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Földi Katalin

ÉLELMISZERVÁSÁRLÁS NAPI, HETI ÉS HAVI
BOLTVÁLASZTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS

A VÁSÁRLÁSBAN RÉSZTVEVŐK

Bevezetés

A vásárlóknak döntést kell hozniuk arról, hogy milyen gyakran vásárolnak. Azaz rohanó
életünk mindennapjaiban mennyi időt és energiát tudunk a vásárlásra fordítani. Akik a
ritkább napi vásárlás mellett döntenek, azok ezt nagyobb mennyiségű és magasabb kosár-
értékű heti és havi vásárlással egészítik ki. Miután döntöttek a vásárlás gyakoriságáról,
döntést kell hozni a vásárlás helyszínéről (multinacionális vagy hazai kereskedelmi
láncban vagy független kiskereskedelmi egységben). Ezután pedig akár még otthon
döntenek vagy a boltban (impulzusvásárlás), hogy mit (bevásárló lista - repertoárvásárlás)
akarnak megvenni, de a konkrét márkáról vagy a márkahűség alapján vagy a kereskedelmi
egységben hozhatnak vásárlói döntést.

1.) Boltválasztás, napi, heti és havi vásárlás

,A vásárlói magatartás modellje szerint a marketing és környezeti stimulusok, valamint
a vevői jellemzők befolyásoló hatása által hoz a vásárló döntést, melynek keretében
először a terméket és márkát választja ki, és csak ezt követően a kereskedőt. A fogyasztói
magatartás modellje, 7 O-ból, az utolsó, de nem utolsó sorban Outlets (boltok), azaz a Hol
vásárolnak?"1

Ezzel szemben „a vásárlásról való döntési lépéseknél terméktől illetve a vásárlói
magatartástól függően, az üzletválasztás meg is előzheti a termék- és márkaválasztást."2

A vásárlási döntés során többlépcsős döntési folyamat zajlik. „A fogyasztó nemcsak ter-
méket, hanem előtte üzletet is választ s ez befolyásolhatja döntését. Impulzus-vásárlásnál
hirtelen dönt, a „hirtelen lökést" sok tényező kiválthatja."3

„Boltválasztás során az üzlet lehet a vásárlónak megfelelő, bevásárlási vagy speciális.
Az üzletválasztás a vásárlási folyamatban két helyen lehet, megelőzheti vagy követheti a
márkaválasztást. Az üzletválasztásnál két trend alakult ki, a feladatorientált vásárlásnál a
legolcsóbb beszerzési forrást választják, az élményszerű vásárlásnál igényesebb presztizs-
és minőségorientált termék és bolt mellett teszik le a voksukat."4

1 Kotler, Philip: Marketingmenedzsment. Budapest. Műszaki Könyvkiadó, 1998. 208-209. p.
2 Hoffmeister - Tóth Ágnes - Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 142. p.
3 Bauer András - Berács József: Marketing. Budapest. Aula Kiadó, 2002. 80. p.
4 Törőcsik Mária: Kereskedelmi marketing. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998. 53-54. p.
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„A konkrét kiskereskedelmi egység kiválasztásánál szerepet játszhat az imázsa, az
elhelyezkedése, mérete, megközelíthetősége és a kiskereskedelmi hirdetések (akciós kata-
lógusok)."5 „Ezeken kívül üzletválasztási befolyásoló tényező még az üzlet típusa, árszín-
vonala, a kínált áruk, adott üzlet és a fogyasztó jellemzői."6

„Bevásárlással több időt töltenek az emberek, mint korábban. 1999-2000-ben a férfiak
napi 11 percet, a nők pedig napi 20 percet. A férfi vásárlók nagyobb számára kell számítani
a jövőben az élelmiszerek és a napi fogyasztási cikkek területén."'

Függetlenül attól, hogy a vásárlói döntésben megelőzi-e avagy nem a termék/márkavá-
lasztást, de a boltválasztás mindenképpen kiemelkedő fontosságú. A nőknek kiemelt
szerepe van a vásárlások folytatásában, függetlenül attól, hogy ezt azzal magyarázom,
hogy mi nők szeretünk vásárolni, avagy feladatként illetve kötelességként ránk hárul.
Mindenesetre a vásárlás gyakoriságától függ, hogy a boltválasztás vagy a termék- és
márkadöntés csak a gyengébbik nem előjoga, avagy a háztartás több tagjával megosztjuk-
e. A női nemre való asszociálás eredményeként igaz, hogy az utolsó helyen, de a vásárlás
jut az emberek eszébe.

^Italában kétféle vásárlást szoktak végezni a háztartások, egyrészt az éppen aktuálisan
kifogyott termékeket pótolják - ezek a napi vásárlások -, másrészt végeznek ún. nagy
bevásárlásokat. Ez utóbbinál a készleteket hosszabb időre töltik fel. A kétféle vásárlás az
esetek döntő többségében más-más helyen történik. A napi vásárlásnál a kényelmi
szempontok számítanak (elérés kényelme elsősorban) a nagy (heti és havi) bevásárlás
esetén a bolt árszínvonala és választéka játszik döntő szerepet. Nagy bevásárlás esetén
valószínű, hogy több időt szán a vásárlásra, hajlandó nagyobb távolságra is elmenni,
lehetséges, hogy családostól megy és a költségvetési kerete is rugalmasabb."8

„A magyar vásárlók boltválasztását vizsgálva látható, hogy megtörtént a vásárlásoknak
a szétválása, amely Nyugat-Európában már régóta jellemző. Markánsan elkülönülnek
egymástól a napi kis bevásárlások és a kétheti, havi nagybevásárlások."9

„Napjainkban a legtöbb vásárlás ún. „repertoárvásárlás". A vevő mielőtt bemegy a
szupermarketbe már tudja, hogy mit akar vásárolni. Egy listán nem szereplő termék csak
akkor kerül a vevő kosarába, ha megfelelő figyelemfelkeltő jelleggel rendelkezik. Itt
játszanak szerepet a PoS eszközök."10

5 Hoffmeister - Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás. Budapest. Aula Kiadó, 2003. 274-276. p.
6 Törőcsik Mária: Vásárlói magatartás. Budapest. Akadémiai Kiadó, 2006. 191-196. p.
7 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás trendek. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 2003. 74-75. p.
8 Kenései Zsófia: A kiskereskedelem lehetőségei a vásárló bolthüségének megtartásában. Vezetéstudomány, XXXHI. évf. 2.

szám 21. p.
9 Kenései Zsófia: A kiskereskedelem lehetőségei a vásárló bolthűségének megtartásában. Vezetéstudomány, XXXUI. évf. 2.

szám 22. p.
10 Kovács Géczi Judit: Új kereskedelmi prémiummárka-stiatégiák a vevőkért folytatott harcban Nemzetközi marketing 2007.

évf. l.sz. 45. p.
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2.) Szekunder kutatás

,,2005-ben hazánkban a megkérdezettek 56 %-a csak a listájukon szereplő termékeket
vásárolják meg. A megkérdezettek 64 %-a még mindig gyakran és kis mennyiségben vá-
sárol. Szívesebben adnak ki a vásárlók egyszerre kisebb összeget, illetve sok vásárló nem
autóval jár bevásárolni, vagy lakásában nem áll rendelkezésére megfelelő tárolóhely.""

„A hipermarketek és diszkontok számára egyre fontosabb vásárlói célközönséget a 3-4
fős családok jelentik. A hipermarketek vásárlói köre idősödik, míg a diszkontok egyre
nagyobb százalékban szolgálnak ki fiatalabb vásárlókat - ugyanis ezekben az üzletekben
egyre nő a 30-40 éves korosztály szerepe."'2

1. ábra. A vásárlások értékbeli megoszlása a beszerzést intéző személye szerint (%)
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Forrás: Gfk Hungária Shopping Monitor Tanulmánya: Napi bevásárlás továbbra is gyakran vásárolunk kis

mennyiséget 2006. január 5. http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm (letöltési dátum: 2007. augusztus 25.)

„2005.1. félévben a bevásárlások zöme a korábbiakhoz hasonlóan szintén a hét utolsó
napjaira koncentrálódik: az egy hét alatt forgalmazott érték szempontjából továbbra is
kiemelkedő szerepe van a pénteki és a szombati napoknak. Az egyre gyakrabban
csütörtökön induló akciók hatására azonban már a hét utolsó előtti munkanapjának, az
erősödése is megfigyelhető volt. A bevásárlásokban továbbra is a nőké a főszerep: a napi
beszerzések felét a háziasszonyok végezték, a vásárlások közel 1/5-nél azonban a
házastárs is jelen volt."13

11 Gfk Hungária Shopping Monitor Tanulmánya: Napi bevásárlás továbbra is gyakran vásárolunk kis mennyiséget 2006. január
5. http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm (letöltési dátum: 2007. augusztus 25.)

12 Gfk Hungária Kereskedelmi Analízisek tanulmánya: A bevásárlást továbbra is a nők intézik 2005. októberl3.
http://www.gfk.hu/sajtokoz/fV3.htm (letöltési dátum: 2007. augusztus 25.)

13 Gfk Hungária Kereskedelmi Analízisek tanulmánya: A bevásárlást továbbra is a nők intézik 2005. október 13.
http://www.gfl<.hu/sajtokoz/fr3.htm (letöltési dátum: 2007. augusztus 25.)
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„Jó minőségű áru, kedvező áron és nagy választékban - évek óta e három tényező a
legfontosabb a vásárlóknak, amikor arról hoznak döntést, mely üzletben vagy üzlettípus-
ban intézzék élelmiszer-beszerzéseiket. 2006-ban minden egyes vizsgált szempont - így a
fentieken túl az üzlet és környezete, márkás termékek jelenléte, figyelmes és udvarias ki-
szolgálás, készpénzkímélő fizetési mód (bankkártya) elérhetősége, kiszolgálás gyorsasá-
ga, nyújtott szolgáltatások, jól látható árcédulák, tömegközlekedési elérhetőség, környe-
zet, üzlet ismertsége (márkanév), üzlet közelsége, parkoló mérete, hazai termékek jelenléte
- esetében a fontosság „növekedése", vagy maximum „szinten maradása" jellemző."14

1. táblázat Az élelmiszervásárlás során 15 legfontosabbnak tartott tényező 1-5-ig

Szempont

áru frissessége és minősége

árszínvonal

választék

üzlet és környezetének tisztasága

figyelmes és udvarias kiszolgálás

kiszolgálás gyorsasága

jól látható árcédulák

környezet

üzlet közelsége

hazai termékek jelenléte

az üzlet elrendezése/berendezése

nyitva tartás

megszokás, „kedvenc bolt"

márkás terméke jelenléte

készpénzkímélő fizetési mód (bankkártya)

2006

4,8

4,8

4,7

4,6

4,6

4,6

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

4,3

4,1

3,9

3,7

2005

4,8

4,7

4,6

4,6

4,5

4,5

4,5

4,3

4,3

4,2

4,2

4

3,9

3,7

3,1

Eltérés

0

0,1

0,1

0

0,1

0,1

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,6

Forrás: Gfk Hungária Élelmiszervásárlás: a fogyasztók az áru minőségére, árára és a választékra figyelnek
2006. december 14. http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm (letöltési dátum: 2007. augusztus 25.)

Az áru frissesége, minősége, és az üzlet és környezetének tisztasága valamint a jól
látható árcédulák nem veszítettek fontosságukból, addig a többi tényező fontossági
megítélése fokozódott. Legnagyobb mértékben a bankkártyával való fizetési lehetőség,
illetve a nyitva tartás, megszokás és a márkás termékek jelenléte. Ez utóbbi érdekes terület,
hogy csak termelői márkákat avagy kereskedelmi márkákat értenek alatta.

„Az egész országra jellemző jelenség: a vásárlók nem lojálisak egy üzlethez vagy
üzletlánchoz, beszerzéseikhez majdnem minden bolttípust és lehetőséget igénybe
vesznek."15

14 Gfk Hungária Elelmiszervásárlás: a fogyasztók az áru minőségére, árára és a választékra figyelnek 2006. december 14.
http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm (letöltési dátum: 2007. augusztus 25.)

15 Gfk Hungária Tovább terjeszkedik a Lidi 2006. március 3. http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm (letöltési dátum: 2007.
augusztus 25.)
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3.) Primer kutatás

Helyszíni, egyszerű véletlen mintavétellel 200 fő írásbeli megkérdezése történt 2007.
áprilisban és májusban. A minta nem reprezentatív.

A kutatás célja a napi, heti és havi vásárlások esetében a befolyásoló tényezők fontos-
sági sorrendjének összehasonlítása és elemző értékelése. A vásárlás gyakorisága szerinti
eltérés górcső alá vétele. Annak analízise, hogy a gépjárművel nem rendelkező háztartások
számára a tömegközlekedési eszközzel való jó megközelíthetőség, illetve a lakóhelyhez
való közelség fontos döntési szempont-e. Heti és havi vásárlás esetén mely kereskedelmi
egységekben végzik a vásárlást. A napi vásárlást döntően milyen nemű családtag végzi, a
heti és havi vásárlásoknál háztartás hány tagja hozza meg a megvásárolandó termékekről
a döntést. A napi és havi vásárlás kosárértéke hogyan alakul a jövedelem és háztartás
létszáma alapján, azaz milyen módon befolyásolja.

Hipotéziseim:
1.) A napi, heti és havi vásárlásnál a boltválasztást befolyásoló tényezők fontosságában

eltérés van. Az ár kiemelkedő szerepet játszik.
2.) A napi vásárlást elsősorban a nők végzik, a heti és havi vásárlást viszont már a

háztartás több tagja intézi, közösen dönt a megvásárolandó konkrét termékekről.
3.) Havi vásárlás helyszínénél a bolthűség jellemzőbb, mint a heti vásárlásnál.

Az 2. táblázat alapján a megkérdezettek 71,5 %-a nő, ami nem véletlen, mivel a napi
vásárlás elsősorban a gyengébbik nem privilégiuma, és nemcsak a napi fogyasztói
beszerzés. A vásárlás feladatát a női feladatok/teendők közé sorolják. Több mint felük a
18-24 éves korosztályba tartozik, közel egyharmaduk a 25-40 éves korosztályba, majd 10
% 41-50 éves, és alig több mint 5 %-uk ennél idősebb. A családi életciklust tekintve közel
2/3-uk egyedülálló vagy barátja, barátnője van, de még nem alakítottak saját családot,
hanem a szüleikkel és testvéreikkel élnek együtt.

2. táblázat
A minta nem és korosztály szerinti összetétele (fő)

Neme Nő

Férfi

Melyik korosztályba tartozik az alábbiak közül?

18-24
éves

82

23

25-40
éves

44

21

41-50
éves

12

7

51-62
éves

4

4

62
év fölötti

1

2

Összesen

143

57

Forrás: Saját szerkesztés SPSS output alapján

Ők a szüleik által folytatott vásárlási szokásokat veszik át. Az élettársi és házastársi
kapcsolatban élők több mint 1/3-a megkérdezetteknek, ők azok, akiknek ha már gyer-
mekeik vannak, példát mutatnak, illetve a következő generációnak szocializáció révén
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továbbadják a napi, heti és havi vásárlási szokásaikat. A megkérdezettek majdnem 60 %-
a 3 vagy 4 fős, 20 %-uk 2 fős, 12 %-uk 5 fős családban, 5 %-uk egyedül él, töredékük 6
vagy annál több fős családot mondhat magáénak.

A háztartások több mint 2/3-ában nincs sem fiatalkorú, sem nyugdíjas. Ennek ellenére
60 %-ban 1 vagy 2 fő eltartott van, ez adódhat a háztartások 13 %-ában lévő munkanél-
küliekből is illetve a már nagykorú, de még tanulmányokat folytató gyermekekből, és csak
az 1/3-uknál nincs eltartott. A megkérdezettek közel fele 100 és 200 ezer Ft közötti havi
nettó jövedelemmel rendelkező családból származik. Mind a 100 ezer Ft alatti mind a 300
ezer Ft felett a minta 13-13 %-a tartozik, a maradék a 200 és 300 ezer Ft közötti két
kategóriában oszlik meg. Ezt szemlélteti a 2. ábra. A háztartás havi nettó jövedelme és a
lakóhely népességszáma között egyértelmű relációt nem lehet felfedezni a minta alapján, mert
a falvakban vagy kisvárosokban élők nem feltétlenül helyben dolgoznak (esetleg ingáznak),
ezért magasabb munkabérrel rendelkezhetnek, mint azt településük méretéből következtetni
lehet. A helyi gazdasági társaságok jelenléte is együtt járhat magasabb munkabérrel.

2. ábra. A megkérdezettek jövedelem szerinti megoszlása

.

ü 100 ezer Ft alatt

• 100001 Ft és 150 ezer Ft között

G 150001 Ft és 200 ezer Ft között

m 200001 Ft és 250 ezer Ft között

• 250001 és 300 ezer Ft között

II 300 ezer Ft fölött

Forrás: Saját szerkesztés SPSS output alapján

3. ábra. Háztartás havi nettó jövedelmének és a létszámának kapcsolata

B 300 ezer Ft fölött

• 250001 és 300 ezer Ft között

H 200001 Ft és 250 ezer Ft között

ü 150001 Ft és 200 ezer Ft között

• 100001 Ft és 150 ezer Ft között

ü 100 ezer Ft alatt

Forrás: Saját szerkesztés SPSS output alapján
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Addig a háztartás létszáma és jövedelem között egyértelmű a kapcsolat - ezt ábrázolja
a 3. ábra - míg az egyedülállók jövedelme nem haladja meg a 150 ezret. A két fős
háztartásnál már a jövedelmi kategóriák mindegyike jelen van, ugyanis itt több lehetőség
adódik, melynél mindkét fő lehet kereső, illetve 1 kereső és másik nyugdíjas vagy eltartott,
vagy munkanélküli. A 4 fős háztartásnál a legtöbb a 300 ezer Ft feletti jövedelemmel
rendelkezők aránya, ez abból is adódik, hogy a 4 főből a megkérdezettek majdnem 60 %-
ában egy eltartott van, azaz 3 kereset adódik össze. Valamint az 1/4-üknél nincs eltartott,
és csak kevesebb, mint 1/5-üknél van két eltartott, de egy olyan háztartás sincs, ahol
kettőnél több eltartott lenne. Az 5 fős háztartás létszámnál már alacsonyabb a 300 ezer
fölötti jövedelemmel rendelkezők száma. A 6 vagy annál több fős háztartással rendelkezik
7 megkérdezett, mely 150 és 300 ezer Ft fölötti jövedelmi kategóriákban szóródik.

4.) Eredmények
4.1. Napi vásárlás

A megkérdezettek közel 1/3-a minden nap vásárol, addig kicsivel több, mint 1/3-uk csak
heti 3-4 alkalommal, 22 %-uk 5-6 alkalommal és 13 %-uk 1-2 alkalommal. A kosárérték
viszont elég alacsony, közel felük csak 1500 és 3 ezer Ft között vásárol, 1/5-ük 1500 Ft
alatt, és szintén 1/5-ük 3 ezer és 5 ezer Ft között, csupán 10 %-uk vásárol 5 ezer Ft felett.
A napi kosárérték esetében a családlétszám növekedésével nő a kosárérték. A havi nettó
jövedelmi kategóriáknál a legalacsonyabbnál is fellelhető a legmagasabb kosárérték, és a
250 ezer Ft-os jövedelmi szint fölött nem jellemző az 1500 Ft alatti (2 legalacsonyabb)
kosárérték. 5 fő nem válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen nemű végzi általában a napi
vásárlást. 87 %-ban nők végzik a napi vásárlást, csak a maradék 13 %-ban férfiak.

Nemcsak a női válaszadók (90 %-uk), hanem a férfi válaszadók (78 %-uk) is a nőket
jelölték meg a napi vásárlás lebonyolítójaként. Ezt illusztrálja a 4. ábra.

Minden egyes boltválasztási tényezőt 1-től 9-ig kellett értékelni, az 1 a legfontosabbat
jelölte a 9 pedig a legkevésbé fontos értéket. Ez alapján a napi boltválasztást az ár és a
lakóhely közelsége alapján hozzák meg. Bronzérmes a választék szélessége és mélysége.
A tömegközlekedési eszközzel való megközelíthetőség azért érhetett el ilyen rossz
helyezést, mert a napi vásárlást leginkább gyalog vagy kerékpárral bonyolítják, kis
mennyiség, súly és érték miatt is. Mégis szükséges volt ennek a tényezőnek a napi
vásárlásnál való megkérdezés, hogy ugyanazon tényezők szerint a napi, a heti és a havi
boltválasztás relevánsán összehasonlítható legyen. Legkisebb szerepet a munkahelyhez
való közelség és a kereskedelmi márkás termékek léte játszik. Egyéb tényezőt 7-en adtak
meg, mégpedig az alábbiakat: megszokás (2 fő), nyitva tartás, akciók, tisztaság,
kiszolgálás gyorsasága és a régi munkahelyhez való közelség.
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4. ábra. Napi vásárlást folytatók neme

100%"'
8 0 % •

60 % '
40 % '
20 % •

nő
válaszadó neme

IMii
» ' J

1
férfi

A családban milyen nemű
családtag végzi leggyakrabban
a napi bevásárlást? férfi

A családban milyen nemű
családtag végzi leggyakrabban
a napi bevásárlást? n6

Forrás: Saját szerkesztés SPSS output alapján

4.2. Heti vásárlás

A megkérdezettek 54 %-a (108 fő) végez heti nagy bevásárlást. Heti vásárlást a
megkérdezett nők 58 %-a, addig a férfiak 45%-a végez. Minél idősebb korosztályba
tartoznak, annál kevésbé jellemző a heti bevásárlás. A 150 és 200 ezer Ft közötti, valamint
a 250 ezer Ft fölötti jövedelemmel rendelkezők többsége szokott heti vásárlást
bonyolítani. Amíg a 20 és 50 ezer fő közé eső népességszámú lakóhelyen élők fele vásárol
hetente, addig az 50 ezer fő fölötti lakosságszámú településeken élők egyértelműen
vásárolnak hetente. A 71 %-uk esetében párosán döntenek a termékről, 14-14 %-ban
egyedül vagy a háztartásból 3-4 fő dönt, és csak 1 esetben 5-en vagy annál többen. A
megkérdezettek majdnem fele szombaton, harmada pénteken, 11 % vasárnap, 3 %
csütörtökön, és a többiek hétfőn, szabadnapon, vagy amikor ráérnek válaszlehetőséget
jelölték meg a heti vásárlás napjául. A heti vásárlás helyszínéül több válaszlehetőséget is
megjelölhettek, maximum 3-at kértem megjelölni, de 3 fő 4-et jelölt meg. Összesen 280
megjelölésből 5 egyéb, melyből 3 Spar, 1 kisbolt és 1 piac. Tesco 63, Cora 43, Interspar
25, Lidi 32, Penny Markét 30 és a Plusz 20 jelölést kapott. A Profit, Reált, Metrót és
Auchant kevesebb, mint 10-10-en említették. Majdnem 80 %-a a heti vásárlóknak 2-nél
több kereskedelmi egységet jelölt meg. Ennek alapján két nagy csoport különíthető el heti
vásárlásnál, az egyik a hipermarketek közül választ, addig a másik a diszkontokat részesíti
előnyben. A heti vásárlásnál a boltválasztási tényezők első helyét megőrizte az ár, viszont
az ezüstérmes lakóhely közelsége itt már csak 4. helyet érhetett el, mert a választék
szélesség és mélysége átvette a második helyet. A termékek minősége pedig elfoglalta a
bronzérmes helyet. A kereskedelmi márkás termékek léte az utolsó helyről eggyel előbbre
lépett, és a munkahely közelsége lett az utolsó. A másik három tényező sorrendje ugyanaz
a napi és a heti vásárlásnál, csak a termék minőségének fontossága vett fel kedvezőbb
értéket. Az egyéb tényezőt 3-an adtak meg, ezek az alábbiak, tisztaság, akciók és más
üzletek közelsége. Ez utóbbi felveti a telephely választás kérdését, hogy mennyire érdemes
egymáshoz közel települniük. Jó-e a versenytárs a szomszédban, illetve ha valamit nem
kap meg az egyikben, akkor legalább a távolság nem akadályozza meg, hogy elmenjen a
másikba, és ott vásárolja meg a keresett termék(ek)et.
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4.3. Havi vásárlás

Ugyanúgy 108 fő (54 %) vásárol havonta a megkérdezettek közül. Hiába egyezik meg
ez a szám a heti vásárlókéval, ezek a megkérdezettek nem teljes egészében ugyanazok. Ezt
ábrázolja az alábbi 3. táblázat.

3. táblázat: Havi és heti vásárlás relációja (fő)

Heti
vásárlás

Igen

Nem

Összesen

Havi vásárlás

Igen

58

50

108

Nem

50

42

92

Összesen

108

92

200

Forrás: Saját szerkesztés SPSS output alapján

A megkérdezettek 29 %-a heti és havi nagy bevásárlásokat is bonyolít. 21 %-uk sem heti
sem havi vásárlást nem bonyolít, csak napi vásárlást. így a kérdőív első kérdésénél, hogy
milyen gyakran vásárol, azok között, akik minden nap vásárolnak (30 % =60 fő), vannak
olyanok, akik vagy heti vagy havi nagy bevásárlást is folytatnak. 50 fő csak havonta
vásárol, de hetente nem és vica versa. A megkérdezett nők közel 60 %-a vásárol havonta,
addig a férfiaknak alig több mint 40 %-a. A 18-24 éves korosztályban szinte egyensúly
van, hogy szoktak-e havi nagy bevásárlást folytatni, avagy nem, addig az e fölötti
korosztályban a havi vásárlók túlsúlya jellemző. Kivéve a 62 év felettiek, akik abszolút
nem folytatnak havi vásárlást (3 fő). Ez a létszám olyan csekély, hogy ebből nem vonható
le az a következtetés, hogy a nyugdíjasok, nem végeznek havi nagy bevásárlást, bár az ő
idejükből jobban kitelik a gyakoribb vásárlás.

Jövedelem szempontjából a 150 ezres határ a vízválasztó, e fölött jellemző a havi
vásárlás, ez alatt pedig nem. A lakóhely népességszámát illetően a havi vásárlók
dominanciája a jellemző, kivéve az 50 és 100 ezer fő közötti kategóriában, ahol egyensúly
van, illetve a 200 ezer fő fölött, ahol a vásárlók - nem vásárlók megoszlása 45 % - 55 %.
A havi vásárlásban résztvevők számára vonatkozóan 3 ilyen típusú vásárlást folytató nem
válaszolt. A 105 főből kevesebb, mint egy tizedük egyedül intézi, 56 %-uk párosán, és alig
több mint 1/3-uk a háztartásból 3-4 fővel bonyolítja a havi vásárlást. A heti vásárlást
végzők számával összehasonlítva 20 %-kal megnőtt a 3-4 fővel vásárlók aránya, az
egyedülállók és a párosán vásárlók hátrányára. A vásárlók és a család létszámának
kapcsolatát a 4. táblázat illusztrálja. A havi kosárérték nagyság a család létszámának
emelkedésével nő, és a havi nettó jövedelem nagyságának növekedése is növeli a
kosárértéket. A 250 ezer Ft feletti jövedelmi kategóriákban csak a 15-25 ezer közötti és a
25 ezer Ft feletti kosárérték található meg. A vásárlás helyszínéül 209-et jelöltek meg,
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második helyszínt kevesebb, mint 60 %-uk, és harmadik helyszínt kevesebb, mint 1/3 -uk
adott meg. Ez és a heti vásárlási helyszínek megjelölése alapján, a heti vásárlást 2-3
kereskedelmi láncban, addig a havi vásárlást 1-2 helyen, az átlag alapján 2 láncban
bonyolítják. Itt viszont abszolút hipermarket túlsúly szerepel az összes többi vásárlási
helyszín kárára. A Tesco 71, Cora 49, Metró 23, Interspar 18 voksot kapott.

4. táblázat Család létszám és havi vásárlást végzők kapcsolata

Havi
vásárláskor
hány fő vesz
részt benne?

lfő

2 fő

3-4 fő

Összesen

Hány fős a családja?

lfő

2

0

0

2

2 fő

6

14

0

20

3 fő

0

18

7

25

4 fő

2

18

22

42

5 fő

0

9

5

14

6 vagy
több

0

1

1

2

Összesen

10

59

36

105

Forrás: Saját szerkesztés SPSS output alapján

A Metró nagykereskedelmi egység, amely fogyasztók számára is értékesít. Az egyéb
lehetőségnél dominánsan a Penny Markét, Lidi és Plusz diszkontok kerültek megjelölésre,
4-en pedig független kiskereskedelmi egységet választottak.

A heti és havi vásárlás boltválasztását befolyásoló tényezők fontossági értékei hasonló-
an alakultak. Viszont a napi és heti vásárlás, valamint a napi és havi vásárlást befolyásoló
tényezők különbségeit egyértelműen szemlélteti az 5. ábra. Az ár első helye nem változik,
de egyre fontosabb, ahogyan haladunk a vásárlási gyakoriságban a ritkább vásárlások
irányába, a választék szélességének és mélységének fontossági értéke hasonló tendenciát
mutat, ugyanúgy, mint a megvásárolt termékek minősége. A kereskedelmi márkás termé-
kek léte szinte azonos mértékben fontos a heti és a havi vásárlásnál, és fontosabb, mint a
napi vásárlásnál. Viszont ezzel ellentétesen mozog a lakóhely közelsége, a munkahely
közelsége és az eladók közvetlensége. A tömegközlekedési eszközzel való megközelíthe-
tőség meglepő módon hajszálnyival fontosabb a napi vásárlásnál, mint a havi vásárlásnál,
és a heti vásárlásnál érte el legnagyobb értékét, azaz, amikor legkevésbé fontos. Egyéb
tényezőt ketten jelöltek meg (akciók, nyitva tartás).
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5. ábra. Napi, heti és havi vásárlás boltválasztását befolyásoló tényezők

Napi vásárlás Heti vásárlás Havi vásárlás

o A r

• Választék
szélessége.

közelsége

Q Munkahely
közelsége

• Megközelfthetőség
tömegközlekedési eszközzel

te Eladók
közvetlensége

• Termék
minősége

U Kereskedelmi
márkás termék

Forrás: Saját szerkesztés SPSS output alapján

5.) Következtetések, javaslatok

Az első hipotézisem részben igaznak bizonyult, ugyanis a napi boltválasztási tényezők
fontossági sorrendje eltér mind a heti, mind a havi boltválasztási tényezők fontossági
sorrendjétől. Viszont a heti és havi boltválasztási tényezők fontossága már nagyon
hasonló, ha a konkrét értékek nem is egyeznek meg hajszálnyira. Az ár valóban fontos
szerepet játszik, de a havi vásárlásnál a választék szélessége és mélysége valamint a
termékek minősége is nagyon fontos szemponttá lép elő. így a hipermarketek egyre inkább
élesedő versenyhelyzetében ezekre helyezném a hangsúlyt a helyükben, és ezen a területen
igyekeznék átmenetileg fenntartható versenyelőnyre szert tenni. A választékot alkotó
termékeknél a versenytárssal szemben ilyen versenyelőny lehet, a kereskedelmi lánc saját
kereskedelmi márkás terméke, melynél a minőségre kiemelt figyelmet kell fordítani.

A második hipotézisem teljesen beigazolódott. A napi vásárlás egyértelműen női feladat,
viszont a heti vásárlásnál már a közös vásárlás a jellemző, és a havi vásárlásnál is ennek
túlsúlya domináns, melynél már a 3-4 fős vásárlás is jelentős hányadot képvisel.

Ha egyáltalán lehet beszélni abban az esetben bolthűségről, amikor a hűség nem egy,
hanem több (jelen esetben 2—3) kereskedelmi egységre irányul, akkor a havi vásárlásnál az
üzletek iránti hűség jellemzőbb. Ilyen megkötések mellett a harmadik hipotézisem
helytálló. Havi vásárlás helyszínéül átlagosan 2 kereskedelmi lánc egységét adták meg,
míg a heti vásárlásnál ez az érték átlagosan 2,8. Ez alapján úgy gondolom, hogy havi
vásárlásnál a helyettesíthetőség mértéke alacsonyabb.
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Összefoglalás

Az élelmiszer az alapvető emberi szükségletünk, az éhségünk kielégítését szolgálja. A
vásárlás gyakoriságától függően különböző tényezők más-más fontossági szerepet
játszanak abban, hogy melyik kereskedelmi egységben bonyolítjuk le az élelmiszer
beszerzését. A napi vásárlás még mindig döntően női primátus. Míg a heti vásárlások
hipermarketekben és diszkontokban, addig a havi vásárlások szinte csak hipermarketekben
realizálódnak. A nagy bevásárlásaink többnyire bizonyos napokra koncentrálódnak, és a
család több tagjával együtt hozzák meg az eladóhelyi döntéseket akár a konkrét termékről
akár annak márkájáról legyen szó.
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