fogyasztó orientáció, a versenytárs orientáció és a vállalati funkciók közötti 

koordinációs képesség. Értelmezésükben a fogyasztó orientáció egy fogyasztói csoport 

megfelelő szintű megértése, akik számára a vállalat képes folyamatosan valamilyen 

többlet értéket előállítani. A fogyasztó orientáció megköveteli, hogy az eladó megértse a 

vásárlói csoport teljes érték-láncát, nem csak a jelenben, hanem reagálva annak 

lehetséges jövőbeni változásaira is, amit a csoport belsejében lezajló folyamatok és a 

piac változásai indukálnak. Egy eladó két módon teremthet értéket vásárlói számára: 

egyrészt növelheti a vásárló előnyeit a termék eléréséhez szükséges adott költségszint 

mellett, másrészt csökkentheti a vevő költségeit változatlan előnykombináció mellett. Az 

értékesítőnek nem csak a közvetlen vásárlójának a költség-haszon viszonyait kell 
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ismernie, hanem tisztában kell lennie az értékesítési lánc többi szereplőjének hasonló 

paramétereivel. Sőt, a helyzet értékelése során az értékesítőnek figyelembe kell vennie a 

csatornára ható gazdasági és politikai hatásokat is, amelyek eltérő módon fejtik ki 

hatásukat az értékesítési lánc eltérő szintjein. Csak egy ilyen átfogó szemléletben képes a 

termék előállítója azonosítani potenciális fogyasztói csoportjait, meghatározni a jelenlegi 

szükségleteiket és előre jelezni azok lehetséges változásait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Narver és Slater piacorientációs modelljének összetevői (NARVER, 

SLATER, 1990) 

 

A versenytárs orientációt úgy értelmezik, hogy a termék előállítója felméri mind a 

rövid távú, mind pedig a hosszú távon versenytársként azonosított vállalkozások 

esetében azok erősségeit és gyengeségeit, a stratégiai lehetőségeiket. A fogyasztóik 

vizsgálatával párhuzamosan a legfontosabb jelenlegi és jövőbeni versenytársak 

elemzésének magában kell foglalnia a fogyasztók jelenlegi és jövőbeni igényeinek 

kielégítésében szerepet játszó technológiákat is.  

A koncepció harmadik elemeként a vállalati funkciók közötti koordináció teremti 

meg azt a környezetet, amiben a vállalati erőforrásokat koordinált módon a vevői 

többlet-érték előállítására fókuszálják. A fogyasztói érték teremtés lényegesen több, mint 

marketing funkció, sokkal inkább úgy fogalmazható meg, mint egy szimfonikus zenekar, 

amelynek minden egyes hangszer-csoportja hozzájárulva a maga eszközeivel egy 

Hosszú távú 
profittermelés 

Fogyasztó orientáció 

Versenytárs orientáció Fogyasztó orientáció 

Célpiac 
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egységes hangzást hoz létre a karmester vezényletére. A megfelelően működő szervezeti 

egységek közötti integráció ilyen karmesterként fókuszálja az erőforrásokat a fogyasztói 

érték hatékony létrehozása érdekében.  

A másik igen gyakran használt modell KOHLI és JAWORSKY (1990) munkája 

nyomán született, amit a későbbiekben még finomítottak a szerzők (KOHLI, 

JAWORSKY és KUMAR; 1993) és kialakították a 32 állítást tartalmazó MARKOR 

skálát. Az elmélet – amely a vállalkozás vezetői szemléletére fókuszál – szerint három 

kulcstényező befolyásolja a piacorientáció alakulását. Ezek az információgyűjtés, az 

információk szervezeten belüli áramoltatása és a cég válaszkészsége.  

Értelmezésükben az információgyűjtés jóval szélesebb koncepciót takar, min a 

fogyasztók verbálisan kinyilvánított igényeinek megismerését. Magában kell, hogy 

foglalja azokat a külső tényezőket is, amelyek befolyásolják ezen igények változását. 

Ilyenek lehetnek például a kormányzati lépések és a versenykörnyezet változásai. 

Azoknak a vállalatoknak, ahol a vásárlók szintén üzleti szervezetek nagy hangsúlyt kell 

fektetniük vásárlóik piacain zajló folyamatokra, hiszen ezek fogják alakítani partnereik 

igényeit. Mindezek mellett különös hangsúlyt kell fektetni az üzleti szervezeteknek a 

versenykörnyezet vizsgálatára, a versenytársak lépéseinek figyelemmel követésére. Az 

előbbiekben bemutatott koncepcióval egyezően úgy vélik, hogy a környezetben zajló 

tendenciák vizsgálatával nem csak a jelenben zajló folyamatokat szükséges detektálni 

egy gyártónak, hanem azok trendjeinek vizsgálatával következetnie kell a vásárlók 

lehetséges jövőbeni elvárásaira.  

Az információk szervezeten belüli áramlása azt jelenti, hogy a fogyasztói 

igényeknek megfelelő termékek kialakításában minden vállalati egységnek részt kell 

vennie. Véleményük szerint ahhoz, hogy egy cég sikeresen alkalmazkodjon a fogyasztói 

elvárásokhoz szükséges a vásárlók igényeinek vállalkozáson belüli kommunikációja, 

disszeminációja. Kiemelten kezelik a szervezeti egységek közötti formális és informális 

információcserét egyaránt, sőt hangsúlyozzák a folyosói beszélgetések rendkívüli 

hatását.  

Felfogásukban a szervezetek válaszkészsége az előbbi két tényező eredményeként 

létrejövő változást, vagyis a vállalat piaci információkra való reagálásának képességét 

jelenti. A jól működő válaszkészség olyan eredményes tevékenységekben ölt testet, mint 

a célpiacok megfelelő kiválasztása, a fogyasztók jelenlegi és a jövőben várt igényeivel 

összhangban lévő termékek kialakítása valamint a termék kommunikációja, 
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disztribúciója olyan módon, hogy az a vásárlóból a cég számára kedvező választ váltsa 

ki. Ebben a folyamatban a vállalat összes egysége részt vesz, nem csupán a marketing 

osztály.  

 

2.5.4. A piacorientáció vizsgálata a KKV-k körében 
 

A vállalatok piacorientációját vizsgáló kutatások területén változást jelentett a 20. 

táblázatban bemutatott modellek elterjedése. Létrehozásukat követően számos 

országban, különböző iparágakban tesztelték az ezekben kialakított módszertani 

elemeket. Ez azt eredményezte, hogy az eltérő nemzetekben végzett vizsgálatok igen jól 

összehasonlíthatóvá, sztenderdizálttá váltak. Ennek eredménye az igen széles körű 

nemzetközi szakirodalom, amelyből a kisvállalatokra koncentráló kutatásokat állítom 

fókuszba.  

A kisebb vállalkozások működése az általános piacorientációs modellek 

logikájához képest néhány dologban eltér, amelyekre érdemes felhívni a figyelmet és a 

kutatások eredményeit ezek tükrében értékelni. Esetükben felértékelődnek a személyes 

beállítódások. amelyek a marketinggel és a piacorientációval kapcsolatos ismereteken 

keresztül jelentős hatással lehetnek a szervezet kultúrájára, működésére, tanulási 

képességeire (CEGARRA-NAVARRO, RODRIGO-MOYA, 2007). 

Kisvállalatok esetében a piaci információgyűjtés színvonala nem megfelelő, 

jellemzően nem rendelkeznek önálló marketing szakemberrel. Ez a tevékenység 

szekunder adatokra alapul, mint szaklapok, szektoriális elemzések, vagy pedig a 

személyes csatornákból (vásárlók, beszállítók, üzleti partnerek) táplálkoznak. Abban az 

esetben, ha a vállalkozás termékét egy kisebb földrajzi területen, régióban értékesíti, 

akkor a különböző adatgyűjtési módszereket hatékonyabban képes kihasználni. A piaci 

információk szervezeten belüli kommunikációja a KKV-nál kisebb jelentőséggel bír, 

mivel a tulajdonos egy személyben döntéshozó (WERHEES, MEULENBERG, 2004). 

Esetükben ennek hatása sokkal inkább az alkalmazottak elégedettségének és 

lojalitásának növekedésével kapcsolható össze, ugyanis RUEKERT (1992) eredményei 

szerint a piacorientáció mértékének növekedése pozitív kapcsolatban áll a munkahellyel 

való elégedettséggel.  

TAJEDDINI, TRUMANN és LARSEN (2006) Svédországban 650db 5 és 200 Fő 

közötti alkalmazotti létszámmal rendelkező vállalatot vizsgált az MKTOR skála 
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alkalmazásával. Kutatásukban a fogyasztó orientáció és a piacrészesedés, és a 

befektetések megtérülése (ROI), valamint az új termékek teljes értékesítésből betöltött 

aránya között pozitív korrelációt fedeztek fel. Eredményeik szerint szintén pozitívan hat 

a megfelelően működő versenytárs orientáció a piaci részesedésre és az új termékek 

teljes értékesítésből betöltött arányára. A funkcionális területek közötti koordináció a 

befektetések megtérülését (ROI) volt képes pozitívan befolyásolni, míg a többi említett 

területre nem gyakorolt statisztikailag igazolható hatást. Vizsgálatuk fókusza a vállalatok 

piacorientációjának mértéke és az innovativitás kapcsolata volt. E tekintetben is 

megállapították a piacorientáció fontosságát, ugyanis az MKTOR skála mindhárom 

területe statisztikailag igazolható, pozitív kapcsolatot mutatott az innovációs készségek 

erősödésével.  

Spanyolországban ARMARIO, RUIZ és ARMARIO (2008) vizsgálta a kis- és 

közepes vállalkozások piacorientációjának jellemzőit azok nemzetköziesedésének 

mértékével együtt. 112 db KKV bevonásával a MARKOR skálát alkalmazva elemezték a 

területet. Eredményeik alátámasztották azt, hogy a piacorientáció fokának növekedésével 

javul a vállalkozások teljesítménye. Rávilágítottak arra, hogy azon cégek, akik 

hatékonyabb marketing rendszereket alakítottak ki, azok sikeresebben tudták venni a 

nemzetközi verseny akadályait. Szintén megerősítették, hogy a marketingorientáció 

erősödésével a vizsgált cégek jobb szervezeti tanulási képességeket tudnak kiépíteni, 

ezen keresztül pedig a piacon hatékonyabb, gyorsabb válaszlépésekre képesek.  

BAKER és SINKULA (2009) az amerikai kisvállalatok viselkedését 

tanulmányozta egy 88db céget vizsgáló kutatás során. A DESPHANDE és FARLEY 

(1998) által kialakított MORTN skálát alkalmazó munka célkitűzése a piacorientáció és a 

vállalati orientáció (entrepreneurial orientation) együttes hatásának feltárása a vállalati 

profittermelő képességre. Eredményeik szerint a piacorientáció növekedése jelentős 

mértékben, pozitívan befolyásolja a pénzügyi eredményességet. Felhívják ugyanakkor a 

figyelmet arra, hogy a marketing orientáció nem csupán a termék preferenciák 

nyomonkövetését, a külső piaci környezet monitorozását és a fogyasztói információk 

megosztását kell, hogy jelentse. Ezen vállalatméret esetében a vezető teljes 

elkötelezettségét is magában kell foglalja a fogyasztói elégedettség maximalizálása 

mellet.  

MARTIN, MARTIN és MINNILLO (2009) 21 db feldolgozást végző amerikai 

KKV-t vett górcső alá a MARKOR skála segítségével. Azt figyelték meg, hogy azon 
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vállalkozások vezetői, ahol magas fokú piacorientáció figyelhető meg, határozottan meg 

vannak győződve arról, hogy sikereik kulcsa a „fogyasztó hangjának” megértésében 

rejlik. Jövőbeni versenyképességük fokozásának lehetőségét pedig abban látják a 

vezetők, hogy mennyire képesen kreatívan felelni a vásárlói célcsoportok igényeire. Hét 

olyan központi értéket találtak, amelyek közösek voltak a magas piacorientációs fokkal 

rendelkező KKV-k esetében:  

1. Kiválóság iránt elkötelezett vezető 

2. Nyílt kommunikáció a cégen belül 

3. Az alkalmazottak megfelelő értékelése 

4. Az alkalmazottak innovatív ötleteinek beépítése 

5. A piacot körülvevő folyamatok megértése 

6. Különböző vállalati funkciók közötti koordináció 

7. Az egyre gyorsuló változások az innováció motorjaként funkcionál 

 

Ezzel szemben azon vállalkozások esetében, ahol a piacorientáció alacsony foka 

volt mérhető, ott a termelő kapacitások fontosságát hangsúlyozták, jövőképük termék-

központú, amelynek alapját a mérnöki tudományok előrehaladásában látják. Általános 

jellemzőjük a szigorúan hierarchikus döntéshozatal és az előbbiekkel ellentétben az 

információk szűk körű elérését támogatják. Ugyanezen kör vezetői szerint fontos az 

alkalmazottak és a döntéshozók közötti távolság fenntartása. A jövőbeni fenyegetések 

közül azokat veszik figyelembe/képesek kezelni, amelyek a saját döntéseikkel képesek 

befolyásolni. A fogyasztói igények változását a későbbi sikerek korlátjaként érzékelik.  

SIU és LIU (2005) a kínai kis-, és közepes vállalkozásokat vizsgálta 307 db cég 

bevonásával. A kutatást egy általuk meghatározott logikai modell mentén végezték, 

amelynek területei a vállalati filozófia, stratégiai elemzés, marketing célok, marketing 

stratégia, marketing szervezet és a marketing ellenőrzés voltak. Eredményeik szerint 

ezen kisvállalatok közül azok teljesítenek jobban, ahol a marketing a cég filozófiájában 

központi helyen szerepel. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy esetükben ez a 

reklámozás és az értékesítéshez kapcsolódó elemek hangsúlyosak, míg a piacelemzés a 

háttérbe szorul. A stratégiai tervezés jelenlétét azoknál a vállalkozásoknál figyelték meg 

nagyobb arányban, akik az átlagnál jobb teljesítményeket tudtak elérni. Ezek a cégek 

nagy hangsúlyt fektetnek a széleskörű helyzetelemzésre. Szintén jelentős különbséget 

fedeztek fel a magasabb piacorientációs fokkal rendelkező cégek marketingstratégiai 
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célkitűzéseinek területén a többi vállalathoz képest. A jobban teljesítő piacorientált 

vállalkozások jellemzően hosszabb távú profit célokat tűztek ki, tehát tervezésük 

időhorizontja lényegesen tágabb, mint versenytársaiké. A marketing stratégiák 

jelenlétének és azok ellenőrzésének tekintetében is több ponton fedeztek fel eltéréseket a 

versenyben jobban és rosszabbul teljesítők között. Az átlagot meghaladó eredményt 

felmutató cégek minden esetben rendelkeztek marketing stratégiai tervvel, míg a 

lemaradók inkább a költségek csökkentésének és a termelékenység növelésének területén 

igyekeztek előrelépni. A stratégia jelenléte egyértelműen összekapcsolódott ezeknél a 

cégeknél a szervezeti felépítésben megtapasztalható különbségekkel is. Azt tapasztalták 

ugyanis, hogy ezek a sikeresebb cégek jellemzően rendelkeznek önálló marketing 

szervezettel.  

A piacorientációt vizsgáló kutatások sorából érdemes kiemelni VERHEES és 

MEULENBERG (2004) munkáját, akik a piacorientációt az innovációs készséggel való 

összefüggésében vizsgálták. A hangsúlyos említés oka, hogy a szerzőpáros az általános 

piacorientációt vizsgáló modelleken túllépve kísérletet tesz arra, hogy ezen koncepciók 

tapasztalatait felhasználva egy kifejezetten a KKV-k sajátos működési feltételeihez 

igazított logikai keretet dolgozzon ki. Kiindulási pontnak a KOHLI és JAWORSKY 

(1990) által kidolgozott modellt tekintették, azonban jelentősen átértelmezve azt. Az 

abban szereplő piaci információgyűjtést a fogyasztói információk beszerzésére 

redukálták. A szervezeti egységek közötti kommunikációt teljes mértékben elhagyták, 

mivel értelmezésükben az adatgyűjtés, a stratégiai tervezés és döntéshozás egy 

személynél, a tulajdonosnál összpontosul. Emellett a válaszkészséget leszűkítették az 

innováció területén való megfelelésre. Ez utóbbi a kutatásuk célkitűzéséből fakadt. 

Eredményeik egyértelműen rávilágítottak arra, hogy kisvállalatok esetében is 

azonosítható a piacorientáció növekedésének pozitív hatása a vállalat teljesítményére. 

Pozitív összefüggést mutattak ki a fogyasztói információk jelenléte és az innovációs 

készség között, ami kedvező irányba befolyásolja a termék minőséget, a kapcsolódó 

szolgáltatások körét és színvonalát, a megfelelő piaci időzítés kialakítását.  

Ez utóbbi kutatás arra irányítja a figyelmet, hogy a kis,- és közepes vállalkozások 

esetében az általános piacorientációs modellek által kapott eredmények értelmezhetősége 

korlátozott, hiszen több elemük (pl. szervezeti egységek közötti információáramlás, 

funkciók közötti koordináció, válaszkészség) egészen más értelmet nyer kisvállalati 

körben, mint ahogyan az a nagyobb vállalatok gyakorlatában általános.  
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 
 

Hazánkban a vállalati piacorientációt vizsgáló kutatások jellemzően nem foglalkoztak az 

élelmiszeripar specifikumaival, a létező vizsgálatok iparágtól függetlenül, a 

mikrovállalatok szinte egészét és a kisvállalati szint jelentős részét kizárva elemezték azt.  

Másrészről azt kell mondanunk, hogy az élelmiszeripart vizsgáló 

marketingkutatások fókusza jellemzően a fogyasztói magatartás elemzésén van. Ebből 

fakadóan a dolgozat célja, egy olyan átfogó kép kialakítása, ami az élelmiszeripari kis- és 

közepes vállalkozások marketingtevékenységét mutatja be hazánkban két mintaágazat, a 

tej-, valamint a húsipar példáján keresztül.  

Ezen általános célon belül a következő konkrét célkitűzéseket fogalmaztuk meg:  

 

(1) A hazai tej és húsiparban működő KKV-k marketingtevékenységét befolyásoló 

tényezők megismerése.  

(2) A két ágazatban működő kis-, és közepes vállalatok marketing-mix elemeinek 

vizsgálata.  

(3) Azonos magatartású vállalkozások csoportjainak feltárása.  

(4) Az egyes vállalati csoportok jellemzése. 

(5) Az élelmiszeripari KKV-k marketingtevékenységét magyarázó logikai keret 

kialakítása, amely a későbbiekben egy élelmiszeripari KKV piacorientációs modell 

alapját képezheti.  

(6) A szekunder és primer eredmények alapján vizsgált vállalkozásokra vonatkozó 

marketingstratégiai javaslatok felállítása.  

 

A dolgozat áttekintő képet kíván nyújtani a vizsgálat tárgyát képező 

kisvállalkozások jelenlegi marketing tevékenységéről és az azt meghatározó környezeti 

feltételeket. Ennek megfelelően részletesen áttekintem a működési feltételeket 

meghatározó tényezőket, a piacorientáció KKV-kra vonatkozó területeit is. A 

disszertáció általános célkitűzése ezen vállalkozások marketingjét meghatározó 

környezet részletes megismerésén keresztül a vállalatok mindennapjait meghatározó 

feltételrendszer feltárása. A bemutatásra kerülő eredmények csupán ezek tükrében 

értékelhetőek megfelelően.  
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A dolgozatban megjelenő primer és szekunder kutatási outputok áttekintése során 

figyelembe kell venni, hogy a vizsgálat egy hosszútávú kutatási koncepció első 

szakaszának eredményeit foglalja össze. A koncepciót a 3. ábra mutatja be.  

3. ábra: Az élelmiszeripari KKV-k piacorientációjának vizsgálatára irányuló 
kutatási koncepció 

 

A 3. ábra alapján jelen disszertáció az 1. lépés eredményeit tartalmazza. A 

dolgozat beadásának időpontjában ez a kutatási szakasz zárult le. Az első 

tevékenységcsoport feladata egy áttekintés kialakítása, ami alapján a további 

munkaszakaszok fókuszpontjai körültekintőbben határozhatóak meg. A 2. lépésben 

nemzetközi sztenderdek alkalmazásával vizsgálom a hazai élelmiszeripar 

piacorientációjának jellemzőit, és az azt meghatározó különböző területeket. Ebben a 

munkaszakaszban 2010. novemberében a kvantitatív kutatások lezárultak, a kvalitatív 

vizsgálatok pedig folyamatban vannak. A harmadik fázis előkészületei lezajlottak, 

Horvátországban, hasonló vállalati körben az általam a 2. fázisban alkalmazott kérdőív 

kerül kitöltésre 2011 tavaszán. A kutatási folyamat végeredménye pedig egy ágazati, a 

KKV-k piacorientációs tevékenységét jellemző modell lehet.  

 

Modell-
alkotás 

3. lépés: 
A kutatás nemzetközi 

kiterjesztése  

2. lépés: 
Nemzetközi sztenderdek alkalmazása a hazai 

élelmiszer KKV-k piacorientációjának 
vizsgálatára 

1. lépés: 
Ágazati sajátosságok, vállalati marketing gondolkodásmód 

feltérképezés 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

A bemutatásra kerülő eredmények összegyűjtésére a marketingkutatás két alapvető 

módszerét a szekunder és a primer adatgyűjtést alkalmaztuk.  

 
3.1. Szekunder adatgyűjtés 

 
A szekunder adatgyűjtés során igyekeztünk mindazon rendelkezésre álló 

információforrások adatait feldolgozni, melyek releváns adatokkal szolgálhatnak a 

témában. A szekunder adatgyűjtés során elsődlegesen arra törekedtünk, hogy 

feltérképezzük a hazai kis- és középvállalkozások marketingtevékenységét vizsgáló 

kutatások eredményeit, elméletileg megalapozva ezzel a felmérést. Emellett mindazon 

nemzetközi információk is feldolgozásra kerültek, amelyek hasznos példát jelenthetnek a 

hazai gyakorlatban, ugyanakkor elengedhetetlenül hozzátartoznak a kutatás elméleti 

hátterének megalapozásához. A nemzetközi szakirodalmak megszerzésében elsősorban 

az online kereshető tudományos szakcikk adatbázisokra támaszkodtam, mint például a 

Science Direct, az EISZ vagy az EBSCO. Emellett áttekintettem számos szakfolyóirat 

nyomtatott formában megjelent példányait is, illetve feldolgoztam a témában fellelhető 

könyv formátumú szakirodalmakat, statisztikai adatbázisokat.  

 
3.2. Primer adatgyűjtés 

 
A primer adatgyűjtés két fázisra bontható; az előkészítő szakaszra és a kvantitatív 

adatgyűjtésre.  

A disszertációban bemutatásra kerülő kérdőívet előzetesen 2005-ben a Dél-

Dunántúli régió 11 vállalkozásánál előzetesen teszteltük, majd az itt nyert tapasztalatok 

alapján átdolgoztuk azt a jelenlegi végső formájára. 

A kérdőíves megkérdezés terepmunkájának lebonyolítása 2008. június-július 

hónapjaiban történt a pécsi székhelyű Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet 

országos hálózatának segítségével.  

A kérdőívek kitöltése előzetesen felkészített kérdezőbiztosok feladata volt, akik a 

vállalkozás székhelyét személyesen felkeresve a cég marketingvezetőjével, ennek 

hiányában olyan felsővezetőjével töltötték ki, aki teljes rálátással bír a vállalat 

tevékenységének egészére.  
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Az alapsokaság összetételének meghatározása a KSH 2005. december 31-én 

regisztrált létszám-kategóriák és szakágazat szerinti nyilvántartása alapján történt. 

Eszerint a két ágazat feldolgozóiparához tartozó TEÁOR számok alatt hazánkban 1079 

vállalkozás működött, a kutatás alapsokaságát tehát ez a kör képezte. A felmérés során 

célunk volt a reprezentativitás biztosítása a méretkategóriák és a két ágazat egymáshoz 

viszonyított arányának tekintetében. A nagyarányú visszautasítás az alapsokaság igen kis 

mérete, valamint az ebből adatbázisunkban rendelkezésre állók szűk köre miatt jelentős 

gondokat okozott, ami azt eredményezte, hogy a minta a két ágazat egymáshoz 

viszonyított arányában tekinthető reprezentatívnak.  

A mintába kerülők kialakításának alapját a KSH 2007 negyedik negyedévi CÉG-

KÓD-TÁR kiadványában szereplő 1511, 1512, 1513 (húsfeldolgozás), illetve 1551 és 

1552 (tejfeldolgozás) TEÁOR* szám, valamint vállalati nagyság alapján végzett 

lekérdezés eredményeként kapott adatbázis képezte. Ez 688 vállalkozás adatait 

tartalmazta. A véletlenszerűséget egy véletlen szám generátor biztosította, ami segített 

kiválasztani az adatbázisban szereplő vállalkozások közül a megkérdezésbe bekerülőket. 

A minta összetételét a 21. táblázat tartalmazza.  

21. táblázat 
A kutatási minta összetétele (db) 

Iparág 0-9 fő 10-19 fő 20-49 fő 50-249 fő Összesen 

Húsfeldolgozás, 
húskészítmény gyártás 27 14 20 15 76 

Tejtermék és jégkrém gyártás 9 1 3 7 20 

Összesen 36 15 23 22 96 
 

Az alkalmazott kérdőív (1. melléklet) kilenc kérdésblokkra osztható, amelyet a 

háttérváltozók követnek. Összesen 61 kérdést tettem fel a megkérdezetteknek, illetve 

utolsó kérdéskörként klaszterképzésre alkalmas állításokat fogalmaztam meg, ahol a 

válaszadók egyetértését vizsgáltam. A kérdőív végén 7 háttérváltozó kapott helyet.  

Az alkalmazott kérdések jellemzően zárt típusúak voltak két vagy több 

válaszlehetőséggel, ugyanakkor az interjúalanyok a legtöbb esetben a megadottaktól 

eltérő véleményt is megfogalmazhattak az „Egyéb” válaszkategória alatt. Azoknál a 

kérdéseknél, ahol skálát kellett alkalmazni minden esetben egytől ötig terjedő Likert 

skálát használtunk, ahol csak a kezdő és a végpontot lett nevesítve.  
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Az első kérdésblokk a megkérdezettek információgyűjtési szokásait, a második a 

vállalati tervezés jelenlétét, a harmadik a vezetési struktúrát, a negyedik a vállalkozások 

fejlesztési elképzeléseit, kooperációs készségét vizsgálta. Az ezt követő négy kérdésblokk 

a marketing eszközrendszerét a 4P szerinti megközelítésében elemezte. A kérdőív végén 

kilencedik kérdéscsoportként 45 klaszterképzésre alkalmas állítás került, ahol a 

válaszadók egyetértését vizsgáltuk.  

Az alkalmazott vizsgálati módszer kiválasztása a hazai vállalati piacorientációs 

kutatások módszertanának nyomán történt.  

 

3.3. Az elemzés során alkalmazott eszközök 
 
A kutatásból szárazó adatokat az SPSS 13.0 statisztikai programcsomag segítségével 

elemeztük.  

Az egyváltozós statisztikai elemzések közül gyakorisági mutatókat, a középértékek 

köréből a számtani átlagot, ehhez kapcsolódóan a szóródási mutatószámok köréből a 

szórást (négyzetes átlageltérés) alkalmaztuk (SAJTOS és MITEV, 2007; MOLNÁR, 

2007). Ezen módszerek általánosan ismertek, és alkalmazásuk napi gyakorlat a 

piackutatási feladatokban, ezért ezek részletes bemutatását nem tartjuk szükségesnek.  

A kérdések egymással és a háttérváltozókkal való kapcsolatát kereszttáblákban 

vizsgáltuk, ahol a kapcsolatot a Pearson-féle khi-négyzet segítségével értékeltem. Ez nem 

más, mint két metrikus (intervallum- vagy arányskálán mérhető) változó közötti 

kapcsolatot kifejező mutatószám. Ez az index annak meghatározására szolgál, hogy 

létezik-e kapcsolat X és Y változó között, jelezve, hogy az egyik változó (X) eltérései 

milyen mértékben függnek össze a másik változó (Y) eltéréseivel (MALHOTRA, 2002). 

Szignifikáns kapcsolatnak a 95%-os megbízhatósági szint melletti 0,05 vagy alacsonyabb 

értéket tekintettük.  

A kapcsolat szorosságának megállapításához a Cramer-féle V mutatót 

alkalmaztam, mivel a vizsgált változók közül minden esetben legalább az egyik 

nominális skálán mérhető. Ennek értéke 0 és 1 között változhat, minél inkább közelít az 

egyes értékhez, annál erősebb kapcsolatról beszélhetünk. A gyakorlatban az alábbi 

irányszámokat használjuk:  
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 0,00 - 0,4 között:   laza kapcsolat, vagy a kapcsolat hiánya, 

 0,41 - 0,70 között: közepes kapcsolat, 

 0,71 - 0,90 között: szoros kapcsolat, 

 0,91 - 1,00 között:  igen szoros kapcsolat (MOLNÁR, 2003).  

 

A dolgozatban a kapcsolatok szorosságának megítélését ezen irányszámok alapján 

végeztük el.  

A kérdőív végén szereplő klaszterképzésre alkalmas állítások alapján első lépésben 

az adatredukciós módszerek közül feltáró jellegű faktorelemzést végeztünk főkomponens 

analízist alkalmazva. A főkomponens analízist a változók relatíve nagy száma indokolta. 

Ennek a módszernek a legfőbb jellemzője, hogy mindegyik komponens a sajátérték 

sorrendjében magyarázza a megfigyelt változók varianciáját, ahol az első faktor a 

legnagyobb részt, míg a többi faktor csökkenő mértékben járul hozzá az 

összvarianciához (SAJTOS és MITEV, 2007).  

Az adatok faktorelemzésre való alkalmasságának vizsgálatára a Bartlett tesztet 

alkalmaztam, amely azt teszteli, hogy a korrelációs mátrixnak a főátlón kívüli elemei 

csak véletlenül térnek-e el a nullától. Ebben az esetben a nullhipotézis az, hogy a 

változók az alapsokaságban korrelálatlanok, tehát a cél a nullhipotézis elutasítása, hiszen 

azt szeretnénk, hogy a változók korreláljanak egymással. Ezt a nullhipotézist abban az 

esetben vethetjük el, ha a Bartlett-teszt szignifikanciája 0,05 alatti értéket vesz fel 

(SAJTOS és MITEV, 2007). Emellett a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) értéket is 

figyelembe vettük, ami a faktorelemzés helytállóságát elemző mutatószám. A KMO 

mutató a változók faktorelemzésre való alkalmasságát mutatja meg, amelyet annak 

értéke alapján ítélhetünk meg. A következő határértékeket célszerű figyelembe venni:  

 KMO <0,5:  elfogadhatatlan 

 KMO ≥0,5:  gyenge 

 KMO ≥0,6:  közepes 

 KMO ≥0,7:  megfelelő 

 KMO ≥0,8:  nagyon jó 

 KMO ≥0,9:  kiváló 
(SAJTOS és MITEV, 2007; MALHOTRA, 2002). 

 



 60

A faktorok kialakítása során azzal a dilemmával találkoztam, hogy a 

faktorelemzésbe bevont változók száma alig több, mint a fele a minta elemszámának. 

Ezzel szemben az elfogadható arány legalább háromszoros. Ennek kiküszöbölése 

érdekében a következő eljárást alkalmaztam. Első lépésben a faktorok számának 

meghatározásához az összes változót bevonva végeztünk faktorelemzést. Ennek során 

nem csak az 1 feletti sajátértékkel rendelkező faktorokat tekintettük használhatónak, 

hanem figyelembe vettük az egyes faktorok általi magyarázó értéket is. A használható 

faktorszám meghatározása tehát két szempont szerint történt: egyrészt rendelkezzen 1 

feletti sajátértékkel, másrészt figyelembe vettem, hogy újabb faktor bevonásával 

mennyiben javul a teljes magyarázott variancia. Ott húztam meg a határt, ahol az új 

faktor bevonása már jelentősen nem javított a magyarázott variancián. Mindkét szempont 

4 faktor alkalmazása esetén teljesült, ahol a teljes magyarázott variancia 78,3%.  

Ezt követően megnéztem azt, hogy a Varimax-rotációval megkapott, páronként 

korrelálatlan faktorokhoz melyik változókat sorolta be a program. Így tehát négy 

változócsoportot kaptam a faktorelemzés eredményeként. A következő lépésben a 

faktorelemzést már csak az egy-egy csoportba tartózó változókkal végeztem el. Ez azt 

jelenti, hogy négy különböző faktorelemzést végeztem, ahol egyszerre maximum 24 

változó került vizsgálatra. Így már a faktorelemzésbe bevont változók száma és a minta 

elemszáma között nem áll fenn ellentmondás. Az egyes lépésekben bevont változók 

számát a 22. táblázat tartalmazza.  

22. táblázat 
A csoportonként végzett faktorelemzésbe bevont változók száma 
Faktorelemzés csoportjai Faktorelemzésbe bevont változók 

száma (db) 

1. csoport 24 

2. csoport 20 

3. csoport 17 

4. csoport 15 

 

A csoportonként végzett faktorelemzés végeredményeként faktorok közül minden 

esetben a legerősebbet (az elsőt) mentettem el. Így négy, páronként nem független faktort 

kaptam, amelyek magyarázóértéke külön-külön a következőképpen alakul: 1. faktor: 

64,2%, 1. faktor: 62,2%, 3. faktor: 60,7%, 4. faktor: 60,4%. Egy-egy változó több 
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csoportban is szerepelhet, ezért nem egyezik meg a csoportok összesített változó száma 

az elemzésbe bevont változók számával, ez magyarázatot ad a faktorok nem független 

voltára is.  

A következő lépésben a faktorelemzés során kapott eredményeket felhasználva 

klaszteranalízist végeztem. Ez két lépésben történt. Elsőként a klaszterek ideális 

számának meghatározásához a hierarchikus módszerek közül az egyszerű láncmódszert 

(Single Linkage) alkalmaztam. Ez a legközelebbi szomszéd elvén alapul, tehát először az 

a két megfigyelési egység kerül egy klaszterbe, amelyek között a legkisebb a távolság, 

majd a távolságokat újraszámoljuk. Két klaszter közötti távolságot mindig a két 

legközelebbi pont távolsága határozza meg (SAJTOS és MITEV, 2007).  

A klaszterek kialakítása során felmerült az a dilemma, amely szerint már az első 

lépésnél megjelent olyan kis elemszámú klaszter, ami klasszikus klaszterként nem 

értelmezhető, sokkal inkább az átlagtól való jelentős eltérése miatt került külön 

csoportba. Annak érdekében, hogy a minta elemszámra érzékeny K-közép módszerrel 

szemben alternatív módon is ellenőrizzük a klaszter kialakításának lehetőségeit 

hierarchikus módszerrel is elvégeztük a csoportosítást. Ez azonban ugyanazt az 

eredményt hozta, a dendogramot vizsgálva már az első lépésnél megjelentek a kis 

elemszámú csoportok. 

A klaszterek számának végső meghatározásában három szempont döntött. 

Egyrészről a hierarchikus klaszterelemzés során kapott összevonási táblázat 

(Agglomeration Schedule) koefficiens oszlopában található érték ugrásszerű növekedése, 

másrészt a dendogram, harmadrészt a lehetséges klaszterek szakmai értelmezhetősége. A 

kis elemszámú, klaszterként nem is azonosítható csoportokat az elemzés során a 

szakmailag értelmezhető klaszterekben megnyilvánuló jellegzetes magatartásformáktól 

való eltéréseik alapján mutatom be.  

 

Az eredmények bemutatása során NT/NV rövidítéssel jelölöm a „Nem tudja/Nem 

válaszol” kategóriát. A fejezet tartalmaz olyan nagy méretű táblázatokat, amelyek helye 

a mellékletben lenne, ugyanakkor a megértést segítendő a vonatkozó szövegkörnyezetbe 

kerültek beillesztésre. A kutatás értékelését tartalmazó fejezet másik sajátossága a nagy 

mennyiségű táblázat, és a viszonylag kis számú ábra. Ennek oka, hogy minden adat 

megjelenítésére a leginkább áttekinthető és egyben szemléletes formát választottam.  
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK  
 

Az eredmények bemutatása során arra törekszem, hogy azok bemutatása a Kohli és 

Jaworsky (1990) által felállított modell struktúráját kövesse. A kutatás alkalmazott 

eszközei és célkitűzései között ugyan nem szerepelt az általuk kialakított MARKOR 

(KOHLI, JAWORSKY és KUMAR, 1993) skála, ugyanakkor az eredmények 

bemutatásának struktúrája szempontjából alkalmas logikai keretet nyújt.  

 

4.1. Információ gyűjtés 
 
Az eredmények értékelésének első szakaszában a kérdőívben szereplő kérdések leíró 

statisztikai módszerekkel kerülnek vizsgálatra. Az adatok elemzése során a táblázatokban 

a teljes mintasokaság szerinti gyakorisági megoszlásokat, számtani átlagokat mutatjuk 

be. A háttérváltozói csoportok közül viszont csak azokat jellemezzük, amelyek között 

szignifikáns összefüggések tapasztalhatók 95%-os megbízhatósági szint mellett. Az 

adatok kiértékelése során a leíró statisztikai módszereken túl a szegmentumok közötti 

különbségek jellemzésére szignifikancia-vizsgálatokat végeztünk. Következő lépésben 

faktor- és klaszter-analízis együttes alkalmazásával meghatároztuk azokat a legfontosabb 

vállalati szegmenseket (klasztereket), amelyek jól elkülöníthetők a kutatás témakörét 

illetően. 

 
4.1.1.  Információgyűjtés 
 
A kutatás során vizsgált első kérdéscsoport a vállalkozások információszerzési szokásait 

elemezte. Az első kérdés eredménye szerint a vállalkozások 69,8%-a végez valamilyen 

jellegű információszerzést potenciális célpiacaik megismerése céljából. Rendkívül 

magasnak tekinthető azok aránya, akik teljesen elfordulnak ennek minden formájától, így 

felmerül a kérdés, hogy termékeik jellemzőinek kialakítása, illetve azok eljuttatása 

vásárlóikhoz milyen információk alapján történik. Ennél a kérdésnél szignifikáns 

(Pearson Chi-Square=0,017, CramerV=0,292) összefüggést találtunk az iparágakkal. A 

húsiparban tevékenykedő megkérdezettek nagyobb arányban nem végeznek 

információgyűjtő tevékenységet piacaik megismerése céljából.  
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A következő három kérdést azon válaszadóknak tettük fel, akik az első kérdésre 

igennel válaszoltak. A potenciális célpiacok megismerésére alkalmazott információs 

csatornákat a 23. táblázat tartalmazza.  

 
23. táblázat 

 
A potenciális célpiacok megismerésére használt információforrások (N=67)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Ismeretségi kör 55 82,1 
Nyilvánosan elérhető 
adatbázisok 

29 43,3 

Saját vállalati kutatás 19 28,4 
Piackutató cég   3   4,5 
Egyéb   3   4,5 

* A válaszadók több választ is megadhattak 
 

Jól látható, hogy a listát az ismeretségi körből beszerezhető információk vezetik, 

amelyet a nyilvánosan elérhető adatbázisok, a saját vállalati kutatások, valamint a 

piackutató cégek szolgáltatásai, illetve az egyéb információszerzési formák követnek.  

Szorosan összefügg ezzel a beszerzett információk köre. A 24. táblázat szerint 

jellemzően a piacon várható kereslet érdekli a vállalkozásokat.  

 
24. táblázat 

 
A piacokról beszerzett információk köre (N=67) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Várható kereslet 42 62,7 
Az adott piacon jellemző 
árszínvonal 

15 22,4 

Az esetleges 
együttműködések lehetősége 

  5   7,5 

Várható versenytársak   2   3,0 
Egyéb   2   3,0 
NT/NV   1   1,5 
 

Ezt az adott piacon jellemző árszínvonal, az esetleges együttműködések lehetősége, 

a várható versenytársak, illetve egyéb információk követik. Amennyiben az előző 

kérdéssel együtt elemezzük, azt mondhatjuk, hogy a vizsgált vállalkozások az 

ismeretségi körükből – esetleg nyilvános adatbázisokból tájékozódva – elsősorban a 
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piacon várható keresletre és az árszínvonalra vonatkozó információkat szerzik be. 

Felmerül a kérdés, hogy az ezekből a forrásokból származó információk mennyiben 

tekinthetők egy termék/termékkör marketingstratégiai tervezésének alapjának. Az 

ismeretségi kör, illetve a nyilvános adatbázisok elsősorban nem termékspecifikus, hanem 

a piac egészére vonatkozó általános információforrások, így a működés környezetének 

elemzéséhez megfelelő kiindulópont lehet. Ugyanakkor egy konkrét termék piaci 

stratégiájának alapjául az adott termékre vonatkozó fogyasztói információk kell, hogy 

szolgáljanak, ami ebben az esetben nem teljesül. Az adott termékhez kapcsolódó 

marketingtervezés szempontjából valóban értékes információnak a saját vállalati 

kutatásokból származó, illetve a piackutatók által szolgáltatott adatok tekinthetők 

használhatónak. Ezek tartalmaznak olyan termék- és célcsoportspecifikus információkat, 

amik alapját képezhetik a tervezésnek. Ugyanakkor az információforrások köre érthető, 

hiszen a kérdésblokk utolsó kérdésének eredménye szerint a válaszadók egy egyől ötig 

terjedő skálán 3,71 mértékben értenek egyet az állítással, amely szerint ma az 

élelmiszeriparban a személyes kapcsolatok döntenek egy termék vagy vállalkozás 

sorsáról. Ennek tükrében értelmezhetővé válik a személyes ismeretségből származó 

információk ilyen jelentős előtérbe kerülése. A beszerzésre kerülő adatokat jobban 

értelmezhetjük, ha figyelembe vesszük a vállalkozások azon vélekedését, amely szerint a 

termékek ára a legfontosabb versenytényező (3,95). Szignifikáns (Pearson Chi-

Square=0,045, CramerV=0,388) összefüggést fedeztünk fel a beszerzendő információk 

köre és a vállalkozások mérlegfőösszege között. Eszerint minél nagyobb a vállalkozás, 

annál inkább előtérbe kerül a piaci árszínvonal és az esetleges együttműködések 

vizsgálata a piacra történő belépés előtt.  

Ugyanakkor dilemmába ütközünk, ha figyelembe vesszük a kérdőív végén 

található klaszterképzésre alkalmas állítások közül a hetedikkel („Fogyasztóim elvárásait 

részletesen nyomon követem”) történő egyetértésüket. Itt átlagosan 3,97 egyetértési 

szintet kaptunk, ami két okból következhetett be. Az egyik alternatíva, hogy a 

vállalkozások egyszerűen ellentmondásba kerültek önmagukkal és az egyik kérdésnél a 

vásárlóikat részletesen vizsgáló, a másiknál a személyes információkra szorítkozó 

információgyűjtőknek vallották magukat. Ennél sokkal valószínűbb azonban, hogy az 

információszerzés ezen szintjét a vállalkozások vezetői elégségesnek vélik, és teljes 

mértékben elégedettek „piackutatási” tevékenységük színvonalával, tehát olyan 

vállalkozásként értékelik magukat, akik részletesen nyomon követik fogyasztóik 



 65

igényeinek változását. A piacon a kisvállalkozások körében tapasztalható folyamatos 

piacvesztés azonban indokolja ezen álláspontjuk felülbírálatát.  

A következő kérdésben arra kerestük a választ, hogy azon vállalkozások, amelyek 

végeznek valamilyen piackutatási tevékenységet, azok milyen módon juttatják el az 

ebből származó információkat a megfelelő helyekre. A kérdés lényege tehát a 

vállalkozások marketinginformációk iránt tanúsított abszorpciós képességét vizsgálta 

(25. táblázat).  

 
25. táblázat 

 
A beérkezett marketinginformációk megosztásának módja a vállalaton belül (N=67) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Alkalomszerű 
megbeszéléseken osztjuk 
meg az információkat 

35 52,2 

Rendszeres 
megbeszéléseken osztjuk 
meg az információkat 

28 41,8 

Egyéb   4   6,0 
 
A vizsgált vállalkozások jellemzően alkalomszerű megbeszéléseken osztják meg az 

aktuális információkat, míg több, mint harmaduk rendszeresen teszi ugyanezt, illetve hat 

százalék egyéb módon, ebben a kategóriában jellemzően az egyszemélyes döntés merült 

fel. Amennyiben az első kérdéssel együtt vizsgáljuk az információáramlást, arra a 

megállapításra juthatunk, hogy minél konkrétabbak a beérkező információk (piackutató 

cég vagy saját kutatás), annál nagyobb hangsúlyt helyeznek a vállalkozások a rendszeres 

megbeszéléseken való információátadásra. Azt mondhatjuk tehát, hogy a piackutatás 

fontosságának előtérbe kerülésével együtt egyre nagyobb hangsúly tevődik az ezen 

tevékenységből származó információk vállalaton belüli megosztására is.  

Az előbbi kérdésekben csupán azok véleményét vizsgáltuk, akik valamilyen 

információgyűjtő tevékenységet folytatnak, míg a továbbiakban ismételten a teljes 

válaszadói kört elemezzük.  

Az ötödik kérdésben arra kerestük a választ, hogy a vizsgált feldolgozók milyen 

módon választják ki a célpiacaikat. Ennek eredményét a 26. táblázat foglalja össze.  
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26. táblázat 
 

A célpiacok kiválasztásának módja (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem szelektáljuk a piacokat 58 60,4 
Próbáljuk felmérni a 
piacokat és ez alapján 
dönteni 

33 34,4 

Tényleges piacfelméréseket 
készítünk/készíttetünk 

  3   3,1 

Egyéb   2   2,1 
 
A vizsgált vállalkozások közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy nem szelektálja 

a piacokat semmilyen módon, harmaduk igyekszik valamilyen szempontok alapján ezt az 

értékelő tevékenységet elvégezni – minden bizonnyal a korábbiakban bemutatott 

információk és források alapján –, ugyanakkor elenyésző arányuk végez tényleges 

felméréseket.  

A következő kérdésben a válaszadókat arra kértük, hogy ítéljék meg, mennyiben 

tartják fontosnak a versenytársak figyelemmel követését (1: egyáltalán nem tartom 

fontosnak; 5: teljes mértékben fontosnak tartom). A válaszok szerint igen fontosnak vélik 

ezt a területet, hiszen átlagosan 4,05-ös értéket kaptunk eredményül. A húsiparban 

tevékenykedő vállalatok kevésbé (4,03), míg a tejipari cégek (4,15) hangsúlyosabban 

kezelik ezt a területet.  

A versenytársak figyelemmel követése során alkalmazott információforrások körét 

vizsgálta a kérdésblokk hetedik kérdése. Ennek eredményeit a 27. táblázat tartalmazza.  

 
27. táblázat 

 
A versenytársak megismerése során alkalmazott információforrások (N=96)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Ismeretségi kör 74 77,1 
Nyilvános adatbázisok 33 34,4 
Saját kutatás 18 18,8 
Egyéb   6   6,3 

* A válaszadók több választ is megadhattak 
 
Az eredmények igen hasonlóak a piacok megismerésére használt 

információforrások vizsgálata során kapottakkal. Eszerint az ismeretségi kör áll az első 
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helyen, amit a nyilvános adatbázisok, illetve a saját kutatások követnek. Egyetlen eltérés 

tapasztalható a piacok megismeréséhez képest, az, hogy ebben az esetben egyáltalán nem 

kerültek szóba a piackutatók, mint lehetséges információforrások. Az egyéb kategória 

jellemző válasza az volt, hogy a vállalkozást nem érdeklik a versenytársak, ezért nem is 

gyűjt róluk információt.  

A következő kérdés a piacon tevékenykedő versenytársak információ 

ellátottságának mértékét vizsgálta. Ennek során azt kérdeztük meg a válaszadóktól, hogy 

véleményük szerint elegendő információval rendelkeznek-e a piacon működő 

versenytársaik. Ennek eredményét a 28. táblázat foglalja össze.  

 
28. táblázat 

 
„Elegendő információval rendelkeznek-e versenytársaik?” kérdésre adott válaszok 

megoszlása (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Igen 28 29,2 
Valószínűleg igen 41 42,7 
Valószínűleg nem   7   7,3 
Nem   4   4,2 
NT/NV 16 16,7 
 

A véleményekből úgy tűnik, hogy a megkérdezettek valamivel több, mint 70%-a 

úgy véli, hogy a versenytársai elegendő információval rendelkeznek róla, illetve a piacon 

tevékenykedő többi vállalkozásról. Ugyanakkor meg kell említeni a vállalkozások közel 

harmadát, akik szerint az információ ellátottság nem megfelelő szintű, vagy nem tudják 

azt megítélni. A kérdés kialakításakor arra törekedtünk, hogy projektív jelleggel a 

vállalkozások saját tevékenységének megítélését derítsük ki, tehát a kapott válaszokban a 

megkérdezett helyzete tükröződjön. Ez az eredmény összhangban van a 23. táblázat után 

levont következtetéssel (amely szerint a nem megfelelő szintű informálódást a 

cégvezetők elegendőnek, sőt jónak vélik) olyan módon, hogy a megkérdezettek harmada 

magát jól tájékozottnak véli, míg másokról ezt nem feltételezi. Szignifikáns (Pearson 

Chi-Square=0,044, CramerV=0,482) összefüggés mutatkozik e tekintetben a 

vállalkozások megyék szerinti elhelyezkedése alapján. Az ország központi (Pest megye, 

Budapest) és északi területén (Győr-Moson-Sopron; Hajdú-Bihar) általában 

kedvezőbben ítélik meg az információ ellátottságot, mint más megyékben.  
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4.2. Információ áramoltatás 

4.2.1. Tervezés 
 

A következő kérdésblokk nyolc kérdése a vállalkozások információ gyűjtésén alapuló 

tervezésének működését, illetve annak színvonalát vizsgálta.  

Az első kérdés a marketingtervezés jelenlétét kutatta. Ebben arra kértük a 

válaszadókat, hogy jelöljék be, végeznek-e bármilyen szintű marketingtervezést a 

vállalkozásukban. A kapott eredményeket a 29. táblázat tartalmazza.  

 
29. táblázat 

 
A jövőre vonatkozó marketingtervek jelenléte a vállalkozásokban (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Igen 28 29,2 
Nem 68 70,8 

 
A válaszadók több, mint kétharmada saját bevallása szerint nem készít 

marketingtervet a jövőre vonatkozóan. Ebben a kérdésben még nem vizsgáltuk, hogy 

azok esetében, akik igennel válaszoltak, azoknál mit is takar tulajdonképpen a tervezés. 

Ugyanakkor a későbbi eredmények rámutatnak arra, hogy azok aránya, akik ténylegesen 

terveznek – tehát piaci információk alapján, a vállalati stratégiához illeszkedve, írott 

marketingtervet készítenek, amelynek megvalósulását és eredményességét ellenőrzik – 

valójában ennél lényegesen kevesebben vannak. Szignifikáns (Pearson Chi-

Square=0,011, CramerV=0,416) összefüggést fedeztünk fel a vállalkozásnál 

alkalmazásban állók száma és a marketingtervezés jelenléte között. Eszerint az 

alkalmazotti létszám növekedésével egyenes arányban nő azok aránya, akik készítenek 

marketingtervet. Ugyanilyen kapcsolatot (Pearson Chi-Square=0,042, CramerV=0,427) 

találtunk árbevétel tekintetében, ami szerint a kisebb (80-250 MFt árbevétel között) és a 

közepes árbevétellel (750-1500 MFt) rendelkezők a legaktívabbak ezen a téren. 

Ugyanakkor a két pólust összevetve itt is a nagyobb vállalkozások jelennek meg 

erőteljesebben.  

A következő kérdésben azon vállalkozásokat kérdeztük, akik az előző esetben 

igenlő választ adtak. A kérdés a marketingtervek időtávjára vonatkozott, vagyis 

igyekeztünk meghatározni azt az időszakot, amit beláthatónak vélnek a megkérdezettek. 

Ennek eredményeit a 30. táblázat tartalmazza.  
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30. táblázat 
 

A marketingtervezés időtávja (N=28) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

0-6 hónap   9 32,1 
6-12 hónap 15 53,6 
1-2 év   4 14,3 
 

A megkérdezettek egyértelműen rövidtávra terveznek. Döntő többségük éven 

belüli terveket készít, míg alig néhány vállalkozás képes középtávú stratégiákat 

megfogalmazni. A rövidtávú gondolkodás markáns megjelenését tapasztalhatjuk a 

válaszok mögött, ugyanakkor ennek felelőseként nem jelölhetjük meg egyértelműen a 

gyenge információ ellátottságot vagy a marketing ismeretek hiányát. Véleményünk 

szerint az ország politikai, jogi, gazdasági környezetének kiszámíthatatlansága éppolyan 

mértékben hibáztatható ennek kialakulásáért, mint maguk a vállalkozások.  

A következő kérdésben a marketingtervekhez hozzárendelt költségvetés jelenlétét 

vizsgáltuk. Ennek, illetve a következő kérdésnek a célja az volt, hogy meghatározzuk 

azok körét, akik ténylegesen végeznek tervező tevékenységet. Az eredményeket a 31. 

táblázat foglalja össze.  

 
31. táblázat 

 
Az éves szinten meghatározott marketing-költségvetés jelenléte (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Igen 15 15,6 
Nem 81 84,4 

 
A megkérdezett vállalkozások döntő többsége nem alakít ki semmilyen szintű 

marketing-költségvetést. Ez azon vállalkozások esetében, ahol egyébként sincs 

semmilyen marketingtervezés teljesen érthető, ugyanakkor közel harmada ezeknek a 

vállalkozásoknak korábban úgy nyilatkozott, hogy készít marketingtervet. Esetükben 

kevésbé érthető, hogy e mellett miért nincs költségvetés. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti 

közel 30% mostanra alig több, mint 15%-ra fogyatkozott, tehát ők azok, akikről 

ténylegesen elmondható, hogy valóban készítenek marketingtervet, hiszen annak szerves 

része a költségvetés.  
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A következő kérdésben a marketingre felhasznált összegek kialakítását vizsgáltuk. 

Ennek célja az volt, hogy meghatározzuk a marketing-költségvetés kialakításának 

alapját. Ennek eredményeit a 32. táblázat tartalmazza.  

 
32. táblázat 

 
A marketingre fordított összegek kialakításának alapja (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Lehetőség szerint 37 38,5 
Az elérni kívánt célt 
figyelembevéve 

13 13,5 

Az árbevétel bizonyos %-a   3   3,1 
Éves szinten előre 
meghatározott összeg 

  2   2,1 

Egyéb   4   4,2 
NT/NV 37 38,5 

 
A megkérdezettek több, mint harmada nem volt képes megfogalmazni, hogy milyen 

módon alakítja ki az erre a célra fordított összegeket. Ez rendkívül magasnak tekinthető, 

ha figyelembe vesszük, hogy egy olyan területről van szó, amely a vállalkozás 

hosszútávú piaci sikerét jelentősen befolyásolhatja. A válaszadók jelentős része szerint a 

költségeket lehetőség szerint tervezik, vagyis teljesen véletlenszerű a felhasznált 

összegek meghatározása. További néhány vállalkozás nyilatkozott úgy, hogy éves szinten 

előre meghatározzák, vagy az árbevétel bizonyos százalékát fordítják marketingcélokra. 

Az ilyen alapon történő költségvetés kialakítás hátránya, hogy a múltbeli tendenciákban 

gyökerezik, tehát a jövőbeli célokhoz kevésbé illeszkedik. Ennek következtében egy 

recessziós időszakban ezen területtől vonják el az elsők között a pénzeket, 

megakadályozva annak lehetőségét, hogy a vállalkozás kilábaljon a fennálló helyzetből. 

Mindössze alig több, mint 13% mondta azt, hogy a jövőbeni célok határozzák meg 

költségvetésük kialakítását. Ennek előnye az, hogy a vállalkozás erőforrásait a jövőbeni 

kívánt pozíció elérésének érdekében strukturálják, ami lehetőséget teremt a vállalati 

stratégia megvalósítására. E tekintetben szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,039, 

CramerV=0,334) összefüggés mutatkozik a vállalkozásoknál alkalmazásban állók 

számával. A lehetőség szerint történő költségvetés kialakítás leginkább a 20-49 főt 

foglalkoztató vállalkozások esetében figyelhető meg, ugyanakkor az elérendő célok 

figyelembevétele is itt, illetve a 1-5 főt alkalmazó cégek esetében a legjellemzőbb. A 
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nagyobb méretű (50-150 fő) vállalkozások éves szinten előre meghatározott összegből 

gazdálkodnak.  

A következő kérdés a felhasznált összegek hatékonyságának ellenőrzését vizsgálta, 

melynek eredményeit a 33. táblázat tartalmazza.  

 
33. táblázat 

 
A marketingre fordított összegek felhasználásának hatékonyságát… (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

…nem ellenőrizzük. 47 49,0 
…alkalomszerűen 
ellenőrizzük. 

24 25,0 

…rendszeresen ellenőrizzük. 14 14,6 
NT/NV 11 11,5 

 
Meglepő módon a vállalkozások közel fele bevallottan egyáltalán nem ellenőrzi a 

felhasználás hatékonyságát. Felmerül a kérdés, hogy milyen módon értékelik akkor az 

erre a célra fordított összegek hasznosulását. Érdemes itt visszautalni JÓZSA (2004) 

felmérésének eredményeire.  

További 25% alkalomszerű ellenőrzéseket hajt végre, ami lényegesen jobb a 

teljesen mellőzött monitoring tevékenységtől, ugyanakkor a folyamatos nyomonkövetés 

lehetőségét nem teremti meg. Mindössze alig több, mint 14% nyilatkozott úgy, hogy 

rendszeresen figyeli, milyen eredménnyel végezte marketing tevékenységét.  

A következő kérdést azoknak tettük fel, akik valamilyen szinten végeznek 

ellenőrzést a marketingre fordított összegekkel kapcsolatban. A kérdés azt vizsgálta, 

hogy ez az ellenőrzés jellemzően milyen szintű. Ennek eredményeit a 34. táblázat 

tartalmazza.  

Az ellenőrzést folytató vállalkozások közel fele a hatékonyság megítélését 

egyértelműen a korábbi tapasztalatok alapján teszi meg, mellőzve minden – az 

értékeléshez szükségesként meghatározható – gazdaságossági számítást. Ez felveti az 

ellenőrzés életképességét ezekben az esetekben, hiszen a hatékonyság megítélésének 

alapját minden esetben olyan számítások kell, hogy igazolják, melyek tényadatokon 

alapulnak. Ugyanakkor jelentős részük gazdaságossági számításokra alapozva ítéli meg 

marketing tevékenységének alakulását, ami bizakodásra ad okot annak eredményességét 

illetően. Ezek aránya a teljes mintához képest 19,8%.  
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34. táblázat 
 

A marketingre fordított összegek ellenőrzésének szintje (N=38) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő) % 

Nem végzünk ilyen jellegű számításokat, a 
felhasznált összegek hatékonyságát korábbi 
tapasztalataink alapján értékeljük. 

16 40,0 

Végzünk ilyen jellegű számításokat, de nem 
bontjuk le az előbb említett csoportok szintjére. 

12 30,0 

Pontos kalkulációkat végzünk a termékpolitika, 
a kommunikáció, az árpolitika és az elosztás 
hatékonysága terén. 

  7 17,5 

NT/NV   3 12,5 
 
A kérdésblokk következő eleme az egyes termékekhez/termékcsoportokhoz 

kapcsolódó életciklus elemzések jelenlegi állapotát vizsgálta, amelynek eredményeit a 35. 

táblázat tartalmazza.  

 
35. táblázat 

 
Az életciklus elemzések jelenléte a vállalati tervezésben (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem 67 69,8 
Igen, a termékcsoportokat 
elemezzük 

18 18,8 

Igen, minden terméket 
értékelünk 

  9   9,4 

NT/NV   2   2,1 
 

A megkérdezettek több, mint kétharmada nemlegest választ adott kérdésünkre. 

Ugyanakkor 28,2% valamilyen szinten foglalkozik az életciklus elemzéssel. Azt 

tapasztaltuk, hogy azon vállalkozások, amelyek konkrétabb piaci információk 

beszerzésére törekednek (saját kutatás, piackutató cég), azok nagyobb arányban 

mutatnak aktivitást ezen a területen is.  

A következő kérdésben csak azokat kérdeztük meg, akik végeznek életciklus 

elemzéseket a termékeikhez, vagy termékcsoportjaikhoz kapcsolódóan. Ennek során azt 

vizsgáltuk, hogy az életciklus elemzésekhez kötődik-e marketing terv, vagyis, hogy a 

vállalkozások tervezésüket mennyiben illesztik az adott termék aktuális piaci 

állapotához. Ennek eredményeit a 36. táblázat tartalmazza.  
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36. táblázat 
 

Az életciklus elemzéshez kacsolódó marketingtervezés jelenléte (N=27) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem 19 70,4 
Igen   5 18,5 
NT/NV   3 11,1 

 
A válaszok megoszlásából jól látható, hogy azok a vállalkozások, amelyek 

végeznek ilyen jellegű elemzéseket túlnyomó részben nem építik be azt a 

marketingtervezésükbe. Felmerülhet a kérdés: ha végeznek életciklus elemzést, akkor 

azok eredményeit miért nem érvényesítik ilyen magas arányban tervezésükben, illetve 

az, hogy ebben az esetben valójában mi értelme van az életciklus elemzésnek? A válasz 

véleményünk szerint a vállalkozásoknál alkalmazásban álló marketinges végzettséggel 

rendelkező szakemberek alacsony arányával magyarázható, így a rendelkezésre álló 

információk beépítésére – a megfelelő szakismeretek hiányában – nem nyílik módjuk. Ez 

a momentum a későbbiekben vizsgált területek eredményeinek elemzése során számos 

helyen tetten érhető. Azok aránya, akik az életciklus elemzések eredményei alapján 

alakítják ki stratégiai tervezésüket, igen elenyésző, mindössze az elemzést végző 

vállalkozások közül 18,5% gyakorlatában fedezhető fel ez a tevékenység. Arányuk a 

teljes mintához képest 5,2%.  

A kérdésblokk elején található 29,2%-ot kitevő csoport – akik úgy nyilatkoztak, 

hogy végeznek marketingtervezést vállalkozásukon belül – az egyre konkrétabb területek 

felé haladva jelentősen megfogyatkozott. Amikor az életciklus elemzések, a marketing-

költségvetés kialakítása, vagy a felhasznált összegek ellenőrzése került vizsgálat alá, 

kiderült, hogy kevesebb azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik ezen tevékenységeket 

végzik, mint akik kezdetben a marketingtervezést végzőként tüntették fel magukat. 

Azoknak a vállalkozásoknak az aránya tehát, akiknek a marketingtervezésük alapját 

konkrét termékre irányuló piaci információgyűjtés képezi, rendelkeznek előzetesen 

meghatározott marketing költségvetéssel, ezen pénzek hasznosulását ellenőrzik, és a 

tervezést a termékeik/termékcsoportjaik aktuális életciklusához igazítják, a teljes 

mintához képest 2,3%. Abban az esetben, ha a felsorolt 4 elemből három jelenlétét már 

elégséges szintnek tekintjük, akkor ez a szám 8,3%-ra emelkedik.  
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Ezeknek a vállalkozásoknak a tulajdonságait megvizsgálva a vállalati méretet 

tekintetében kettő pólus jelenik meg. Közös tulajdonságuk, hogy egy kivétellel a 

húsiparhoz tartoznak, és mindannyian kft. formában működnek, valamint, hogy nem 

mutatnak területi egyezőséget. Egy kisebb csoportjuk a kisvállalkozások körébe tartozik 

0-20 fő alkalmazottal, maximum 250 M Ft nettó árbevétellel. Nagyobb részt alkotnak a 

jellemzően 20-100 fő alkalmazotti létszámmal, 750 M Ft-nál magasabb nettó árbevétellel 

rendelkezők. Ezek azok a vállalkozások tehát, akik a fogyasztói újdonságelfogadás 

tipizálásának mintájára innovátoroknak nevezhetőek a vizsgált kisvállalati körben.  

 
4.2.2.  Vezetés 

 
A következő kérdésblokk feladata a vállalkozást vezetők, valamint a marketinggel 

foglalkozó munkatársak jellemzőinek megismerése volt. Ennek célja az, hogy feltárjuk, 

milyen mértékben képesek a vállalkozások felismerni a „fogyasztó hangját”, illetve 

képesek-e beépíteni azt a vállalat tervezési folyamataiba.  

Az első kérdés a vállalkozást vezetők iskolai végzettségének szintjét vizsgálta, 

amelynek eredményeit a 37. táblázat foglalja össze.  

 
37. táblázat 

 
A vállalkozást vezetők iskolai végzettsége (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Felsőfokú 59 61,5 
Érettségi 30 31,3 
Szakmunkás   6   6,3 
NT/NV   1   1,0 
 

A megkérdezett vállalkozásokban a vezetői funkciót ellátó személyek jellemzően 

felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, kisebb arányban érettségizettek, illetve igen kis 

százalékuk szakmunkás végzettségű. A kérdés alapján megítélhetővé válik, hogy 

marketingtervezés területén tapasztalható szerény aktivitást okozhatja-e az alacsonyabb 

iskolai végzettségből fakadóan az, hogy korábban nem találkoztak ezzel a területtel. Az 

eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a hazai lakosság iskolai végzettség 

arányaitól jelentősen kedvezőbb a vezetők körében tapasztalt kép. Ez azt kellene jelentse, 

hogy a szélesebb tudásbázisból, tapasztalati körből fakadóan a vállalkozás sikerességét 

támogató eszközök (így a marketing) gyorsabb felismerése következik. Ez azonban 
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nincsen így. Kijelenthetjük tehát, hogy az iskolai végzettség területén tapasztalható 

kedvező tendenciák ellenére detektáltuk a marketingtervezés területén tapasztalható 

negatívumokat, ami azt jelenti, hogy a magasabb kvalifikáció önmagában nem képes 

pozitív irányba befolyásolni a vizsgált cégek piaci orientációját.  

A következő kérdés a marketingismeretek forrását vizsgálta, amelynek 

eredményeit a 38. táblázat tartalmazza.  

 
38. táblázat 

 
A marketingismeretek forrása (N=96)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Az üzletmenet során szerzett 
tapasztalatokból 

76 79,2 

Folyóiratokból, szakkönyvekből 13 13,5 
Szakmai konferenciákon való részvételből  10 10,4 
A vállalkozásnak marketing végzettséggel 
rendelkező irányító munkatársa van 

  9   9,4 

Egyéb   3   3,1 
* A válaszadók több választ is megadhattak 
 
A megkérdezettek túlnyomó többsége szerint marketing ismereteik az üzletmenet 

során szerzett tapasztalatokból származnak. Ezt a folyóiratok, szakkönyvek, valamint a 

szakmai konferenciákon való részvétel követi. A sor végén található a marketinges 

végzettségű munkatárs jelenléte a vállalkozásban. Amennyiben figyelembe vesszük a 

kutatás eredményeit, amely szerint jelentős hiányosságok mutatkoznak a vizsgált KKV-k 

marketing tevékenységében, akkor kijelenthetjük, hogy a túlnyomó többség által 

megjelölt forrás nem minősíthető elegendőnek. Ha összehasonlítjuk az előző fejezet 

végén bemutatott elégséges marketingtervezési funkcióval rendelkező vállalkozások 

arányával, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az itt bevallottan marketing végzettséggel 

rendelkező munkatárssal rendelkező cégek aránya hasonló. Első megközelítésben tehát 

az az összefüggés mutatkozik, hogy azon vállalkozásoknak, akik elégséges szinten 

képesek marketing tevékenységüket tervezni és megvalósítani, azoknak marketing 

végzettséggel rendelkező munkatársuk van.  

A kérdésblokk következő kérdése azt vizsgálta, hogy hány vállalkozásnál áll 

alkalmazásban marketinges végzettségű kolléga. Ennek eredményeit a 39. táblázat 

foglalja össze.  
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39. táblázat 
 

„Dolgozik-e marketinges végzettséggel rendelkező munkatárs a vállalkozásban?” 

kérdésre adott válaszok megoszlása (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem 68 70,8 
Igen, középfokú végzettségű 14 14,6 
Igen, felsőfokú végzettségű 13 13,5 
 

A válaszadók döntő többsége úgy nyilatkozott, hogy nem rendelkezik marketing 

végzettségű munkatárssal, ugyanakkor a korábbi információk ismeretében meglepően 

sok cégnél (28,1%) áll alkalmazásban középfokú vagy felsőfokú marketinges 

végzettségű kolléga. Ezen eredmények tükrében kevésbé érthető a vizsgált vállalkozások 

marketing területén nyújtott korántsem kielégítő teljesítménye. A meglepő eredmény 

hátterében alapvetően két tényezőt fedezhetünk fel. Egyrészről felvetődik a hazai 

marketingoktatás felelőssége, ami az eredmények szerint olyan szakembereket képez, 

akik képtelenek a tervezés, kivitelezés és ellenőrzés területén mutatkozó kihívásoknak 

megfelelni. A másik alternatíva az, hogy bár rendelkeznek szakmaspecifikus 

ismeretekkel rendelkező munkatárssal, ugyanakkor neki a kialakítandó stratégiák, illetve 

az ezekhez rendelt költségkeretek kialakításának folyamatába semmilyen szintű 

beleszólása nincs. Ez azt jelenti, hogy ezekben a vállalkozásokban a marketing csupán 

egy végrehajtó funkcióként jelenik meg, stratégiai-, esetlegesen vállalatirányítási filozófia 

szintjén azonban teljesen hiányzik. A kettő alternatíva eltérő mértékben hat az egyes 

konkrét esetekben, ugyanakkor egyik elképzelés sem fest túl kedvező képet a marketing 

szakma helyzetéről. Az első esetben a marketing szakemberek képzésével foglalkozó 

oktatóhelyek, a másik esetben maguknak a vállalati marketingeseknek az imázsa sérül.  

Ha az erre a kérdésre adott válaszok ismeretében újra megvizsgáljuk az előző 

kérdés kapcsán megfogalmazott feltevésünket, amely szerint a kielégítő szintűnek ítélt 

marketing tevékenységet a marketinges végzettségű kollégával rendelkező vállalkozások 

képesek végezni, akkor a következő eredményre jutunk. Csupán 50%-ában találtunk 

átfedést az előző kérdésblokk végén elégséges szintű marketing tevékenységgel 

rendelkező vállalkozásokként meghatározott cégekkel. Ez azt jelenti, hogy a kielégítő 

szintű marketinggel rendelkező vállalkozások mindössze 50%-ában van marketinges 

munkatárs. Eszerint jó marketinges nem csak az lehet, aki különböző képzési formákon 
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keresztül magáévá tette a szükséges ismereteket, hanem az is, akiben a marketing 

alapszemlélete – a fogyasztók, vásárlók igényeire való odafigyelés, és ennek a 

versenytársaknál hatékonyabb kielégítése – a személyiségéből fakadóan jelen van. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy néhány empatikus, magas fokú érzelmi és 

nem érzelmi intelligenciával rendelkező ember kivételével ahhoz, hogy sikeresen 

műveljék ezt a területet, képzésre van szükség. Éppen jelen kutatás eredményei 

világítanak rá, hogy mennyire elengedhetetlen a hazai KKV szektorban tevékenykedők 

képzett, felkészült marketingesekkel való támogatása.  

A következő kérdés eredményei tovább árnyalják ezt a képet. Ebben azt vizsgáltuk, 

hogy van-e állandó felelőse a marketinggel kapcsolatos feladatoknak a vállalkozáson 

belül. Ennek eredményeit a 40. táblázat fogalja össze.  

 
40. táblázat 

 
A marketingfeladatokat ellátók a vállalaton belül (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nincs 72 75,0 
Van, marketinges végzettségű 14 14,6 
Van, nem marketinges végzettségű   8   8,3 
NT/NV   2   2,1 
 

A válaszadók meghatározó többségének esetében nincsen állandó felelőse a 

marketinggel kapcsolatos tevékenységeknek. Ugyanakkor 14,6% esetében marketing 

képesítést szerzett, további 8,3% esetében nem marketinges végzettségű látja el ezen 

feladatköröket. Amennyiben az előző kérdéssel együtt vizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy 

abban az esetben van marketing végzettségű munkatársra bízva a területtel kapcsolatos 

feladatok ellátása, amennyiben annak felsőfokú végzettsége van (Pearson Chi-

Square=0,000, CramerV=0,593). Ugyanakkor 12 vállalkozás esetében, ahol vagy közép-, 

vagy felsőfokú marketinges végzettséggel rendelkező kolléga dolgozik, ott nincs állandó 

felelőse a területnek. Ez még inkább a marketing vállalaton belüli végrehajtó szerepét 

húzza alá. Olyan területként jelenik meg, amelynek nincs súlya a vállalati 

döntéshozatalban, és még a jelenlévő szakismerettel rendelkező kolléga mellett sem vélik 

úgy, hogy célszerű lenne a marketing különböző területeit egy személynek koordinálni.  

Az eredmények másrészről felvetik azt a kérdést, hogy mennyiben nevezhető 

koncepciózusnak a marketing tevékenység, ha a felmerülő feladatokat ad hoc jelleggel 
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mindig más végzi. Úgy gondoljuk, hogy önmagában az, ha állandó személy kezében 

koncentrálódnának ezen tevékenységek, jelentősen javíthatna annak hatásfokán, hiszen a 

teljes folyamatot átlátva sokkal inkább megfelelő döntések születhetnek. Szignifikáns 

(Pearson Chi-Square=0,001, CramerV=0,388) összefüggést találtunk az alkalmazotti 

létszám tekintetében. E szerint az alkalmazotti létszám növekedésével egyenes arányban 

csökken azok száma, akiknél nincs állandó felelőse a marketingnek. Ugyanakkor a 

középvállalati szinten (20-100 fő) jellemző leginkább a marketinges végzettségű 

munkatárs, mint állandó felelős.  

 
4.2.3.  Fejlődés 

 
A következő kérdésblokk feladata a vállalkozások előtt álló jövőkép feltárása volt. Ennek 

érdekében olyan területekre kérdeztünk rá, amelyek a KKV-k szempontjából a jövőben 

kulcsszerepet játszhatnak.  

Az első kérdésben azt vizsgáltuk, hogy a válaszadók mely területeken látják az 

iparágukban tevékenykedő vállalkozások kitörési pontjait. Ennek eredményeit a 41. 

táblázat tartalmazza.  

A megkérdezettek leginkább a partnerkör szélesítésében látják a jövőbeni fejlődés 

irányát. Ezt követi egyenlő arányban a tömegpiaci és a réspiaci termékek fejlesztése. A 

dobogóról leszorulva a marketing tevékenység fejlesztésében már lényegesen 

kevesebben látnak fantáziát, míg a legkevésbé a különböző együttműködési formák 

jelentenek számukra alternatívát. Amennyiben sorra vesszük a felmerült tényezőket, azt 

találjuk, hogy az első három helyen szereplő terület kivétel nélkül a marketing egyes 

részterületeit foglalja magában. A partnerkör szélesítése a B2B piacokra vonatkozó 

kommunikációs tevékenység és a KAM területét, a termékfejlesztés a marketing négy 

alappillérének egyikét, a termékpolitikát érinti. A vállalkozások vezetői tehát nincsenek 

tisztában a marketing eszközrendszerével, ami arra világít rá, hogy a vizsgált 

vállalkozások esetében először nem a marketing tevékenység végzését kell elfogadtatni, 

hanem meg kell ismertetni annak eszközrendszerét. A marketing elfogadtatásának első 

lépése tehát a „marketing marketingje” vagyis különböző eszközökkel a marketing 

lehetőségeinek és eszközrendszerének megismertetése a vállalkozások vezetőivel. 

Amennyiben megismerték a lehetséges eszközök körét, valamint azok 

alkalmazhatóságának területeit, akkor lehet azok saját vállalkozásokon belüli 

alkalmazásáról beszélni.  
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41. táblázat 
 

A jövőbeni lehetséges fejlődési irányok a megkérdezettek szerint (N=96)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Partnerkör szélesítése 45 46,9 
Termékfejlesztés a tömegtermékek 
piacán 

26 27,1 

Termékfejlesztés réspiaci termékek 
piacán 

26 27,1 

Marketing tevékenység fejlesztése 10 10,4 
Horizontális integrációk kialakítása   5   5,2 
Vertikális integrációk kialakítása   2   2,1 
Egyéb   4   4,2 

* A válaszadók több választ is megadhattak 
 
A következő kérdésben azt vizsgáltuk, hogy ismerik-e az outsourcing fogalmát a 

megkérdezett vállalkozások. Ennek lényege az, hogy egyes tevékenységek 

költséghatékonyabb szervezésében rejlő lehetőségek kihasználására törekszenek-e a 

vállalkozások vagy sem. Az eredményeket a 42. táblázat foglalja össze.  

 
42. táblázat 

 
Az outsourcing kifejezés ismertsége (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem ismeri 63 65,6 
Ismeri 33 34,4 

 
Meglepő módon a megkérdezettek kétharmada nem is találkozott a kifejezéssel, 

mindössze 33,3% nyilatkozott úgy, hogy ismeri azt.  

A kérdés eredményeit a következővel összevetve érdemes elemezni, amit a 43. 

táblázat tartalmazz. Ebben azt kérdeztük az előbbiekben igennel válaszolóktól, hogy 

saját vállalkozásukban mennyire jellemző az ilyen jellegű tevékenység-kihelyezés.  
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43. táblázat 
 

Az outsourcing jelenléte a megkérdezett vállalkozások körében (N=33) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Egyáltalán nem jellemző 28 84,8 
Inkább nem jellemző   1   3,0 
Jellemző is meg nem is   1   3,0 
Részben jellemző   3   9,1 
Teljes mértékben jellemző   0   0,0 

 
A két kérdés eredményeit együttesen elemezve azt mondhatjuk, hogy a 

megkérdezettek alig egyharmada van tisztában magával a fogalommal. Emellett azok 

körében sem jellemző ennek jelenléte, akik találkoztak a kifejezéssel. Úgy tűnik tehát, 

hogy – egyebek mellett – a marketing tevékenység kapcsán sem általános a megkérdezett 

vállalkozásokra a külső segítség igénybevétele. Ez nem túl kedvező hír a marketing 

szolgáltatásokat nyújtó cégek számára.  

A következő kérdésben azt az öt vállalkozást kérdeztem meg, akikre valamilyen 

mértékben jellemző a tevékenységek kihelyezése, arról, hogy mely területeken vesznek 

igénybe külső segítséget. Ketten a nyersanyag felvásárlást, míg egy-egy vállalkozás a 

szállítást, a csomagolóanyagok gyártását, és a kereskedelmet jelölte meg. Szignifikáns 

(Pearson Chi-Square=0,021, CramerV=0,236) összefüggést találtunk az iparág és az 

outsourcing kifejezés ismertsége között. Eszerint a húsipari vállalkozások lényegesen 

nagyobb arányban találkoztak már vele, mint a tejiparban tevékenykedők. Szintén 

szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,000, CramerV=0,712) kapcsolatot találtunk az 

árbevétel nagysága és az outsourcing jelenléte között. Megfigyelhető, hogy az árbevétel 

növekedésével egyre inkább megtalálható az egyes feladatok kihelyezése.  

A következő kérdésben azt kérdeztük a válaszadóktól, hogy hajlandóak lennének-e 

részt venni egy kölcsönös előnyökön alapuló KKV-ból álló bármilyen szövetkezési 

formában. Ennek eredményeit a 44. táblázat foglalja össze.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 81

44. táblázat 
 

A megkérdezettek együttműködésekben való részvételi hajlandósága (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem 56 58,3 
Igen 24 25,0 
NT/NV 16 16,7 

 
A megkérdezettek közel kétharmada egyértelműen elzárkózott mindenféle 

együttműködési formától, míg negyedük mondta azt, hogy el tudja képzelni a kooperációt 

más vállalkozásokkal. Ez a megdöbbentő arány jól mutatja a hazánkban a vállalkozói 

szférában uralkodó bizalmi válságot, illetve utal az együttműködések létjogosultságát 

alátámasztó gazdasági racionalitás elvetésére.  

Ennek egyértelműen történelmi és a magyar sajátosságokból fakadó háttere van. 

KOPP és KOVÁCS (2006) a magyar népesség életminőségét vizsgáló kutatásában 

hivatkozik egy hazánkban nem publikált, a téeszesítés időszakában Juhász Pál által 

végzett szociológiai felmérésre. Ennek lényege, hogy egy kis falu lakosságának 

életminőségét, viselkedését, mentális állapotát, pszichológiai jellemzőit vizsgálta 

földterületeik TSZ-be való bevonása előtti, és az azt követő években. Azt állapította meg, 

hogy míg korábban a vizsgált populációban nyoma sem volt a depressziós, neurotikus 

tüneteknek, az összevonásokat követően tömegesen jelentek meg azok. Ezt a folyamatot 

nevezte el TSZ neurózisnak. A példa kisarkított, a mai együttműködések alapja és 

kialakítása is nyilvánvalóan más, mint a felhozott példában, de úgy tűnik, hogy a hazai 

lakosságnak határozottan van egyfajta averziója a közös gazdasági tevékenységekkel 

szemben. Nem véletlen, hogy a hazai együttműködéséket vizsgálva BUZÁDY és TARI 

(2005) azt állapította meg, hogy ha hajlandóak is a hazai vállalkozások kooperálni, akkor 

is jellemzően a maximum két feles partnerséget részesítik előnyben.  

A vállalkozás vezetők korábbi rossz tapasztalataik, vagy a pesszimista jövőkép 

miatt teljesen elvetnek mindenféle együttműködési alternatívát. A vállalkozások jövője 

szempontjából ennek egyértelműen negatív üzenete van. Amennyiben nem találják meg 

a vállalkozások az együttműködéseknek azokat a formáit, amelyeken keresztül képesek a 

hálózatosodásból fakadó előnyöket kiaknázni, az a két iparág szempontjából súlyos 

következményekkel járhat. A kisvállalkozások önmagukban képtelenek megoldani az 

országba beáramló hatalmas mennyiségű magasan feldolgozottsági fokú áruk 
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dömpingjéből adódó problémákat, nem lehetnek egyenlő tárgyalópartnerei a hazai 

kereskedelmi csatornáknak, illetve nem tudnak megfelelően reagálni az egyre inkább 

globalizálódó hazai piac igényeire. E tekintetben szignifikáns (Pearson Chi-

Square=0,035, CramerV=0,512) kapcsolatot fedeztünk fel a vállalkozások székhelyével 

kapcsolatban. A leginkább elutasítóak a fejlettebb területek (Budapest, Győr-Moson-

Sopron megye) vállalkozásai, míg a legnyitottabbak a gazdaságilag hátrányosabb 

helyzetű országrészekben (Zala, Vas, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) működők voltak.  

Az eredmény érdekessége, hogy annak ellenére kaptunk ilyen alacsony értéket, 

hogy a marketing és értékesítés területére fókuszáló együttműködések aránya a 

legmagasabb hazánkban az egyéb (K+F, logisztika, termelés, stb.) potenciális 

együttműködési lehetőségek közül. 1999-ben 25%, 2004-ben már 35%-át tették ki az 

összes hazai együttműködésnek ezek (BUZÁDY és TARI, 2005). 

Az együttműködés hiányából fakadó problémakör marketing eleme a közösségi 

marketing tevékenység. Ez nem jelent mást, mint az egyes vállalatok szintje fölötti 

marketing tevékenységet, melynek feladata minden esetben iparági szintű célok 

megvalósítása. Ez akkor működhet megfelelő módon, ha a felülről induló 

kezdeményezések (AMC, Terméktanácsok) mellett megjelennek az alulról létrejövő 

szerveződések. Egyes európai országok gyakorlatának áttekintése (SZAKÁLY, 2008a; 

SZENTE és TEMESI, 2008; POLERECZKI, 2008; SZIGETI, 2008) azt mutatja, hogy 

sikeres közösségi marketing tevékenységet azon országok tudnak végezni, amelyek 

esetében ez a két irányból induló kezdeményezés együttesen van jelen.  

A következő kérdésben azokat kérdeztük, akik az előzőben igennel válaszoltak. 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen előnyöket várnának el egy ilyen együttműködéstől. 

Ennek eredményeit a 45. táblázat foglalja össze.  

 
45. táblázat 

 
Az együttműködésektől elvárt előnyök (N=24)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Kedvezőbb alkupozíció elérése 14 58,3 
Közös marketing tevékenység 12 50,0 
Kedvezőbb tranzakciós költségek 11 45,8 
Magasabb ár elérése   8 33,3 
Közös kommunikáció   3 12,5 

* A válaszadók több választ is megjelölhettek 
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A megkérdezettek egyértelműen a kedvezőbb alkupozíciók elérését várják 

bárminemű együttműködéstől az első helyen. Ezt a közös marketing tevékenység, a 

kedvezőbb tranzakciós költségek, a magasabb ár és a közös kommunikációs tevékenység 

követik. A kérdésre adott válaszok alapján egyre erőteljesebben rajzolódik ki az a kép, 

amely szerint a vizsgált vállalkozások bizonyos körében a marketing tevékenység 

fejlesztése iránti látens igény mutatkozik. A teljes mintához képest 12,5% véli az 

együttműködések kapcsán a marketing tevékenységet fontos területnek, ugyanakkor ennél 

jóval nagyobb azok aránya, akik különböző, a diszciplínához tartozó elemeket 

fejlesztenének. Felvetődik a kérdés, hogy az első helyen álló szempont alatt mit értenek a 

válaszadók, hiszen jóval kevesebben jelölték meg a magasabb elérhető árat. Amennyiben 

nem árcélok találhatók e mögött, akkor valószínűsíthetően a fizetési, szállítási feltételek 

átalakítása motiválhatta a válaszadókat.  

 
4.3. Válaszkészség 

 
4.3.1.  Termékpolitika 

 
A következő kérdésblokkban a megkérdezett vállalkozások termékpolitikáját vizsgáltuk.  

Az első kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy ítéljék meg azt, hogy vevőik 

hová pozícionálják a termékeiket a versenytársakhoz képest. Ennek eredményeit a 46. 

táblázat foglalja össze.  

 
46. táblázat 

 
A saját termék vevők által történő vélt megítélése a versenytársakhoz képest (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Jelentősen rosszabb minőségű   0   0,0 
Valamivel rosszabb minőségű   1   1,0 
A minőségük megegyezik 32 33,3 
Valamivel jobb minőségű  37 38,5 
Jelentősen jobb minőségű  14 14,6 
NT/NV 12 12,5 

 
A válaszadók többsége optimistán nyilatkozott, 53,1%-uk egyértelműen úgy véli, 

hogy többé-kevésbé, de mindenképpen jobbnak ítélik vásárlóik a termékeiket. Igen 

jelentős arány, a megkérdezettek harmada szerint megegyező minőségűként ismerik el 
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fogyasztóik az általuk előállított árut, míg rosszabb minőségűnek szinte senki nem 

gondolja. Amennyiben az egyes kategóriákhoz a pozitív megítélés erősödésével növekvő 

számértéket rendelünk (1: jelentősen rosszabb minőségű; 2: valamivel rosszabb 

minőségű;….5: jelentősen jobb minőségű a mi termékünk), akkor 3,76-os átlagértéket 

kapunk 0,738-as szórásérték mellett. Ez azt jelenti, hogy optimisták a megkérdezettek, 

amiben meglehetős egyetértés mutatkozik.  

A kérdés eredményeinek pikantériája abban mutatkozik, ha a válaszadók 53,1%-a 

egyértelműen úgy gondolja, hogy termékeik minőségét a fogyasztók kedvezőbbnek ítélik 

meg a versenytársakénál, akkor hol vannak azon termékek gyártói, amelyeknél jobbnak 

találtattak? A kérdés logikája alapján – amennyiben az objektív piaci információkon 

alapuló véleményalkotást feltételezzük – ezeknek az átlagosnál rosszabb kategóriákban 

kellene elhelyezkedniük, de azt tapasztalhatjuk, hogy itt mindössze 1 vállalkozás van 

jelen. Ez két esetben fordulhat elő. Egyrészről akkor, ha a kutatás során valóban csak 

azok kerültek be a megkérdezettek körébe, akiknek a termékeit a fogyasztók jobbnak 

ítélik a konkurens termékeknél. Ilyen kiválasztási kritérium nem szerepelt a megkérdezés 

folyamatában, tehát bizonyos valószínűség mellett feltételezhetjük ezt, ugyanakkor 

ennek esélye meglehetősen alacsony. A másik alternatíva, hogy a megkérdezettek 

vélemény alkotásának alapját nem az objektív piaci információk jelentik, sokkal inkább 

saját elképzeléseik (marketing rövidlátás).  

A következő kérdésben azt kérdeztük, hogy a válaszadók szerint miért éppen az ő 

termékeiket választották vásárlóik a versenytárs termékek közül. Ennek eredményeit a 

47. táblázat foglalja össze.  

 
47. táblázat 

 
A saját előnyök megítélése a versenytársakéhoz képest (N=96)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Minőség 67 69,8 
Ár 45 46,9 
Megbízhatóság 25 26,0 
Földrajzi közelség 14 14,6 
Referenciák   7   7,3 
Egyéb   4   4,2 

* A válaszadók több választ is megjelölhettek 
 



 85

A megkérdezettek szerint fogyasztóik leginkább kiváló minőségű termékeik miatt 

részesítik előnyben az adott vállalkozás termékeit. Ezzel kapcsolatban azonban jó, ha 

felidézzük az előző kérdés kapcsán levezetett gondolatmenetet. A második helyen az ár 

található, ami alatt a termék olcsóbb voltát kell érteni. Ezt követi a vállalkozás 

megbízható volta, a földrajzi közelség, valamint a referenciák. Az egyéb szempontok 

között jellemzően a speciális, máshol nem megtalálható termék gyártása merült fel. 

Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy ez a gyártók véleménye saját termékeikről, amiben 

sokkal inkább a vállalkozások belső értékrendje tükröződik, mint vásárlóik tényleges 

vélekedése. A kérdésre adott válaszokban azonban jól kirajzolódik a termékek 

pozícionálásának alapja. A kutatás eredményei több más helyen igazolják, hogy a 

vizsgált vállalati kör termékeinek pozícióját egyértelműen a minőség és az ár kettősében 

határozza meg, illetve azt, hogy ezen a két tényezőn kívül más területeken nem 

alkalmaznak eszközöket.  

Ennek megfelelően a következő kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy egy 

egytől ötig terjedő skálán értékeljék egyetértésüket az állítással, amely szerint ma az 

élelmiszeriparban a termék minősége a legjelentősebb versenytényező. Ennek során 

3,64-es átlagértéket mértünk 1,198-as szórásérték mellett. Ez azt mutatja, hogy a 

közepesnél kissé erősebb elkötelezettséget éreznek a megkérdezett vállalkozások vezetői 

az élelmiszeripar részéről a minőség tekintetében, ugyanakkor igen vitatott ez az 

álláspont. Ebben az esetben felmerül a kérdés: ha maguk a vállalkozások kevésbé érzik 

fontos versenytényezőnek a minőséget, akkor az ár mellett miért csak ebben a 

tekintetben kívánják megkülönböztetni termékeiket versenytársaiktól?  

A következő kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy ítéljék meg saját 

termékeik piaci pozícióját a konkurens termékekkel szemben. Ennek eredményeit a 48. 

táblázat foglalja össze.  
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48. táblázat 
 

A saját termék pozíciójának megítélése a versenytársakéval szemben (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Jelentősen rosszabb minőségű   1   1,0 
Valamivel rosszabb minőségű   0   0,0 
A minőségük megegyezik 29 30,2 
Valamivel jobb minőségű  49 51,0 
Jelentősen jobb minőségű    9   9,4 
NT/NV   8   8,3 

 
A megkérdezettek egy kivétellel legalább olyan jónak vélik saját termékeiket, mint 

a versenytársakét. Közel kétharmaduk kisebb-nagyobb mértékben, de jobb 

minőségűként tartja számon a saját maga által előállított termékeket. Érdemes 

észrevennünk a hasonlóságot a kérdésblokk első kérdésének eredményeivel. Azt 

tapasztalhatjuk, hogy a vásárlók gondolkodásáról feltételezettek rendkívül kis eltéréssel 

egybeesnek a bevallottan saját elképzelésekkel. Ez a tény megerősíti azt a feltevést, 

amely szerint a fogyasztók véleményének megítélése sokkal inkább a belső vélekedésen 

alapul, mint tényleges piaci információkon. Szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,008, 

CramerV=0,508) összefüggést találtunk a vállalkozások székhelyével e tekintetben. A 

legnagyobb arányban a Budapesten működő cégek ítélték a versenytársakéval 

megegyező minőségűnek termékeiket, míg Bács-Kiskunban és Hajdú-Bihar megyében 

valamivel jobb minőségűnek vélték.  

A következő kérdés a speciális, réspiaci termékek jelenlétét vizsgálta, ennek 

eredményeit a 49. táblázat foglalja össze.  

 
49. táblázat 

 
Réspiaci termékek jelenléte a termékpalettán (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem 63 65,6 
Igen, többel 28 29,2 
Igen, eggyel   5   5,2 

 
A megkérdezettek túlnyomó többsége nem rendelkezik semmilyen speciális, a 

réspiacokra irányuló termékkel. Bíztató, hogy harmaduk azonban egy, vagy akár több 
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ilyen terméket is előállít. Meggyőződésünk szerint a kisvállalkozások életképességének 

fenntartása éppen ezen termékek által oldható meg, hiszen ha képesek kiszolgálni olyan 

egyedi elvárásokkal rendelkező fogyasztói csoportokat, amelyek a nagyvállalatok 

számára túlságosan kicsinek bizonyulnak, akkor az biztos bevételi forrást és piacot 

jelenthet számukra. Ezen pozitív tendencia mellett ugyanakkor érdemes egy, a kutatás 

alapján megfogalmazható kritikai megjegyzéssel élni. Azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált 

vállalkozások igen felszínes ismeretekkel rendelkeznek fogyasztói csoportjaikról, a 

beszerzendő információk köre szűkös, az alkalmazott csatornák kevésbé alkalmasak 

konkrét termékre vonatkozó adatok gyűjtésére. Ennek fényében felmerül a kérdés, hogy 

a kialakított speciális, réspiaci termékek termékjellemzőit milyen adatok alapján 

alakították ki a vállalkozások? Vajon hogy határozták meg azokat a vásárlói elvárásokat, 

igényeket, amelyeknek meg kell felelniük? Itt visszautalnánk a 8. táblázatra, amelyben a 

szerzők (ELIASHBERG, LILIEN és RAO, 1997; VAN TRIJP, 1999) arra hívják fel a 

figyelmet, hogy a vállalkozások hogyan kerülhetik el az 1-es és 2-es típusú hibákat. 

Feltehetjük a kérdést, hogy ezek közül a vállalkozások közül hányan esnek ebbe az 1-es 

típusú hibába? Az eredményeket, illetve az ebből felvázolható jövőképet figyelembe 

véve sajnálatos módon azt kell feltételezni, hogy sokan.  

A következő lépésben az alaptermék (tejiparban folyadéktej, húsiparban lédig 

áruk) teljes árbevételből elfoglalt részarányát vizsgáltuk. Ennek a kérdésnek a 

jelentősége abban rejlik, hogy megpróbáltuk meghatározni a legalacsonyabb 

feldolgozottsági fokú termék részarányát, amihez a további kérdésekben a 

továbbfeldolgozott termékeket is megvizsgáltuk. A válaszok eredményei alapján 

átlagosan 51,8%-ot tesz ki a teljes árbevételből az alaptermék. Erre azt mondhatjuk, 

hogy igen magas arány, hiszen az árbevétel fele a könnyen helyettesíthető termékszinten 

realizálódik. Ez nem jelent mást, mint ezen KKV-k jelentős kiszolgáltatottságát. 

Szignifikáns (Sig.=0,002) kapcsolatot találtunk e tekintetben a vállalkozások székhelye 

között. A legkisebb arányt a Budapesten (21,2%) működő vállalkozások esetében 

tapasztaltunk, míg kiugróan magas értéket tapasztaltunk a Bács-Kiskun (79,9%), a 

Hajdú-Bihar (90,4%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (80,0%) és Tolna (95,%) megyei 

vállalkozások esetében. Hasonló kapcsolat (Sig.=0,037) mutatkozik a vállalkozások 

alkalmazotti létszámával. A legkisebb (20,7%) részarányt a 6-9 főt foglalkoztató 

vállalkozások esetében mértünk, míg az ellenpólust a 20-49 fős cégek képezik (59,8%).  



 88

A következő három kérdés a két vizsgálat alá vont iparágat termékcsoport szinten 

külön elemezte, ezért ezek eredményei az „Iparági szintű válaszok” című fejezetben 

kerülnek kifejtésre.  

 
4.3.2.  Árpolitika 

 
A következő kérdésblokk a megkérdezett vállalkozások árpolitikájának elemeit vizsgálta.  

Az első kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy fejezzék ki egyetértésüket egy 

egytől ötig terjedő skálán (1: egyáltalán nem ért egyet; 5: teljes mértékben egyetért) az 

állítással, amely szerint ma az élelmiszeriparban a termékek ára a legfontosabb 

versenytényező. A válaszok szerint az egyetértés átlagos mértéke 3,95, ami azt jelzi, 

hogy az árat jelentős versenytényezőnek tekintik napjainkban. Ez az álláspont azonban 

meglehetősen vitatott, ugyanis a bemutatott átlag mellett 1,252-es szórásértéket 

tapasztaltunk. A termékminőséggel összehasonlítva, azt mondhatjuk, hogy a feldolgozók 

sokkal hangsúlyosabb versenytényezőként értékelik az árat. Ez oda vezethet, hogy az ár 

javára, a minőség rovására alakítják termékpolitikájukat, vagyis a folyamat a termékek 

fogyasztói és gyártói minőségének romlását vonhatja maga után. Ez csak rövid távon 

jelenthet megoldást, hiszen a fogyasztó csak egy esetben vásárolja meg az olcsóbb, de 

élvezeti, konyhatechnikai szempontból kedvezőtlenebb terméket, és ha teheti a 

következő alkalommal felhagy annak vásárlásával, és áttér az ár-minőség szempontjából 

számára kedvezőbb helyettesítő termékre. Másrészről a csupán ár alapon történő 

verseny kizárja a célcsoportban való gondolkodást, hiszen a célcsoportok jellemzőiből, 

elvárásaiból egyetlen elemet kiemelve igyekszik felépíteni valamilyen stratégiát. 

Szignifikáns (Sig.=0,000) összefüggést találtam e tekintetben az iparágakkal, amit az 

4.4.1.5. és az 4.4.2.5. fejezetekben részletezek.  

A következő kérdésben arra kerestem a választ, hogy a megkérdezett vállalkozások 

milyen alapon határozzák meg az áraik kialakítását. Ennek eredményeit a 50. táblázat 

foglalja össze.  
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50. táblázat 
 

Az árképzés alapja a megkérdezettek körében 

 
A megkérdezettek véleménye szerint az árak kialakításának alapja leginkább a 

termék vevők által elismert értéke. Ezt a termék költségei, valamint a maximális nyereség 

elérése követi. Rögtön ezután az árbevétel maximalizálás, illetve a versenytársak hasonló 

árai következnek. Amennyiben a kutatás többi eredményétől függetlenül vizsgáljuk a 

kérdésre adott válaszokat, azt mondhatjuk, hogy igen kedvező a kép. A válaszadók 

szerint az árak kialakítása során vezető tényező a leginkább piackonformnak tekinthető 

árképzési stratégia, amit a vállalkozás saját, belső jól meghatározott szempontjai 

követnek. Ez azt sugallja, hogy az árpolitikát a vállalkozások a piac elvárásaiból vezetik 

le, ehhez alakítják belső irányelveiket. Azonban ha figyelembe vesszük a korábbi 

eredményeket, azt tapasztaljuk, hogy a piacról való információszerzési készségük 

korlátozott, így ebben az esetben is felmerülhet a kérdés, hogy mennyiben valós, 

tényszerű adatok alapján terveznek a vállalkozások. Az értékesítési csatorna vizsgálata 

során azt tapasztaltuk, hogy a feldolgozók közül igen kevesen értékesítenek közvetlenül 

a fogyasztóknak, sokkal inkább jellemző a nagykereskedők, és a kiskereskedők felé 

történő szállítás. Ebből arra következtethetünk, hogy ebben az esetben a fogyasztók által 

elismert érték ezen kereskedők által megállapított átvételi árat jelenti. A vásárló által 

megszabott áron való szállítás pedig a kisvállalati szektor számára igen gyakran 

sérelmezett területet jelent. Szignifikáns (Sig.=0,030) kapcsolatot fedeztünk fel az 

árbevétel maximalizálásra törekvő vállalkozások, valamint az alkalmazottak száma 

között. A 20 fő alkalmazotti létszámnál található egy határ, ez alatt az alkalmazásban 

állók számának növekedésével egyre meghatározóbb szempontként jelenik meg, míg 

efölött a létszám növekedésével fokozatosan háttérbe szorul.  

A kérdésblokk következő kérdésében arra kerestük a választ, hogy a vállalkozások 

termékeik jelenlegi árszintje mellett képesek-e nyereséget produkálni. A kérdés 

eredményeit az 51. táblázat tartalmazza.  

Az árképzés alapja N Átlag Szórás 
A termék vevők által elismert értéke 92 4,59 0,698 
Termék előállításának költségei 87 4,52 0,745 
A nyereség maximalizálása 86 4,47 0,762 
Az árbevétel maximalizálása 90 4,40 0,832 
Versenytársak hasonló árai 89 4,21 0,923 
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51. táblázat 

 
„Az Ön vállalkozásában jellemző étékesítési árszint mellett képes-e nyereséget 

produkálni?” kérdésre adott válaszok megoszlása (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Igen 70 72,9 
Nem 11 11,5 
NT/NV 15 15,6 

 
A várakozásokkal ellentétben a megkérdezettek több, mint kétharmada képes 

nyereségesen működni, mindössze 11,5% adott nemleges választ. A válasz megtagadások 

jelentős aránya arra enged következtetni, hogy a jövedelemkérdés még mindig igen 

kényes területnek számít, annak ellenére, hogy ebben az esetben annak nagyságát nem is 

vizsgáltuk. Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a vizsgált két iparág vállalkozásai 

még hosszabb távon fennmaradhatnak, hiszen saját bevallásuk szerint egyelőre távol 

állnak a fedezeti, vagy az üzembezárási ponttól. Szignifikáns (Pearson Chi-

Square=0,012; CramerV=0,319) kapcsolat található e tekintetben a vállalkozások 

működési formájával, a kft. formában működők az átlagnál nagyobb arányban 

nyilatkoztak úgy, hogy képesek nyereséget produkálni.  

Az előbbi eredmények részletesebb elemzése a következő kérdésre adott válaszok 

tükrében mutathat érdekes összefüggéseket. Ebben azt vizsgáltuk, hogy hány százalékos 

értékesítési árszint növekedés mellett lennének képesek elfogadható szintű nyereséget 

produkálni. A válaszok teljes átlagát vizsgálva (N=56) azt kaptuk, hogy 16,70%-os 

értékesítési árnövekedés mellett lehetne elfogadható szintű jövedelemről beszélni. 

Jelentős eltéréseket tapasztaltunk azonban a két vizsgált iparág tekintetében. A 

húsiparban megkérdezettek úgy vélik, hogy 18,23% árnövekedés lenne indokolt, míg a 

tejipari feldolgozók megelégednének 10,18%-kal. Ez azt mutatja a számunkra, hogy a 

két iparág közül a hússzektorban mutatkozik jelentősebb válság a jövedelemtermelő 

képesség területén. Ez az összefüggés egyébként szignifikáns (Sig.=0,010) kapcsolatként 

jelentkezett. Hasonló kapcsolatot (Sig.=0,005) fedeztünk fel e tekintetben a 

vállalkozások székhelyeivel. A legnagyobb arányú értékesítési ár növekedést a Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér megyei vállalkozások tartanának 
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indokoltnak, míg az ellenpólust Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna megye valamint 

Budapest képviseli.  

A következő kérdés azt vizsgálta, hogy ezt a magasabb árszintet a megkérdezettek 

szerint mivel lehetne elérni. A kérdésre adott válaszok eredményeit az 52. táblázat 

foglalja össze.  
 

52. táblázat 
 

A magasabb árszint elérésének eszközei a megkérdezettek szerint (N=96)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Kapcsolati rendszer fejlesztése 36 37,5 
Termékfejlesztés a réspiaci termékek piacán 27 28,1 
Termékfejlesztés a tömegtermékek piacán 22 22,9 
Marketingtevékenység fejlesztése 11 11,5 
Horizontális együttműködés más 
feldolgozókkal 

10 10,4 

Márkanév alkalmazása   6   6,3 
Vertikális együttműködések   3   3,1 
Egyéb 10 10,4 

* A válaszadók több választ is megjelölhettek 
 
Az első helyen a vállalatok kapcsolati rendszerének fejlesztése áll, ami a 

hálózatokban – legyen az formális vagy informális – való részvétel esetében kimutatható 

átlagosan magasabb árbevételt és jövedelmet (GKM, 2005) figyelembe véve teljes 

mértékben érthető. Rögtön ezután a réspiaci termékek fejlesztése, mint potenciális árat 

felhajtó tényező bukkan fel. Ez alapvetően két forrásból származhat. Egyrészről a 

vállalkozások által jólismert piaci tendenciákra adott válaszként jelenik meg a réspiaci 

termékek fejlesztése iránti igény. Eszerint a megkérdezettek közel harmada felismerte 

azt, hogy a kisebb, speciális igényű fogyasztói csoportok kiszolgálása, jellemzően 

magasabb hozzáadott értéket képviselő termékekkel jövedelmező lehet. Másrészről 

fakadhat abból a forrásból, hogy napjainkban a KKV szektor számára tartott fórumokon, 

rendezvényeken egyre inkább előtérbe kerül a termékdiverzifikáció, magasabb 

hozzáadott érték, és ehhez kapcsolódóan a niche marketing területe, amelynek hatására 

kialakult ez az elképzelés a megkérdezettek körében a tényleges piaci szükségszerűségek 

felismerése nélkül. Véleményünk szerint mindkét motivációs elem megtalálható a 

gyakorlatban, konkrét esetekben eltérő aránnyal. A lényegi pontja azonban a réspiaci 

termék fejlesztésnek az, hogy motivációtól függetlenül milyen adatokra, információkra 
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alapozva tervezik ezt a tevékenységet. Eredményeinkből kiindulva a korábban már 

említett 1-es típusú hiba felmerülésének eshetősége ebben az esetben is jelentős lehet. 

Rögtön ezután a tömegtermékek, valamint a marketingtevékenység fejlesztése állnak.  

Ebben az esetben is a lista végén találhatóak különböző együttműködések, míg a 

legelős a kapcsolatrendszer építése. Ez a kettősség érdekes ellentmondást mutat. A 

korábbi eredményekkel összevetve egyre inkább egy, a kapcsolatokért küzdő, 

„magányos harcos” képe rajzolódhat ki elénk, aki jellemzően önmagában igyekszik 

felvenni a versenyt a hazai és nemzetközi nagyvállalatokkal.  

Érdekes módon a márkanév alkalmazásában szinte senki nem lát fantáziát. Ezzel 

szemben a tudatos brand managementet folytató nagyvállalatok nagyon jól ismerik a 

márkaértéket, az ehhez kapcsolódó felárfizetési hajlandóságot. Másrészről a 

vállalkozások termékpolitikáját vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy jelentős az 

alaptermék százalékos aránya a teljes árbevételből, illetve hasonlóan nagy volument 

tesznek ki az alacsony feldolgozottságú termékek. Ezen feldolgozottsági szint sajátja a 

könnyű helyettesíthetőség, amelynek hatását csökkenthetnék önálló márkanév 

alkalmazásával.  

Az egyéb kategóriában a válaszadók jellemzően olyan területeket neveztek meg, 

amelyekre az adott vállalkozásnak nincs hatása, tehát környezeti tényezőként jelentkezik. 

Ilyenek például a piacszabályozás átalakítása, az általános gazdasági növekedés és ebből 

fakadóan a vásárlóerő fokozódása, a nemzeti valuta kiszámíthatóbbá tétele, vagy a 

multinacionális vállalatok eltávolítása a hazai piacról.  

A kérdésblokk következő két kérdését csak iparági szinten érdemes elemezni, ezért 

ezek az „Iparági szintű válaszok” című fejezetben kerülnek kifejtésre.  
 

4.3.3.  Értékesítési politika 
 

A következő kérdésblokk a vizsgálatba bevont vállalkozások értékesítési politikájának 

egyes területeit elemezte. Az első kérdésben a vállalkozások értékesítésének hazai, illetve 

nemzetközi orientációjának fokát vizsgáltuk. Ebben azt kérdeztem a válaszadóktól, hogy 

szállítanak-e külföldre. A kérdésre adott válaszok megoszlását az 53. táblázat 

tartalmazza 
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53. táblázat 
 

A külföldre szállító vállalkozások (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem 79 82,3 
Igen 17 17,7 

 
Korábbi várakozásaink beigazolódtak a kérdés eredményeiben, hiszen a 

megkérdezettek túlnyomó többsége nem szállít külföldre, mindössze egy kisebb részük él 

ezzel a lehetőséggel. Ebben az eredményben is igazolódni látszik az az általános hazai 

helyzetkép, amely szerint az export tevékenység elsősorban a nagyobb vállalatok 

eszköze. Másrészt a számok felhívják a figyelmet a vizsgált vállalkozói kör 

kiszolgáltatottságára a hazai piaccal szemben. Túlnyomó többségük teljes mértékben ki 

van téve a belső piacon zajló folyamatoknak, az értékesítési portfolió szétterítése, vagyis 

az ebből származó kockázat csökkentés számukra kevésbé nyújt alternatívát. E 

tekintetben szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,005; CramerV=0,609) összefüggést 

találtunk a vállalkozások székhelyével. Bács-Kiskunban, Hajdú-Bihar megyében, Békés, 

Csongrád és Zala megyékben az átlagosnál több vállalkozás szállít külföldre is. Hasonló 

kapcsolat (Pearson Chi-Square=0,018; CramerV=0,353) mutatkozik a cégek működési 

formájával is. E szerint az rt. formában tevékenykedő vállalkozások körében nagyobb az 

export aránya. Ugyanez a helyzet (Pearson Chi-Square=0,005; CramerV=0,440) az 

alkalmazotti létszám esetében is. Az alkalmazottak számának emelkedésével nő a 

külföldre is szállítók aránya.  

A következő kérdésben azt vizsgáltuk, hogy kisvállalkozásként mekkora esélyt 

látnak a megkérdezettek bekerülni egy kiskereskedelmi lánc beszállítói körébe. A 

kiskereskedelmi láncok kiemelését az értékesítési csatornák köréből korábbi, régiós 

szinten végzett kutatásunk tapasztalatai igazolják (POLERECZKI, 2004). Ezt egy egytől 

ötig terjedő skálán vizsgáltuk, ahol az egyes az „Egyáltalán nincs rá esély”, míg az ötös 

érték a „Teljes mértékben esélyes” kategóriát jelölte. A teljes mintát elemezve azt 

kaptuk, hogy a megkérdezettek nem túl optimisták ezen a téren. Mindössze 2,91-es 

átlagértéket mértünk 1,427-es szórásérték mellett, ami az álláspontok korántsem 

egységes voltára utal. Jelentős (Sig.=0,034) az eltérés azonban a két ágazat között, amit 

az ágazati elemzéshez tartozó fejezetekben részletezek. A tejiparhoz tartozó vállalkozók 

sokkal optimistábbak ezen a téren, annak ellenére, hogy az ágazathoz tartozó 
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vállalkozásoknak sokkal inkább kellene aggódniuk, hiszen 2004 óta külkereskedelemi 

mérlegünk tejtermék viszonylatban negatívba csapott át (VÁGÓ, 2008), ami azt jelenti, 

hogy a külföldről érkező áruk jelentősen nagyobb nyomásával kell számolniuk a 

bekerülésért, mint a húsiparban tevékenykedő kollégáiknak.  

A következő kérdésben azon vállalkozásokat kérdeztük meg, akik az előbbi 

esetben hármas, vagy rosszabb értéket jelöltek meg. Ezen kérdés lényege annak 

meghatározása, hogy mely tényezőket látják a bekerülés legnagyobb akadályainak. A 

válaszokat az 54. táblázat foglalja össze.  

Az eredmények szerint a legjelentősebb problémát a kiskereskedelmi láncok 

belistázási politikája okozza. Annak dacára van ez így, hogy a tejvertikumban például a 

keletkező jövedelmek legnagyobb aránya ezen díjak nélkül is a kereskedelemnél 

jelentkezik (NÁBRÁDI, 2006). Ezt az import áruk követik, amit ismételten egy, a 

kiskereskedelem számlájára írható akadályozó tényező, az alacsonyan meghatározott 

átvételi árak követnek. Amennyiben az első három elemet vizsgáljuk, azt mondhatjuk, 

hogy a vállalkozások nagyobb problémaként érzékelik a hazánkban működő láncok 

üzletpolitikáját, mint a sok helyütt hangoztatott importdömpinget. Ezt erősíti meg a 

negyedik helyen álló szempont is, amely szerint a magas polcpénz is akadályozó 

elemként jelenik meg, majd a sort a hiányzó kapcsolatrendszer zárja. Az egyéb 

kategóriában rendkívül szóródó véleményeket kaptunk, a legjellemzőbb a vállalkozás 

által előállított termék iránti igény alacsony szintje volt.  
 

54. táblázat 
 

Kiskereskedelmi láncokba való bekerülés akadályai a megkérdezettek szerint 

(N=62)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Magas belistázási díj 28 29,2 
Külföldi termékek 20 20,8 
Alacsonyan meghatározott árak 18 18,8 
Magas polcpénz 14 14,6 
Hiányzó kapcsolatrendszer 13 13,5 
Egyéb 11 11,5 

* A válaszadók több választ is megjelölhettek 
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A következő kérdésben a megkérdezettek értékesítési csatornái kerültek 

vizsgálatra. Ebben arra kértem a válaszadókat, hogy jelöljék meg mely értékesítési 

módokat alkalmazzák vállalkozásukban. Ennek eredményei az 55. táblázatban láthatók.  

A sor elején a klasszikus kiskereskedelem felé történő értékesítés áll. Ebből 

kiemeltük a hazánkban működő hiper- és szupermarkettel rendelkező kiskereskedelmi 

hálózatokat a korábbiakban említett indokból. Ezek az utolsó előtti helyen végeztek, ami 

arra utal, hogy a bekerülés kapcsán mért óvatos vélekedés itt is realizálódik, vagyis a 

megkérdezettek alig ötöde képes megfelelni az elvárásoknak és beszállítani ezen 

üzletekbe. A várakozásokkal ellentétben rendkívül magas azok aránya, akik közvetlenül 

tudják elérni fogyasztóikat. 

Ez azt jelenti, hogy képesek lehetnek kihasználni azon tendenciát, amely szerint a 

hazai élelmiszerek vásárlása terén egyre inkább előtérbe kerülnek az autentikus források, 

a közvetlen értékesítés (SZAKÁLY és mtsai, 2008a), ami az elmúlt évek sorozatos 

élelmiszerbotrányai következtében kialakult bizalmi válságnak köszönhető. Amennyiben 

megfelelően képesek élni ezzel az eszközzel a vizsgált iparágakban működő kis- és 

közepes vállalkozások, abban az esetben jelentős fogyasztói bázist lehetnek képesek 

kiépíteni. Ez a hatás egy márkanév kialakításával erőteljesebben jelentkezhet, illetve 

célszerű a DM egyéb eszközeit is kihasználniuk.  

 

55. táblázat 
 

Az alkalmazott értékesítési csatornák (N=96)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Kiskereskedők 68 70,8 
Közvetlenül a fogyasztónak 52 54,2 
Nagykereskedők 43 44,8 
Étterem 26 27,1 
Iskolák számára 18 18,8 
Hiper-, szupermarket 18 18,8 
Piacokon 13 13,5 
Egyéb   3   3,1 

* A válaszadók több választ is megjelölhettek 
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A dobogó utolsó helyét a nagykereskedők felé történő értékesítés foglalja el, amit 

az éttermek követnek a HORECA szektorból. Ezután az iskolai közétkeztetés, a korábban 

említett hiper- és szupermarketek, valamint a piacon történő értékesítés következik.  

A következő kérdés különböző, a KKV-k értékesítését akadályozó tényezőket 

sorolt fel, és arra kértük a válaszadókat, hogy egy egytől ötig terjedő skálán értékeljék 

annak jelentőségét (1: egyáltalán nem jelentős; 5: rendkívül jelentős). Ennek eredményei 

az 56. táblázatban láthatók.  

56. táblázat 
 

Az értékesítést hátráltató tényezők jelentősége 

Tényező N Átlag Szórás 
Erős piaci verseny 95 4,33 1,086 
Olcsó import termékek 95 4,21 1,245 
Kapcsolatrendszer hiánya 92 2,53 1,253 
Nem megfelelően ismert a vállalkozás terméke 94 2,49 1,285 
Nem megfelelő minőségű a vállalkozás terméke 93 1,29 0,685 
 

A felsoroltak közül a legjelentősebb hátráltató tényezőnek az igen erős piaci 

versenyt tartják a megkérdezettek. Ezt a beáramló olcsó import termékek, majd a 

kapcsolatrendszer hiánya, és a termék ismertségének hiánya követi. A sor végén a szinte 

teljesen elvetett nem megfelelő minőség áll. A kérdésre adott válaszokból arra 

következtethetünk, hogy a vállalkozás vezetők elsősorban a külső környezet kedvezőtlen 

változásaiban látják piaci értékesítésük visszaesésének okát. A táblázatban szereplő 

szempontok mellett 6 egyéb válasz is érkezett, ami szintén ezt a következtetést erősíti 

meg. Ezekben olyan szempontokat hoztak fel a megkérdezettek, mint az import termékek 

kevésbé szigorú ellenőrzése, kedvezőtlen támogatási rendszer, vagy a hazai áruk nem 

megfelelő szintű védelme. 

Ezeken a tényezőkön változtatni csak közös fellépéssel képzelhető el a KKV-k 

esetében. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük a korábbi, együttműködési hajlandóságra 

vonatkozó eredményeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezt a legtöbb megkérdezett 

elutasítja. Az kooperációtól elvárt előnyök (kedvezőbb alkupozíció, közös 

marketingtevékenység, kedvezőbb tranzakciós költségek) éppen ezen területeken 

hozhatnak javulást. Azonban amíg az együttműködők köre el nem ér egy kritikus 

tömeget, annak eredményessége megkérdőjeleződik.  
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Ugyanakkor ki kell jelenteni, hogy az együttműködésnek nincs stratégiai 

alternatívája. A jövőtől elvárt kedvező irányú változások szűk keresztmetszete ez a 

terület, sem a marketing, sem a közgazdaságtan, sem pedig a politika nem képes olyan – 

a makroszintű folyamatokra hatni képes – eszközöket felkínálni a KKV szektor számára, 

amelyhez ne lenne belépési kritérium a kooperációs készség. Amennyiben az erre való 

hajlandóság nem épül ki a kis- és közepes vállalatok körében, úgy kénytelenek lesznek 

végignézni az import termékek teljes piaci hatalomátvételét, miközben saját termelési 

kapacitásaikat, fogyasztói bázisaikat elveszítik.  

Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról sem, hogy a környezeti feltételeket 

alkotó STEEP-tényezők (Social, Technological, Economical, Ecological, Political) 

formálásában résztvevő politikai, gazdasági érdekcsoportok jelenlegi viselkedése 

hazánkban korántsem teremt olyan feltételrendszert, ami a hálózatosodáshoz, a 

hosszútávú tervezéshez megfelelő alapot képezne. A KKV szektort sújtó igen jelentős 

adminisztratív terhek, az adózási és járulékrendszer előírásai, a gazdaságpolitika igen 

gyakran kiszámíthatatlan változásai, illetve az ezekből fakadó kedvezőtlen gazdasági 

folyamatok mind olyan tényezők, amelyek tovább generálják az egyébként is rendkívül 

erőteljes bizalmi válságot, és leépítik a kisvállalkozások kezdeményező készségét, 

együttműködési hajlandóságát.  

A kérdés kapcsán felszínre került eredmények konklúziójaként megállapítható 

tehát, hogy a kedvező irányú makroszintű változások elérése mindkét érdekelt fél (KKV-

k és a szabályozást végzők) részéről jelentős gondolkodásmódbeli átalakulást kíván. 

Ezen közelítő álláspontok mentén létrejövő folyamatok jó példája Franciaország, ahol az 

alulról induló kezdeményezések a felülről jövő szabályozásokkal összhangban tudtak 

működni, amelynek eredményeként Európa talán leghatékonyabb közösségi marketing 

szervezetét építették fel és működtetik mind a mai napig (POLERECZKI, 2008).  

A következő kérdésben arra kerestük a választ, hogy a megkérdezettek mennyire 

képesek befolyásolni termékeik sorsát a közvetítő partnereiken keresztül. Ennek mérésére 

egy egytől ötig terjedő skálát alkalmaztunk (1: egyáltalán nem tudom befolyásolni, 5: 

teljes mértékben képes vagyok befolyásolni). A válaszok alapján 2,76-os átlagértéket 

kaptunk 1,180-as szórásérték mellett. Ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek szerint csak 

mérsékelt hatásuk van termékük életére, miután az kikerült raktáraikból. Ez a következő 

problémákat veti fel. Egyrészről a közvetítő(k)nél történő minőségi, élelmiszerbiztonsági 

kockázatok (raktározás, szállítás, stb.) felett nincs befolyása a megkérdezett 
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vállalkozásnak, az ennek kapcsán felmerülő problémákat azonban a fogyasztó a 

gyártóhoz köti. Másrészt a megkérdezettek nem képesek meghatározni a termékeik 

fogyasztóval történő „kapcsolatfelvételének” körülményeit (hol helyezkedjen el a többi 

versenytárs termékhez képest, az üzlet melyik részén, melyik polcon, melyik „arcával” 

találkozzon a fogyasztó az első érintkezéskor, stb.). Az utóbbi problémák kezelésének 

érdekében alkalmazott eljárás a kategória menedzsment, amely képes megoldani az 

optimális kihelyezést. Következő probléma a fogyasztói ár meghatározása területén 

mutatkozik. Amennyiben a megkérdezett vállalkozás nem képes maga meghatározni a 

végső fogyasztói árat, úgy a marketing koncepció egyik lényeges eleme, az árpolitika 

területén jelentősen beszűkülnek a lehetőségei. Ennek kapcsán az is előfordulhat, hogy 

egy adott termék piaci sikertelensége kevésbé a gyártó, sokkal inkább a közvetítő 

helytelen árazási stratégiája miatt következik be, ugyanakkor a következmények 

túlnyomó részét a gyártó viseli.  

Ez az eredmény ugyanakkor bizonyos mértékig eltér előzetes elvárásainktól, hiszen 

ha megvizsgáljuk az 55. táblázat adatait, akkor azt tapasztaljuk, hogy a megkérdezettek 

több mint fele úgy nyilatkozott, hogy közvetlenül is értékesít a fogyasztóknak. Ennek 

tükrében a kapott érték meglepően alacsony, hiszen amennyiben közvetlenül találkozik 

fogyasztójával a gyártó, akkor a termék útja a gyártótól a fogyasztóig igen rövid, annak 

minden eleme fölött jelentős befolyása van a gyártónak. Szignifikáns (Sig.=0,012) 

összefüggést találtunk e tekintetben a vállalkozások székhelyeivel. Békés, Jász-Nagykun-

Szolnok megyében, Budapesten, Heves és Pest megyékben bizakodóbbak a 

vállalkozások, míg Zala, Bács-Kiskun, Veszprém, Tolna és Győr-Moson-Sopron 

vállalkozói kevésbé.  

A kérdésblokk következő kérdésében azt vizsgáltam, hogy a megkérdezettek 

rendelkeznek-e információval arról, hogy végső fogyasztóik milyen üzlettípusokban 

vásárolnak. Ennek eredményeit az 57. táblázat tartalmazza.  
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57. táblázat 
 

A fogyasztók beszerzési helyeiről szóló információk megléte a vizsgált 

vállalkozásoknál (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Vannak információink 61 63,5 
Nincsenek információink 35 36,5 

 
A megkérdezettek közel kétharmada úgy nyilatkozott, hogy rendelkeznek 

információkkal fogyasztóik vásárlási szokásait illetően. Szignifikáns (Pearson Chi-

Square=0,031; CramerV=0,400) összefüggés található a vállalkozások 

mérlegfőöszegével ez esetben. A 0-300 M Ft, valamint a 600-1000 M Ft 

mérlegfőösszegű vállalkozások tájékozottabbnak vélik magukat az átlagnál, míg az 1-2 

Mrd Ft közöttiek a legkevésbé.  

Ennek további vizsgálata érdekében arra kértem az igennel válaszolókat, hogy 

jelöljék meg fogyasztóik legjellemzőbb vásárlási helyét, amit az 58. táblázat tartalmaz.  

 
58. táblázat 

 
A fogyasztók beszerzési helyei a megkérdezettek szerint (N=61) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Kisebb élelmiszerbolt 16 26,2 
Hipermarket 13 21,3 
Saját tulajdonú üzlet 12 19,7 
Diszkont   6   9,8 
Szupermarket   5   8,2 
Láncban működő kisbolt   4   6,6 
Piac, vásár   1   1,6 
Egyéb   4   6,6 

 

A megkérdezettek véleménye szerint fogyasztóik leginkább kisebb egyedi 

élelmiszerboltokban vásárolnak. Ezt a hipermarketek, illetve a gyártók saját tulajdonú 

üzletei követik, amelyek egyedi kisboltnak tekinthetők. A negyedik helyen a diszkontok 

szerepelnek, amit meglepően hátracsúszva a szupermarketek kategóriája, a láncban 

működő kisboltok és a piacon történő beszerzés követ. Az adatokat vizsgálva azt 

mondhatjuk, összevetve korábbi, a hazai élelmiszervásárlást vizsgáló felméréseinkkel 
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(SZAKÁLY és mtsai, 2008b), hogy a kisboltok jelentőségét a válaszadók magasan 

túlbecsülik, míg a hiper- és szupermarketeket a háttérbe szorítják. A diszkont üzletek 

helyét viszont megfelelően értékelik. Szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,024; 

CramerV=0,515) kapcsolat mutatkozik az egyes iparágakkal. A tejipari vállalkozások 

esetében a hipermarketeket, míg a húsiparban működő kollégáik a szupermarketeket 

sokkal hangsúlyosabban kezelik. A húsipar az egyedi kisboltokat és a saját tulajdonú 

üzleteket is fontosabbnak véli, mint az átlag. Statisztikai kapcsolat (Pearson Chi-

Square=0,001; CramerV=0,620) fedezhető fel a vállalkozások székhelyével is. A 

fővárosi vállalkozások a kisebb élelmiszerboltokat, míg vidéki kollégáik a hiper- és 

szupermarketeket vélik jelentősebb beszerzési forrásnak. A mérlegfőösszeg szintén 

szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,006; CramerV=0,434) összefüggésben áll a vizsgált 

kérdéssel. Eszerint a kisebb élelmiszerboltokat és a saját tulajdonú üzleteket 1 Mrd Ft-ig 

ítélik a fogyasztóik számára fontos csatornának, míg efelett a nagyobb alapterületű 

üzleteket sorolják előbbre. Ezen tendencia alól képeznek kivételt, a 0-300 M Ft közötti 

mérlegfőösszegű cégek, akik a hiper- és szupermarketeket vélik fontosabbnak.  

A következő kérdésben azt kérdeztük a válaszadóktól, hogy mennyire képesek 

nyomon követni a termék útját a végső fogyasztóhoz. Ennek értékelésére szintén egy 

egytől ötig terjedő skálát alkalmaztunk (1: egyáltalán nem tudom követni, 5: teljes 

mértékben képes vagyok követni). A kapott válaszokból 3,47-es átlagértéket, valamint 

1,381-es szórásértéket tudtunk megállapítani. Ez arra utal, hogy viszonylag jó rálátásuk 

van a megkérdezetteknek termékeik további sorsára. Ha összevetjük a befolyásolási 

képességre vonatkozó kérdéssel, akkor megállapíthatjuk, hogy habár megfelelő 

információik vannak a termékek sorsáról, azt befolyásolni nem képesek. Ez az 

információ ellátottság azonban megteremti a lehetőségét számukra, hogy a partnerekkel 

történő tárgyalások alkalmával a felmerülő problémákat orvosolni tudják. Ez, ha azonnali 

reagálást nem is tesz lehetővé, de egy időben késleltetett, indirekt hatást azonban 

jelenthet, melynek intenzitása a partnerekkel kiépített üzleti kapcsolat bizalmi szintjének 

növekedésével pozitív irányba változhat.  

A következő kérdés az értékesítési lánc hosszát vizsgálta. Ennek keretében 

megkértük a válaszadókat, hogy jelöljék meg, hogy hány partneren keresztül jut el a 

termék a végső felhasználókhoz. Ennek eredményét az 59. táblázat tartalmazza.  
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59. táblázat 
 

A közvetítők száma a megkérdezettek szerint (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

1 29 30,2 
2 27 28,1 
3 17 17,7 
0   3   3,1 
4   1   1,0 
4-nél több   1   1,0 
Nem tudja 16 16,7 
Nem válaszol   2   2,1 

 
A megkérdezettek közel harmadának esetében egy közvetítő partneren keresztül jut 

el a termék a fogyasztóhoz, míg további 28,1%-nál már kettőre bővül ez a szám. Közel 

ötödük termékei három elemű csatornán keresztül értékesülnek. Ennél a kérdésnél külön 

kategóriaként kezeltük a Nem tudja/Nem válaszol válaszlehetőséget, mivel a kérdés 

indokolta ezt. Ez a szétválasztás meg is hozta az eredményét, hiszen kiderült, hogy a 

megkérdezettek egy jelentős részének egyáltalán nincs információja arról, hogy milyen 

hosszú az általa alkalmazott értékesítési csatorna. A válaszadók egy kis százaléka nulla, 

vagy négynél több elemű értékesítési csatornával dolgozik. A korábbi eredmények 

ismeretében meglepően alacsony a zéró szintű csatornát megjelölők száma, hiszen 

jelentősen magasabb volt azok aránya, akik az előzőekben valamilyen formában a 

fogyasztók felé való közvetlen értékesítést jelölték meg. Ennek oka egyrészről lehet az, 

hogy a kérdésblokkban előre haladva egyre konkrétabb kategóriákat használtunk 

(közvetlenül értékesít a fogyasztónak – 4. kérdés; saját üzlet – 8. kérdés, közvetítő 

csatornában részt vevő partnerek száma (db) – 10. kérdés). Másrészt az is előfordulhat, 

hogy az egyes kategóriákat a megkérdezettek egészen másként definiálják, mint a kérdést 

feltevő.  

A következő kérdés arra irányult, hogy a megkérdezettek földrajzi értékesítésének 

határait felmérjük. Ennek érdekében a válaszadókat arra kértük, hogy jelöljék meg, mely 

területekre koncentrál az értékesítésük. Az eredményeket az 60. táblázat foglalja össze.  
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60. táblázat 
 

Az értékesítés legjelentősebb földrajzi területei (N=96)* 

Földrajzi terület A válaszok megoszlása 
Fő % 

Budapest 34 35,4 
Teljes Magyarország 23 24,0 
Nyugat-Dunántúl 22 22,9 
Közép-Magyarország 15 15,6 
Észak-Magyarország 14 14,6 
Közép-Dunántúl 13 13,5 
Külföld   9   9,4 
Dél-Dunántúl   7   7,3 
Észak-Alföld   6   6,3 
Dél-Alföld   6   6,3 

* A válaszadók több választ is megjelölhettek 
 
A megkérdezettek szerint a Budapesten történő értékesítés a legjellemzőbb, amit a 

teljes hazai piac földrajzi lefedése követ. A harmadik helyen a nyugati szomszédainkhoz 

legközelebb eső Nyugat-Dunántúli régió szerepel, megelőzve Közép-Magyarországot. A 

régiók sorában a következő az Észak-Magyarországi, majd a Közép-Dunántúli. 

Korábban kiderült, hogy a megkérdezettek 17,7%-a szállít külföldre is, ezek felének 

esetében a legjelentősebb piacot is ez a terület jelenti. A sort a Dél-Dunántúli, az Észak-

Alföldi valamint a Dél-Alföldi régiók zárják.  

 
4.3.4.  Marketingkommunikáció 

 
A következő kérdésblokk a marketingkommunikáció egyes elemeit vizsgálta a 

megkérdezettek körében. Ennek első kérdéseként arra kértük a válaszadókat, hogy 

határozzák meg legjelentősebb versenyelőnyüket a piacon. Ennek eredményeit a 61. 

táblázat tartalmazza.  
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61. táblázat 
 

„Mivel próbálnak versenyelőnyhöz jutni a piacon?” kérdésre adott válaszok 

megoszlása (N=96)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Kiváló minőség 64 66,7 
Ár 44 45,8 
Hatékony csatornapolitika   7   7,3 
Magas szintű kommunikáció   4   4,2 
Egyéb   3   3,1 

* A válaszadók több választ is megjelölhettek 
 
A válaszokból egyértelműnek tűnik, hogy a vizsgált vállalkozások előtt más 

területen nem mutatkozik versenyelőny alternatíva, mint a minőség és az ár. A 

kommunikáció, vagy a csatornapolitika, mint alternatívák összevontan is alig haladják 

meg a tíz százalékot. Egyetlen válaszadó – az egyéb kategóriában – jelölte meg a 

fejlesztéseket, mint potenciálisan versenyelőnyt nyújtó területet. Ebben az esetben úgy 

tűnik, hogy a cégek saját meggyőződésük ellenére helyeznek nagyobb hangsúlyt a kiváló 

minőségre, hiszen ha visszaemlékezünk 3,64-es mértékben értettek egyet az állítással, 

amely szerint a termékek minősége a legfontosabb versenytényező, míg az ár 

tekintetében ugyanez az érték 3,95-öt ért el. A paradoxon röviden úgy foglalható össze, 

hogy a vállalkozások az árat tekintik a legjelentősebb versenytényezőnek, ennek ellenére 

a kiváló minőségre helyezik a hangsúlyt. A másik fő üzenete ennek az eredménynek, 

hogy markánsan kirajzolódik a vállalkozások marketing eszköztárának szegényessége.  

A következő kérdésnél a vállalkozások partnereikkel történő kapcsolattartásának 

színvonalát vizsgáltam. Ennek során arra kértem a válaszadókat, hogy határozzák meg, 

milyen kapcsolatban állnak velük. Ennek eredményeit a 62. táblázat tartalmazza.  
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62. táblázat 
 

A vevőkkel való kapcsolattartás színvonala (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Rendszeresen tartjuk vevőinkkel a kapcsolatot, 
esetenként személyesen is 

50 52,1 

Folyamatos ügyfélkapcsolati menedzsmentet 
folytatunk 

20 20,8 

Kapcsolattartásunk a szállítások idején történő 
kommunikációt jelenti 

14 14,6 

Alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot vevőinkkel, 
jellemzően telefonon, e-mailen stb. keresztül 

  8   8,3 

Egyéb   2   2,1 
NT/NV   2   2,1 

 
A megkérdezett vállalkozások több, mint fele úgy nyilatkozott, hogy rendszeresen 

tartják a kapcsolatot vásárlóikkal, míg ötödük folyamatos ügyfélkapcsolati 

menedzsmentet folytat, ami az előző kategóriánál intenzívebb forma. Számos további 

KKV csak a szállítások idején veszi fel a kapcsolatot, míg egy kisebb arányuk a 

szállítások között alkalomszerűen teszi ezt. A kialakított válaszok egy skálát képeznek, 

melyben a „Folyamatos ügyfélkapcsolati menedzsmentet folytatunk” válasz takarja a 

legintenzívebb, míg a „Kapcsolattartásunk a szállítások idején történő kommunikációt 

jelenti” alternatíva a legkevésbé aktív kapcsolattartás jelenti. Amennyiben az intenzitás 

növekedésének megfelelően növekvő számértéket rendelünk a válaszlehetőségekhez, 

akkor ezen az egytől négyig terjedő skálán 2,83-as átlagértéket kapunk 0,945-ös 

szórásérték mellett. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált vállalkozások körében a partnerekkel 

való kapcsolattartás átlagos színvonala a megkérdezettek szerint közepesnél lényegesen 

jobb, többségükben törekednek arra, hogy partnerkapcsolataikat megfelelően ápolják. 

Ugyanakkor a korábbiakban kifejezték a válaszadók, hogy ez az a terület, amit leginkább 

fejlesztendőnek tartanak. A partnerkör bővítése alatt egyrészt érthetjük azok számbeli 

növelését, másrészt a meglévő kapcsolatok intenzívebbé tételét. A partnerek számának 

növelése, új ügyfelek bevonása az értékesítésbe a B2B marketing területe számára jelent 

feladatot, míg a meglévő ügyfélkör kezelése, a kapcsolatok intenzitásának növelése a 

KAM erősítését kívánja meg a vállalaton belül. Szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,000; 

CramerV=0,408) kapcsolatot fedeztünk fel e tekintetben a vállalkozások működési 

formájával. Eszerint a bt-k esetében jóval nagyobb a kevésbé intenzív kapcsolattartás 
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aránya, míg a kft-k általában közepes intenzitással végzik azt a tevékenységet, míg az rt 

formában működő vállalkozások tekinthetőek a legaktívabbnak.  

A következő kérdésben arra kerestük a választ, hogy a vizsgált cégek rendelkeznek-

e saját márkanévvel. Ennek eredményeit a 63. táblázat tartalmazza.  

 
63. táblázat 

 
Saját márkanév jelenléte (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem rendelkezünk saját márkanévvel 51 53,1 
Egy márkanév alatt forgalmazzuk termékeinket 28 29,2 
Több márkanév alatt is forgalmazunk termékeket 13 13,5 
Kereskedelmi márkanév alatt forgalmazzunk 
termékeinket 

  2   2,1 

NT/NV   2   2,1 
 

A megkérdezettek több, mint fele egyáltalán nem rendelkezik márkanévvel, további 

harmaduk egy márkanév alatt forgalmazza termékeit. A válaszadók valamivel több, mint 

tíz százalékánál található meg több márkanév is, illetve néhány esetben kereskedelmi 

márkanév alatt hozzák forgalomba az általuk előállított terméket. Az 52. táblázattal 

összevetve megállapítható, hogy azok, akik nem rendelkeznek márkanévvel a jövőben 

nem is igazán látnak fantáziát annak fejlesztésében, pedig a fogyasztói lojalitás 

kiépítésének egyik igen fontos eszközétől, valamint a márkaépítés lehetőségétől fosztják 

meg magukat ilyen módon.  

Egy kis- és közepes vállalkozás számára a leginkább racionális márkastratégia az 

egy márkanév alatt történő forgalmazás lenne, ennek ellenére a megkérdezettek több, 

mint tizede a több márkás stratégiát alkalmazza. Ennek legfőbb hátránya a KKV-k 

esetében, hogy az egyébként is szűkös, marketingtevékenységre, ezen belül is a 

márkaépítésre felhasznált összegeket szétaprózzák. Ennek következtében a márka 

kommunikációja belevész az ún. „kommunikációs zajba”, mivel nem képes elérni a 

szükséges küszöbértéket. Ilyen módon több márkát menedzselve a piacon egyikkel sem 

képesek elérni áttörő ismertséget. A több márkás stratégia alkalmazásának tipikus esetét 

a nagyvállalatoknál figyelhetjük meg, amelyek esetében a megfelelő marketing- és 

pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak több brand sikeres piaci megjelenítéséhez. 

Másik jellemzője a több márka alkalmazásának, amikor egy gyártó több, egymástól 
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eltérő termékkategóriát állít elő. Például egy háztartási vegyi áru gyártással foglalkozó 

üzem mosóporokat, fogkrémet, kozmetikumokat, stb. gyárt, abban az esetben az eltérő 

termékkategóriákat különböző márkanév alatt hozza forgalomba. Ennek legfőbb előnye 

az, hogy az egyik márkanév esetében esetlegesen felmerülő negatív imázskép nem képes 

az imázstranszferen keresztül hatni a másik termékcsoportokra; ilyen módon a gyártó 

képes lehet a piacon határozottan elkülöníteni egymástól az eltérő kategóriákat. 

Következtetésként levonhatjuk tehát, hogy a vizsgált vállalati szektor számára 

márkastratégiai szempontból egy márka menedzselése tűnik a leginkább racionális 

döntésnek. E tekintetben szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,023; CramerV=0,344) 

kapcsolat fedezhető fel az iparágakkal. A tejiparban az átlagnál magasabb mind az egy, 

mind pedig a több márkanév alatt forgalmazó vállalkozások aránya, míg a húsiparban 

sokkal nagyobb arányban vannak jelen a névtelen termékek.  

A következő kérdésben a válaszadókat arra kértük, hogy határozzák meg, hogy 

kommunikációs tevékenységük kit céloz meg, a végső felhasználókat, vagy inkább a 

közvetítőket. Ennek eredményeit a 64. táblázat tartalmazza.  

 
64. táblázat 

 
A marketingkommunikációs tevékenység fő célcsoportja (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nincs marketingtevékenységünk 41 42,7 
Marketing tevékenység a végső felhasználóra irányul 25 26,0 
Mindkettőt megcélozzuk 15 15,6 
Marketing a közvetítőkre irányul 12 12,5 
NT/NV   3   3,1 

 
Azon vállalkozások, amelyek végeznek kommunikációs tevékenységet leginkább a 

végső felhasználókat célozzák meg. A megkérdezettek közel ötöde mindkét célcsoportot 

egyenlő arányban igyekszik elérni, míg valamivel több, mint tizedük inkább a 

közvetítőkre koncentrál.  

Az eredmények szerint tehát a többség a húzó (pull) stratégiát választotta. A 

kérdés ebben az esetben az, hogy stratégiai szempontból mennyiben megfelelő ez a 

döntés. A toló (push) stratégiát a szakirodalom úgy határozza meg, mint olyan marketing 

tevékenységet, ami a közvetítőkre irányul, célja, hogy a közvetítőt arra késztesse, hogy 

vásárolja és árusítsa a terméket, és ösztönözzék a végső felhasználókat. Ez a stratégia 
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akkor megfelelő, amikor a kategórián belül a márkahűség nem nagy, a márkát csak az 

üzletben választják ki a fogyasztók, a termék impulzus jellegű és vásárlói tisztában 

vannak előnyeivel. A húzó (pull) stratégia a végfelhasználóra irányul. Célja rávenni őket, 

hogy kérjék a terméket a közvetítőtől, ezzel kikényszerítve a megrendelést. Alkalmazása 

abban az esetben indokolt, ha a termékkategórián belül erős a márkahűség és a márka 

pozíciója, a fogyasztók érzékelik a márkák közötti különbséget és mire belépnek az 

üzletbe már eldöntötték melyiket vásárolják (KOTLER, 2002). Amennyiben figyelembe 

vesszük ezeket a meghatározásokat, valamint a vállalkozások értékesítésének jellemzőit, 

akkor azt vehetjük észre, hogy a vizsgált piacok jellemzői sokkal inkább a push stratégia 

alkalmazási optimumához esnek közel. Ha ehhez hozzávesszük a fogyasztói piacokon 

történő kommunikáció jelentősen magasabb költségeit is, akkor azt mondhatjuk, hogy a 

vizsgált vállalati kör számára a logikus döntés a push stratégia alkalmazása lehet. Ezt 

erősíti az is, hogy az 58. táblázatban a válaszadók mindössze 3,1%-a nyilatkozott úgy, 

hogy zéró szintű értékesítési csatornát alkalmaz, ami lehetővé tenné a költséghatékony 

fogyasztói kommunikációt. Azt mondhatjuk tehát, hogy stratégiai szempontból a 

megkérdezettek 12,5%-ának a kommunikációs tevékenysége tekinthető megalapozottnak. 

A három alternatíva közül a mindkét piacra irányuló kommunikációs tevékenység 

nevezhető a leginkább kedvezőtlennek, hiszen ebben az esetben megoszlik a költségvetés 

a KKV-k számára indokolt stratégiai alternatíva és a pull stratégia között, ami a 

legkisebb hatékonyságot eredményezi. Szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,002; 

CramerV=0,525) összefüggést fedeztünk fel a marketingkommunikáció célcsoportja és a 

vállalkozások székhelye között. A Csongrád és Bács-Kiskun megyékben működő 

vállalkozások nagyobb arányban kommunikálnak a közvetítőkkel, míg Budapesten, Pest 

és Zala megyében találhatóak a legtöbben, akik mindkét célcsoportot igyekeznek elérni. 

Baranyában és Jász-Nagykun-Szolnok megyében az átlagosnál többen a végső 

felhasználókat célozzák meg üzeneteikkel. Hasonló kapcsolat (Pearson Chi-

Square=0,000; CramerV=0,378) fedezhető fel a vállalkozások alkalmazotti létszámával. 

Eszerint a 20 és 100 főt foglalkoztatók körében jóval elterjedtebb a közvetítőkre irányuló 

kommunikáció, míg a végső felhasználó megcélzását inkább a 100 fő feletti 

vállalkozások választják. Mindkét csoporttal leginkább a 20-49 fő közötti vállalkozások 

igyekeznek kapcsolatot teremteni. A mérlegfőösszeg is szignifikáns módon (Pearson 

Chi-Square=0,012; CramerV=0,352) függ össze a kommunikáció célcsoportjával. A 300-

600 M Ft közötti mérlegfőösszegű vállalkozások esetében a közvetítők megcélzása az 
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átlagnál nagyobb arányban jelenik meg, mindkét célcsoportot az 1-2 Mrd Ft közötti 

vállalkozások akarják elérni. A végső felhasználók, mint célcsoport a 0-300 M Ft közötti 

vállalkozások esetében jelent meg legmarkánsabban, ugyanakkor meg kell jegyeznünk, 

hogy jelentős volt a mérlegfőösszeg tekintetében a válasz megtagadások aránya, főként a 

nagyobb vállalkozások esetében.  

A következő kérdésben azokat vizsgáltuk, akiknek a tevékenysége a végső 

felhasználóra irányul. Megvizsgáltuk, hogy milyen eszközöket alkalmaznak ezek 

elérésére. Az eredményeket a 65. táblázat tartalmazza.  

 
65. táblázat 

 
A végső felhasználókra irányuló marketingkommunikációs tevékenység eszközei 

(N=40)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Személyes eladás 15 37,5 
Vásárlásösztönzés 11 27,5 
Reklám   7 17,5 
PR   3   7,5 
Direkt marketing   3   7,5 
NT/NV   1   2,5 

*N=40, mivel az előző kérdés „Mindkettő” és „Marketingtevékenység a végső 
felhasználóra irányul” kategóriáit vizsgáltuk 

 
A megkérdezettek elsősorban a személyes eladás, valamint a vásárlásösztönzés 

eszközeit alkalmazzák, amit a reklámozás követ. Kis arányban végeznek PR 

tevékenységet, illetve használnak DM eszközöket. A leginkább alkalmazott eszköz 

kapcsán meg kell említeni az eladószemélyzet szerepét, amelynek felkészültsége, 

rátermettsége és problémamegoldó készsége alapvetően meghatározza ezen eszköz 

sikerességét. Szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,014; CramerV=0,571) kapcsolat 

található a vállalkozások nettó árbevételével. A 250-500 M Ft közötti vállalkozások a 

reklámokra esküsznek, míg az 500-750 M Ft közöttiek esetében a vásárlásösztönzés 

kerül előtérbe. A PR tevékenységet leginkább a 750-1000 M Ft árbevételű cégek 

favorizálják, a személyes eladás pedig inkább a kisebb (0-250 M Ft) vállalkozások 

esetében nevezhető elterjedtnek. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az egyes 

kategóriák, pl. a személyes eladás vállalkozói értelmezése eltérhet a marketing 

elméletében megszokott felfogástól.  
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A következő kérdésben ezen kommunikációs tevékenység intenzitását vizsgáltuk, 

amelynek eredményeit a 66. táblázat foglalja össze.  

 
66. táblázat 

 
A végső felhasználókra irányuló marketingkommunikációs tevékenység intenzitása 

(N=40) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Rendszeresen, nagy intenzitással 16 40,0 
Rendszeresen, de alacsony intenzitással 10 25,0 
Rendszertelenül, nagy intenzitással   4 10,0 
Rendszertelenül, alacsony intenzitással   6 15,0 
NT/NV   4 10,0 

 
A megkérdezettek jelentős része a fogyasztóra irányuló kommunikációs 

tevékenységet rendszeresen, nagy intenzitással végzi. Egy kisebb részük ugyanilyen 

rendszeresen, de alacsony intenzitással, míg további néhány vállalkozás rendszertelenül 

végzi ezen tevékenységét és eltérő intenzitással.  

A következő kérdésben azokat a válaszadókat vizsgáltuk, akik kommunikációs 

tevékenységükkel a közvetítőket célozzák. Elsőként a felhasznált eszközök körét mértük 

fel, aminek eredményeit az 67. táblázat tartalmazza.  

 
67. táblázat 

 
A közvetítőkre irányuló marketingkommunikációs tevékenység eszközei (N=27)* 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Tárgyi ajándék 8 29,6 
Egyéb 6 22,2 
Értékesítési versenyek szervezése 5 18,5 
Tréningek szervezése 1   3,7 
NT/NV 7 25,9 

*N=27, mivel az 63. táblázatban szereplő kérdés „Mindkettő” és „Marketingtevékenység a 
közvetítőkre irányul” kategóriáit vizsgáltuk 
 

A közvetítőkre irányuló kommunikáció legjellegzetesebben alkalmazott eszköze a 

tárgyi ajándék, amelyet az éves vásárlások volumene után ad a gyártó. Ezt követik az 

alkalomszerűen megrendezésre kerülő értékesítési versenyek, aminek során a gyártó a 

meghatározott időtartam alatt legtöbbet értékesítő partnerei számára pénzbeli, tárgyi 
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jutalmat tűz ki, illetve egyéb elismerésben részesíti. Mindössze egy esetben találkoztunk 

a partnerek alkalmazottainak képzésével, amelynek jelentősége az adott gyártó 

termékelőnyeinek jobb megismerése, ezen keresztül hatékonyabb értékesítése. Az egyéb 

kategóriában a válaszadók jellemzően a személyes megkeresést, azaz az ügynöki 

tevékenységet említették. Érdemes megjegyeznünk a push stratégiát választók közül a 

válaszadók több, mint negyede nem igazán tudta konkretizálni, hogy mit is jelent ez a 

fajta kommunikációs tevékenység. Szignifikáns (Pearson Chi-Square=0,006; 

CramerV=0,594) kapcsolat fedezhető fel e tekintetben a vállalkozások alkalmazotti 

létszámával. A 20-49 fő közötti vállalkozások esetében az értékesítési versenyek és a 

tárgyi ajándékok kiemelkedő arányban jelennek meg.  

A következő kérdésben ezen tevékenység intenzitását vizsgáltuk, amit a 68. 

táblázat foglal össze.  

 
68. táblázat 

 
A közvetítőkre irányuló marketingkommunikációs tevékenység intenzitása (N=27) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Rendszeresen, nagy intenzitással 6 22,2 
Rendszeresen, de alacsony intenzitással 8 29,6 
Rendszertelenül, nagy intenzitással 5 18,5 
Rendszertelenül, alacsony intenzitással 2   7,4 
NT/NV 6 22,2 

 
A megkérdezettek túlnyomó része ezt a fajta kommunikációs tevékenységet 

rendszeresen végzi, körülbelül 25-25%-os arányban nagy, illetve alacsony intenzitással. 

A válaszadók közel negyede azonban rendszertelenül végzi ezen feladatait, ezek 

többsége nagy, míg kisebb részük alacsony intenzitással. Az utóbbi két kérdésből 

megállapítható, hogy a stratégiai szempontból jobban indokolható közvetítőkre irányuló 

kommunikációs tevékenység meglehetősen kezdetleges állapotban lelhető fel a legtöbb 

vállalkozás esetében. Kevesebb eszközt alkalmaznak sokkal szűkebb körben, ami ezen 

stratégia alacsony népszerűségét, vagy még inkább alacsony ismertségét, elfogadottságát 

tükrözi.  

A kérdésblokk utolsó elemeként egy konkrét kommunikációs elem, a weboldal 

alkalmazására kérdeztünk rá. Ezen elem kiemelésének oka az, hogy napjainkban az 
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online kommunikáció olyan költséghatékony megjelenést tesz lehetővé, ami a KKV 

szektor számára ideális eszközzé teszi. Ennek eredményeit a 69. táblázat tartalmazza.  

 

69. táblázat 
 

„Rendelkeznek-e saját weboldallal?” kérdésre adott válaszok megoszlása (N=96) 

Válaszkategória A válaszok megoszlása 
Fő % 

Nem 58 60,4 
Igen 38 39,6 
 

A megkérdezettek túlnyomó része nem rendelkezik az online kommunikációhoz 

elengedhetetlen önálló weboldallal, közel negyven százalék mondhatja el magáról, hogy 

képes kiaknázni ennek a lehetőségét. Azt mondhatjuk tehát, hogy a vizsgált 

vállalkozások jelentős hányada teljesen elveti ezt a kommunikációs formát, holott 

jellemzői (közepes-magas presztízs, kedvező befogadói szituáció, kiváló technikai 

lehetőségek, jó célozhatóság, költséghatékonyság) ideális médiummá teszik ezen 

vállalati kör számára.  

 
4.3.5. Vállalati klaszterek 

 
A kutatás egyik célja az volt, hogy a vizsgált iparágakban jellemző vállalati klasztereket 

határozzunk meg. Ennek érdekében a fogyasztói életstílus vizsgálatok során alkalmazott 

attitűd állítások mintájára a vállalatok tevékenységének különböző területeire vonatkozó 

állításokat fogalmaztam meg, összesen 44-et. Ezek kapcsán arra kértem a válaszadókat, 

hogy egy öttagú skála segítségével (1: egyáltalán nem jellemző, 5: teljes mértékben 

jellemző) értékeljék az egyes állításokat olyan szempontból, hogy az mennyiben 

jellemző vállalkozásukra. A következőkben az egyes jellemzőket csak a teljes 

mintasokaság (96 vállalat) szerint elemzem, az egyes háttérváltozói csoportok szerint 

nem. 

Először a megfogalmazott állítások jellemzőségét mutatom be a megkérdezett 

vállalkozások esetében. Ennek eredményeit a 70. táblázat tartalmazza. 
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70. táblázat 

 
A vállalkozás működésére vonatkozó állítások jellemzősége a megkérdezett vállalkozások körében 

Állítás N Átlag Szórás 
A vállalt határidőket (szállítási, fizetési) pontosan teljesítem. 91 4,52 0,689 
Igyekszem hosszútávú partneri kapcsolatokat kiépíteni mind a beszállítóimmal, mind a vevőimmel. 92 4,51 0,805 
Fontosnak tartom alkalmazottaink munkahelyükről alkotott véleményét.  90 4,50 0,738 
A termelés során a környezetvédelmi szempontokat hangsúlyosan kezeljük. 88 4,47 0,694 
Alkalmazottaink mindegyike rendelkezik a munkájához szükséges szakirányú végzettséggel.  90 4,26 0,842 
Közvetlen a viszony a vezetők és az alkalmazottak között.  89 4,19 0,940 
Gyorsan reagálok a külső ingerekre. 92 4,17 0,859 
A nagyobb forgalmat bonyolító ügyfelekkel kiemelten foglalkozunk. 91 4,14 1,039 
Minden kérdésben a cégvezető dönt. 88 4,09 1,035 
A vállalkozás alkalmazottai körében pozitív kép él a vállalkozásról. 88 4,06 0,849 
A vállalat vezetése alapvetően demokratikus. 88 4,05 0,946 
Vállalkozásunk fő célkitűzése a fogyasztói igények megismerése, valamint az általunk gyártott 
termékekkel ezen igények lehető legmagasabb szintű kielégítése, a gazdaságilag fenntartható 
fejlődés szempontjait is figyelembe véve. 

82 4,05 1,099 

A fogyasztók a kiváló minőségű, teljesítményű, innovatív termékeket keresik, ezért vállalkozásom 
számára legfontosabb a jó minőségű termékek gyártása és azok folyamatos fejlesztése. 

85 4,04 1,096 

Fogyasztóim elvárásait részletesen nyomon követem. 89 4,02 0,977 
Vállalkozásunkat sikeresnek tartom.  89 4,02 0,917 
A vásárlók azon terméket vásárolják meg, amely az adott szükségletüket leginkább kielégíti, ezért 
vállalatunk fő célja ezen igények megismerése és minél hatékonyabb kielégítése. 

80 3,95 0,980 

Fontosnak tartjuk a hagyományos értékesítési csatornák elvárásainak megismerését.  87 3,93 0,950 
Leginkább az alacsonyabb árakkal lehet piaci előnyhöz jutni.  88 3,93 0,968 
Az alkalmazottak megfelelően motiváltak (az anyagiak és azon felül). 90 3,90 0,972 
A piaci eredményességben kiemelkedő szerep jut egy vállalkozás infrastrukturális ellátottságának.  86 3,86 0,984 
Fontosnak tartom a partnereknél lévő kulcsszemélyek felkutatását. 84 3,82 1,243 
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A fogyasztók az olcsó és széles körben elérhető termékeket keresik leginkább, ezért vállalkozásom 
legfőbb feladata a magas termelékenység és a széles körű elosztás biztosítása. 

86 3,78 1,152 

Egy KKV számára hosszútávon alternatívát jelenthet a réspiacok igényeinek kiszolgálása.  84 3,76 1,001 
Optimizmussal tekintek a vállalkozás következő 3 évére.  81 3,68 1,138 
Az adott csatornában lévő döntéshozók felkutatását fontos feladatnak tartom.  83 3,67 1,241 
Vállalkozásunk elsősorban a nagy mennyiségben fogyó termékek előállítására koncentrál.  87 3,62 1,232 
Mint KKV érdemes a tömegtermékek piacára koncentrálnom.  85 3,58 1,117 
Fontosnak tartom a réspiacok lehetőségeinek kiaknázását.  87 3,57 1,030 
Bizonyos részfeladatok ellátása során az adott területért felelős vezető önálló döntési jogkörrel 
rendelkezik.  

86 3,56 1,261 

Mindig friss információkkal rendelkezem a versenytársak tevékenységéről. 86 3,55 1,252 
Cégünknél folyamatos az innovációs tevékenység. 80 3,50 1,253 
Érdemes speciális termékekre koncentrálni. 80 3,43 1,065 
A vállalkozás (vagy márkaneve) megfelelő mértékben ismert.  83 3,42 1,037 
A marketingtevékenység leginkább reklámozást jelent.  83 3,34 1,161 
A speciális réspiaci termékek esetében magasabb árakat alakíthatok ki.  78 3,27 1,147 
Aktívan keressük az alternatív értékesítési módokat.  87 3,26 1,039 
Tudatos csatornapolitikát folytatunk.  83 3,10 1,089 
Folyamatosan részt veszünk szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. 90 2,51 1,343 
Vállalkozásunk folyamatos és aktív marketing tevékenységet folytat.  89 2,38 1,402 
Rendszeresen nyújtunk be pályázatokat és nyerünk is.  91 2,36 1,403 
Az elérni kívánt céloknak megfelelően alakítjuk ki a marketing-költségvetést. 86 2,33 1,287 
A fogyasztók nem vásárolnak eleget termékeinkből, ezért agresszív promócióval és értékesítéssel 
kell őket elérnem.  

78 2,26 1,221 

Folyamatosan ellenőrizzük a marketingre fordított összegek hasznosulását.  84 2,15 1,331 
Részt veszünk közös csapatépítő tréningeken. 90 2,00 1,307 
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A vizsgált vállalkozások egészének esetében a leginkább jellemzőként az „A vállalt 

határidőket (szállítási, fizetési) pontosan teljesítem” állítást jelölték meg a válaszadók. 

Ezek szerint a vállalat határidők teljesítése kiválóan működik a két iparágban. Hasonlóan 

jónak ítélték a partnerekkel történő hosszútávú együttműködéseket, az alkalmazottak 

véleményének, valamint a környezetvédelmi szempontoknak a figyelembevételét a 

termelés során. Legkevésbé a kitűzött célok szerinti marketing költségvetés kialakítás 

működik. Saját bevallásuk szerint az értékesítési koncepció kevésbé jellemző 

vállalkozásukra, hasonlóképpen a marketingre fordított összegek hatékonyságának 

ellenőrzése, vagy a kollektívát erősítő csapatépítő tréningeken való részvétel.  

Következő lépésben faktoranalízissel a 44 állítás alapján (varimax rotációt 

követően) 4, egymástól markánsan elkülönülő faktort sikerült azonosítani. A Kaiser-

Meier-Olkin (KMO) mutató értéke meghaladja a 0,5-ös értéket (0,865), így a 

változószett alkalmas a faktoranalízisre. A Bartlett-teszt szignifikanciája 0,000 lett, 

eszerint a változók páronként nem függetlenek. A faktorok által magyarázott variancia 

78,3%. A csoportosítás arra ad választ, hogy melyek azok a legfontosabb tényezők 

(faktorok), amelyek alakítják a tej- és húsiparban működő KKV-k gondolkodásmódját. 

Ennek eredményeit a 71. táblázat foglalja össze. A táblázatban a 0,5-ös abszolút értéknél 

magasabb adatokat tüntettem fel.  
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71. táblázat 

Faktorsúlymátrix a vállalati működésre vonatkozó állítások alapján 

Állítás Faktorok 
1 2 3 4 

Mindig friss információkkal rendelkezem a versenytársak tevékenységéről.  0,740   
Gyorsan reagálok a külső ingerekre.  0,816   
Fontosnak tartom a partnereknél lévő kulcsszemélyek felkutatását.  0,748   
Igyekszem hosszútávú partneri kapcsolatokat kiépíteni mind a beszállítóimmal, mind a vevőimmel.  0,866   
A vállalt határidőket (szállítási, fizetési) pontosan teljesítem.  0,805   
Mint KKV érdemes a tömegtermékek piacára koncentrálnom.   0,647  
Fogyasztóim elvárásait részletes nyomon követem.  0,780   
A nagyobb forgalmat bonyolító ügyfelekkel kiemelten foglalkozunk.  0,876   
Cégünknél folyamatos az innovációs tevékenység.  0,793   
Érdemes speciális termékekre koncentrálni.  0,773   
Közvetlen a viszony a vezetők és az alkalmazottak között.  0,784   
Az alkalmazottak megfelelően motiváltak (az anyagiak és azon felül).  0,787   
Minden kérdésben a cégvezető dönt.  0,785   
Folyamatosan részt veszünk szakmai továbbképzéseken, konferenciákon.   0,852  
A vállalat vezetése alapvetően demokratikus.    0,710 
Részt veszünk közös csapatépítő tréningeken.   0,812  
A vállalkozás alkalmazottai körében pozitív kép él a vállalkozásról.  0,716   
Alkalmazottaink mindegyike rendelkezik a munkájához szükséges szakirányú végzettséggel.  0,760   
Bizonyos részfeladatok ellátása során az adott területért felelős vezető önálló döntési jogkörrel 
rendelkezik.   0,744  
Fontosnak tartom alkalmazottaink munkahelyükről alkotott véleményét.    0,844 
A termelés során a környezetvédelmi szempontokat hangsúlyosan kezeljük.    0,744 
Rendszeresen nyújtunk be pályázatokat és nyerünk is.   0,848  

Fontosnak tartom a réspiacok lehetőségeinek kiaknázását. 
0,730 
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A vállalkozás (vagy márkaneve) megfelelő mértékben ismert.   0,861  
A fogyasztók az olcsó és széles körben elérhető termékeket keresik leginkább, ezért vállalkozásom 
legfőbb feladata a magas termelékenység és a széles körű elosztás biztosítása.   0,729  
Egy KKV számára hosszútávon alternatívát jelenthet a réspiacok igényeinek kiszolgálása.   0,784 0,774 
A fogyasztók a kiváló minőségű, teljesítményű, innovatív termékeket keresik, ezért vállalkozásom 
számára legfontosabb a jó minőségű termékek gyártása és azok folyamatos fejlesztése.    0,848 
A fogyasztók nem vásárolnak eleget termékeinkből, ezért agresszív promócióval és értékesítéssel kell 
őket elérnem.   0,819  
A speciális réspiaci termékek esetében magasabb árakat alakíthatok ki.   0,852  
A vásárlók azon terméket vásárolják meg, amely az adott szükségletüket leginkább kielégíti, ezért 
vállalatunk fő célja ezen igények megismerése és minél hatékonyabb kielégítése.   0,719 0,746 
Optimizmussal tekintek a vállalkozás következő 3 évére. 0,683  0,750  
Vállalkozásunk fő célkitűzése a fogyasztói igények megismerése, valamint az általunk gyártott 
termékekkel ezen igények lehető legmagasabb szintű kielégítése, a gazdaságilag fenntartható fejlődés 
szempontjait is figyelembe véve. 0,718   0,763 
Vállalkozásunk folyamatos és aktív marketing tevékenységet folytat. 0,862    
Folyamatosan ellenőrizzük a marketingre fordított összegek hasznosulását. 0,871    
Az elérni kívánt céloknak megfelelően alakítjuk ki a marketing-költségvetést. 0,874    
Fontosnak tartjuk a hagyományos értékesítési csatornák elvárásainak megismerését. 0,837    
Tudatos csatornapolitikát folytatunk. 0,855    
Az adott csatornában lévő döntéshozók felkutatását fontos feladatnak tartom. 0,827    
Leginkább az alacsonyabb árakkal lehet piaci előnyhöz jutni. 0,755    
A marketingtevékenység leginkább reklámozást jelent. 0,782    
Aktívan keressük az alternatív értékesítési módokat. 0,836  0,805  
A piaci eredményességben kiemelkedő szerep jut egy vállalkozás infrastrukturális ellátottságának. 0,842    
Vállalkozásunkat sikeresnek tartom. 0,794    
Vállalkozásunk elsősorban a nagy mennyiségben fogyó termékek előállítására koncentrál. 0,719  0,641  
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Az első faktor a pszeudo-piacorientált gondolkodásmódot fedi le. Ezen 

vállalkozások úgy nyilatkoznak, hogy tudatos csatornapolitikát folytatnak, marketing-

költségvetésüket az elérni kívánt célok figyelembevételével alakítják ki, aktív 

marketingtevékenységet folytatnak és az erre a célra fordított összegeket ellenőrzik is. 

Ezzel egyidejűleg ugyanakkor egyenlőségjelet tesznek a marketing és a reklámozás közé, 

valamint a piaci siker elérését alapvetően a vállalkozás infrastrukturális ellátottságától 

várják.  

Második faktort nevezhetjük kapcsolatorientáció megjelenésének. Ebben az 

esetben kiemelkedő szerep jut a vállalat kapcsolatainak megfelelő kezelésére, mind az 

ügyfelek, mind a beszállítók, mind pedig a cég alkalmazottainak az irányába. Magában 

hordozza a harmonikus, kiegyensúlyozott partneri viszonyra való törekvést, ezért fontos 

a szerepe a vásárlói igények nyomon követésének, a beszállítókkal, ügyfelekkel való 

kapcsolattartásnak és a közvetlen viszony kialakításának a vezetők és az alkalmazottak 

között.  

A harmadik faktor a specializációra való törekvés megjelenése. Ezen a területen 

megjelenik a réspiaci termékek előállítása iránti igény, a vállalkozás úgy véli, hogy 

megéri ilyen jellegú termékeket előállítani, mert magasabb árakat érhet el a réspiacokon. 

Némi ambivalencia is keveredik ebbe a meggyőződésbe, mivel ezzel párhuzamosan még 

jelen van az is, hogy a nagy mennyiségben fogyó tömegtermékek felé kell fordulni. 

Ennél a gondolati körnél markánsan megjelenik az új lehetőségek feltárása és ezek 

kiaknázása iránti igény is.  

A negyedik faktorként felszínre kerül a piacorientáció. Itt hangsúlyos elemként 

kerül előtérbe a fogyasztói igények megismerése és azok hatékony kiszolgálása a 

társadalom hosszú távú érdekeinek figyelembevétele (pl. környezetvédelem) mellett. 

Ennél a gondolati körnél is fontos elem a réspiacok kiszolgálása, valamint a vásárlókkal 

és alkalmazottakkal való harmonikus viszony kialakítása.  

A felmérés alapján kapott faktorok meghatározhatják a vállalkozások jellemző 

gondolkodását, ehhez azonban ismernünk kell a legfontosabb szegmensek profilját is. 

Emiatt a következő lépésben – a 4 faktor felhasználásával – klaszteranalízist végeztem 

(K-Means Cluster). Az elemzés alapján 7 klasztert kaptam, amelyek a minta 100%-át 

lefedik. A 72. táblázatban az egyes klaszterek mérete látható.  
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72. táblázat 
 

Az egyes klaszterek nagysága a teljes mintához képest 

Klaszter  A minta megoszlása 
Fő % 

A   1   1,0 
B   4   4,1 
C 22 22,9 
D   1   1,0 
E 26 27,1 
F 12 12,5 
G 30 31,3 

 
Mivel a kialakított klaszterek közül az „A”, a „B”, a „C” és az „E” jelűek 

méretüket tekintve igen kicsik, ezért a további részletes elemzéseket, értékelést csak a 

„D” és az „F”, a „G” és a „H”jelű klaszterek esetében végzem el. A kis elemszámú 

csoportokat csupán az átlagos magatartási csoportoktól való jellegzetes eltérésük 

tekintetében mutatom be.  

A kis elemszámú klaszterek értelmezéséhez ugyanakkor érdemes néhány 

gondolatot hozzáfűzni. Ezen csoportok azért jöttek létre, mert viselkedésük, válaszaik 

jelentősen eltérnek a négy klaszter által meghatározott általános rendező elvektől. Ezek 

közül a legnagyobb a négy vállalkozást magában foglaló „B” jelű csoport, amelyek 

kivétel nélkül azért kerültek ide, mert a klaszterek kialakításába bevont változók esetében 

megtagadták a válaszadást. A másik két, egy-egy vállalkozást megában foglaló csoport 

létrejöttének oka is a válaszmegtagadásban rejlik, ők ugyan válaszoltak egyes 

kérdésekre, de a kevés eredmény miatt nem lehetett őket sem besorolni egyik tipikus 

magatartási csoportba sem.  

 

A következő táblázatban a szakmailag értelmezhető klaszterek jellemzőit mutatom 

be a vállalkozás különböző területeire vonatkozó állítások tükrében. Ezeket az 

eredményeket a 73. táblázat foglalja össze.  

 



 119

73. táblázat 

Az egyes klaszterek jellemzői az állítások alapján 

Állítás C E F G 
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

1. Mindig friss információkkal rendelkezem a versenytársak tevékenységéről. 3,05 1,214 3,50 1,304 1,42 1,881 4,17 0,791 
2. Gyorsan reagálok a külső ingerekre. 3,32 0,894 4,35 0,689 4,75 0,452 4,37 0,669 
3. Fontosnak tartom a partnereknél lévő kulcsszemélyek felkutatását. 3,00 1,195 3,88 1,306 1,08 1,929 4,40 0,724 
4. Igyekszem hosszútávú partneri kapcsolatokat kiépíteni mind a beszállítóimmal, 

mind a vevőimmel. 3,68 1,041 5,00 0,000 4,50 0,674 4,67 0,547 
5. A vállalt határidőket (szállítási, fizetési) pontosan teljesítem. 3,73 1,077 4,81 0,491 4,83 0,389 4,57 0,679 
6. Mint KKV érdemes a tömegtermékek piacára koncentrálnom. 3,32 0,945 3,00 1,470 2,25 2,261 4,07 0,828 
7. Fogyasztóim elvárásait részletes nyomon követem. 3,05 1,090 4,23 0,863 3,83 1,946 4,20 0,887 
8. A nagyobb forgalmat bonyolító ügyfelekkel kiemelten foglalkozunk. 3,18 1,332 4,54 0,859 3,83 1,115 4,47 0,730 
9. Cégünknél folyamatos az innovációs tevékenység. 2,36 1,364 3,50 1,175 1,08 1,782 3,83 1,416 
10. Érdemes speciális termékekre koncentrálni. 2,45 1,371 3,31 1,087 0,75 1,357 3,87 0,937 
11. Közvetlen a viszony a vezetők és az alkalmazottak között. 2,82 1,402 4,54 0,811 4,75 0,622 4,23 0,817 
12. Az alkalmazottak megfelelően motiváltak (az anyagiak és azon felül). 3,09 1,231 4,19 1,021 3,92 0,996 3,97 0,964 
13. Minden kérdésben a cégvezető dönt. 2,82 1,593 4,35 0,797 3,75 1,658 4,37 0,809 
14. Folyamatosan részt veszünk szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. 1,86 1,320 2,42 1,027 1,33 1,155 3,43 1,135 
15. A vállalat vezetése alapvetően demokratikus. 3,23 1,541 4,04 0,916 4,83 0,389 3,90 1,029 
16. Részt veszünk közös csapatépítő tréningeken. 1,59 0,959 1,62 1,235 1,33 1,155 2,87 1,279 
17. A vállalkozás alkalmazottai körében pozitív kép él a vállalkozásról. 3,32 0,995 4,12 1,275 4,08 1,443 4,10 0,712 
18. Alkalmazottaink mindegyike rendelkezik a munkájához szükséges szakirányú 

végzettséggel. 3,64 0,848 4,62 0,898 4,00 1,414 4,33 0,606 
19. Bizonyos részfeladatok ellátása során az adott területért felelős vezető önálló 

döntési jogkörrel rendelkezik. 2,91 1,342 3,38 1,651 3,17 1,801 3,70 1,208 
20. Fontosnak tartom alkalmazottaink munkahelyükről alkotott véleményét. 3,82 0,853 4,81 0,402 4,33 1,435 4,63 0,669 
21. A termelés során a környezetvédelmi szempontokat hangsúlyosan kezeljük. 3,86 0,834 4,85 0,368 4,33 1,435 4,17 1,262 
22. Rendszeresen nyújtunk be pályázatokat és nyerünk is. 1,59 1,054 2,08 1,164 1,50 1,243 3,50 1,167 
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23. Fontosnak tartom a réspiacok lehetőségeinek kiaknázását. 3,00 0,816 3,35 1,294 2,75 1,815 4,00 0,947 
24. A vállalkozás (vagy márkaneve) megfelelő mértékben ismert. 2,68 1,323 3,12 1,107 1,67 1,875 4,03 0,669 
25. A fogyasztók az olcsó és széles körben elérhető termékeket keresik leginkább, 

ezért vállalkozásom legfőbb feladata a magas termelékenység és a széles körű 
elosztás biztosítása. 3,50 1,012 3,42 1,362 2,67 2,270 4,20 0,961 

26. Egy KKV számára hosszútávon alternatívát jelenthet a réspiacok igényeinek 
kiszolgálása. 2,68 1,323 3,73 0,874 2,33 1,826 4,37 0,850 

27. A fogyasztók a kiváló minőségű, teljesítményű, innovatív termékeket keresik, 
ezért vállalkozásom számára legfontosabb a jó minőségű termékek gyártása és 
azok folyamatos fejlesztése. 2,41 1,469 4,38 1,061 3,08 1,730 4,47 0,681 

28. A fogyasztók nem vásárolnak eleget termékeinkből, ezért agresszív promócióval 
és értékesítéssel kell őket elérnem. 2,32 1,287 1,73 0,919 0,17 0,389 2,57 1,431 

29. A speciális réspiaci termékek esetében magasabb árakat alakíthatok ki. 2,68 1,086 2,62 1,299 0,42 1,443 3,93 0,785 
30. A vásárlók azon terméket vásárolják meg, amely az adott szükségletüket 

leginkább kielégíti, ezért vállalatunk fő célja ezen igények megismerése és 
minél hatékonyabb kielégítése. 3,09 1,849 4,19 1,021 1,50 1,977 4,23 0,898 

31. Optimizmussal tekintek a vállalkozás következő 3 évére. 3,55 1,792 3,04 1,399 1,50 1,977 4,27 0,740 
32. Vállalkozásunk fő célkitűzése a fogyasztói igények megismerése, valamint az 

általunk gyártott termékekkel ezen igények lehető legmagasabb szintű 
kielégítése, a gazdaságilag fenntartható fejlődés szempontjait is figyelembe 
véve. 3,05 1,988 4,27 1,116 2,33 2,015 4,50 0,682 

33. Vállalkozásunk folyamatos és aktív marketingtevékenységet folytat. 2,09 1,151 1,77 1,210 1,08 0,669 3,57 1,104 
34. Folyamatosan ellenőrizzük a marketingre fordított összegek hasznosulását. 1,73 1,316 1,58 1,102 0,83 0,389 3,07 1,285 
35. Az elérni kívánt céloknak megfelelően alakítjuk ki a marketing-költségvetést. 2,09 1,377 1,92 1,055 0,83 0,389 3,13 1,196 
36. Fontosnak tartjuk a hagyományos értékesítési csatornák elvárásainak 

megismerését. 3,00 1,069 4,19 0,981 3,42 1,676 4,20 0,805 
37. Tudatos csatornapolitikát folytatunk. 2,59 1,098 2,88 1,071 2,17 1,642 3,30 1,466 
38. Az adott csatornában lévő döntéshozók felkutatását fontos feladatnak tartom. 2,55 1,438 3,42 1,447 2,67 2,229 4,27 0,785 
39. Leginkább az alacsonyabb árakkal lehet piaci előnyhöz jutni. 3,95 0,575 3,81 1,201 3,67 1,826 3,87 1,042 
40. A marketingtevékenység leginkább reklámozást jelent. 2,95 1,362 3,00 1,386 2,58 1,730 3,43 1,382 
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41. Aktívan keressük az alternatív értékesítési módokat. 2,86 0,774 2,69 1,192 2,75 1,815 3,93 0,640 
42. A piaci eredményességben kiemelkedő szerep jut egy vállalkozás 

infrastrukturális ellátottságának. 3,45 0,596 3,46 1,208 2,92 2,275 4,37 0,718 
43. Vállalkozásunkat sikeresnek tartom. 3,55 0,963 3,81 0,801 4,58 1,443 4,20 0,847 
44. Vállalkozásunk elsősorban a nagy mennyiségben fogyó termékek előállítására 

koncentrál. 3,23 1,066 2,88 1,681 3,92 1,676 4,07 0,828 
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Az első, a minta 22,9%át alkotó „C” jelű klasztert nevezhetjük az óvatos 

árversenyzők csoportjának. Ezeknél a vállalkozásoknál nem tapasztaltam kiugróan 

magas vagy alacsony egyetértési fokot egyik állítás esetében sem, minden kérdésben 

visszafogottan nyilatkoztak. A legnagyobb arányban vélik úgy, hogy elsősorban az 

alacsony árakkal lehet versenyelőnyhöz jutni a piacon, ebből fakadóan a második 

legtöbben vélik úgy, hogy a fogyasztók az alacsony árú, széles körben elérhető 

termékeket keresik elsősorban. Ebből fakadóan a termelékenység javításában és az 

elosztás bővítésében látják a jövő feladatait. Nagy arányban úgy vélik, hogy a 

tömegtermékek piacára kell koncentrálnia ma egy élelmiszeripari KKV-nak, ezzel 

párhuzamosan a réspiacok kiaknázásában kevésbé látnak fantáziát. Ebből a szempontból 

ellentmondásos csoportnak tekinthetőek, hiszen az előbbiekben említett meggyőződésük 

ellenére mégis ők azok, akik második legnagyobb arányban vélik úgy, hogy a réspiaci 

termékek esetében magasabb árak érhetőek el. A csatornapolitika terén kevésbé aktívak, 

bevallásuk szerint kevésbé aktívak ezen a területen és nem igazán tartják fontosnak a 

beszerzésekben kompetens döntéshozók felkutatását. Nem végeznek folyamatos és aktív 

marketing tevékenységet, ez abból is fakad, hogy a marketingre szánt költségvetés 

kialakításának alapját nem az elérni kívánt célok alkotják. Közepes mértékben vélik úgy, 

hogy a marketing leginkább a reklámmal azonosítható. Mindezen jellemzőiket 

figyelembe véve ők vélik legkevésbé sikeresnek magukat és a jövőbe is visszafogott 

optimizmussal tekintenek.  

A demográfiai jellemzőiket vizsgálva megállapítható, hogy jellemzően budapesti 

székhelyű cégekről van szó (a csoport 59,1%-a), jellemzően Kft (81,8%) és Bt (13,6%) 

formájában működnek. Viszonylag magas (22,7%) körükben a 20-49 fő alkalmazotti 

létszámmal tevékenykedő vállalat, ugyanakkor jellemző az 1-5 főt (31,8%) és a 6-9 főt 

(22,7%) foglalkoztató vállalati méret. Éves árbevételük tipikusan 251-500 MFt közé esik 

(18,2%), de ugyanennyien esnek a 80-150 MFt közötti kategóriába is. További 13,6%-uk 

151-250 MFt és szintén 13,6%-uk 0-80 MFt árbevételt ér el. A teljes minta átlagához 

képest nagyobb arányban (31,8%) vannak jelen a tejipari cégek ebben a klaszterben.  

A következő, „E” jelű klaszter alkotja a teljes minta 27,7%-át. Ezt a csoportot 

kapcsolatorientált névvel jellemezhetjük. Esetükben rendkívül magas egyetértést mértem 

minden, a különböző külső és belső kapcsolatok fenntartására vonatkozó állítás 

vizsgálata során. Hosszú távú partnerségre törekszenek mind a beszállítókkal, mint a 

vevőkkel, ennek érdekében a vállalt fizetési határidőket időben teljesítik, a nagyobb 
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forgalmat bonyolító ügyfelekkel pedig kiemelten foglalkoznak. Sokat jelent számukra az 

alkalmazottak vállalatról alkotott véleménye, ezért igyekeznek közvetlen viszonyt 

fenntartani a vezetők és az alkalmazottak között, aminek része a megfelelő motivációs 

rendszer kialakítása is. Emellett céljuk egy igen hatékony rendszer fenntartása, ezért a 

cégvezető szinte minden kérdésben önállóan dönthet, aminek következtében gyorsan 

tudnak reagálni a külső ingerekre. A vásárlóik igényeit ez a csoport követi figyelemmel a 

legnagyobb arányban, mivel úgy vélik, hogy a fogyasztói igények versenytársakénál 

hatékonyabb kielégítésén keresztül érhetnek el piaci sikereket. Ebből fakadóan kevésbé 

hisznek abban, hogy piaci előnyre csak alacsonyabb árakkal tehetnek szert. Fontos 

számukra a réspiacokban rejlő lehetőségek kiaknázása is. Ezek alapján a csoport 

piacorientációjának mértéke jónak mondható, ugyanakkor egy érdekel ellentmondás 

fedezhető fel ezen a területen. Második legnagyobb arányban vélik úgy, hogy a 

marketing egyet jelent a reklámozással, ami arra utal, hogy a jónak mondható 

piacorientáció sokkal inkább a vállalkozás vezetésének ösztönös tevékenységéből fakad, 

mint tervezett, tudatos menedzsment terület. Ezt támasztja alá az is, hogy kevésbé 

végeznek folyamatos, aktív marketing tevékenységet, illetve ennek az alapját képező 

költségvetés kialakításában nem a marketin célok figyelembevételével történik.  

Földrajzi elhelyezkedésüket tekintve jellemzően Hajdu-Bihar (15,4%) és Győr-

Moson-Sopron valamint Fejér (mindkét esetben 11,5%) megyei vállalkozásokról van 

szó. Túlnyomó többségük (80,8%) Kft formában, 1-5 (34,6%) vagy 10-19 fővel (19,2%) 

működik. Éves nettó árbevétel szempontjából a 0-80 Mft (19,2%), a 80-150 MFt (23,1%) 

és a 151-250 MFt (19,2%) jellemző. A tej-, és húsipar aránya megegyezik a teljes minta 

átlagával.  

A harmadik, „F” jelű klaszter alkotja a teljes minta 12,5%-át, ezeket a cégeket az 

ellentmondásokkal küzdő jelzővel azonosíthatjuk. A csoporton belül magas az aktív 

kapcsolati háló kialakítására vonatkozó állításokkal való egyetértés, tehát mind a 

beszállítókkal, mind az ügyfelekkel, mind az alkalmazottakkal megfelelő viszony 

kialakítására törekszenek. Ezzel szemben kevésbé vélik úgy, hogy a vállalkozás 

munkavállalói megfelelően motiválva lennének, kevésbé törekszenek a partnereknél lévő 

döntéshozók felkutatására és legkisebb arányban folytatnak tudatos csatornapolitikát. 

Szintén ezek a cégek azok, akik legkevésbé folytatnak tervezett marketing 

tevékenységet, bár úgy nyilatkoznak, hogy fontosnak tartanák a fogyasztók igényeinek 

nyomon követését. A több szinten jelen lévő ellentmondások ellenére a legnagyobb 
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arányban vélik sikeresnek magukat a jelenben, ugyanakkor a legpesszimistábbak a jövőt 

tekintve. Valószínűleg ezeknek a belső feszültségeknek tudható be az is, hogy sem a 

nagy mennyiségben fogyó tömegtermékek, sem a réspiacok esetében nem gondolják 

úgy, hogy KKV-ként érdemes lehet azokat kiszolgálni. A felvázoltak alapján egy máig 

sikeres, de belső feszültségekkel, ellentmondásokkal terhelt vállalati csoport képe 

rajzolódik ki, amely ezek rendezetlenségének köszönhetően aggodalommal tekint a 

jövőbe.  

A klaszterbe tartozó vállalkozások jellemzően budapesti (83,3%) székhelyűek, Kft. 

(75,0%) vagy Bt (25,0%) formájában tevékenykednek. Több közöttük a középvállalat 

(20-49: 16,7%; 50-100: 16,7%; 10-19: 25%), mint a mikro vállalkozás. Ennek 

megfelelően éves nettó árbevételük is magasabb, mint az előző csoporté, 50,0%-uk 251-

500 MFt-ot, míg 16,7%-uk 151-250 MFt-ot ér el. Körükben sokkal több a húsipari 

vállalatok aránya (91,7%), mint a teljes minta átlagában.  

A negyedik jelentős azonos magatartási jellemzőket mutató csoport a „G” betűvel 

jelzett, a teljes minta 31,3%át kitevő klaszter. A vállalati csoportot leginkább fejlődőben 

lévő optimista megközelítésűként jellemezhetjük. Esetükben is fontos elemként jelenik 

meg a kapcsolatok megfelelő kezelése mindhárom, az előző klasztereknél már 

bemutatott területen. A markánsan megjelenő fogyasztó orientáció mellett a piaci 

sikeresség kulcsát alapvetően a vállalkozás infrastrukturális ellátottságában látják. 

Igyekeznek a fogyasztók elvárásait részletesen nyomon követni még a réspiacokon belül 

is, hiszen úgy vélik, hogy az ilyen kisebb szegmensek hosszútávon vonzóak lehetnek egy 

KKV számára. A megmutatkozó fogyasztóorientált gondolkodás ellenére ez a vállalati 

csoport véli úgy, hogy a marketing leginkább reklámozást jelent. Érdemes tehát a 

marketing költségek tervezésére és ellenőrzésére vonatkozó viszonylag kedvező 

válaszaikat ennek a tükrében értékelni.  

Ezek a cégek földrajzilag nem köthetőek egy tipikus megyéhez, vagy 

országrészhez sem. Jellemzően Kft. (83,3%) kisebb részt Rt (10,0%) formában 

működnek, tipikusan 20-49 (40,0%), 50-100 (23,3%) főt foglalkoztatva. Ennek a 

csoportnak az esetében vannak jelentősebb arányban (6,7%) jelen a nagyobb, 101-150 

főt foglalkoztató vállalkozások. Ennek megfelelően az éves nettó árbevétel kategóriák is 

fentebb találhatóak. A csoport 10-10%-a 151-250 és 751-1000 MFt közötti kategóriákba 

esik, míg további 10,% 1,5 Mrd Ft fölötti eredményt ér el. A tej-, és húsipar aránya 

megegyezik a teljes mintában tapasztalható eloszlással.  
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A klasszikus klaszterelemzés eredményeként kapott, az előzőekben bemutatott 

vállalati csoportok mellett azonban megjelentek olyan vállalkozások, akik bár 

jellemzőikben jelentősen eltérnek, a fogyasztóorientáció alapvető feltételeit elégséges 

szinten teljesítik. Az elégséges szint megállapításához négy funkcionális terület 

működését vizsgáltuk: 

 Termékfejlesztés/termékjellemzők kialakításának alapjául szolgáló piaci 

információgyűjtés, 

 előzetesen meghatározott marketingterv költségvetéssel, 

 marketing kiadások hasznosulásának ellenőrzése, 

 a marketingterv termékéletciklushoz történő adaptálása. 

 

Elégségesnek a négyből három terület megfelelő működését tekintettem, ezt a 

vállalkozások 8,3%-ának esetében figyelhető meg. Ezek a vállalatok inkább 

mikrovállalkozások, köztük néhány nagyobb méretű céggel, akik magukat hosszútávon 

is sikeresnek vélik a piacon.  

 

4.4. Iparági szintű válaszok 
 
4.4.1. Tejipar 
 
4.4.1.1. Információgyűjtés 

 
A kérdőív első szakaszában a tejfeldolgozók információforrásait tanulmányoztuk. Ebben 

a kérdésblokkban a versenytársakról, a célpiacokról, termékeik megítéléséről szóló 

információk forrásait, az információszerzés fontosságát, illetve az azzal való ellátottság 

szubjektív megítélését vizsgáltuk.  
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4. ábra: A potenciális célpiacokról szóló információk forrásai 

A 4. ábra a potenciális célpiacokról szóló információk beszerzési forrásait mutatja 

be. A tejfeldolgozók elsősorban az ismeretségi körre támaszkodnak, ezt a saját 

hatáskörben végzett vállalati piackutatás követi, majd a nyilvánosan elérhető 

adatbázisok, illetve a piackutató cégek szolgáltatásai jöhetnek szóba. Ez a teljes 

mintához képest kedvezőbb képet mutat, hiszen a saját vállalati kutatás ez esetben 

megelőzi a nyilvánosan elérhető adatbázisok kategóriáját. A konkrét termékre vonatkozó 

információk igénye kettősséget mutat a vizsgált cégek körében. A maximum 9 főt 

foglalkoztató 80 és 150 MFt közötti nettó árbevételű mikrovállalkozások saját 

felméréseket készítenek a piacaik megismerésére. Ezen vállalkozások viszonylag kevés 

termékcsoporttal (3-4), a termékcsoportokon belül 1-2 termékváltozattal dolgoznak. Ők 

az alacsony termékszámnak, az ezekhez kapcsolódó szűkebb piacoknak köszönhetően 

könnyebben oldhatják meg az információszerzést. A vállalkozások méretének 

növekedésével 100 fő foglalkoztatottig, illetve 1,2-1,5 Mrd Ft nettó árbevételig az 

ismeretségi kör, valamint a nyilvánosan elérhető adatbázisok kerülnek előtérbe. Ezen 

méret felett ismét fontossá válik a saját kutatás, illetve megjelenik mellette a piackutató 

segítségének igénybevétele.  

Az információszerzés során a vállalkozások elsősorban a várható keresletre 

vonatkozó adatokat igyekeznek beszerezni. A kérdőív kitöltése során a válaszadók 

érdekes módon nem említettek olyan tényezőket, amelyek jelentősen befolyásolják egy-

egy piac vonzerejét a vállalkozás számára (pl. várható versenytársak, a minőséggel 

kapcsolatos elvárások, stb.).  
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A piaci szegmentumokra vonatkozó konkrét információk (relatív) hiányában a 

célpiacok kiválasztásának mechanizmusa csorbát szenved. A válaszadók 60%-a 

egyáltalán nem szelektálja piacait, válogatás nélkül mindenhová szállít, ahová csak tud, 

míg 40% a beérkező információk alapján dönt az esetleges belépésről. A 

szegmentumokat nélkülöző gondolkodás egyértelműen a rövidtávú túlélésre való 

törekvés következménye, hiszen az ilyen módon felépített stratégia célja a lyukak 

folyamatos betömése. Ez hosszú távon az erőforrások szétaprózásával azonban a biztos 

kudarcot hordozza magában. A meghatározott szegmentumok lefedésére való törekvés 

rövid távon kevesebb pénzügyi sikerrel kecsegtet, ugyanakkor az annak elérése 

érdekében felépített marketing és pénzügyi stratégia a hosszútávú működést biztosíthatja.  

 
4.4.1.2. Marketingtervezés 

 
A kérdőív második kérdéscsoportja a marketingtervezést vizsgálta. Az 5. ábrán látható, 

hogy a vállalkozások 40%-a nyilatkozott úgy, hogy készít marketingtervet. Ezek 

jellemzően 0,5-1 évre szólnak, hosszabbtávú stratégiákat egy vállalkozás esetében sem 

sikerült felfedeznünk.  

 

 
5. ábra: A marketingtervet készítő vállalkozások aránya 

 

Az ábrán látható 40% kifejezetten jónak tűnhet, még európai összehasonlításban 

is. Ugyanakkor már mindössze 15% nyilatkozott úgy, hogy ezen tervekhez költségvetést 

is rendelnek. Ez azt sugallja, hogy tényleges tervezést mindössze ezek a vállalkozások 

végeznek, hiszen a hozzárendelt költségvetést nem tartalmazó üzleti és marketing terv 
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nem tekinthető megalapozott tervezésnek. Ezt erősíti, hogy a célok figyelembevételével 

hasonló arányú vállalkozás alakítja ki az éves szinten marketingre fordított összegeket.  

Amennyiben végeznek marketing tevékenységet a tejipari vállalkozások, azt 

jellemzően marketing ismeretek hiányában végzik. 40% esetében található marketing 

végzettségű munkatárs a vállalaton belül, de csak 20% bízza meg a marketinggel 

kapcsolatos feladatok állandó felelősének, jellemzően ott, ahol az felsőfokú szakirányú 

végzettséggel rendelkezik. Találkoztunk olyan vállalkozással, ahol a marketing 

végzettséggel rendelkező kolléga egészen más feladatokat látott el, míg a 

marketingfeladatokat egy szakmaspecifikus ismeretekkel nem rendelkező munkatársa 

koordinálta. Az ezen a területen tapasztalható ellentmondásokat erősíti az a tény, hogy 

mindössze 15% (tehát 3 vállalkozás) végez ellenőrzéseket a marketingre fordított 

összegekkel kapcsolatban, míg az összes többi nem, vagy csak ad-hoc jelleggel. Ez azt 

jelenti, hogy a kezdeti 40% (aki úgy nyilatkozott, hogy készít marketingtervet, ehhez 

kapcsolódóan koordinált marketingtevékenységet végez) 15%-ra fogyatkozott, tehát ők 

azok, akik a terveikhez költségkeretet rendelnek, illetve a felhasznált összegeket 

nyomonkövetik, a felhasználás hatékonyságát ellenőrzik. A marketingtervezés és 

tevékenység egyre tudatosabbá válása a vállalati méret növekedésével szoros 

összefüggést mutatott a tejszektorban is.  

 
4.4.1.3. Jövőbeni fejlődés 

 
A következőkben a vállalkozások jövőre vonatkozó elképzeléseit vizsgáljuk. A 6. ábra a 

vállalkozások által megjelölt jövőbeni fejlődési irányokat foglalja össze.  

 

 
6. ábra: A potenciális jövőbeni fejlődési irányok 
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Egyértelműen a tömegtermékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó aktívabb 

értékesítés áll az élen. Ebben a megközelítésben tetten érhető a hazai vállalkozások 

általános jellemzője, a termelés- és értékesítés orientáció. Ez a kis- és közepes 

vállalkozások esetében hatványozottan van jelen. Elterjedtnek mondható az elképzelés, 

amely szerint, ha megfelelő termelő kapacitások vannak, akkor minden van. Ennek 

hátterében a tömegtermékek nagy volumenű előállítására, illetve azok széles körű 

disztribúciójára való törekvés húzódik. Örvendetes ugyanakkor, hogy harmadik helyen a 

réspiaci termékek jelennek meg, amelyek hatékony értékesítéséhez azonban 

elengedhetetlen a megfelelő piaci szegmentumok beazonosítása. Felmerül itt is a kérdés 

ezekkel a termékekkel kapcsolatban, hogy annak kifejlesztése milyen információkon 

alapul? Amennyiben ezen termékek fejlesztésének kiindulópontját nem ezek a 

beazonosított réspiacok, illetve azok igényei képezik, akkor a kifejlesztett termék csupán 

költséget fog jelenteni a vállalkozásnak. Fontos felhívni a figyelmet arra a 3 

vállalkozásra (15%), akik nem tudtak megjelölni fejlődési irányokat. 15% tehát nem 

rendelkezik jövőképpel, nem tud olyan irányt megjelölni, ahol a jövőben továbblépést 

remélne.  

Meglepő módon a tejipari mikro- és kisvállalkozások is nagy számban 

fejlesztenének a tömegtermékek piacán, ugyanakkor a réspiaci termékek kialakítása a 

középvállalati szinthez áll közelebb. Ez a várakozásokkal ellentétes eredmény, hiszen 

logikusan a kisebb méretű vállalkozásoknak a specializált termelést kellene előnyben 

részesíteniük, míg a vállalati méret növekedésével egyre inkább a tömegtermékek aránya 

nőhet. Ez a tendencia ugyanakkor megmagyarázza a szektorban működő kis- és 

középvállalkozásainak „vergődését” a piacon, hiszen a réspiacok igényeinek ismerete 

nélkül nem lehet más jövőkép egy mikro- vagy kisvállalkozás előtt, mint a 

tömegtermékek egyre nagyobb volumenű előállítása.  

 
4.4.1.4. Termékpolitika 

 
A 7. ábra foglalja össze a tejipari vállalkozások termékpolitikájának vizsgálatára 

vonatkozó eredményeinket.  
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7. ábra: A vizsgált vállalkozások körében előállított termékkörök és az azokat 

gyártó vállalkozások száma 

Az oltós alvasztású érlelt sajtok a legtöbb vállalkozás által gyártott kategória, amit 

a hőkezelt fogyasztói tejféleségek, tejkészítmények, tejalapú italok és a savanyított 

tejtermékek követnek. A lista közepét a sajtkészítmények, a vaj illetve vajkészítmények 

foglalják el. Összesen 6 vállalkozás foglalkozik a nyerstej értékesítés mellett 

feldolgozással is. A sorrendben egyenlő súllyal az utolsó helyen szerepelnek a tejszín és 

készítményei, a savas és vegyes alvasztású sajtok, és az ömlesztett készítmények.  

A 74. táblázat adataival összevetve látható, hogy a legtöbb vállalkozás által 

gyártott termékkörök az értékesítésből is hasonló arányt képviselnek. Ugyanakkor azok a 

vállalkozások, ahol nyerstej eladás is folyik, ez nagy részt foglal el a teljes árbevételből. 

Ezzel együtt az is egyértelműnek tűnik, hogy a termékváltozatok átlagos száma 

meglehetősen alacsony.  

Az irodalmi áttekintésben található fogyasztási adatokkal összevetve 

megállapíthatjuk tehát, hogy a tejipari vállalkozások termékszerkezete kisebb-nagyobb 

eltérésekkel, de megfelel a fogyasztásban tapasztalható tendenciáknak és arányoknak. 

Kérdésként felmerülhet, hogy a kisvállalkozások esetében mennyire tekinthető kedvező 

iránynak a tömeges fogyasztás igényeinek való megfelelés. Véleményünk szerint 

kedvezőbb lenne, ha ez a vállalati szektor inkább a kevésbé tömegméretekben fogyó 

termékek esetében mutatna nagy aktivitást, helyette magas hozzáadott értékű 

készítményekkel, illetve speciális, réspiaci termékekkel jelenne meg a piacon. 
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74. táblázat 
 

Az egyes termékcsoportok részesedése az árbevételből és a termékváltozatok 

átlagos száma 

Termékcsoport Termék átlagos 
részaránya az 

árbevételből (%)  

Termékválto-
zatok átlagos 
száma (db) 

Oltós alvasztású érlelt sajtok 45,5 5,5 
Nyerstej  40,8 2,0 
Hőkezelt fogyasztói tejféleségek, 
tejkészítmények és tejalapú italok  36,9 3,0 
Sajtkészítmények 27,1 3,8 
Savas és vegyes alvasztású sajtok  20,0 1,0 
Savanyú tejtermékek  15,0 3,2 
Ömlesztett sajtok és ömlesztett sajtkészítmények  13,3 2,0 
Tejszínek és tejszínkészítmények  11,7 2,7 
Vaj és vajkészítmények  10,0 2,2 

 
4.4.1.5. Árpolitika 

 
Az árpolitika különböző vetületeit vizsgáló blokk egyik kérdése a feldolgozók saját 

termékeinek megítélése volt az árfekvés szempontjából, aminek eredményeit a 75. 

táblázat foglalja össze. Ennek során a válaszadók egy egytől ötig terjedő skálán 

helyzeték el az általuk előállított terméket, ahol az egyes érték a kifejezetten olcsó, míg 

az ötös érték a prémium árkategóriát jelentette.  

 
75. táblázat 

 
Az egyes termékcsoportok árszintje 

Termékcsoport  Átlag 
Savas és vegyes alvasztású sajtok  4,00 
Nyerstej  3,67 
Oltós alvasztású érlelt sajtok  3,60 
Sajtkészítmények  3,57 
Vaj és vajkészítmények  3,57 
Hőkezelt fogyasztói tejféleségek, tejkészítmények és tejalapú 
italok  3,33 
Savanyú tejtermékek  3,33 
Ömlesztett sajtok és ömlesztett sajtkészítmények  3,25 
Tejszínek és tejszínkészítmények  3,00 
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A táblázat adatai szerint a termékcsoportok többségét saját előállítóik a 

középmezőnybe sorolták. A savas és vegyes alvasztású sajtok kategóriája magasan 

kiemelkedik ebből a mezőnyből, amit ugyan kevesebb gyártó állít elő, de azt kiváló 

minőségben, ugyanakkor az átlagosnál magasabb áron kínálja. A tejszín és annak 

készítményei zárják a sort. Úgy látszik, hogy ezek a termékek viszonylag kevés gyártót 

vonzanak, a termékdifferenciáltság alacsony fokú, illetve a fogyasztás gyakoriságában is 

hátrasorolódik, így a hazai gyártók legjobb esetben is csak közepes áron kínálhatják 

vásárlóiknak.  

Ezen árak mellett a megkérdezett tejfeldolgozók 70%-a nyilatkozott úgy, hogy 

képes nyereséget produkálni, ugyanakkor az elfogadható nyereségszinthez 5-15% közötti 

áremelést tartanának indokoltnak. Érdekes módon, a piacon tapasztalható árakkal 

kapcsolatos felhangok ellenére a válaszadók csak közepes mértékben (3,1 - Std. 

Deviation=1,553) értenek egyet az állítással, miszerint az ár lenne a legfontosabb 

versenytényező. Az egyetértés foka azonban nő a vállalkozások méretének 

növekedésével. Amikor megkérdeztük a vállalkozásokat, hogy ezt az árnövekedést 

szerintük milyen eszközökkel lehetnek képesek elérni, akkor az 5. ábrán láthatókkal 

szinte teljesen megegyező válaszokat és sorrendet kaptunk, a továbblépés jövőbeni 

irányát ebben az esetben is a tömegtermékekben és a partnerkör bővítésében látják.  

Az árak kialakítása során a legfontosabb tényezők az árbevétel és a nyereség 

maximalizálás, míg a versenytársak hasonló árai, ezzel szemben a vevők által elismert 

érték hátrasorolódik. Érdekes megemlíteni ugyanakkor, hogy a termék előállításának 

költsége is az utolsók között szerepel.  

 
4.4.1.6. Értékesítési politika 

 
A vállalkozások jellemző értékesítési csatornáit a 8. ábra tartalmazza. Eszerint rendkívül 

magas arányban a kiskereskedelem felé történő értékesítés vezet, amit a közvetlen 

értékesítés, illetve a nagykereskedelem követ. A jellemzően hiper- és szupermarketekkel 

rendelkező hálózatok felé történő eladást a középmezőny végére helyezték a válaszadók, 

míg az alternatív értékesítési csatornák (éttermek, piacok, közétkeztetés) meglehetősen 

háttérbe szorulnak.  
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8. ábra: A tejipari feldolgozásban működő KKV-k által alkalmazott értékesítési 

csatornák 

 
A csatornák hossza is igazolja ezen tendenciát. A feldolgozók termékei jellemzően 

egy, kisebb arányban két vagy három partneren keresztül jutnak el a végső 

fogyasztóhoz. Az exporttevékenység alig jellemző, mindössze 2 vállalkozás (10%) 

jelezte, hogy szállít külföldre is.  

Termékeik szélesebb körű értékesítésének gátjaként egyértelműen a rendkívül erős 

piaci versenyt, valamint az olcsó importtermékeket jelölték meg a tejfeldolgozók. Az 

olyan szempontokat, mint a termék ismertsége, vagy a megfelelő kapcsolatrendszer 

hiánya egyértelműen hátrasorolták az akadályozó tényezők között.  

A kiskereskedelmi láncok beszállítói közé való bekerüléssel kapcsolatban 

megoszlanak a vélemények a tej ágazatban. Egy egytől ötig terjedő skálán, (1: egyáltalán 

nincs rá esély, 5: teljes mértékben esélyes) átlagosan 3,53-ra értékelték a nagyobb 

kiskereskedelmi láncokba való bekerülés esélyét, tehát mérsékelten bizakodók e téren. A 

mikro- és középvállalkozások optimistábbak, míg a feldolgozók zömét alkotó kisvállalati 

kategória pesszimistábban tekint erre a kérdésre. A bekerülés korlátjaként elsősorban a 

magas belistázási díjakat és az import termékeket jelölték meg.  

Az értékesítés földrajzi kiterjedését vizsgálva megállapítható, hogy a 

kisvállalkozások jellemzően a telephely szerinti régióra, illetve az azt körülvevő 

területekre koncentrálnak, míg a mikro- és középvállalkozások magas arányban 

értékesítenek hazánk teljes területén. Emellett szintén általános tendencia a fővárosi 

üzletek megcélzása is.  
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4.4.1.7. Kommunikációs politika 
 

A válaszadók termékeiket egyértelműen az ár-minőség dimenzióiban szeretnék 

pozícionálni. A legfontosabb versenyelőnyként ennek megfelelően a kiváló minőséget és 

az alacsony árat említették. Ezen a két szemponton kívül nem merült fel egyéb 

pozícionálási alternatíva.  

Túlnyomó többségük (75%) rendelkezik márkanévvel, ugyanakkor jelentős azok 

aránya is, akik márkanév nélkül hozzák forgalomba termékeiket. Azok a vállalkozások, 

amelyek végeznek marketingkommunikációs tevékenységet, jellemzően a végső 

felhasználókat célozzák meg üzenetükkel. Ezzel egyidejűleg elismerik, hogy 

kommunikációs tevékenységük meglehetősen esetleges.  

 
4.4.2. Húsipar 
 
4.4.2.1. Információgyűjtés 
 
A húsipari vállalkozások információgyűjtési szokásai némileg eltérnek a tejágazatban 

tapasztaltakhoz képest. Vezető helyen itt is az ismeretségi körből beszerezhető 

információk jelentik a potenciális célpiacok megismerésének forrását. Jelentős eltérés 

ugyanakkor, hogy ebben az esetben a nyilvánosan elérhető adatbázisok helyet cseréltek a 

saját vállalati kutatásokkal, amit az egyéb kategória, majd a piackutató cégen keresztül 

történő informálódás követ (9. ábra).  

 

 
9. ábra: A húsiparban működő vállalkozások piaci információgyűjtési forrásai 
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Úgy tűnik tehát, hogy a húsipari vállalkozások kevésbé bizonyultak tudatosnak a 

potenciális célpiacok megismerésének terén a tejiparhoz képest.  

A vizsgált cégek nem meglepő módon, itt is a várható kereslet és az adott piacon 

jellemző árszínvonal után érdeklődnek. A potenciális versenytársakat mindössze 2,6%-

uk vizsgálja meg. Kedvező eredmény ugyanakkor, hogy 5,3% már az együttműködési 

lehetőségeket is számba veszi. Érdekes módon az utóbbi lehetőségek iránt a nagyobb 

árbevételű (750-1500 M Ft) vállalkozások mutatnak érdeklődést. Ezekről a 

vállalkozásokról elmondható, hogy az információk szélesebb körét veszik figyelembe, 

míg a mérlegfőösszeg és az árbevétel csökkenésével egyre inkább csak a várható kereslet 

kerül előtérbe. A több alkalmazottat foglalkoztató cégek emellett magasabb arányban 

értenek egyet az állítással, amely szerint fontos a versenytársak figyelemmel követése. A 

beérkező információkat jellemzően alkalomszerű megbeszéléseken osztják meg 

egymással a vállalkozáson belül, amit a vállalkozás vezetője saját belátása szerint hív 

össze.  

Hasonlóan a tejipari cégekhez itt sem beszélhetünk piaci információkra alapozott 

szegmentációról, a húsipari vállalkozások 60,5%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán 

nem bontják részekre piacaikat, igyekszenek mindenütt jelen lenni. Mindössze 3,9% 

készít vagy készíttet piackutató bevonásával előzetes felmérést, amit a belépésről való 

döntéshez felhasznál.  

 
4.4.2.2. Marketingtervezés 
 
A következő kérdéskörben a húsipari vállalkozások marketingtervezését vizsgáltuk meg. 

A 10. ábrán látható, hogy az ágazatban tevékenykedő vállalkozások túlnyomó része nem 

készít marketingtervet. Azon vállalkozások, amelyek mégis (26,3%), azok jellemzően 

0,5-1 éves időtávra terveznek.  

Ehhez a marketingtervhez a megkérdezettek 15,8%-a rendel konkrét költségvetést 

és közel ennyi (14,5%) rendszeresen ellenőrzi is a marketingre fordított összegek 

hasznosulását. Itt is megfigyelhető az a tejiparban már tapasztalt tendencia, amely szerint 

lényegesen kevesebb azon vállalkozások aránya, akik a marketingtervezés bizonyos 

alapfeltételeit vizsgálva (költségvetés, ellenőrzés) is megfelelően teljesítenek.  
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10.  ábra: A marketingtervet készítő húsipari vállalkozások aránya 

 
A tejiparhoz viszonyítva itt azonban lényegesen alacsonyabb a lemorzsolódás, 

hiszen ott közel negyven százalékról csökkent a szám 15%-os értékre. Ez az eltérés 

magyarázható azzal, hogy az a kevés vállalkozó, aki marketing tevékenységet végez a 

húsfeldolgozók esetében, az körültekintőbben teszi azt.  

 

4.4.2.3. Jövőbeni fejlődés 
 
A húsipari kisvállalkozások első helyen a partnerkör bővítésében látják a jövőbeni 

fejlődés lehetőségét, amit elsősorban réspiaci, másodsorban tömegtermék fejlesztésen 

keresztül kívánnak elérni (11. ábra).  

A dobogóról leszorulva negyedik helyen áll azok tábora, akik nem látják, hogy 

milyen irányban lehetne fejleszteni tevékenységüket, illetve mely területen 

mutatkozhatnak kitörési lehetőségeik. 21%-a a megkérdezett húsipari KKV-nak nem 

tudott megnevezni ilyen irányt, ami magasabb, mint a tejiparban hasonlóan vélekedők 

aránya.  
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11.  ábra: Lehetséges jövőbeni fejlődési irányok megítélése a húsiparban 

 
A megkérdezettek csekély része véli úgy, hogy a marketing tevékenység fejlesztése 

hozzájárulhat a vállalkozás jövőbeni fejlődéséhez. Mindössze 7 vállalat (9,2%) gondolja, 

hogy e terület fejlesztése lehet a jövő egyik lehetséges fejlődési iránya, ami majdnem a 

fele a tejszektornál mért 15,0%-nak.  

Az egyéb válaszkategóriánál a megkérdezettek egyértelműen az erőteljesebb 

központi szabályozást nevezték meg, mint állami feladatot. Ez a tevékenység ugyanakkor 

a KKV-k hatókörén kívül eső, adottságként jelen lévő külső környezeti tényező.  

A korábbi eredmények alapján nem meglepő, hogy a lista végére szorultak a 

különböző együttműködési formák. Úgy tűnik tehát, hogy az ágazat vállalkozásai a 

fennálló jelentős importfenyegetettség ellenére sem hajlandóak az együttműködésre, az 

azzal való küzdelmet magányos pionírként képzelik el.  

 

4.4.2.4. Termékpolitika 
 
Az ágazat vállalkozásai legnagyobb arányban kolbászféléket, pácolt, füstölt, füstölt-főtt 

húsokat, valamint szalonnaféléket állítanak elő (12. ábra). Ez a három termékkategória a 

vörösárukkal és a szalámifélékkel kiegészülve nevezhető az ágazat tömegtermékeinek. 

Ezeket állítja elő a legtöbb vállalkozás a legnagyobb termékszámban, ezeken a 

területeken lehet a legnagyobb versenyre számítani és – tömegtermék jellegükből 

adódóan – ezek a legvonzóbb termékcsoportok a nagyvállalatok számára is.  
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12.  ábra: A vizsgált húsipari vállalkozások körében előállított termékkörök és az 

azokat gyártó vállalkozások száma (N=76) 

 
A hatodik helyen a hurkaféleségek állnak, amit 25 vállalkozásnál állítanak elő. Ezt 

a formában vagy bélben főtt pácolt húsok, a kenhető húskészítmények illetve a mozaikos 

húskészítmények követik. A listát a hússajtok, a különböző pástétomok, valamint az 

aszpikos termékek zárják, amit mindössze 7 vállalkozás gyárt. Érdekes módon a 

tömegtermék-kategóriákon belül nem sikerült szignifikáns összefüggést találnunk a 

vállalkozás méretével, ami azt jelenti, hogy a legkisebbtől a legnagyobb vizsgált KKV-ig 

egyaránt jelen vannak mind az öt termékkategóriában, ami a termékpolitika 

diverzifikálatlan voltára, a termékpaletta stratégiai kialakításának hiányára utal. Ezt jól 

alátámasztja a megkérdezettek véleménye, amely szerint nem szelektálják piacaikat és 

igyekeznek mindenütt jelen lenni, ami ezek szerint nem csak a fogyasztói csoportok, 

hanem a termékvonalak szintjén is érvényes. Ezt az elképzelést erősíti, hogy a lista végén 

szereplő, leginkább réspiacinak nevezhető termékkörön belül sem sikerült 

tendenciózusságot felfedezni a vállalkozások méretének vonatkozásában.  

Az előző ábrán láthatóak szerint alakul a termékek átlagos részesedése is az 

árbevételből, amint azt a 76. táblázat mutatja.  
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76. táblázat 
 

Az egyes húsipari termékcsoportok átlagos részesedése az árbevételből és a 

termékváltozatok átlagos száma (N=76) 

Termékcsoport Termék átlagos 
részaránya az 

árbevételből (%)  

Termékváltozatok 
átlagos száma (db) 

Vörösáruk 32,97 5,00 
Kolbászok 23,37 5,33 
Pácolt, füstölt, füstölt-főtt húsok 16,83 4,39 
Szalámifélék 13,98 3,57 
Szalonnák 14,03 3,50 
Formában vagy bélben főtt pácolt 
húsok 12,48 4,70 
Pástétomok 10,70 3,22 
Mozaikos húskészítmények   9,83 7,44 
Hurkák   8,61 2,78 
Kenhető húskészítmények   8,16 2,26 
Aszpikos termékek   7,14 4,17 
Hússajtok   5,50 2,17 

 
Az első öt helyen ugyanazok a termékkörök találhatóak, mint a 12. ábrán, csupán 

azok sorrendje rendeződött át némiképp. A lista hatodik helyétől kezdődően sem történt 

jelentős helycsere. A formában vagy bélben főtt pácolt húsokat a pástétomok, a mozaikos 

húskészítmények, a hurkák valamint a kenhető húskészítmények követik az árbevételből 

való részesedés szempontjából. A listát az aszpikos termékek, valamint a hússajtok 

zárják.  

A termékváltozatok átlagos számát vizsgálva elmondható, hogy az első öt 

(tömegtermék) kategóriában az átlagos termékszám felette van az azokat követő többi 

hét termékcsoportnak. A tömegtermékek esetében az átlagos termékszám 4,36, míg a 

többi – kevésbé tömegtermék – kategóriánál 3,82. Azt mondhatjuk tehát, hogy jelenleg a 

legnagyobb volumenben fogyó termékek gyártását, fejlesztését helyezik középpontba az 

ágazat szereplői, míg a többi kategória bizonyos mértékig hátrasorolódik. Ha figyelembe 

vesszük a vállalkozások korábbi válaszait, amelyek szerint a jövőbeni fejlesztések 

lehetséges irányát többen a réspiaci termékek fejlesztésében látják, akkor ez a tendencia 

a későbbiekben kiegyenlítődhet.  
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4.4.2.5. Árpolitika 
 
A húsiparban tevékenykedő vállalkozások saját termékeiket legalább átlagos 

árszínvonalúként pozícionálják, ugyanakkor a legkedvezőbb megítélés alá eső pácolt, 

füstölt, füstölt-főtt húsok kategória is elmarad a tejipar legmagasabbra árazott 

termékcsoportjától. A 77. táblázat adatai szerint a pástétomok, kolbászok, formában 

vagy bélben főtt pácolt húsok és a szalámifélék árfekvés szempontjából megelőzik a 

hússajtokat és a mozaikos húskészítményeket. Nem sokkal lemaradva következnek a 

hurkák, a kenhető húskészítmények, aszpikos termékek és a vörösáruk, valamint a 

legalulra helyezett szalonnafélék.  

A megkérdezettek a tejiparnál jelentősen magasabb arányban (4,23 - Std. 

Deviation=1,063) értettek egyet az állítással, amely szerint az élelmiszeriparban az ár a 

legfontosabb versenytényező.  

 
77. táblázat 

 
Az egyes termékcsoportok árszintje (N=76) 

Termékcsoport  Árfekvés 
átlaga 

Pácolt, füstölt, füstölt-főtt húsok 3,71 
Pástétomok 3,70 
Kolbászok 3,64 
Formában vagy bélben főtt pácolt húsok 3,58 
Szalámifélék 3,55 
Hússajtok 3,52 
Mozaikos húskészítmények 3,50 
Hurkák 3,46 
Kenhető húskészítmények 3,41 
Aszpikos termékek 3,38 
Vörösáruk 3,36 
Szalonnák 3,32 
 
Amikor azt kérdeztük, hogy ezt az árszint emelkedést szerintük milyen 

eszközökkel lehetne elérni, akkor az 52. táblázatban látható válaszokhoz hasonlókat 

kaptunk, közel azonos sorrendben. Ez azt jelenti, hogy az előrelépést ebben az esetben is 

elsősorban a partnerkör bővítésében és a réspiaci termékek fejlesztésében látják. 

Örvendetes ugyanakkor, hogy a marketinget, mint az elismert értéket növelő 

tevékenységet ebben az esetben már 10,5% vélte lehetséges eszköznek. Hasonlóan 

kedvező tendencia, mely szerint az árszint emelkedés érdekében javul a megkérdezettek 
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együttműködési hajlandósága: 10,5% (8 vállalkozás) hajlandó lenne együttműködni más 

feldolgozókkal, míg további 3,9% (3 vállalkozás) vertikális együttműködésekben is részt 

venne.  

Az árak kialakítása során a legfontosabb tényezők a termék vevők által elismert 

értéke, valamint az előállítási költség.  

 
4.4.2.6. Értékesítési politika 
 
A vizsgált vállalkozások túlnyomó része a kiskereskedelem felé értékesíti áruit (13. 

ábra). Második helyen a közvetlenül a fogyasztóknak történő eladás áll. Ennek aránya, 

59,2% az összes húsfeldolgozóhoz képest, ami lényegesen magasabb, mint a 

tejágazatban tapasztalt 35,0%. Ennek oka, hogy a húsipari termékek közvetlen 

értékesítési módja, vagyis a saját hentesüzlet kialakítása, lényegesen elterjedtebb 

hazánkban, mint a tejipari termékekre alapozott szakboltok létesítése.  

 

 
13.  ábra: A húsipari feldolgozásban működő KKV-k által alkalmazott értékesítési 

csatornák 

 
A harmadik helyet a nagykereskedelem foglalja el, amit jelentősen lemaradva a 

HORECA szektorból az éttermek követnek. A közétkeztetés felé már lényegesen 

kevesebb vállalat értékesít. A hatodik helyen a kiskereskedelemből kiemelt hiper- és 

szupermarket kategória áll, majd a sort a piaci közvetlen értékesítés zárja. A két egyéb 

választ adó vállalat további feldolgozásra értékesíti termékeit, illetve szociális 
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intézményeknek adja el kedvezményesen. Az értékesítés növelésének a területén a 

legnagyobb akadályként az erőteljes piaci versenyt, majd az olcsó importtermékeket 

nevezték meg.  

A vállalkozások termékei jellemzően kettő, esetleg három partneren keresztül 

jutnak el a végső fogyasztóhoz. Ez a nagyobb vállalkozások esetében magasabb 

átlagértéket mutat. Ennek megfelelően egy egytől ötig terjedő skálán a válaszadók 2,68 

mértékben érzik képesnek magukat befolyásolni a termék sorsát. A kiskereskedelmi 

láncokba való bekerülés szempontjából pesszimistábbak a húsfeldolgozók, egy egytől 

ötig terjedő skálán 2,75-re értékelték saját esélyeiket.  

A húsipari vállalkozások esetében is jellemző, hogy az értékesítés fő területe a 

székhely régiója, valamint kiemelten Budapest. A megkérdezettek 19,7%-a juttatja el 

termékeit az egész ország területére.  

 
4.4.2.7. Kommunikációs politika 
 
A húsipari cégek a tejiparhoz hasonlóan ár-minőség dimenzióban pozícionálják 

termékeiket. A megkérdezettek túlnyomó többsége az alacsony ár, kiváló minőséget 

jelölte meg saját fő előnyének. Emellett ugyanakkor más alternatíva nem jelent meg, 

mindössze a tervezett csatornapolitika merült fel a vállalkozások 7,3%-nál. Az ár-

minőség alapú pozícionálás dominanciája ellenére a megkérdezettek jelentős mértékben 

(4,23) vannak meggyőződve, hogy az ár a legjelentősebb versenytényező az 

élelmiszeriparban, míg a minőség tekintetében már korántsem ennyire bizakodók (3,68).  

Kedvezőbb a helyzet ugyanakkor a márkanév tekintetében. A megkérdezettek 

53,1%-a nem rendelkezik márkanévvel.  

A marketingtevékenység és így a kommunikáció elsősorban a végső felhasználóra 

irányul (26,0%), míg valamivel kevesebben mindkét irányba (felhasználó, közvetítő) is 

koncentrál (15,6%), illetve jelentős számban nyilatkoztak úgy, hogy csak a közvetítőket 

célozzák meg (12,5%) tevékenységükkel. A végső felhasználók esetében leginkább 

alkalmazott eszközök a személyes eladás és a vásárlásösztönzés területéről kerülnek ki, 

míg a közvetítőket leginkább tárgyi ajándékokkal, esetleg értékesítési versenyekkel 

motiválják. A kommunikációs tevékenységet végzők jelentős része (18,4%) úgy 

nyilatkozott, hogy ezt a tevékenységet rendszeresen és nagy intenzitással műveli.  

 
 



 

 143

4.5. Az élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozások 

marketingtevékenységének logikai felépítése 

 
A kutatásban felszínre került eredmények logikai rendszerének felvázolása érdekében 

érdemes megvizsgálnunk azt, hogy milyen tényezők vannak hatással a vizsgált vállalati 

kör marketingtevékenységének alakulására.  

Ennek érdekében egy modellként még nem értelmezhető logikai keretben foglaltuk 

össze azokat a külső és belső elemeket, melyek meghatározzák az élelmiszeripari KKV 

szektor marketing tevékenységét (14. ábra). A modell megalkotása során eltekintettünk 

azon elemek ábrázolásától, amelyek minden vállalkozásnak külső 

környezetként/adottságként jelentkeznek, annak célja a külső ingerek a vállalkozás 

„nyelvére” való lefordításának megértése, illetve a belső folyamatok összefüggéseinek 

ábrázolása.  
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       IPARÁGI KÖRNYEZET, FOGYASZTÓI PREFERENCIÁK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: Az élelmiszeripari kisvállalatok marketingtevékenységének logikai kerete 
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A megközelítés alapvetően két fő szintre tagolódik, az első a marketing, mint 

vállalati filozófia helye a vállalkozás vezetésének gondolkodásában, a második pedig az 

ebből fakadó vállalati funkció szerep a vállalkozás működésében.  

Az első szinten a vállalkozás vezetője meghatározó befolyással bír a marketing 

vállalati filozófiai megközelítésére, alapvetően a tulajdonos, vagy tulajdonosok, a 

jellemzően családi tulajdonlásból fakadóan egyértelműen és kizárólagosan megszabják a 

fogyasztóorientált gondolkodásmód hatását a vállalkozásra. Ennek a tulajdonosi körnek 

a megítéléséből származik a vállalkozáson belül alkalmazásban álló vezetők, illetve 

beosztottak vélekedése a marketing területéről. Amennyiben a tulajdonosi kör 

elkötelezett a marketing, mint vállalatirányítási filozófia iránt, az a vállalkozás egészére 

kihat. Jellegzetessége a KKV szektornak, hogy a menedzsment jellemzően egybe esik a 

tulajdonosokkal, így érthetővé válik azok központi szerepe. A nagyvállalatok esetében ez 

a két státusz alapvetően elkülönül, ilyen módon a két csoport eltérő gondolkodásmódja 

más és más módon hat a szervezet egészére.  

A következő szinten található a marketing, mint önálló vállalati funkció. 

Amennyiben az előző szinten a marketing iránt elkötelezett vezetőket találunk, úgy ezen 

a szinten erőteljes marketing funkcióval találkozhatunk.  

Itt érdemes megjegyezni, hogy a kutatásban nem tudtunk olyan klasztert 

azonosítani, ahol az előbbi feltétel teljesült volna, ugyanakkor a „tömegtermelőknek” 

nevezett csoporton belül erőteljes marketing funkciót sikerült azonosítani. Ennél a 

csoportnál a marketing, mint vállalat irányítási filozófia nem jelent meg markánsan, 

ugyanakkor mint funkció a leghangsúlyosabban szerepelt a három klaszter közül. Ez a 

helyzet azt eredményezte, hogy a marketing csupán az értékesítés támogatásának 

eszközeként jelent meg, ami annak teljes rendszeréből csupán egy szeletet képezhet. Úgy 

tűnik, hazánkban kisvállalati szinten egyelőre ezt a megközelítést nevezhetjük marketing 

szempontból a legfejlettebb rendszernek.  

A vállalati funkció szinten két tényezőcsoportot érdemes elkülöníteni. Az egyik 

csoport azon elemek összessége, amelyek meghatározzák egy KKV stratégiaalkotási 

képességét. Ezek a képzett humánerőforrás megléte, az információgyűjtési szokások 

valamint az önálló marketing büdzsé, amelynek kialakítását – jó esetben – a piaci 

célokból vezetik le. A három tényező együttesen hat a vállalkozás marketingstratégai 

képességének szintjére, ugyanakkor közülük kiemelkedő szerep jut a képzett 
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munkaerőnek. Azon vállalkozásoknál, ahol ez a feltétel adott volt, ott jelentősen jobb 

arányban tapasztaltunk valamilyen szervezett marketing aktivitást.  

Az előzőekben bemutatott két szint megfelelő működése esetén, tehát a 

marketinget, mint vállalati filozófiát magáévá tevő menedzsment/tulajdonosi kör, 

valamint a funkció szinten jelenlévő stratégiaalkotási képesség együttesen 

eredményezheti a vállalkozás vállalati célokkal összhangban álló marketingtervének 

létrejöttét, illetve a hosszútávú tervezés képességét, ami a folyamat outputjaként 

értelmezhető. 

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy abban az esetben, ha a felvázolt területek 

mindegyike megfelelően működik, az is csupán a siker esélyét növeli, mint ahogyan azt a 

15. ábrán látható összefüggés szemlélteti.  
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15. ábra: A végrehajtás és a stratégia kapcsolata  

Forrás: BONOMA, 1984 
 

Ennek megfelelően a funkcionális szint másik területe a megvalósítás lehet. Ezen 

belül két elem merül fel, az egyik az önálló döntési jogkör, a másik pedig a marketingre 

fordított összegek felhasználásának ellenőrzése iránti igény.  

Az önálló döntési jogkör megléte, vagy éppen hiánya alapvetően befolyásolja a 

végrehajtás sikerességét. Abban az esetben, ha a korábbiakban kialakított 

marketingstratégia kivitelezése során a terület felelős vezetője a felmerülő helyzetekben 

önállóan dönthet, az jelentősen hozzájárulhat annak sikerességéhez.  

Érdekes megfigyelnünk, hogy abban a klaszterben, ahol a legerőteljesebb 

marketing funkciót figyeltük meg, ott a legnagyobb a távolság a vezetők és a beosztottak 

között és az egyes területek vezetőinek önálló döntési jogköre a legalacsonyabb. 
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Valószínűleg ennek tudható be a felmérés eredményei alapján az ebben a csoportban 

tapasztalt alacsony marketing hatékonyság.  

A kutatás meglepő eredménye volt, hogy a vizsgált vállalkozások körében igen 

alacsony az ellenőrzés gyakorisága még azok esetében is, akik meghatározott marketing 

költségvetéssel és marketing tervvel rendelkeznek. A megfelelő szintű ellenőrzés teremti 

meg a visszacsatolás lehetőségét, a kialakított marketingstratégia hatékonyságának 

ellenőrzését. Enélkül nem beszélhetünk tervezett marketing akciókról.  

Amennyiben ez a szint is megfelelően működik, akkor jöhet létre egy hatékonyan 

megvalósított, és az eredmények alapján módosított marketing stratégia, ami a három 

felvázolt szint hatékony működésének outputjaként határozható meg. Ebben az esetben 

már egy dinamikus, a környezet változásaihoz folyamatosan idomuló, és a hosszútávú 

stratégiai célokat is figyelembe vevő marketing tervről beszélhetünk. A tervezés 

dinamikus jellegét a visszacsatolás megléte garantálhatja.  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK  
 

A dolgozatban bemutatott eredmények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 

vizsgált ágazatokban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások marketing 

tevékenysége még jelentős fejlesztésekre szorul.  

A disszertáció ezen fejezetében olyan fejlesztési irányokat fogalmazunk meg, 

amelyek célja a KKV szektorban a tudatos marketingtervezés, stratégai 

gondolkodásmód, a tervek hatékony kivitelezése és ellenőrzése területén történő 

előrelépés elősegítése.  

A javaslatok kiindulási pontja az a meggyőződés, ami szerint egy kisvállalkozás 

számára alapvetően a réspiaci termékek előállítása és forgalmazása jelenthet hosszútávú 

működési biztonságot. Javaslatainkban tehát egy olyan modell kialakítását célozzuk meg, 

amelyben a niche termékek döntő többséget tesznek ki a vállalkozás bevételeiből. A 

cégek ezzel a megközelítéssel kiléphetnek a nagyvállalatokkal történő árversenyből a 

minőség verseny területére, amely hosszú távon a fogyasztó és a vállalkozás számára is 

előnyösebb lehet.  

Az eredmények alapján a KKV-k marketing tevékenységének fejlesztésére két 

alapvető irány képzelhető el. Az egyik a marketingfeladatok vállalaton belüli 

optimalizálása, illetve fejlesztése. A másik horizontális integrációk létrehozásával egy 

speciális termékpálya szervezet kialakítása és a marketing feladatok ezen belüli 

koordinálása. Ez utóbbi megoldás jelentheti egy szolgáltató igénybevételét is.  

Ezen integrációk kialakítása ugyanakkor jellemzően kiforrott piaci kapcsolatokon, 

bizalmon alapulnak, amelyben kulcsszerep jut a hatékony integrátor szervezetnek. Az 

integrátor személye a partnerek által elfogadott, jelentős piaci tapasztalatokkal, 

elismertséggel és – jelen esetben – részletes fogyasztói információkkal kell, hogy bírjon. 

Ez teremtheti meg az alapját a vertikális integráció létrejöttének. Jelenleg a vizsgált 

vállalkozások egyike sem, vagy igen kis aránya képes megfelelni mindegyik feltételnek.  

Ennek megfelelően a dolgozatban az első alternatíva esetében fogalmazom meg 

javaslataimat, mivel a vizsgált vállalkozások igen alacsony együttműködési 

hajlandósága, a hazai élelmiszeriparban tapasztalható általános bizalmi válság – 

véleményem szerint – az elkövetkezendő 5 évben ilyen jellegű integrációk létrejöttét nem 

teszik lehetővé. Emellett meggyőződésem, hogy az együttműködésnek nincs 



 

 149

alternatívája, az ágazat kisvállalkozásainak hosszú távú életben maradását a 

hálózatosodás erősödése, az integrációk kialakítása szavatolhatja.  

 
5.1. Niche marketingre optimalizált vállalati működés 

 
5.1.1. Szervezeti felépítés 
 
A kisvállalkozások esetében a legritkább esetben beszélhetünk önálló 

marketingosztályról. A bemutatottak alapján a leginkább az jellemző, hogy a marketing 

funkciót (ha van) egy, a feladattal megbízott személy látja el, aki jó esetben marketing 

szakismeretekkel rendelkezik. Ez a személy általában a kereskedelmi tevékenységeket is 

koordinálja, tehát marketing és kereskedelmi vezetőként funkcionál.  

Az első alapvető javaslat a felsőfokú végzettséggel rendelkező állandó felelős 

vezető kinevezése erre a területre, amennyiben az elvégzendő feladatok mennyisége 

igazolja egy főállású kolléga alkalmazását (egyébként a tevékenység kihelyezése 

ajánlott). Jól látható volt, hogy azon vállalkozásoknál, ahol nem volt ilyen döntéshozó, 

ott jelentősen hátraszorult mindenféle marketing tevékenység. Egy ilyen vezető jelenléte 

a marketing területének fontosságát hangsúlyozza a vállalkozáson belül, illetve javítja az 

eredményességet és számon kérhetővé válik a terület.  

A vállalkozás méretének és a termékek, ezzel együtt a lefedett piacok számának 

emelkedésével indokolttá válhat a marketing személyzet bővítése. Ebben az esetben 

középfokú marketing ismeretekkel rendelkező személy felvétele ajánlott, aki részt vesz a 

jelentős adminisztratív feladatok elvégzésében is. Magának a marketing teamnek a 

kialakítása ezen vállalkozásoknál nem jelentheti az önálló marketing osztály létrejöttét, 

hanem az egy, esetleg két szakismerettel rendelkező kolléga köré csoportosuló 

funkcionális team működtetését. Ez a fajta megközelítés a KOTLER (2002) szerinti 

felfogásban a marketingosztály legmagasabb fejlődési fokát jelenti (folyamat- és 

eredménycentrikus vállalat), ugyanakkor a KKV-k számára a szükséges humánerőforrás 

szervezés legracionálisabb módja. Ez a gyakorlatban nem jelent mást, mint azt, hogy az 

egy, esetleg kétszemélyes marketing vezetés mellett adott marketing folyamat 

kivitelezésére a vállalkozás más területein tevékenykedő alkalmazottak időlegesen – a 

projekt lezártáig – munkaidejük egy részében marketing feladatokat látnak el. Ez az ún. 

funkcióintegrációs team jelenti az adott feladat (kérdőív kidolgozás, értékelés, stratégia 

kialakítás, végrehajtás, kommunikációs kampányok kivitelezése, stb.) elvégzéséhez 
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szükséges humánerőforrás hátteret. Egyéb időszakokban csupán a team vezetője/vezetői 

(aki maga a marketing szakember) tartozik szervezetileg a marketing „osztályhoz”. Ez a 

team viszonylag állandó tagokkal dolgozik, a résztvevők folyamatos marketing képzésben 

részesülnek a marketing vezető, illetve külső cégek tréningei, szakmai konferenciák 

keretében.  

Ebben az esetben nem merül fel plusz munkabér a marketingosztály 

kampányfeladatainak ellátása során, illetve a különböző területekről érkező team tagok a 

saját szakterületükön erősíthetik a szervezet marketingorientációját, mint „marketing 

nagykövetek”.  

Rendkívül fontos terület a marketing vezető önálló döntési jogköre. Munkaköri 

leírásában, a vállalkozás vezetője által írásban jóváhagyott területeken döntési 

szabadsággal, hozzá rendelt jogkörökkel és felelősséggel kell bírnia. Ennek oka kettős. 

Egyrészről a marketinggel kapcsolatos aktuális napi problémák megoldását nagyban 

könnyíti egy döntési szabadsággal bíró vezető, ami meggyorsíthatja az ügymenetet. 

Másrészről amennyiben csupán „meggyengített” azaz tényleges jogkörökkel nem 

rendelkező vezető áll a terület élén az a szervezeten belül annak mellőzöttségét sugallja, 

jelentősen megnehezítve ezzel a marketingakciók kivitelezését, illetve meggyengítve a 

terület alkupozícióját, kivéve így a lehetséges eszközöket a marketingesek kezéből a 

szervezeti ellenállás leküzdésére.  

Szintén itt kell megemlíteni a marketing költségvetés kérdését is. Ez két 

szempontból jelentős. Egyrészről egy elkülönített marketing büdzsé a marketing 

területének önállóságát erősíti, annak kialakítása a vállalkozás vezetésének informális 

kinyilatkoztatása arról, hogy fontosnak vélik a területet és elismerik jelentőségét. 

Másrészről egy előre ismert keretösszeg nagyban javítja a tervezhetőséget, ezzel 

hatékonyabbá, sokkal inkább egymásra épülővé, azaz stratégiai szemléletűvé tudja 

formálni a vállalkozás marketing tevékenységét. A keret megállapításának legideálisabb 

módja az elérni kívánt célok figyelembevételével történő meghatározás lenne. Első 

lépésként javasolható, hogy fontolják meg a vállalkozások a lehetőségeikből kiindulva 

egy fix költségvetés kialakítását.  

Következő szervezeti kérdésként merül fel a marketing kapcsolódása más 

területekhez. Könnyen belátható, hogy egy olyan szervezeti kultúrában, mint amelyeket 

az eredményekből megismerhettünk különösen fontos kérdés lehet a marketing 

együttműködésének formája más egységekkel. Jelenlegi kiindulási pontunk az, hogy a 
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marketing jó esetben egy háttérbe szorított, kiszolgáló funkció, amelynek semmilyen 

hatása nincs a szervezet egészére. Másrészről pedig figyelembe kell vennünk azt a látens 

szükségletet, amit sikerült felfedezni a vizsgálatok során. Harmadik elemként egyre 

erőteljesebb nyomásként nehezedik a vállalkozásokra a megújulás kényszere, ami piaci 

pozícióik folyamatos gyengüléséből származik. Ez a három elem megfelelő alapot 

teremthet a marketingkoncepció szervezeti elterjesztéséhez.  

Ennek első lépéseként a marketinges kollégáknak ki kell alakítani a marketing 

pozícióját a vállalati egységeken belül. Nincs másról szó, mint az SZCP marketing során 

alkalmazott pozícionálási metódus egy speciálisan a cégek belső életére adaptált 

verziójáról, egyfajta belső PR tevékenységről, aminek a célja a marketing elfogadtatása, 

a szervezeti ellenállás leküzdése. Felesleges azt gondolnunk, hogy a klasszikus 

marketingelméletből ismert vállalaton belüli marketingszemlélet fejlődési 

„evolúciójának” lépéseit átugorhatjuk és azonnal a jelenleg ismert leginkább 

marketingorientált gondolkodásmódú vállalatokon belüli pozíciót érhetünk el. Ehelyett 

tisztában kell lennünk ezzel az evolúciós folyamattal, és annak lépcsőfokait tudatosan 

végigjárni. Ennek megfelelően hazánkban az elsődleges feladat a marketing, mint 

egyenrangú funkció kiépítése. Ennél erőteljesebb váltás valószínűleg azoknak a 

szervezeten belüli konfliktusoknak a jelentős felerősödéséhez vezetne, amelyekről 

KOTLER (2002) összegző munkájában részletesen beszél. Ebben a szakaszban a 

marketing szervezeten belüli pozíciója a „hatékony partner az üzleti sikerekben” kell, 

hogy legyen, ami kiszolgálja a fogyasztót, illetve a többi vállalaton belüli területet, 

ugyanakkor ebből a kettős szerepéből fakadóan egyfajta irányítási funkcióra is szert tesz. 

Ennek oka az, hogy jelenleg a vállalkozások vezetőit, középvezetőket leginkább 

racionális, praktikus érvekkel lehet meggyőzni a kialakult piaci helyzetben, és kevésbé 

fogékonyak a marketing, mint vállalatirányítási filozófia mély, elméleti összefüggéseire.  

A célok elérésének eszköze a képzés, ismeretterjesztés. Egyrészről azon a szinten, 

amiről a 6.1.1. részben szó esett. Másrészt jelentős szerep hárul ebben a kérdésben a 

vállalkozáson belüli marketingeseknek, akik tevékenységéhez hozzá kell tartozzon, hogy 

lerántsák a leplet a ma jellemzően „úri huncutságnak”, valamilyen megfoghatatlan és az 

átlagember számára átláthatatlannak tartott területről. Ez jelentős áldozatokat kíván 

ezektől a kollégáktól, hiszen ezzel semmivé válhat a titokzatosságnak az a fátyla, ami „A 

MARKETING MENEDZSER” és a marketing köré felépült. Másrészt jelentős szakmai 

felkészültséget is igényel a vállalkozáson belüli formális vagy informális képzéseknek a 
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lebonyolítása. Ez a folyamat azonban közelebb hozhatja a marketinget a többi területhez, 

megkönnyítve annak elfogadását. 

Harmadik szervezeti elemként a koordináció kérdését érdemes tisztázni. A 

marketingért felelős vezető számára fontos írásban megfogalmazni, hogy milyen 

függelmi viszonyai vannak. Kitől fogadhat el utasítást, kinek tartozik beszámolási 

kötelezettséggel, milyen területeken adhat ki ő maga utasítást, milyen esetekben és 

milyen mértékig rendelkezik döntési szabadsággal. Fontos meghatározni a 

felsővezetéssel és más területek vezetőivel való kapcsolattartásának formáját.  

Zárásként pedig érdemes néhány szót szólni a vállalkozás más szervezetekkel való 

kapcsolódásáról. A dolgozatban hivatkozott több szakirodalmi forrás szerint a 

hálózatosodás, a vállalkozások együttműködésekben történő részvétele kedvező hatású 

azok teljesítőképességére. Ezzel szemben a megkérdezettek elsöprő többsége nem kíván 

semmilyen együttműködésben részt venni.  

Éppen ezért első lépésben nem is lehet jelentős, tömeges áttörésre számítani ezen a 

téren, a cél az lehet, hogy a kooperatív személyiségtípussal rendelkező vezetők számára 

lehetőséget és teret engedni az együttműködésre. A marketing szakembereknek ezen 

kezdeményezéseket támogatni kell. Gondoljunk a pályázati lehetőségek jobb 

kihasználásából fakadó motivációval létrejött vállalati klaszterek sok esetben igen 

formális együttműködésére például, ahol tényleges közös tevékenységek a legritkább 

esetben jelennek meg. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a terület messze túlmutat 

a marketing tevékenységen, éppen ezért további javaslatok megfogalmazását itt nem 

tartjuk szükségesnek.  

 
5.1.2. Marketing eszközök és feladatok 
 
A fejezet ezen szakaszában arra teszünk kísérletet, hogy a dolgozat eredményei, a 

vizsgált vállalati kör ismert jellemzői alapján javaslatot tegyünk olyan marketing 

eszközök alkalmazására, amelyek elérhetőek és alkalmazhatóak lehetnek egy KKV 

számára, azzal a kitétellel, hogy ezek hatékony kiaknázásához jó ha rendelkeznek egy 

marketing ismeretekkel rendelkező alkalmazottal. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy 

a marketing egy bizonyos szintig a megfelelő készségek birtokában szakismeretek nélkül 

is jól végezhető, hiszen az emberekkel való foglalkozásról, azok lehető legjobb 

kiszolgálásáról van szó a marketing keretében, úgy, hogy ezzel még pénzt is keressünk. 

Azok tehát, akik empatikusak, jól kezelik az emberi kapcsolatokat, megvan bennük a 
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mások megfelelő kiszolgálására való igény, azok autodidakta módon is sikereket 

érhetnek el. Egy nagyobb, hosszú távon is működőképes, stratégiai rendszer felépítése 

azonban már megkívánja a marketing képzést, mint ahogyan egy jó rajzérzékkel 

megáldott ember is képes lehet szép festményt készíteni, de szemet gyönyörködtető 

mesterművet a magát képző, és ezzel az érzékkel szintén rendelkező társa alkothat.  

Az első terület a piaci információszerzés. A dolgozat eredményei szerint erre 

leginkább az általános piaci információk beszerzése jellemző, leginkább az ismeretségi 

körön belülről. A cél az lenne, hogy ebből a helyzetből elmozduljanak a termékspecifikus 

fogyasztói információk irányába, végső soron a saját termék fogyasztói megítélésének 

megismeréséhez. Ez több szinten valósul meg. Azt kijelenthetjük, hogy a vizsgált 

vállalkozásoknak az általános piaci tendenciákról megfelelő ismereteik vannak, 

ugyanakkor már hiányosságokat tapasztalhatunk a termékkör általános fogyasztói 

megítélésére, illetve még súlyosabb problémák mutatkoznak a saját termék fogyasztói 

megismerésére vonatkozóan. A termékkör általános fogyasztói megítélésének 

megismeréséhez nagyban hozzájárulhat a KKV-k kapcsolatfelvétele a hazai marketing 

kutatóműhelyekkel. Sajátos hazai helyzet, hogy a két szféra között igen szűk az átjárás 

technológia transzfer szinten (SEBŐK, 2009) ami megmutatkozik a rendelkezésre álló 

információ cseréjének terén is. A tudományos publikációk egy olyan ingyenes és 

részletes adatforrást jelenthetnek, melyeket egyelőre alig használnak ki.  

Másik megfontolandó adatforrás az online felelhető ingyenes weboldal figyelő 

(Alexa, Google Trends, Google Analytics) szolgáltatások. Sajnos a vizsgált 

vállalkozások jelentős részének nincs weboldala („Aki ma nem jelenik meg az Interneten 

az az üzleti világ számára mintha nem is létezne!” – Anonim szerző). Akinek a 

versenytársa esetleg saját maga is rendelkezik ilyen oldallal, az ezeknek a 

szolgáltatásoknak az igénybevételével jól tájékozódhat a körülötte tevékenykedők 

oldalainak látogatottságáról, megfigyelheti honnan keresik fel, hosszú távon milyen 

ciklikusságok figyelhetők meg az adott oldalon és még számos hasznos információt 

begyűjthet. Ezek a versenytársak megítélésében sokat segíthetnek, például, ha sok a 

külföldi látogató egy adott országból, akkor következtethetünk arra, hogy megjelent az 

adott piacon, vagy ha egy időszakban jelentősen megugrik a látogatottság, akkor 

valamilyen vásárlásösztönző akciót sejthetünk a háttérben.  

Az információszerzés következő szintjén (konkrét fogyasztói információ a 

termékemről) a vállalkozás nem kerülheti el a saját kutatás kivitelezését, vagy piackutató 
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megbízását. Az első alternatíva a saját kutatás lebonyolítása. Ez elsősorban azon KKV-k 

számára lehetőség, akik jellemzően üzleti piacokon értékesítenek, vagy területileg 

koncentrált a vevőkörük, ebből fakadóan könnyebben elérhetők. Ahogy láttuk, a 

megkérdezettek jelentős része regionálisan értékesíti termékeit, tehát például egy 

debreceni székhelyű vállalkozás, ha képes Hajdú-Bihar megyében 200-300 főt 

megkérdezni, és az Észak-Alföldi régióban értékesíti termékeinek jelentős részét, akkor 

nyugodtan kijelentheti, hogy mindent megtett fogyasztói megismerése érdekében. Ehhez 

azonban a vállalkozáson belül szükséges egy olyan szakember, aki képes összeállítani 

egy kérdőívet, megszervezni és lebonyolítani a megkérdezést valamint a beérkező 

információkat érdemben feldolgozni és értelmezni. A másik alternatíva egy piackutató 

cég megkeresése. Amennyiben a teljes kivitelezést (kérdőív összeállítástól a kész kutatási 

jelentés megírásáig) a piackutatóra bízza a vállalkozás, akkor egy 3 oldalas kérdőív 

esetében telefonos megkérdezésnél ez 2009-ben kb. nettó 2100 Ft-ot jelent 

kérdőívenként. Ha csak a terepmunkát bízzuk a cégre, akkor ez már 1500 Ft-ra módosul. 

Így egy 300 fős lakossági minta lekérdezése, egy kész tanulmánnyal kb. 630000 Ft + 

ÁFA, míg a terepmunka lebonyolítása az adatbázis elkészítésével 450000 Ft + ÁFA 

nagyságrendet képviselne. Amennyiben a vállalkozás ugyanezen terjedelmű kérdőívével 

egy omnibusz kutatásba társul, akkor ez már csak nettó 900 Ft-ot jelent kérdőívenként. 

Értelemszerűen minél több feladatot vállal át a külső partner, annál többe kerül ez a 

feladat. Így hát itt is bebizonyosodott, hogy jól jön egy szakértő a vállalkozáson belül.  

A következő fontos terület a tervezés kérdése. Amint láthattuk, a megkérdezettek 

túlnyomó része nem készít semmilyen írásos marketingtervet, azokban az esetekben 

pedig, ahol igen, ott jelentős mértékben nem járul hozzá költségvetés és ellenőrzés. Ezzel 

az általános jelenséggel szemben úgy véljük szükséges a kicsik számára is az írott 

marketingterv. Részletességében azonban nem szükséges azt a cizelláltságot mutatnia, 

mint a nagyvállalatoknál alkalmazott és a marketing iskolákban oktatott klasszikus 

felépítésből ismerünk. Egy KKV ideális marketingstratégiája 1-1,5 évre szól, 5-15 

oldalban összefoglalja azt, hogy jelenleg hol tart a vállalkozás, milyen célokat fogalmaz 

meg és ezeket milyen eszközökkel kívánja elérni, milyen célcsoportok körében, 

természetesen mindezt számokkal alátámasztva. Értelemszerűen a legrészletesebb rész az 

alkalmazott eszközöket bemutató szakasz kell, hogy legyen.  

Az írott marketingterv több szempontból is szükséges és elengedhetetlen. 

Egyrészről a marketingtervnek illeszkednie kell a vállalati célkitűzésekhez, és ha máskor 
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nem, akkor legalább a marketingterv elkészítése során mindenképpen felmerül a kérdés, 

hogy hová is tart valójában a vállalkozás, hiszen amíg ezek a kérdések nem tisztázottak, 

addig igen nehéz ehhez marketingtervet illeszteni. Az írott marketingterv tehát segíti a 

vállalati szintű célok megfogalmazását. Másrészről, amíg egy vállalkozás nem kezdi el 

leírni jövőbeni elképzeléseit és legalább főbb vonalakban meghatározni tevékenységeit, 

addig nem is kerülnek felszínre a megvalósítás során felmerülő potenciális problémák. A 

gondok mindig az írásnál kezdődnek! Ez a fajta probléma-feltárási folyamat pedig segíti 

a vállalkozást az azokra való előzetes felkészülésben, ilyen módon nem a felmerülés 

időpontjában kell válságmenedzsmentet folytatnia a vezetőknek, hanem előre 

felkészülve, tervezetten léphetik át az akadályt. Harmadrészt az írott terv előkészíti az 

ellenőrzés lehetőségét, hiszen a vezetőknek alkalmuk nyílik elemezni tényleges 

teljesítményüket a korábban megfogalmazottakhoz képest. Feltárhatják akár a 

túlteljesítés, akár az elmaradás okát, és ezek alapján korrekciókat végezhetnek a 

következő időszakban. A gondolatsor zárásaként pedig ismert a közmondás, hogy 

„amelyik hajó nem ismeri a célkikötőt, annak minden szél rossz irányból fúj”.  

A kérdőív következő blokkjai a vezetés és a jövőbeni fejlődés kérdéskörei voltak, 

azonban az ezekre a területekre vonatkozó javaslatokat a 6.1.2. fejezetben már 

összefoglaltuk.  

A termékpolitika területén egyértelmű célként fogalmazható meg a vizsgált KKV-k 

réspiacok felé való orientációjának erősítése. Ez két módon valósítható meg. Egyrészről 

a termékek hozzáadott értékének növelésén keresztül. Ebben az esetben kiváló minőségű, 

megjelenésében, élvezeti értékében és pozícionálásában különleges terméket kell 

előállítania a vállalkozásnak. Ehhez egyértelműen magasabb ár is kapcsolódik, amit 

viszont el kell tudnia fogadtatni a vállalatnak potenciális fogyasztói körével. Ennek 

feltétele a magas szintű marketing tevékenység, a vállalaton belüli marketing 

hatékonyság jelentős javítása. Az a vállalkozás, amelyik ilyen termékeket akar eladni 

fogyasztói számára fontos, hogy a kiváló minőség, magas ár, határozott jövőkép és erős 

vállalati kultúra ismérveivel rendelkezzen. Úgy tűnik, hogy ennek az iránynak a 

potenciális alanya az a 8,3% lehet, akik a klaszterképzés során bár nem jelentek meg 

önálló csoportként, de a fogyasztóorientáció elégséges feltételeit teljesítették. Fontos 

megjegyezni azonban, hogy ennél a 8,3%-nál a vizsgált négy tényező közül három 

jelenlétét tekintettünk elégséges szintnek, azonban ha szigorúbbak vagyunk, akkor a 4-
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ből négy feltételt csupán 2,1% teljesítette, tehát őket jelölnénk meg a stratégiai irány 

lehetséges kivitelezőiként.  

A másik alternatíva egy „cheap basic” termékcsalád kialakítása. Ezen 

termékkörnek történelmi hagyományai vannak, gondoljunk az 1929-33-as amerikai 

gazdasági válság idején megjelent kék szalagos termékekre, amik a lakosság alapellátását 

célozták. Ezeknek a termékeknek a jellemzői az átlagosan jó minőség, a lehető 

legegyszerűbb csomagolás, jellemzően nagyobb kiszerelés, ezekhez kapcsolódóan pedig 

alacsony-közepes ár. A GFK-TÁRKI közös kutatása alapján (SÁNTA, 2009) ma a hazai 

lakosság 56%-a (!) a szegénységgel küzdő három fő szegmensbe (Underclass, Szegény 

nyugdíjas, Szegény munkásréteg) tartozik. Ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon 

gyakorlatilag hiányzik az a középosztályba sorolható réteg, akiket a klasszikus 

marketing-megközelítés alapján igyekeznek elérni a nagy gyártók. Ez a KKV-k 

szempontjából előny lehet, hiszen a tömegtermékek piacain való háttérbe szorulásuk 

legfőbb indokaként megjelölt nagyvállalatok kevésbé képesek reagálni egy ilyen 

speciális társadalmi helyzetre. A világ nálunk fejlettebb országaiban a fogyasztás alapját 

a viszonylagos jómódban élő középosztály képezi, a nagyvállalatok által létrehozott 

termékek, valamint kialakított marketing stratégiáik ezek elérését célozzák.  

Fontos ugyanakkor odafigyelni a vállalkozásoknak arra, hogy a 

termékfejlesztésnek ez az iránya nem azt jelenti, amit ma sok termék esetében 

tapasztalhatunk. Mégpedig azt, hogy a termékminőség, beltartalmi és élvezeti érték 

folyamatos romlása mellett hívogató csomagolással, valós háttér nélküli üzenetekkel 

próbálja a termék magáról elhitetni, hogy az mégis kiváló minőségű és emellett persze jó 

áron kapható. A koncepció célja a hangsúlyok áthelyezésén van, tehát a 

táplálkozásbiológiai érték megőrzése a cél, amivel szemben a csomagolás, a 

kommunikáció talán kissé háttérbe szorul. Ez marketinges megközelítésből 

„antimarketingnek”, a marketing háttérbe szorításának látszódhat, ugyanakkor tisztában 

kell lennünk azzal, hogy a hazai piac egy igen jelentős része ma ezt igényli hazánkban. 

Emellett ez a tevékenység ugyanolyan marketingtervezést igényel, hiszen egy speciális 

igényű célcsoport kiszolgálásáról van szó.  

Másrészt azok a vállalkozások, amelyek ezt a megközelítést választják a bemutatott 

nagyobb célcsoportoknak köszönhetően kezdetben talán jobban tudnak boldogulni, ez a 

kezdeti időszak pedig teret enged marketing „szárnypróbálgatásaiknak”. Emellett a 

termékkör jó megválasztása hosszútávú stratégiai előnyökkel is járhat. Itt léphet képbe a 
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hagyományos magyar élelmiszerek köre. Abban az esetben, ha ilyen jellegű termékeket 

tud előállítani egy vállalkozás, a helyi termelőktől beszerzett alapanyagokból az kettős 

előnnyel járhat. Egyrészt a helyi termelőkre alapozva a beszerzés biztonsága nőhet, 

illetve alacsonyabb beszerzési árakat érhet el a feldolgozó, amit a „minimal processing” 

elvével megegyezően feldolgozva „cheap basic” termékkategóriába illő hagyományos 

magyar élelmiszerként értékesíthet. Ez a megközelítés a feldolgozó számára piaci előnyt 

jelenthet, hiszen hazai felmérések szerint (SZAKÁLY, 2007; SZAKÁLY és mtsai., 

2008a; SZAKÁLY és mtsai, 2008b; PALLÓNÉ KISÉRDI I., 2003) a vásárlók 

kifejezetten előnyben részesítik ezen termékkategória esetében a hazai eredetű 

alapanyagot és a tradicionális feldolgozási eljárást, valamint a magyar előállítót. Ezt 

pedig alapvetően a KKV-k lehetnek képesek megvalósítani. Másrészről ez a termékkör 

magában hordozza a fejlesztési lehetőségeket is, az egészségesség, a korszerű 

táplálkozásba való beillesztésen keresztül, ami alkalmassá teszi a későbbiekben prémium 

kategóriás termékek fejlesztésére is.  

Az ár- és kommunikációs politika terén mutatkozó feladatok logikusan 

következnek a termékpolitikából. Azon vállalkozások esetében, akik a prémium 

kategóriás termékek előállítását célozzák meg, azok számára a felár stratégia lehet 

célravezető. Ebben az esetben azonban ezt a felárat el kell fogadtatni a vásárlókkal a 

termék jellemzőinek megismertetésén, illetve egy magasan pozícionált márkaimázs 

kiépítésén keresztül. Ebből fakadóan azonban azon vállalkozók, akik ezt a stratégiát 

követik igen jó marketingkommunikációs képességekkel kell, hogy rendelkezzenek. 

Felmerül a kérdés ebben az esetben, hogy a vizsgált vállalkozások esetében hánynál van 

olyan termék jelenleg is, amely termékjellemzőiben már most kielégíti egy prémium 

kategóriás terméktől a fogyasztók által elvártakat? A megkérdezettek 14,6%-a 

nyilatkozott úgy, hogy saját bevallása szerint terméke jelentősen jobb minőségű a 

versenytárs termékekhez képest. Ha optimistán közelítjük ezt a kérdést, akkor azt 

mondhatjuk, hogy ennyi vállalkozás esetében már rendelkezésre áll ez a kiemelkedő 

minőségű termék, tehát esetükben nincs szükség a termék jellemzőinek tényleges 

átalakítására, csupán azok pszichológiai újrapozícionálására. Ekkora tehát az az arány, 

akik kommunikációs- és marketing eszközeik fejlesztésével képesek lehetnek kiszolgálni 

egy ilyen jellegű piacot. Ez az arány lényesen magasabb tehát, mint a korábban említett 

2,1%, akiknél jelenleg is megvannak az ehhez szükséges marketing-képességek. Azt 

mondhatjuk tehát, hogy a vállalkozások 2,1%-a mostani állapotában is képes lehet elérni 
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ezen magas elvárásokat támasztó piacokat, míg további 12,5% jelentős kommunikációs 

és marketing stratégiai fejlesztésekkel képes lehet erre termékének pszichológiai 

újrapozícionálásán keresztül.  

Rövid-közép távon a vállalkozások túlnyomó részének azonban a „minimal 

processing” elve szerint feldolgozott, csomagolt „cheap basic” termékkategória jelenthet 

piaci alternatívát jelenlegi réstermék jelegéből adódóan. Ebben az esetben a fejlesztések 

hangsúlyos pontja a minimális feldolgozási eljárások alkalmazása, az optimális 

kiszerelési nagyságok meghatározása, valamint a csomagolás kivitelének egyszerűsítése. 

Egy-egy nagybevásárlás alkalmával gyakran megállapíthatjuk, hogy több 

csomagolóanyagot vásárolunk, mint élelmiszert. Az élelmiszerek csomagolása jelentős 

részarányt képvisel annak teljes fogyasztói árából. Ebből az következik, hogy a 

csomagolóanyagok egyszerűsítésével, az optimális kiszerelési nagyságok 

meghatározásával jelentős költségcsökkentés érhető el az élelmiszer beltartalmi 

jellemzőinek változatlansága mellett. Ezen termékek esetében pedig az alacsony-közepes 

ár megfelelő minőség pozícióját lehet megcélozni, ami a hivatkozott 56%-ot kitevő 

csoportok számára vonzó lehet. Fontos azonban kiemelni ismételten, hogy ennek a 

termékkategóriának a létrehozása nem árversenyt jelent a meglévő termékek piacán, 

hanem egy valóban új kategória kialakítását, amely jelenleg nem létezik hazánkban.  

Ezen termékcsoport esetében kiemelt szerep juthat a közösségi marketing 

tevékenység egyes formáinak. A „cheap basic” kategóriába tartozó termékek egységes 

jelölése, ezen védjegy közösségi szintű kommunikációja már túlmutat az egyes 

vállalkozás lehetőségein, ugyanakkor maga is hozzájárulhat, például az „employee 

branding” bevezetésén és alkalmazásán keresztül. Ez nem jelent mást, mint a vállalkozás 

saját márkáját, vagy ebben az esetben az általa is alkalmazott közösségi jelölést az 

alkalmazottak bevonásán keresztül ismerteti meg környezetével. Ennek alapja, hogy a 

vállalkozás alkalmazottja a cég számára a legjobb, vagy éppen a legrosszabb szájreklám 

lehet. Viselkedésével, kommunikációjával hozzájárul a márka felépítéséhez azon 

társadalmi csoportokban, amelyhez/amelyekhez különböző tevékenységei kapcsán 

tartozik. Képzésekkel, megfelelő belső kommunikációval a cél, hogy ez az általa 

közvetített kép pozitív irányba befolyásolja a márka ismertségét, illetve megítélését. 

Ezen eszköz a KKV-k számára általánosan alkalmazható annak költséghatékony voltából 

adódóan.  
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A kommunikáció terén fontos megjegyeznünk, hogy ezen vállalkozások számára a 

regionális/helyi médiumok kiemelt megjelenési csatornát jelenthetnek hirdetéseik és 

reklámjaik elhelyezésre. Ennek oka kettős. Egyrészről, ahogyan azt korábban már 

megállapítottuk, a cégek értékesítésük igen jelentős hányadát a régiójukon belül 

realizálják, így hát érdemes földrajzilag célozni kommunikációjukat. Másrészt ezen 

médiumok jelentősen kedvezőbb díjszabással rendelkeznek, mint országos lefedettséggel 

rendelkező társaik. Emellett érdemes kiemelt figyelmet fordítaniuk a helyi/regionális 

szintű rendezvényeken való megjelenésre, szponzorációra, melyek helyes 

megválasztásával egyrészről ismertté tehetik vállalkozásukat, másrészt kedvező 

attitűdöket köthetnek hozzá.  

Zárásként talán a legfontosabb kommunikációs javaslat egy márkanév kialakítása. 

A megkérdezettek 53,1%-a nem rendelkezik márkanévvel. Egy márkanév jelenléte 

teremti meg az alapját a hatékony kommunikációnak, a lehetőségét márkahű fogyasztói 

rétegek kialakítására. Enélkül a vállalkozások maguk szítják az egyre erőteljesebb 

árversenyt, hiszen egy homogén árutömegből a vásárló egy szempont, az ár alapján tud 

csak tájékozódni. Ugyanakkor el kell oszlatni azt a téves elképzelést, amely szerint a 

márkaépítés csak a nagyok eszköze. Megfelelő szaktudással, a korábbiakban is 

bemutatott költséghatékony eszközökkel egy KKV is képes lehet egy – ha nem is egy 

országosan, de regionálisan mindenképpen – ismert brand felépítésére.  

A stratégiai javaslatok utolsó elemeként a disztribúciós csatorna következik. A 

megfogalmazott két fő irányból alapvetően két értékesítési stratégiai következhet. A 

prémium kategóriás termékek esetében egy szelektív értékesítés a célcsoportként 

meghatározott fogyasztók vásárlási szokásainak megfelelően. Különösen fontos azonban 

jól meghatározni előzetes kutatások segítségével, hogy melyek azok a konkrét üzletek, 

ahol szívesen vásárolnak a magas felárat kifizetni hajlandó fogyasztók. Azon termékek 

esetében, amelyek beleillenek a hagyományos magyar élelmiszer körbe mindenképpen 

javasolható a direkt értékesítés arányának növelése. Korábbi vizsgálataink (SZAKÁLY, 

2007; SZAKÁLY és mtsai., 2008a; SZAKÁLY és mtsai, 2008b) kimutatták, hogy ezen 

termékkör egyre inkább bizalmi jellegűvé válik, ahol fontos az autentikus forrás, a 

tradicionális receptúra. Az alternatív értékesítési csatornák arányának növelése 

egyébként azon vállalkozásoknak is ajánlható, akik ezen  hagyományos magyar 

élelmiszer körön kívül tervezik tevékenységüket, hiszen így kiszolgáltatottságuk 

jelentősen csökkenthető egy-egy nagyobb (jellemzően multinacionális) partnertől.  
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A „cheap basic” irányban tevékenykedő vállalkozások esetében éppen ellentétes 

stratégia képzelhető el. Ezen cégek sokkal intenzívebb értékesítést kell, hogy 

folytassanak a lakosság 56%-át kitevő underclass, szegény nyugdíjas, szegény 

munkásréteg elérése érdekében.  

A következtetések zárásaként megfogalmazható, hogy a vizsgált vállalkozások 

elsöprő többsége jelenlegi állapotában nem képes hatékony marketing tevékenység 

kivitelezésére. A helyzet megváltoztatásához két fő területnek kell átalakulnia, az egyik a 

vállalat vezetés szemlélete a marketing irányába, amelyek közösségi szintű és a 

vállalaton belüli fejlődést igényelnek. A másik terület, ami szorosan együtt jár az 

előzővel, a jól képzett, gyakorlatorientált ismeretekkel rendelkező szakember jelenléte a 

vállalkozásban. Ezek jelenlétében megvalósíthatóak és kivitelezhetőek a felvázolt 

akciók, amik jelen fejezetet alkotják.  
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6. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

A kutatás során a hazai élelmiszeriparban működő kis- és közepes vállalkozások 

marketing tevékenységét elemeztem két modell-ágazat, a tej- és hússzektor példáján 

keresztül. Az elvégzett vizsgálatok és a levont következtetések a következő új és újszerű 

tudományos eredményeket hordozzák magukban:  

 

1. Feltártam a két ágazatban működő KKV-k marketing tevékenységének 

jellemzőit az információgyűjtési, feldolgozási szokásaiktól kezdve az erre 

alapozott marketing akciókon keresztül egészen azok ellenőrzéséig.  

 

Az eredmények szerint a megkérdezettek körében az általános piaci tendenciákra 

vonatkozó információgyűjtés a jellemző, kevés vállalkozás rendelkezik konkrét, a cég 

termékeire vonatkozó fogyasztói információkkal.  

Ennek megfelelően a marketing tervezés jelenléte alacsony a mintán belül, 

jellemzően nem kapcsolódik hozzá költségvetés, illetve utólagos ellenőrzés. A vizsgált 

kisvállalkozások esetében jellemzően nincs marketinges végzettségű munkatárs, ebből 

adódóan nincs állandó felelőse a marketing területének.  

Összességében a marketing jelenleg „mostohagyerekként” jelenik meg a vizsgált 

vállalkozásoknál, ugyanakkor kezdeti szinten már észrevehető a hatékony marketing 

tevékenység iránti látens igény kialakulása egy kisebb csoport esetében.  

 

2. Ágazati szinten elkülönítettem a tej- és húsipari kis- és közepes vállalkozások 

marketing tevékenységének jellemzőit.  

 

A tejiparban működő vállalkozások az átlagnál nagyobb arányban szereznek be 

piaci információkat saját vállalati kutatásokon keresztül, ugyanakkor ez nem realizálódik 

határozottabb marketing tervezés megjelenésében. Magas arányban bővítenék 

termékpalettájukat réspiaci termékekkel, ugyanakkor esetükben is a tömegtermékek 

állnak a fejlesztések fókuszában.  

A húsfeldolgozásban tevékenykedő cégek információgyűjtési szokásaikban 

elmaradnak a tejszektorhoz képest, kevesebben gyűjtenek konkrét fogyasztói 
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információkat a piacokról. E mellet azonban magasabb azok aránya, akik tényleges 

marketig tervezést végeznek, hozzá kapcsolódó költségvetéssel, ellenőrzéssel.  

 

3. Feltártam négy, a két ágazatban marketing tevékenység szempontjából jellemző 

klasztert és részletesen leírtam őket.  

 

Az óvatos árversenyzők csoportja alapvetően úgy véli, hogy alacsonyabb árral 

lehet előnyre szert tenni a piacon. Ebből fakadóan a termelékenység javításában és az 

elosztás bővítésében látják a jövő feladatait.  

A következő, kapcsolatorientált névvel jellemezhető csoport esetében rendkívül 

magas egyetértést mértem minden, a különböző külső és belső kapcsolatok fenntartására 

vonatkozó állítás vizsgálata során.  

A harmadik, „ellentmondásokkal küzdő jelzővel azonosítható vállalati kört 

vizsgálva több területen egymásnak ellentmondó eredmények kerültek felszínre. 

Valószínűleg ezen belső feszültségeknek köszönhetően egy máig sikeres, de belső 

ellentmondásokkal terhelt vállalati csoport képe rajzolódik ki, amely ezek 

rendezetlenségének köszönhetően aggodalommal tekint a jövőbe.  

A negyedik csoportot leginkább fejlődőben lévő optimista megközelítésűként 

jellemezhetjük. Esetükben is fontos elemként jelenik meg a kapcsolatok megfelelő 

kezelése mindhárom, az előző klasztereknél már bemutatott területen. A markánsan 

megjelenő fogyasztó orientáció mellett a piaci sikeresség kulcsát alapvetően a 

vállalkozás infrastrukturális ellátottságában látják.  

 

4. Kialakítottam egy, az élelmiszeripari KKV-k marketingtevékenységét értelmező 

logikai keretet, ami a későbbiekben egy modell alkotásának alapjaként 

szolgálhat.  

 

A megközelítés alapvetően két fő szintre tagolódik, az első a marketing, mint 

vállalati filozófia helye a vállalkozás vezetésének gondolkodásában, a második pedig az 

ebből fakadó vállalati funkció szerep a vállalkozás működésében.  

Az első szinten a vállalkozás vezetője meghatározó befolyással bír a marketing 

vállalati filozófiai megközelítésére, alapvetően a tulajdonos, vagy tulajdonosok, a 
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jellemzően családi tulajdonlásból fakadóan egyértelműen és kizárólagosan megszabják a 

fogyasztóorientált gondolkodásmód hatását a vállalkozásra.  

A következő szinten található a marketing, mint önálló vállalati funkció. 

Amennyiben az előző szinten a marketing iránt elkötelezett vezetőket találunk, úgy ezen 

a szinten erőteljes marketing funkcióval találkozhatunk.  
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7. ÖSSZEFOGLALÁS  
 

A disszertációban a hazai tej,- és húsiparban működő kis- és közepes vállalkozások 

marketing tevékenységét elemezzük egy országos felmérés eredményei alapján.  

A dolgozatot megalapozó kutatást 2008 nyarán bonyolítottuk le, aminek során 96, 

a két ágazatban működő vállalkozást kerestünk fel személyesen. A minta összetétele a 

két iparág egymáshoz viszonyított arányát tekintve reprezentatívnak tekinthető. A kutatás 

során egy 61 kérdésből, valamint 44 állításból álló kérdőívet alkalmaztunk, ahol az első 

kérdésblokk a megkérdezettek információgyűjtési szokásait, a második a vállalati 

tervezés jelenlétét, a harmadik a vezetési struktúrát, a negyedik a vállalkozások fejlesztési 

elképzeléseit, kooperációs készségét vizsgálta. Az ezt követő négy kérdésblokk a 

marketing eszközrendszerét a 4P szerinti megközelítésben elemezte. A kérdőív végén 

kilencedik kérdéscsoportként klaszterképzésre alkalmas állításokat fogalmaztunk meg, 

ahol a válaszadók egyetértése került vizsgálatra.  

Az eredmények szerint a megkérdezettek körében az általános piaci tendenciákra 

vonatkozó információgyűjtés a jellemző, kevés vállalkozás rendelkezik konkrét, a cég 

termékeire vonatkozó fogyasztói információkkal.  

Ennek megfelelően a marketing tervezés jelenléte alacsony a mintán belül, 

jellemzően nem kapcsolódik hozzá költségvetés, illetve utólagos ellenőrzés. A vizsgált 

kisvállalkozások esetében jellemzően nincs marketinges végzettségű munkatárs, ebből 

fakadóan nincs állandó felelőse a marketing területének.  

Jelen helyzetben a vállalkozók túlnyomó része a tömegtermékek fejlesztésében látja 

a jövő útját, ugyanakkor egyre többen szeretnének speciális, réspiaci terméket is 

kialakítani. Ennek fogyasztóorientált megtervezéséhez, a célcsoportok hatékony 

eléréséhez és feltárásához azonban nincsenek meg marketing képességeik, mindössze 

8,3% esetében lehetett elégségesre értékelni azt.  

Termékpolitikájukban túlnyomó részt a tömegtermékek előállítása áll a fókuszban, 

amihez az alacsonyabb ár pozícióját igyekeznek társítani. A jelenlegi árszint mellett a 

megkérdezetek 72,9%-a képes nyereséget produkálni, ugyanakkor 16,7%-os átlagos 

árszint növekedést tartanának indokoltnak.  

Az értékesítés területét a klasszikus értékesítési csatornák (kiskereskedelem, 

nagykereskedelem, HORECA) uralják. Kommunikációjukra az esetlegesség jellemző, az 
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alacsonyabb ár-megfelelő minőség mentén pozícionálják termékeiket. 53,1% nem 

rendelkezik saját márkanévvel és 60,4%-nak nincs saját weboldala. 

A kutatás során három jellemző vállalati klasztert sikerült azonosítani, a pszeudo-

marketingorientáltakat, a tömegtermelőket és a hatékonyak csoportját.  

A dolgozat végén javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyekről összefoglalóan 

elmondható, hogy a helyzet megváltoztatásához két fő területnek kell változnia. Az egyik 

a vállalat vezetés marketinggel kapcsolatos szemlélete, ami közösségi szintű és a 

vállalaton belüli fejlődést igényel. A másik terület, amely szorosan együtt jár az előzővel, 

a jól képzett, gyakorlatorientált ismeretekkel rendelkező szakember jelenléte a 

vállalkozásban. Ezek jelenlétében megvalósíthatóak és kivitelezhetőek azok a felvázolt 

akciók, amik a „Következtetések, javaslatok” fejezetet alkotják.  

 

SUMMARY 
 

The dissertation is about the characteristics of the Hungarian SME’s working in the 

dairy and meat processing industry based on the results of a nationwide survey.  

The research which is established the essay were made during the summer of 2008 

when 96 enterprises were visited personally. The composition of the sample can be 

regarded as representative in the percentage division of the industries. The used 

questionnaire contained 61 questions and 45 statements where the first block of 

questions was about the information collecting habits, the second the presence of the 

corporal planning, the third the structure of the leadership and the fourth the 

development strategy and the willingness to cooperate. The following four blocks of 

questions were about the 4P and at the end of the questionnaire there were 45 statements 

which were suited to found clusters where the level of the agreement was examined.  

The general market information collecting is wide-spread and only a few of the 

enterprises have particular consumer information about the company’s product 

according to the results.  

Therefore the presence of the marketing planning is low in the sample and it 

usually is not connected to budget and control of the results. There is usually not 

colleague with marketing qualification among the examined enterprises therefore there 

is not permanent person who is responsible for this field.  
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In the permanent situation most of the enterprises want to improve mass product in 

the future but at the same time there are more and more companies that would like to 

establish niche ones. On the other hand they have no the necessary marketing abilities to 

design it in a consumer oriented way and to reach and reveal the target groups only 

8,3% of them can do that.  

Their product policy mainly focuses on producing mass products which is 

connected to the position of lower price. 72,9% of the sample stated that they can reach 

some profit at the present price level but 16,7% rise in prices would be desirable.  

The classic ways of selling (wholesale trade, retail trade, HORECA) are 

characteristic of place policy. Their communication is accidentally the products are 

positioned as lower price-adequate quality. 53,1% of them have no brand and 60,4% 

have no web page. 

Three clusters were revealed during the examination which are the pseudo 

marketing oriented, the mass producers and the efficients.  

Some proposals were put forward for marketing strategy which can be summarized 

in the following. Two main field should be changed to improve this field among the 

examined enterprises. One of them is the changing of the way of thinking of the 

management which can come trough by changes in community and corporal level. The 

other (which is closely connected to the previous) is the presence of the well trained 

expert who has practice oriented knowledge. If these conditions are existing the 

proposals in the “Conclusions” would execute.  
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nemzetközi konferencia, Nyugat Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2005. május 5-6. CD kiadvány 

2. Molnár E. – Polereczki Zs. – Székely B. O.: Marketingeszközök alkalmazása a 

szekszárdi és villányi borvidéken. XLVII. Georgikon Napok. 2005 szeptember 29-

30. Keszthely  
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3. Polereczki Zs.: A francia közösségi marketing szervezet védjegyzési stratégiája. A 

védjegyek szerepe a nemzetközi és a hazai közösségi marketingben c. konferencia. 

IFE Foodapest, 2007. november 20.  

4. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Szakály Z.: A hagyományos magyar 

élelmiszerek potenciális célcsoportjainak elemzése. 50. Jubileumi Georgikon 

Napok, Keszthely, 2008, 1-6 (CD-kiadvány, ISBN 978-963-9639-32-4). 

5. Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs., Szakály Z.: A magyar és az osztrák 

hagyományos nemzeti élelmiszerek közösségi marketing stratégiája – párhuzamok 

és különbségek. 50. Jubileumi Georgikon Napok, Keszthely, 2008, 1-6 (CD-

kiadvány, ISBN 978-963-9639-32-4). 

6. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Szakály Z.: A hagyományos magyar 

élelmiszerek potenciális célcsoportjainak elemzése. 50. Jubileumi Georgikon 

Napok, Keszthely, 2008, 1-6 (CD-kiadvány, ISBN 978-963-9639-32-4). 

7. Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs.: A fogyasztói magatartás elemzése 

a hagyományos magyar élelmiszerek piacán. II. Nemzetközi Gazdaságtudományi 

Konferencia, Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 2009, 299-307.  

8. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Szakály Z. (2009): A hagyományos magyar 

élelmiszerek piaci lehetőségei. MMSZ-MOK 15. Jubileumi Országos Konferencia 

„Új marketing kihívások a XXI. században – Fenntartható fogyasztás”, Kaposvár, 

2009. augusztus 25-26., 368-378. p.  

 

Idegen nyelven 

1. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Kovács B., Totth G., Szakály Z. (2008): What 

do traditional Hungarian foods mean for Hungarian consumers? – Analysis of 

consumers’ preferences by using quantitative methods. International Conference on 

Science and Technique in the Agri-Food Business, ICoSTAFF2008, University of 

Szeged, Faculty of Engineering, Szeged, 2008, 421-429.  

2. Z., Szakály, O., Szigeti, V., Szente, Zs., Polereczki (2009): Consumer habits on the 

market of Hungarian beef and rabbit meat. AVA Congress, Debrecen, 26-27th 

March, 461-467. p.  
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IV. Proceedingsben megjelent abstract 

 

Magyar nyelven 

1. Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs., Szakály Z.: A magyar és az osztrák 

hagyományos nemzeti élelmiszerek közösségi marketing stratégiája – párhuzamok 

és különbségek. 50. Jubileumi Georgikon Napok, Keszthely, 2008, 1-6 (CD-

kiadvány, ISBN 978-963-9639-32-4). 

2. Szigeti O. - Szente V. - Polereczki Zs. – Szakály Z. (2008): A hagyományos magyar 

élelmiszerek potenciális célcsoportjainak elemzése. 50. Jubileumi Georgikon 

Napok, 2008. szeptember 25-26. 122. p.  

3. Polereczki Zs., Szigeti O., Szente V., Totth G., Szakály Z.: Differenciált közösségi 

marketing stratégia a hagyományos magyar élelmiszerek piacán - lehetőségek a 

hazai termékek védelmének érdekében. International Conference on Science and 

Technique in the Agri-Food Business, Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, 

Szeged, 2008, 307-309. 

4. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Totth G., Szakály Z. (2008): Mit jelentenek a 

hazai fogyasztók számára a hagyományos magyar élelmiszerek? – Fogyasztói 

preferenciák elemzése kvantitatív kutatási módszerrel. International Conference on 

Science and Technique in the Agri-Food Business, Szegedi Tudományegyetem, 

Mérnöki Kar, Szeged, 2008, 302-304. 

 

Idegen nyelven 

1. E. Molnár – Zs. Polereczki: Wine-growers’ marketing activity of Szekszárd. Phd 

Hallgatók V. Nemzetközi Konferenciája, 2005 augusztus 14-20. Miskolc  

2. E. Molnár – Zs. Polereczki: Prospects of wine-marketing in Hungary. Phd Hallgatók 

V. Nemzetközi Konferenciája, 2005 augusztus 14-20. Miskolc  

3. Szente V. - Szakály S. – Bukovics Zs. – Szigeti O. – Polereczki Zs. – Székely O. – 

Berke Sz. – Takács Gy. – Nagyné Farkas R. – Szakály Z.: The role of CLA content 

of organic milk in consumers’ healthcare. „Organic Farming and European Rural 

Developement” European Joint Organic Congress. 30-31 May Odense, Denmark 

4. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Totth G., Szakály Z.: What do traditonal 

Hungarian dishes mean for Hungarian consumers? – Analysis of consumers’ 

preferences by using quantitative methods. International Conference on Science and 
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Technique in the Agri-Food Business. Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, 

Szeged, 2008, 302-304. 

5. Polereczki Zs., Szigeti O., Szente V., Totth G., Szakály Z.: Differentiated collective 

marketing strategy on the market of the traditional Hungarian dishes – Possibilities 

of protecting national products. International Conference on Science and Technique 

in the Agri-Food Business. Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Szeged, 

2008, 307-309. 

 

V. Egyéb 

Ismeretterjesztő közlemények 

 

Szakcikkek, tanulmányok 

1. Szente V. – Polereczki Zs. – Székely B. O.: Marketing fogalomgyűjtemény. 

Egyetemi jegyzet, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2005  

2. Polereczki Zs., - Szakály Z., - Szente V., - Szigeti O.: A védjegyek (jelölések) 

szerepe a nemzetközi és a hazai közösségi marketingben. Kutatási tanulmány, 

Budapest-Kaposvár, 2007, 1-48. 

3. Szakály Z., Polereczki Zs. (2007): A Kaposváron élő hátrányos helyzetű lakosok 

életkörülményeinek vizsgálata. Kutatási tanulmány, Kaposvár, 2007, 1-44. p.  

4. Szakály Z., - Szigeti O., - Szente V., - Polereczki Zs.: Fogyasztói szokások és 

attitűdök elemzése a hagyományos magyar élelmiszerek piacán. Kutatási 

tanulmány, Budapest-Kaposvár, 2008, I.-IV. kötet 

5. Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Fülöp N., Polereczki Zs.: Húsokkal kapcsolatos 

fogyasztói preferenciák, attitűdök és imázs elemzése. Kutatási jelentés. Kaposvár, 

2008. október-november, 1-46. p.  

6. Szakály Z., Szigeti O, Szente V., Fülöp N., Polereczki Zs. (2009): Az etnocentrikus 

fogyasztói magatartás vizsgálata Magyarországon. Kutatási tanulmány, Kaposvár, I-

IV. kötet 

7. Szakály Z., Szigeti O., Polereczki Zs. (2009): Lakossági és vállalkozói vélemények 

Pilis város közintézményeinek felújításáról. Kutatási jelentés, Kaposvár, 1-38. p.  

8. Szakály Z. Polereczki Zs. (2009): A fogyasztói etnocentrizmus vizsgálata 

Magyarországon. Holstein magazin. 17 6. 20-22. p. 
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9. Szakály Z., Jasák H., Torma D., Polereczki Zs. (2010): Fogyasztói szokások és 

attitűdök elemzése a vadhúsok piacán. Kutatási jelentés, 1-23. p.  

10. Szakály Z., Polereczki Zs. (2010): Kedvező Ca:P arányú instant koffeinmentes 

kávéporok és kakaóporok fogyasztói tesztelése. Kutatási jelentés, 1-48. P.  

11. Polereczki Zs. (2010): A Dél-Dunántúli régió élelmiszer-feldolgozó iparának 

elemzése. 25-51. Kutatási jelentés, DDRIÜ 

 

Előadások 

1. Polereczki Zs.: Marketingtervezés a gyakorlatban. Ismeretterjesztő előadás, Somogy 

Megyei Iparkamara, 2007. január 17.  

2. Polereczki Zs. Szakály Z.: (2009): Food innovation and marketing at Kaposvár 

University. c. előadás, PASCAL Pure, 2009. április 24. Kaposvár 

3. Polereczki Zs. (2009): Kiskereskedelmi tendenciák a fogyasztói vélemények 

tükrében. A magyar tejágazat jövője. c. konferencia, Tej Terméktanács, 2009. 

november 26. Hotel Griff, Budapest 

4. Szakály Z.. Polereczki Zs. (2009): Beszámoló az IAMA 2009-es világkonferencia 

„Piacorientáció és vállalkozás” szekciójának munkájáról. „Az IAMA Élelmiszer- és 

Agrárgazdasági Világfórum és Szimpózium Budapesten” című szakmai rendezvény, 

Budapest, 2009. szeptember 30. 

5. Polereczki Zs.: (2010): A fogyasztók véleménye a kereskedői magatartásról. 

Etnocentrizmus Országos Konferencia, FVM Színházterem, Budapest, 2009. 

november 6. 

6. Polereczki Zs., Szigeti O., Szente V., Szakály Z. (2010): Mi jellemzi napjaink 

„racionális” élelmiszerfogyasztóját? Marketing Oktatók Klubja XVI. Konferenciája, 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010. augusztus 26-27.  

7. Szakály Z., Polereczki Zs. (2010): A helyi termékek értékesítésének marketing 

jellemzői. Magyar Vidékakadémia – Konferencia a helyi termékekről. 2010. 

december 10. Budapest, Benczúr Hotel 
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12. SZAKMAI ÉLETRAJZ 
 

Polereczki Zsolt 1980. október 26.-án született Kiskunhalason, nős, Kaposváron él. 

Középiskolai tanulmányait Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Gimnáziumban végezte el, 

ami után 1999-ben felvételt nyert a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattudományi 

Karán indított Gazdasági agrármérnök képzésre.  

Egyetemi tanulmányai alatt Marketing menedzser felsőfokú OKJ-s képesítést 

szerzett 2003-ban, majd 2005-ben Gazdasági agrármérnök diplomát marketing 

szakirányon. 2005-ben felvételt nyert a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és 

Szervezéstudományok Doktori Iskolájába, ahol 2008. október 24-én 92%-os (summa 

cum laude) szigorlatot tett.  

Kutatómunkáját 2003. óta folytatja a hazai élelmiszeripari vállalkozások 

marketingtevékenysége témakörben, melyben 2004-ben OTDK III. helyezést ért el. 

2004. óta folyamatosan publikál magyar és angol nyelven élelmiszeripari kisvállalati 

marketing és élelmiszer fogyasztói magatartás témakörökben. Összesen 111 publikáció 

szerzője vagy társszerzője, köztük könyvrészletek, lektorált szakfolyóiratban megjelent 

közlemények és idegen nyelvű előadások valamint ismeretterjesztő cikkek. 

Közleményeinek összesített impakt faktora 0,398. Az Élelmiszer, Táplálkozás és 

Marketing, valamint a Tejgazdaság c. tudományos szaklapok szerkesztője, emellett több 

hazai konferencia szervező-, illetve tudományos bizottságának tagja. 2007 óta 

tudományos szakcikkek lektorálásában is észt vesz.  

2005. óta oktat a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán működő 

Marketing és Kereskedelem Tanszéken a marketing, valamint az élelmiszeripari 

feldolgozás és alapanyagtan diszciplínákhoz tartozó tantárgyakat. Ennek keretében 

diplomadolgozat és TDK munka konzulensként tevékenykedik, 1 hallgatója OTDK 

részvételt ért el.  

2005 óta szakértőként vesz részt élelmiszeripari vállalkozások, valamint a 

mezőgazdaságot és élelmiszeripart felügyelő állami szervezetek (VM, AMC, DDRIÜ) 

számára végzett kutatások előkészítésében és kivitelezésében. Jelenleg 2 db hazai és egy 

nemzetközi projektben vesz részt szakmai vezetőként vagy szakértőként.  

Szakmai munkája mellett a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán 

működő stratégiai bizottság titkára, a Kari Pályázati Projekt Team operatív vezetője.  
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A kutatási tevékenység mellett pályázatíróként és megvalósítóként tevékenykedik. 

Az általa írt elnyert kutatási és intézményfejlesztési projektek összértéke megközelíti a 

700 M Ft-ot. Jelenleg a Kaposvári Egyetem TÁMOP-4.2.3. projektjének vezetője, amely 

100 M Ft nagyságrendű. 2008 óta projekt javaslatok bírálatát látja el.  
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(1. melléklet) A kutatás során alkalmazott kérdőív 

 

 
ÉLELMISZERIPARI KKV-K 2008. JÚNIUS 

Település:  Régió kód: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
Kérdező neve:  Instruktor kód:  
Tevékenység:     1. húsipar         2. tejipar Minta kód:  

A. INFORMÁCIÓK 
A.1. Szoktak Önök potenciális piacaik megismerése céljából informálódni? 
 1. igen   2. nem→ A.5. kérdés!   9. NV→ A.5. kérdés! 
A.2. Hogyan próbálják megismerni a potenciális piacaikat? (Több válasz is megadható!) 

1. Ismeretségi körből beszerezhető információk alapján 
2. Nyilvánosan elérhető adatbázisokból (Internet, szakfolyóiratok, szakkönyvek, egyéb szakmai kiadványok, stb.) 
3. Vállalatunk saját kutatásokat végez 
4. A feladattal általunk megbízott piackutató cég eredményeit vesszük figyelembe 
5. Egyéb:…………………………………………………………….………………………………….. 0. NT 9. NV 

A.3. Mi az, ami elsősorban érdekli Önöket? (A legjellemzőbb!) 
1. Várható kereslet 2. Az adott piacon jellemző árszínvonal 3. A várható versenytársak 
4. Az esetleges együttműködések lehetősége 5. Egyéb: …..……………………………………………………… 0. NT 9. NV 
A.4. A beérkező információk eljuttatása a megfelelő személyekhez hogyan történik? 

1. Rendszeres megbeszéléseken osztjuk meg az információkat    
2. Alkalomszerűen - ha a helyzet úgy kívánja - tartunk megbeszéléseket 
3. Nem, vagy nagyon ritkán tartunk megbeszéléseket 
4. Egyéb:………………………………………………………………………………………………………………… 0. NT 9. NV 

Kérdőív sorszáma:  



 

 196

A.5. Milyen módon választják ki célpiacaikat? 
1. Nem szelektáljuk a piacokat, mindenhová szállítunk, ahová tudunk 
2. Próbáljuk felmérni a potenciális piacokat, és ez alapján dönteni  
3. Tényleges piacfelméréseket készítünk/készíttetünk és ezek eredményei alapján döntünk 
4. Egyéb:……………………………………………………………………………………………………… 0. NT 9. NV 

A.6. Kérem, ítélje meg, mennyire tartja fontosnak a versenytársak tevékenységének figyelemmel követését a piacon! 
Egyáltalán nem tartom fontosnak  1 – 2 – 3 – 4 – 5   Nagyon fontosnak tartom  0. NT 

A.7. Milyen módon szereznek információkat a versenytársakról? (Több válasz is lehetséges!) 
1. Ismeretségi körből beszerezhető információkból 
2. Nyilvánosan elérhető adatbázisokból (Internet, szakfolyóiratok, szakkönyvek, egyéb szakmai kiadványok, stb.) 
3. Vállalatunk saját kutatásokat végez 
4. A feladattal általunk megbízott piackutató cég eredményeit vesszük figyelembe 
5. Egyéb:……………………………………………………………………………………………………… 0. NT 9. NV 

A.8. Véleménye szerint versenytársai elegendő információval rendelkeznek Önökről, illetve a piacon tevékenykedő többi vállalatról? 
1. Igen  2. Valószínűleg igen 3. Valószínűleg nem 4. Nem  0. NT 9. NV 

A.11 Mennyiben ért egyet az állítással, mely szerint ma az élelmiszeriparban a személyes kapcsolatok döntik el egy termék/vállalkozás piaci 
sorsát? 

Egyáltalán nem ért egyet  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Teljes mértékben egyetért  0. NT     

B. TERVEZÉS 

B.1 Készítenek–e a jövőre vonatkozó marketingterveket?  1. Igen        2. Nem→B.3. kérdés! 
B.2. Milyen időtávra készítik azt? 
1. 0 – 6 hónap 2. 6 – 12 hónap 3. 1 – 2 év 4. 2 – 3 év 5. 3 – 5 év 6. 5 évnél hosszabb időtartamra 9. NV 
B.3. Van–e éves szinten meghatározott marketing-költségvetésük? 1. Igen        2. Nem 
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B.4. Hogyan határozzák meg az éves marketingre fordított költségeket? 
1. Lehetőség szerint  2. Az elérni kívánt célt figyelembe véve 3. Éves szinten előre meghatározott összeg 
4. Az árbevétel bizonyos %-a 4. Egyéb:…………………………………………………………………...…………. 0. NT     9. NV 
B.5. A marketingre fordított összegek felhasználásának hatékonyságát… 
1. rendszeresen ellenőrizzük 2. alkalomszerűen ellenőrizzük 3. nem ellenőrizzük B.7. kérdés 9. NV B.7. kérdés 
B.6. Ez az ellenőrzés milyen szintű jellemzően? 
1. Pontos kalkulációkat végzünk a termékpolitika, a kommunikáció, az árpolitika és az elosztás hatékonysága terén 
2. Végzünk ilyen jellegű számításokat, de nem bontjuk le az előbb említett csoportok szintjére 
3. Nem végzünk ilyen jellegű számításokat, a felhasznált összegek hatékonyságát korábbi tapasztalataink alapján értékeljük 
4. Külön nem értékeljük az erre a célra felhasznált összegek hatékonyságát   9. NV 
B.7. Végeznek–e az egyes termékekhez/termékcsoportokhoz kapcsolódóan életciklus elemzéseket? 
1. Igen, minden terméknél értékeljük mely életciklusban található 2. Igen, a termékcsoportokat elemezzük 
3. Nem →A.11 kérdés!      0. NT→A.11 kérdés! 9. NV→A.11 kérdés! 
B.8. Készítenek–e az egyes életciklusokhoz kapcsolódó marketingterveket? 1. Igen        2. Nem 0. NT     9. NV 

C. VEZETÉS 
C.1. Milyen a vállalkozást irányítók iskolai végzettsége jellemzően? 
1. maximum 8 általános 2. szakmunkásképző 3. érettségi 4. felsőfokú 9. NV 
C.2. Honnan származnak marketingismereteik? (Több válasz is megadható!) 
1. Az üzletmenet során szerzett tapasztalatokból   2. Folyóiratokból, szakkönyvekből 
3. Szakmai konferenciákon való részvételből          4. A vállalkozásnak marketing végzettséggel rendelkező irányító munkatársa van 
5. Egyéb:…………………………………………………………………………………………………….………………………….. 9. NV 
C.3. Dolgozik–e marketinges végzettséggel rendelkező munkatárs a vállalkozásban? 
1. Igen, középfokú marketing végzettséggel rendelkező munkatársunk van  
2. Igen, felsőfokú marketing végzettséggel rendelkező munkatársunk van  3. Nem  9. NV 
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C.4. Van–e állandó felelőse a marketinggel kapcsolatos feladatoknak a vállalkozáson belül? 
1. Van, marketing végzetséggel rendelkező munkatárs 2. Van, marketinges végzettséggel nem rendelkező munkatárs 
3. Nincs       9. NV 

D. FEJLŐDÉS 

D.1. Mely területeken látja az iparágában működő KKV-k kitörési pontjait? (Több válasz is megadható!) 
1. Termékfejlesztés tömegtermékek piacán   2. Termékfejlesztés speciális réspiaci termékek piacán 
3. Horizontális integrációk kialakítása    4. Vertikális integrációk kialakítása 
5. Partnerkör szélesítése      6. Marketing tevékenység fejlesztés 
7. Egyéb:…………………………………………………………….……… 0. NT     9. NV 
D.2. Ismeri–e a kifejezést: outsourcing, vagy tevékenységkihelyezés?   1. Igen     2. Nem→D.5. kérdés!      9. NV→D.5. kérdés!  
D.3. Mennyire jellemző az önök vállalkozására a különböző tevékenységek kihelyezése? 
1. Egyáltalán nem jellemző (a nem szorosan a tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök egyike sincs kihelyezve)→D.5. kérdés! 
2. Inkább nem jellemző (a nem szorosan a tevékenységhez kapcsolódó egy-egy feladatkör ki van helyezve) 
3. Jellemző is meg nem is (a nem szorosan a tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök fele ki van helyezve) 
4. Részben jellemző (a nem szorosan a tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök túlnyomó része ki van helyezve) 
5. Teljes mértékben (minden nem szorosan a tevékenységhez kapcsolódó feladatkör ki van helyezve)         9. NV→D.5. kérdés!  
D.4. Milyen tevékenysége(i)ket helyeznek ki külső vállalkozások részére? ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
D.5. Hajlandó lenne–e egy kölcsönös előnyökön alapuló KKV-kból álló szövetkezésben részt venni? 

1. Igen       2. Nem→E.1. kérdés!        0. NT→E.1. kérdés!  9. NV→E.1. kérdés! 
 
D.6. Ha részt venne egy ilyen együttműködésben, mely területeken várna javulást elsősorban? (Több válasz is megadható!) 
1. Kedvezőbb alkupozíció elérése  3. Magasabb ár elérése 4. Kedvezőbb tranzakciós költségek 
5. Közös marketingtevékenység  5. Közös kommunikáció 6. Egyéb:……………………………………………………...…….. 
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E. TERMÉK 

E.1.  Mi a véleménye, vevőik hová pozícionálják az Önök termékeit a versenytársakhoz képest? 
1. Jelentősen rosszabb minőségű     2. Valamivel rosszabb minőségű                        3. A minőségük körülbelül megegyezik 
4. Valamivel jobb minőségű a mi termékünk    4. Jelentősen jobb minőségű a mi termékünk     0. NT     9. NV 
E.2. Mit gondol, vevőik miért éppen az Önök termékét választották a konkurens termékek közül? (Több válasz is megadható!) 

1. Az áraink miatt    2. Termékünk minősége miatt  3. A vállalatunk megbízhatósága miatt 
4. Földrajzi elhelyezkedésünk miatt (Közel vagyunk.)  5. Kiváló referenciáink miatt 
6. Egyéb: ……………………………………………………………………………………… 0. NT     9. NV 
E.3. Kérem, értékelje mennyiben ért egyet az állítással, miszerint ma az élelmiszeriparban a termékek minősége a legfontosabb versenytényező! 

Egyáltalán nem ért egyet   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Teljes mértékben egyetért  0. NT 
E.5. A saját termékeiket hová pozícionálná a főbb versenytársak termékeivel szemben?  
1. Jelentősen rosszabb minőségű   2. Valamivel rosszabb minőségű        3. A minőségük megegyezik 
4. Valamivel jobb minőségű a mi termékünk  4. Jelentősen jobb minőségű a mi termékünk     0. NT     9. NV 
E.6. Rendelkeznek, speciális, réspiaci termékkel/termékekkel? 
1. Igen, eggyel  2. Igen, több speciális, réspiaci termékkel is rendelkezünk  3. Nem 
E.4. Mekkora az alaptermék(ük) %-os aránya az összes árbevételből? ………………….% 

CSAK HÚSIPAR! 

E.7.a. Mely termékcsoportokat gyártják az önök vállalkozásában? (Több válasz is megadható!) E.8. KÁRTYA! 
E.7.b. Az egyes termékcsoportok mekkora részarányt képviselnek a teljes árbevételből? 
E.7.c. Ezen termékcsoportokon belül hány különböző termékváltozatuk van? 
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termékcsoport a. gyártás b. részarány c. termékváltozat 
1. Vörösáruk 1. igen        2. nem % db 
2. Mozaikos húskészítmények 1. igen        2. nem % db 
3. Kolbászok 1. igen        2. nem % db 
4. Szalámifélék 1. igen        2. nem % db 
5. Hússajtok 1. igen        2. nem % db 
6. Hurkák 1. igen        2. nem % db 
7. Kenhető húskészítmények 1. igen        2. nem % db 
8. Pástétomok 1. igen        2. nem % db 
9. Aszpikos termékek 1. igen        2. nem % db 
10. Pácolt, füstölt, füstölt-főtt húsok 1. igen        2. nem % db 
11. Formában vagy bélben főtt pácolt húsok 1. igen        2. nem % db 
12. Szalonnák 1. igen        2. nem % db 

összesen  100 %  
CSAK TEJIPAR! 

E.8.a. Mely termékcsoportokat gyártják az önök vállalkozásában? (Több válasz is megadható!) E.9. KÁRTYA! 
E.8.b. Az egyes termékcsoportok mekkora részarányt képviselnek a teljes árbevételből? 
E.8.c. Ezen termékcsoportokon belül hány különböző termékváltozatuk van? 

termékcsoport a. gyártás b. részarány c. termékváltozat 
1. Nyerstej 1. igen        2. nem % db 
2. Hőkezelt fogyasztói tejféleségek, tejkészítmények és tejalapú italok 1. igen        2. nem % db 
3. Savanyú tejtermékek 1. igen        2. nem % db 
4. Tejszínek és tejszínkészítmények 1. igen        2. nem % db 
5. Vaj és vajkészítmények 1. igen        2. nem % db 
6. Oltós alvasztású érlelt sajtok 1. igen        2. nem % db 
7. Savas és vegyes alvasztású sajtok 1. igen        2. nem % db 
8. Sajtkészítmények 1. igen        2. nem % db 
9. Ömlesztett sajtok és ömlesztett sajtkészítmények 1. igen        2. nem % db 

összesen  100 %  
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F. ÁR 

F.1. Kérem, értékelje mennyiben ért egyet az állítással, miszerint ma az élelmiszeriparban a termékek ára a legfontosabb versenytényező! 
Egyáltalán nem ért egyet 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Teljes mértékben egyetért  0. NT     

F.2.a. Értékelje a megadott szempontokat 1-től 5-ig fontosságuknak megfelelően az áraik kialakítása során! (1 – Egyáltalán nem fontos szempont, 5 
– Nagyon fontos szempont) 

szempont fontosság szempont fontosság 
1. A versenytársak hasonló árai 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 4. Árbevétel maximalizálása 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
2. A termék előállításának költsége 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 5. Nyereség maximalizálása 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
3. A termék vevőink által elismert értéke 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9   
F.2.b. Van még olyan szempont, amit fontosnak tart? 1. igen   2. nem→F.3. kérdés! 
F.2.c. Mi az? ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
F.3. Az ön vállalkozásában jellemző árszint mellett képesek–e nyereséget produkálni? 1. igen         2. nem 9. NV 
F.4. A jelenlegihez képest hány százalékos árszint emelkedés mellett lenne képes vállalkozása megfelelő szintű nyereséget produkálni?                       
……………….%  -1. NT  -2. NV 
F.5. Mit gondol milyen eszközzel lenne képes a jelenleginél magasabb árszintet elérni? (Több válasz is megadható!) 

1. Termékfejlesztés tömegtermékek piacán   2. Termékfejlesztés speciális réspiaci termékek piacán 
3. Horizontális együttműködés más feldolgozókkal  4. Vertikális együttműködések 
5. Marketingtevékenység fejlesztése   6. Kapcsolati rendszer fejlesztése 
7. Márkanév alkalmazása     8. Egyéb: …………………………………..……………  0. NT 9. NV  
F.6. (Csak húsipar!) Hová sorolná az önök termékeit árfekvés szempontjából egy 1-től 5-ig terjedő skálán termékkategóriánként? (Kifejezetten 
olcsó 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Prémium kategóriás) 
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termékcsoport értékelés 
1. Vörösáruk 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
2. Mozaikos húskészítmények 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
3. Kolbászok 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
4. Szalámifélék 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
5. Hússajtok 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
6. Hurkák 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
7. Kenhető húskészítmények 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
8. Pástétomok 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
9. Aszpikos termékek 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
10. Pácolt, füstölt, füstölt-főtt húsok 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
11. Formában vagy bélben főtt pácolt húsok 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
12. Szalonnák 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
F.7. (Csak tejipar!) Hová sorolná az önök termékeit árfekvés szempontjából egy 1-től 5-ig terjedő skálán termékkategóriánként? (Kifejezetten olcsó 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 Prémium kategóriás) 

termékcsoport értékelés 
1. Nyerstej 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
2. Hőkezelt fogyasztói tejféleségek, tejkészítmények és tejalapú italok 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
3. Savanyú tejtermékek 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
4. Tejszínek és tejszínkészítmények 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
5. Vaj és vajkészítmények 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
6. Oltós alvasztású érlelt sajtok 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
7. Savas és vegyes alvasztású sajtok 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
8. Sajtkészítmények 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
9. Ömlesztett sajtok és ömlesztett sajtkészítmények 1 – 2 – 3 – 4 – 5     6 – nem gyártják     0 / 9 
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G. ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA 

G.1. Szállítanak–e külföldre?  1. Igen   2. Nem    9. NV 
G.2. Mekkora esélyt lát kisvállalkozásként bekerülni nagyobb kiskereskedelmi láncok beszállítói körébe?  

Egyáltalán nincs rá esély  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Teljes mértékben esélyes  0. NT 
G.3. (Ha G.2-es 1, 2 vagy 3!) Milyen tényezők akadályozzák vállalkozásuk termékeinek bekerülését ezen láncok kínálatába? (Több válasz is 
megadható!)17 

1. Magas polcpénz 2. Magas belistázási díj  3. Túlságosan alacsonyan meghatározott árak 
4. Külföldi termékek 5. Hiányzó kapcsolatrendszer 6. Egyéb: ………………………………………………. 0. NT     9. NV 
G.4. A vállalkozásuk milyen értékesítési csatornát alkalmaz? (Több válasz is megadható!) 
1. Közvetlenül értékesítünk a fogyasztóknak (saját üzlet)  2. Éttermek számára  
3. Piacokon       4. Iskolák számára 
5. Kiskereskedők felé értékesítünk     6. Nagykereskedők felé értékesítünk 
7. Hiper-, illetve szupermarketeknek értékesítünk   8. Egyéb: …………………………………………………  9. NV 
G.5.a. Milyen tényezők akadályozzák vállalkozásuk termékeinek szélesebb körű értékesítését? Mennyire tartja jelentősnek az alábbi tényezőket 
az egytől ötig terjedő skálán? 

tényező jelentősség 
1. Erős piaci verseny 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
2. Nem megfelelően ismert a termékünk 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
3. Nem megfelelő a termékünk minősége 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
4. Kapcsolatrendszer hiánya 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
5. Olcsó import termékek árasztják el a piacot 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
G.5.b. Van még olyan tényező, amit fontosnak tart?   1. igen   2. nem→G.6. kérdés! 
G.5.c. Mi az? …………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 



 

 204

G.6. Mennyire képesek befolyásolni termékeik sorsát a közvetítő partnereken keresztül? 
Egyáltalán nem tudják befolyásolni   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Teljes mértékben képesek befolyásolni 9. NV 

G.7. Vannak ismereteik arról, hogy végső fogyasztóik mely üzlettípusokban vásárolnak? 1. Igen     2. Nem→G.9. kérdés! 
G.8. Milyen üzlettípusban vásárolják végső fogyasztóik leginkább termékeiket?  
1. Hipermarketek       2. Szupermarketek            3. Kisebb élelmiszerboltok      4. Saját üzlet(ek) 
5. Diszkontok         6. Piacon, vásárban            7. Láncban működő kisboltok    8. Egyéb: ………………………………… 
G.9. Mennyire képes nyomon követni termékének útját a végső fogyasztóhoz való eljutása során? 

Egyáltalán nem tudom követni  1 – 2 – 3 – 4 – 5    Teljes mértékben képes vagyok követni 9. NV 
G.10. Hány partneren megy át az önök terméke, míg eljut a végső fogyasztóhoz?       ………… partner       -1. NT -2. NV 
G.11. Mely földrajzi területekre koncentrálódik értékesítésük? (Több válasz is megadható!) 
1. Közép-Magyarország 2. Közép-Dunántúl 3. Nyugat-Dunántúl 4. Dél-Dunántúl  5. Észak-Magyarország 
6. Észak-Alföld  7. Dél-Alföld  8. Budapest  9. Teljes Magyarország 10. Külföld 

H. KOMMUNIKÁCIÓ 

H.1. Az önök vállalkozása mivel próbál versenyelőnyhöz jutni a piacon? 
1. Az árakkal      2. Jó minőségű termékekkel  
3. Magas szintű kommunikációval    4. Hatékony csatornapolitikával 
5. Egyéb: ……………………………………………………... 9. NV 
H.2. Vevőikkel milyen kapcsolatban állnak? 
1. Folyamatos ügyfélkapcsolati menedzsmentet folytatunk 
2. Rendszeresen tartjuk vevőinkkel a kapcsolatot, esetenként 
személyesen is 
3. Alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot vevőinkkel, jellemzően 
telefonon, E-mailen stb. keresztül 

4. Kapcsolattartásunk a szállítások idején történő kommunikációt jelenti. 
5. Egyéb: 
………………………………………………………………………………… 
9. NV 
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H.3. Rendelkeznek–e saját márkanévvel? 
1. Igen, több márkanév alatt is forgalmazunk termékeket 2. Igen, egy márkanév alatt forgalmazzuk termékeinket 
3. Nem rendelkezünk saját márkanévvel   4. Kereskedelmi márkanév alatt forgalmazzunk termékeinket 
H.4. Jellemzően kit céloz meg marketingkommunikációs tevékenységük? 
1. Marketing a közvetítőkre irányul → H.5.c. kérdés!  2. Marketingtevékenység a végső felhasználóra irányul  
3. Mindkettő      4. Nincs marketingtevékenységünk→ I.1. kérdés!  9. NV 
H.5.a. Milyen eszközökkel próbálják jellemzően a vállalkozás nevét/márkanevét ismertté tenni a végső felhasználóknál?  
1. Reklám 2. Vásárlásösztönzés 3. PR 4. Személyes eladás 5. Direkt marketing 9. NV 
H.5.b. Ezt a kommunikációs tevékenységet milyen intenzitással végzik? Interjúkészítő! Ha H.4. kérdésre 2 a volt válasz, a felelet után ugorj a H.6. 
kérdésre! 
1. Rendszeresen, nagy intenzitással   2. Rendszeresen, de alacsony intenzitással   
3. Rendszertelenül, nagy intenzitással   4. Rendszertelenül, alacsony intenzitással  9. NV 
H.5.c. Milyen eszközökkel próbálják jellemzően a vállalkozás nevét/márkanevét ismertté tenni a közvetítőknél?  
1. Értékesítési versenyek szervezése   2. Tárgyi ajándék   3. Tréningek szervezése 
4. Egyéb: …………………………………………………………………………………………….… 9. NV 
H.5.d. Ezt a kommunikációs tevékenységet milyen intenzitással végzik?  
1. Rendszeresen, nagy intenzitással   2. Rendszeresen, de alacsony intenzitással   
3. Rendszertelenül, nagy intenzitással   4. Rendszertelenül, alacsony intenzitással  9. NV 
H.6. Rendelkeznek –e saját weboldallal?  1. Igen  2. Nem 
 

I. MENEDZSMENT JELLEMZŐK 
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I.1. A következőkben állításokat fogok felolvasni, kérem az iskolai osztályzatoknak megfelelően értékelje, hogy mennyiben jellemzőek az alábbi 
állítások vállalkozására! (1: Egyáltalán nem jellemző, 5: Teljes mértékben jellemző) 

 
állítások értékelés 

1. Gyorsan reagálok a külső ingerekre. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
2. Fontosnak tartom a partnereknél lévő kulcsszemélyek felkutatását. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
3. A vállalt határidőket (szállítási, fizetési) pontosan teljesítem. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
4. Érdemes speciális termékekre koncentrálni. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
5. Az alkalmazottak megfelelően motiváltak (az anyagiak és azon felül). 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
6. Folyamatosan részt veszünk szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
7. A vállalat vezetése alapvetően demokratikus. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
8. A vállalkozás alkalmazottai körében pozitív kép él a vállalkozásról. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
9. Bizonyos részfeladatok ellátása során az adott területért felelős vezető önálló döntési jogkörrel 

rendelkezik.  
1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

10. Rendszeresen nyújtunk be pályázatokat és nyerünk is.   1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
11. Fontosnak tartom a réspiacok lehetőségeinek kiaknázását.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
12. A fogyasztók az olcsó és széles körben elérhető termékeket keresik leginkább, ezért 

vállalkozásom legfőbb feladata a magas termelékenység és a széles körű elosztás biztosítása. 
1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

13. Egy KKV számára hosszútávon alternatívát jelenthet a réspiacok igényeinek kiszolgálása.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
14. A fogyasztók a kiváló minőségű, teljesítményű, innovatív termékeket keresik, ezért vállalkozásom 

számára legfontosabb a jó minőségű termékek gyártása és azok folyamatos fejlesztése. 
1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

15. A vásárlók azon terméket vásárolják meg, amely az adott szükségletüket leginkább kielégíti, ezért 
vállalatunk fő célja ezen igények megismerése és minél hatékonyabb kielégítése. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

16. Optimizmussal tekintek a vállalkozás következő 3 évére.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
17. Vállalkozásunk fő célkitűzése a fogyasztói igények megismerése, valamint az általunk gyártott 

termékekkel ezen igények lehető legmagasabb szintű kielégítése, a gazdaságilag fenntartható 
fejlődés szempontjait is figyelembe véve. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
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J. KLASZTER KÉRDÉSEK 

J.1. Kérem az iskolai osztályzatoknak megfelelően értékelje, hogy mennyiben jellemzőek az alábbi állítások vállalkozására! (1: Egyáltalán nem 
jellemző, 5: Teljes mértékben jellemző) 

 

állítások értékelés 
1. Mindig friss információkkal rendelkezem a versenytársak tevékenységéről. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
2. Gyorsan reagálok a külső ingerekre. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
3. Fontosnak tartom a partnereknél lévő kulcsszemélyek felkutatását. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
4. Igyekszem hosszútávú partneri kapcsolatokat kiépíteni mind a beszállítóimmal, mind a vevőimmel. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
5. A vállalt határidőket (szállítási, fizetési) pontosan teljesítem. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
6. Mint KKV érdemes a tömegtermékek piacára koncentrálnom.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
7. Fogyasztóim elvárásait részletes nyomon követem. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
8. A nagyobb forgalmat bonyolító ügyfelekkel kiemelten foglalkozunk. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
9. Cégünknél folyamatos az innovációs tevékenység. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
10. Érdemes speciális termékekre koncentrálni. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
11. Közvetlen a viszony a vezetők és az alkalmazottak között.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
12. Az alkalmazottak megfelelően motiváltak (az anyagiak és azon felül). 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
13. Minden kérdésben a cégvezető dönt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
14. Folyamatosan részt veszünk szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
15. A vállalat vezetése alapvetően demokratikus. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
16. Részt veszünk közös csapatépítő tréningeken. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
17. A vállalkozás alkalmazottai körében pozitív kép él a vállalkozásról. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
18. Alkalmazottaink mindegyike rendelkezik a munkájához szükséges szakirányú végzettséggel.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
19. Bizonyos részfeladatok ellátása során az adott területért felelős vezető önálló döntési jogkörrel 
rendelkezik.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

20. Fontosnak tartom alkalmazottaink munkahelyükről alkotott véleményét.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
21. A termelés során a környezetvédelmi szempontokat hangsúlyosan kezeljük. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
22. Rendszeresen nyújtunk be pályázatokat és nyerünk is.   1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
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23. Fontosnak tartom a réspiacok lehetőségeinek kiaknázását.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
24. A vállalkozás (vagy márkaneve) megfelelő mértékben ismert.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
25. A fogyasztók az olcsó és széles körben elérhető termékeket keresik leginkább, ezért 
vállalkozásom legfőbb feladata a magas termelékenység és a széles körű elosztás biztosítása. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

26. Egy KKV számára hosszútávon alternatívát jelenthet a réspiacok igényeinek kiszolgálása.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
27. A fogyasztók a kiváló minőségű, teljesítményű, innovatív termékeket keresik, ezért vállalkozásom 
számára legfontosabb a jó minőségű termékek gyártása és azok folyamatos fejlesztése. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

28. A fogyasztók nem vásárolnak eleget termékeinkből, ezért agresszív promócióval és értékesítéssel 
kell őket elérnem.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

29. A speciális réspiaci termékek esetében magasabb árakat alakíthatok ki.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
30. A vásárlók azon terméket vásárolják meg, amely az adott szükségletüket leginkább kielégíti, ezért 
vállalatunk fő célja ezen igények megismerése és minél hatékonyabb kielégítése. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

31. Optimizmussal tekintek a vállalkozás következő 3 évére.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
32. Vállalkozásunk fő célkitűzése a fogyasztói igények megismerése, valamint az általunk gyártott 
termékekkel ezen igények lehető legmagasabb szintű kielégítése, a gazdaságilag fenntartható fejlődés 
szempontjait is figyelembe véve. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 

33. Vállalkozásunk folyamatos és aktív marketingtevékenységet folytat.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
34. Folyamatosan ellenőrizzük a marketingre fordított összegek hasznosulását.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
35. Az elérni kívánt céloknak megfelelően alakítjuk ki a marketing-költségvetést. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
36. Fontosnak tartjuk a hagyományos értékesítési csatornák elvárásainak megismerését.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
37. Tudatos csatornapolitikát folytatunk.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
38. Az adott csatornában lévő döntéshozók felkutatását fontos feladatnak tartom.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
39. Leginkább az alacsonyabb árakkal lehet piaci előnyhöz jutni.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
40. A marketingtevékenység leginkább reklámozást jelent.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
41. Aktívan keressük az alternatív értékesítési módokat.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
42. A piaci eredményességben kiemelkedő szerep jut egy vállalkozás infrastrukturális ellátottságának.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
43. Vállalkozásunkat sikeresnek tartom.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
44. Vállalkozásunk elsősorban a nagy mennyiségben fogyó termékek előállítására koncentrál.  1 – 2 – 3 – 4 – 5     0 / 9 
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J. HÁTTÉRVÁLTOZÓK 

J.1. A vállalkozás székhelye: …………………………………………..…………………………. (település) 
J.2. Fő termékcsoportjukat tekintve milyen piaci részesedéssel (országos) rendelkezik a vállalat? ………………. %     0. NT 
J.3. A vállalkozás működési formája: 
1. Bt.  2. Kft.  3. Szövetkezet  4. Rt.  5. Egyéb: ………………………………………………. 
J.4. Alkalmazotti létszám: 
1. 1 – 5 fő 2. 6 – 9 fő 3. 10 – 19 fő 4. 20 – 49 fő 5. 50 – 100 fő 6. 101-150 fő 7. 151-200 fő 
8. 201-250 fő 9. 250 fő fölött               0. NV 
J.5. Nettó árbevétel 2007–ben: 
1. 0 – 80 M Ft  2. 81 – 150 M Ft  3. 151 – 250 M Ft  4. 251 – 500 M Ft  5. 501 – 750 M Ft   
6. 751 – 1000 M Ft 7. 1001 – 1500 M Ft 8. 1501 -2000 M Ft 9. 2001 – 2500 M Ft 10. 2501 – 3500 M Ft 
11. 3501 – 5000 M Ft 12. 5001 M Ft fölött 0. NV 
J.6. Külföldi tőke részaránya a vállalkozásban: ………………. %  -1. NV 
J.7. Mérleg főösszeg 2007-ben: 
1. 0-300 M Ft  2. 301-600 M Ft  3. 601-1000 MFt  4. 1001-2000 M Ft 5. 2001-3000 M Ft 
6. 3001-4000 M Ft 7. 4001-5000 M Ft 8. 5001-6000 MFt 9. 6001-       M Ft  0. NV 
 

KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT! 
Kérdező! Kérjük, írja alá az alábbi nyilatkozatot! 
Kijelentem, hogy ezt az interjút a személyes interjú elkészítésének szabályai szerint készítettem egy olyan személlyel, akit a mintavételi előírásoknak 
megfelelően választottam ki. A kérdőív kitöltését ellenőriztem, és az adatok hitelességéért felelősséget vállalok! 
…………………….………………..…, 2008. ………………. hónap……. nap   

  kérdező aláírása 
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2. sz melléklet  

A MARKOR és MKTOR skálák állításai 

 

MARKOR 
Információszerzés 

1.      Vállalatunk évente legalább egy alkalommal találkozik vásárlóival, annak 
érdekében, hogy megtudjuk milyen szolgáltatásokra, vagy termékekre lenne szükségük a 
jövőben.  

2.      Vállalatunk egyes alkalmazottai közvetlen kapcsolatban állnak vevőinkkel, 
annak érdekében, hogy megismerjék miként szolgálhatnánk ki jobban az igényeiket.  

3.      Vállalkozásunk számos házon belüli piackutatást végez.  
4.      Képesek vagyunk gyorsan észlelni vásárlóink elvárásaiban bekövetkező 

változásokat.  
5.      Évente legalább egy alkalommal végzünk felmérést termékeink 

végfelhasználóinak körében, hogy felmérjük a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal 
kapcsolatos véleményeket.  

6.      Gyakran megosztjuk felméréseink eredményeit olyanokkal akiknek hatásuk 
van a végfelhasználók vásárlási döntéseire, például kereskedőkkel.  

7.      Az iparágról szóló információkat informális csatornákon keresztül szerezzük 
be (pl.: munkaebédeken, vállalati rendezvényeken).  

8.      Vállalkozásunkban a versenytársakról való információgyűjtést – egymástól 
függetlenül - több vállalati egységnél is fontosnak vélik. 

9.      Gyorsan képesek vagyunk észlelni az iparágban bekövetkező alapvető 
változásokat (pl.: technológiai vagy versenykörnyezetben fellépő változás).  

10.  Legalább éves gyakorisággal elemezzük az üzleti környezetben bekövetkező 
változások (pl.: szabályozás) lehetséges hatásait a vásárlóinkra.  

Információáramlás 
11.  Vállalkozásunkban számos informális beszélgetés vonatkozik a versenytársak 

stratégiájára, taktikájára.  
12.  Legalább negyedévente vannak a különböző szervezeti egységek közötti 

megbeszélések annak érdekében, hogy megvitassuk a piaci trendeket és a szükséges 
fejlesztéseket.  

13.  Vállalkozásunkban a marketing területével foglalkozó szakember(ek) 
fordítanak időt arra, hogy más funkcionális területekkel (pl.: logisztika, gyártás, 
könyvelés) megosszák a fogyasztók várható igényeivel kapcsolatos információkat.  

14.  Vállalkozásunk rendszeresen jelentet meg különböző dokumentumokat (pl.: 
jelentések, hírlevelek), amelyek információval szolgálnak vásárlóinknak.  

15.  Ha valami fontos dolog történik a vállalatunk legjelentősebb vásárlójával, 
vagy piacával kapcsolatban, akkor arról az egész szervezet rövid időn belül értesül.  

16.  A vásárlóink elégedettségével kapcsolatos információkat a vállalkozás minden 
szintjén megfelelően kommunikáljuk.  

17.  Megfelelő szintű a piaci fejlesztésekre vonatkozó kommunikáció a 
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marketinggel foglalkozó szakemberek és a gyártás között.  
18.  Ha a vállalkozás egyik szervezeti egységének valamilyen fontos információ jut 

a tudomására a versenytársakról, akkor azonnal értesíti a többi egységet.  
Válaszképesség 

19.  Nagyon kis időbe telik, míg megtaláljuk a megfelelő választ versenytársaink 
árainak változására.  

20.  Vállalkozásunkban a piaci szegmentáció során felmerülő lehetőségek 
határozzák meg a termékfejlesztési irányokat.  

21.  Folyamatosan figyelembe vesszük fogyasztóink termékeinkre vonatkozó 
elvárásainak változását.  

22.  Meghatározott időközönként felülvizsgáljuk termékfejlesztési 
tevékenységünket, annak érdekében, hogy meggyőződjünk azok fogyasztói igényekkel 
való egyezőségéről.  

23.  Üzleti elképzeléseinket sokkal inkább a technológiai fejlesztési lehetőségek 
határozzák meg, mint a piackutatás (R).  

24.  A vállalat különböző területeinek vezetői rendszeresen fordítanak időt arra, 
hogy közösen kidolgozzák a megfelelő válaszokat az üzleti környezetben bekövetkező 
változásokra.  

25.  A vállalkozásban előállításra kerülő termékvonalakat a valós piaci igények 
határozzák meg, kevésbé a vállalat belső vélekedése.  

26.  Ha egy jelentős versenytársunk egy intenzív kampányt indítana megcélozva a 
mi vevőkörünket, akkor a megfelelő válaszlépéseket azonnal képesek lennénk 
kidolgozni.  

27.  Vállalkozásunkban a különböző területek vezetőinek tevékenysége 
megfelelően koordinált, összhangban van.  

28.  A vevők panaszai sosem találnak süket fülekre vállalkozásunkban.  
29.  Ha egy nagyszerű marketing tervet sikerül kidolgoznunk, akkor képesek 

vagyunk azt a megszabott határidők szerint teljesíteni.  

30.  Képesek vagyunk gyorsan reagálni, ha változás áll be versenytársunk 
árszerkezetében.  

31.  Ha észrevesszük, hogy vásárlóink elégedetlenek termékünkkel, akkor képesek 
vagyunk gyorsan helyesbítő lépéseket tenni.  

32.  Ha észleljük, hogy vásárlóink szeretnék ha módosítanánk termékünket, akkor 
motiváltak vagyunk ennek érdekében jelentős erőfeszítéseket tenni.  

MKTOR 
Vevőorientáció 

1.      Vállalati céljaink kialakítását a fogyasztói elégedettség elérése motiválja.  
2.      Nyomon követjük a szervezet fogyasztói igények kielégítésének irányába 

történő elkötelezettségét.  
3.      A kompetitív előnyöket kihasználó stratégiánk a fogyasztói igények 

megértésén alapul.  
4.      Üzleti stratégiánk mozgatórugója azon meggyőződésünk, hogy hogyan tudunk 
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nagyobb értéket előállítani vásárlóink számára.  
5.      Gyakran és rendszeresen mérjük a fogyasztói elégedettséget.  
6.      Nagy figyelmet fordítunk az értékesítés utáni szolgáltatásokra.  
7.      A vevőinkről szóló információknak nagy jelentőséget tulajdonítunk a 

vállalaton belül. + 
8.      Rendszeresen gyűjtjük az információkat a vásárlóinkról. + 

Versenytárs-orientáció 
9.      Vállalatunk dolgozói megosztják a vállalaton belül a versenytársak 

stratégiájára vonatkozó információikat.  
10.  A versenytársak minket fenyegető lépéseire megfelelően reagálunk.  
11.  Megfelelően pozícionáljuk magunkat azoknál a fogyasztóknál/fogyasztói 

csoportoknál, ahol rendelkezünk kompetitív előnyel, vagy képesek vagyunk ilyet 
kifejleszteni.   

12.  A versenytársaink tevékenységéről szóló információknak nagy jelentőséget 
tulajdonítunk a vállalaton belül. + 

13.  Rendszeresen gyűjtjük az információkat a versenytársainkról. + 
Funkciók közötti együttműködés 

14.  A vállalat különböző funkcionális területeinek első számú vezetői felkeresik a 
jelenlegi és jövőbeni várható partnereinket.  

15.  A különböző funkcionális területek között megfelelően kommunikáljuk a 
fogyasztóinkkal kapcsolatos sikereket és sikertelenségeket is.  

16.  Minden funkcionális területünk (pl.: marketing, értékesítés, K+F, könyvelés) 
működése a fogyasztói igények lehető leghatékonyabb kielégítésének van alárendelve.  

17.  A vállalat vezetőinek mindegyike tisztában van azzal, hogy ki hogyan tud 
hozzájárulni a termék fogyasztói értékének létrehozásához.  
 

 


