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BEVEZETÉS 

 
A globalizáció, mint gazdasági folyamat egyre erősebben érezteti hatását életünk 

minden területén. Lassan, de folyamatosan alakítja át értékrendünket, viselkedésünket, 

ezen belül fogyasztói magatartásunkat is. Legerősebben a fiatal korosztályra tud hatni, 

hiszen ők még abban az életkorban vannak, amikor a környezet hatásai erős befolyással 

lehetnek szokásaik alakításában.  

A globálisan érvényesülő trendek mellett ugyanakkor nyilvánvaló a közvetlen környezet 

szocializáló hatása is.  De vajon melyik alakító tényező képes nagyobb hatást 

gyakorolni? A fogyasztókra vonatkozó elemzések szerint az új évezred fogyasztói 

arculatát meghatározó egyik fő hatás, hogy mindenki valamilyen kisebbséghez tartozik 

(Waldrop, 1990.), ami marketinges értelemben az egyéni kezelésmód felértékelődését, a 

szegmensek fontosságának fokozódását jelenti. A nyereséges működés egyik feltételévé 

vált a kisebb fogyasztói csoportok igényeihez való közeledés. Különösen érvényes ez 

gazdasági válságok idején, amikor a marketingvezetők egyik lehetősége az innováció 

alkalmazása a fogyasztók vizsgálatában, ennek eredményeként a pontosabb 

fogyasztóismeret jobb pozícionálást tesz lehetővé (Bauer, 2008). Hasonlóan vélekedik 

Coimbatore Prahalad és Mayuram Krishnan is, akik úgy vélik, hogy az innováció célja a 

személyes, saját tapasztalat szerzése kell, hogy legyen, a versenyképesség 

megőrzéséhez, növeléséhez a fogyasztókat egyéni élményhez kell juttatni (Prahalad -

Krishnan, 2008). 

A fogyasztói értékeknek, azok termékekhez fűződő kapcsolatának ismerete hatásosabb 

marketingakciók tervezését teszi lehetővé, mivel az értékek a fogyasztók alapvető 

szükségleteinek és céljainak képviselői (Olson in: Hofmeister-Tóth, 2003:33). Olyan 

terméket kínálhatunk a fogyasztóknak, amely elégedetté teszi őket, amely hozzásegíti az 

egyént ahhoz az életvitelhez, amire vágyik. A termék mellett a kommunikációt is az 

adott kultúra sajátosságaira építve lehet kialakítani, így jobban felkelti a címzettek 

figyelmét, meggyőzőbb, és hatékonyabban ösztönzi vásárlásra őket. 

A fogyasztói magatartást meghatározó értékeket közvetíthetik a hagyományok és a 

kultúra társadalmi örökségek is. Ilyen értelemben elkülöníthetők fogyasztói rétegek, 

amelyek viselkedését az őket körülvevő társadalmi, gazdasági, politikai környezeten 

kívül a csak  az adott rétegre jellemző kulturális hatások is befolyásolják.  
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Dolgozatomban a piac részekre bontásának, a fogyasztói csoportok, szegmensek 

kialakításának egy Magyarországon még kevésbé ismert, ám más országokban már 

gyakran alkalmazott megközelítési módjával, az etnikai marketinggel foglalkozom. 

Hazánkban jól elkülönülő kisebbséget alkotnak az egyes nemzetiségek, akik 

hagyományaikban, szokásaikban még őrzik őseik kultúráját. Ezzel együtt az idők 

folyamán Magyarország vált a hazájukká. A 12 elismert nemzeti és 1 etnikai kisebbség 

közül átfogó elemzés csak a romákról készült (Törőcsik, 2002-2004 és Törőcsik, 2003) 

Vizsgálódásaim tárgyául ezért a második legnagyobb létszámú kisebbséget, a 

magyarországi németeket választottam (KSH 2001). Őket úgy lehet jellemezni, hogy 

felvállalják etnikai csoporttagságukat, ugyanakkor magyar állampolgárként azonosulnak 

a magyar nemzettel. Kutatásom során megvizsgáltam, milyen hatással van ez a 

kettősség a német nemzetiséghez tartozó fogyasztók vásárlási, fogyasztási szokásaira. 

Vizsgálódásaim során nem volt célom, hogy részletes etnográfiai ismertetést írjak a 

német nemzetiségről, jellemzőiket csak a kutatás és az eredmények jobb megértéséhez 

szükséges mértékben ismertetem. Kutatásom nem termék- vagy márkafüggő, mind a 

kvalitatív, mind a kvantitatív része az etnikai marketing megalapozásához szükéges 

etnikai identitást és az általános fogyasztási szokásokat hivatott tanulmányozni.  

Írásomban szándékosan eltekintettem két csoport vizsgálatától. Elsőként az osztrák-

magyar határ mentén élő német közösségeket említeném. Ezen csoport mindennapi 

életét, ezen belül fogyasztási szokásaikat nagymértékben befolyásolja az osztrák 

lakosság közelsége, valamint az országos átlagtól eltérő jövedelmi viszonyok (KSH, 

2008) Szintén nem képezte vizsgálatom tárgyát a Magyarországon működő vállalatok 

német nemzetiségű munkavállalóinak, és a magyarországi ingatlanokat vásárló, 

betelepülő német állampolgároknak a vizsgálata. Egyrészt az etnikai kisebbség 

definíciója szerint ők nem tartoznak bele a vizsgálandók körébe, másrészt az ő 

magatartásukat számos egyéb tényező is befolyásolja, amelyek akár önálló kutatási 

témát és önálló értekezést is jelenthetnének.  

Dolgozatom első részében bemutatom a szegmentálás fontosságát, típusait és 

lehetőségeit, majd külön kitérek a kultúra, illetve az etnikai származás alapján történő 

piacszegmentálásra. Az elmélet e részének alátámasztásaként néhány gyakorlati példán 

keresztül is bemutatom az etnikai marketing eddigi alkalmazását, annak sikereit. Ezután 

az etnikai marketingben alkalmazandó kutatási módszereket foglalom össze, majd 
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röviden kitérek a magyarországi német nemzeti kisebbség helyzetének, jellemzőinek 

ismertetésére.  

Az elméleti összefoglalás után a kvalitatív primer előkészítő vizsgálatomat és annak 

eredményeit mutatom be. A mélyinterjúk eredményei segítettek azon területek 

kiválasztásában, amelyeket fontosnak tartottam a kutatás kérdőíves fázisaiban 

megvizsgálni.  

Az irodalom és a mélyinterjúk segítségével hipotéziseket állítottam fel, amelyeknek 

teszteléséhez kérdőíves megkérdezést alkalmaztam. A kérdőíves megkérdezés alapjául a 

Jean S. Phinney által kifejlesztett Multigroup Ethnic Identity Measure módszer szolgált 

(Phinney, 1992). Az általa kifejlesztett etnikai identitásmérő-skála magyarországi 

alkalmazhatóságának vizsgálata mellett kutatásomban vizsgálom a skála és a fogyasztói 

magatartás közötti lehetséges kapcsolatokat is. 2008 őszén - 2009 tavaszán összesen 

550 kérdőívet juttattam el a megkérdezendő személyekhez. A vizsgálat e részében a 

következő kérdésekre kerestem a választ. Mivel és hogyan jellemezhető a 

magyarországi németek etnikai identitása? Milyen értékkészlettel rendelkeznek a német 

nemzetiségűek, és találhatók-e eltérések a magyarok értékkészletéhez képest? A 

márkapreferencia tükröz-e német-orientációt? A földrajzilag eltérő helyen élő német 

közösségek között találunk-e eltéréseket az identitásban? Milyen szerepet játszik az 

etnikai identitás a fogyasztásban? Kutatásaim alapján a kérdésekre adható válaszokat 

részletesen tárgyalom a dolgozatomban. 

Végül összefoglalom az eredményeim gyakorlati hasznosítási lehetőségeit, bemutatom a 

kutatás korlátait és lehetséges jövőbeli kiterjesztésének módjait. 
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I. A MARKETING LEHETŐSÉGEI MULTIKULTURÁLIS 

KÖRNYEZETBEN 

 
Disszertációm első nagy részében összefoglalom és értékelem azokat az irodalmakat, 

amelyek munkámban segítettek és elvezettettek empirikus kutatásaimhoz. Mivel a 

dolgozat célja, hogy egy hazánkban új piacszegmentálási és fogyasztó-megközelítési 

módszer alapjait megteremtse,az elméleti fejezetekben a piacszegmentálás, a kultúra 

és az etnikai identitás marketinggel való kapcsolatát vizsgáltam. Kitértem az 

alkalmazható kutatási módszerekre, a fejezet végén pedig jellemeztem a vizsgálatom 

célcsoportjául választott magyarországi német nemzetiséget.  

 
1. A PIAC SZEGMENTÁLÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS 

LEHETSÉGES MÓDJAI 

 

A modern közgazdaságtanban a fogyasztó definíciója, szerepének megítélése, 

magatartásának vizsgálata folyamatosan változik. Adam Smith tudományt megalapozó 

gondolatai óta sok minden változott, és a változások újfajta közelítésmódokat 

követelnek, kényszerítenek ki a kutatóktól. Smith idejében még a szabad piaci 

verseny, a szabad kapitalizmus fogyasztóját, a homo merkantilis-t (Nitsch, 1990: 16) 

próbálták jellemezni, majd a neoklasszikus közgazdászok a fogyasztás  környezetét 

kezdték tanulmányozni. Ez azonban még mindig nem jelentette a fogyasztói 

viselkedés tanulmányozását. A gazdasági jelenségek modellezhetősége volt a cél, 

melyhez matematikai, fizikai módszereket, analógiákat vettek igénybe (Mirovski, 

1984) Ezeknek köszönhetően jött létre a homo oeconomicus, a haszonmaximumra 

törekvő, racionális alapokon döntést hozó, érzelmi, etikai (Etzioni, 1992:59) és 

kulturális befolyásoló hatásoktól mentes (Boulding, 1969:66) vásárló ember modellje. 

Ezt az emberképet sokszor érték támadások, mivel bizonyos típusú fogyasztásokat 

nem képes magyarázni. Átformálásának, átformálódásának kezdeteit alapvetően 

Thorstein Veblen munkáihoz köthetjük. Ahogy Paul Samuelson és William Nordhaus 

is utalnak rá „Közgazdaságtan” című művükben, a presztízsfogyasztás kategóriáját, 

amely racionális érvekkel nem interpretálható, Veblen vezette be „A dologtalan 

osztály” (The Theory of the Leisure Class, 1899) című művében (Samuelson -

Nordhaus, 2000:163). Veblen fő művében (Veblen, 1899, 1975.) az ember gazdasági 

viselkedését elemezve arra a következtetésre jut, hogy a fogyasztást elsősorban – vagy 
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egyáltalán – nem a racionalitás, hanem azok a társadalmi normák alakítják, amelyek 

meghatározzák az egyéni cselekvéseket, és ennek köszönhetően az egyén többnyire a 

saját vagy az elérni kívánt társadalmi osztály fogyasztási szokásainak, normáinak 

megfelelően cselekszik. Ha pedig egy társadalmi osztály elérése a cél, ami 

nyilvánvalóan nem csak egy egyén, hanem többek célja is lehet, akkor Veblen 

elképzelései tekinthetőek a XX. századi szegmentációs elméletek korai alapjainak. 

 

1.1. A SZEGMENTÁLÁS HELYE A MARKETINGBEN 

A növekvő piaci verseny rákényszeríti a vállalatokat, hogy egyre jobban megértsék 

fogyasztóikat. A viselkedésük és igényeik jobb megértése az ügyfelek jobb 

kiszolgálásához vezet, és végső soron a vállalat hasznát növeli. A jobb megértésre és 

kiszolgálásra törekvés kezdeti lépése a fogyasztók szegmentálása, vagyis homogén 

fogyasztói csoportok megalkotása.  

„Aki nem szegmentumokban gondolkodik, az egyáltalán nem gondolkodik.” Theodore 

Levitt e kijelentése meglehetősen pontosan jellemzi a piaci körülmények között a 

vállalatoktól elvárt hozzáállást (Levitt, 1983:128 in: Bauer – Berács - Kenesei, 2007: 

76). Marketing szempontjából a vállalat számára a piac folyamatosan változó 

értékesítési lehetőségeket jelent. Egyaránt magában foglalja a a piaci szereplőket, 

eladókat, vevőket, fogyasztókat és a közöttük fennálló kapcsolatokat (Bauer – Berács -

Kenesei, 2007: 79.) A nagy egész a könnyebb kezelhetőség érdekében részekre 

osztható. A piac egyedi keresleti sajátosságokat mutató csoportjait szegmentumnak, a 

piac megismerését célzó és azt homogén – a marketingakciók gazdaságos végrehajtását 

lehetővé tevő – részekre osztó eljárást szegmentációnak nevezzük (Bauer – Berács -

Kenesei, 2007:85 és Józsa – Piskóti – Rekettye - Veres, 2005:123). Ez a tevékenység 

szinte egyidős a marketing elméletének megjelenésével, de az idők folyamán jelentős 

átalakuláson, fejlődésen ment keresztül. 

1.1.1. A PIACSZEGMENTÁLÁS TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE 

A különböző irodalmak egymáshoz hasonlóan írnak a szegmentációs elméletekről. 

Valamennyiben megtalálhatjuk, hogy első lépésként részekre kell bontani a piacot, 

aztán célpiacot választani, végül a terméket pozícionálni (csak néhány irodalom: Kotler 

1997; Bauer – Berács - Kenesei, 2007; Józsa – Piskóti – Rekettye -Veres, 2005; Lamb 
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et al, 1992; Hisrich, 2000) Az elmélet fejlődése során azonban különböző időszakokat 

különböztethetünk meg. Kaisa Snellman négy nagy fejlődési korszakot különít el 

(Snellman, 2000) 

 

1. a szegmentáció elméletének megalapozása 

A piac részekre bontásának koncepciója az 1950-es években jelent meg és 

gyorsan az érdeklődés középpontjába került. Az elmélet szülőatyja Wendell Smith, 

aki 1956-ban mutatta be teóriáját (Smith, 1956). Ez volt az első olyan eset, amikor 

a piac részekre bontását piacszegmentálásnak nevezték. A gondolat alapvetően a 

30-as évektől bekövetkező változások hatására született, amikor a technológia 

lehetővé tette a termékek változatos körének előállítását, a kereskedelmi struktúra 

változott, és előtérbe került az önkiszolgálás, valamint a verseny erőteljesebbé vált. 

Felvetődött, hogy minden vállalat piaca végső soron egyedi, és aki nem próbál meg 

különbözni a versenytársaktól, az nem lesz hosszú életű a piacon („Be different or 

die!” Alderson, 1957:101 in: Józsa – Piskóti – Rekettye - Veres, 2005:123) 

2. az elmélet fejlődésének időszaka 

Az 1950-es évek közepétől a 70-es évek végéig tartó időszak. Különösen a 60-as 

években vált jellemzővé a vásárlói magatartás vizsgálata, amely szoros kapcsolatban 

áll a piacszegmentációval. Az elméletek a szigorúan vett mikroökonómiától 

elindultak a szociológia és a pszichológia alkalmazásának irányába, áthatva a 

motivációkutatások szellemével. Erre az időszakra jellemző, hogy különböző 

szegmentációs kritériumokat vizsgáltak, és próbálták bizonyítani a vásárlói 

viselkedés kapcsolatát a vásárló személy, illetve a termék jellemzőivel.  

3. az elmélet nyugalmi időszaka 

A 80-as évek körül úgy tűnt, a kutatók elvesztették érdeklődésüket a 

szegmentáció-kutatás iránt. Nem mutattak be új ismérveket, és a régiek közül sem 

próbálták egyik vagy másik magyarázóerejét bizonyítani. Ennek lehetséges oka, 

hogy a piaci körülmények változásának eredményeként a piaci verseny más 

dimenzióba helyeződött (Szűcs, 2008). 

4. az elmélet újbóli felértékelődése 

A 90-es évek során szemtanúi lehettünk új közelítésmódok megjelenésének. 

Nem csak új, lehetséges szegmentációs ismérvekkel találkozhatunk, hanem a 

szegmentációs tevékenység feladata is átfogalmazódik. Ennek oka abban 

keresendő, hogy a 90-es évek vége felé rájöttek a kutatók, hogy a tömegtermelés és 
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a tömeges értékesítés időszaka lejárt (Lampel - Minzberg, 1996), valamint 

hangsúlyosabbá váltak a szolgáltatások, és a szegmentáció-kutatók új generációja 

elsősorban a szolgáltatással foglalkozók közül került ki (pl. Storbacka, 1994; Berry, 

1998; Elliot - Glynn, 1998). 

 

A piacszegmentálás elméletének jelenlegi időszakát alapvetően 3 jellemzővel tudjuk 

leírni: 

- a hangsúly  a potenciális fogyasztók szegmentálásáról a meglévő fogyasztók 

szegmentálására helyeződött át,  

- a fogyasztó személyes jellemzői helyett a fogyasztókkal meglévő kapcsolatok 

szegmentálását javasolják; valamint  

- az utóbbi időben felismerték, hogy a nagy piaci szegmens önmagában nem 

garantálja a sikert, a kis piaci szegmens, akár az egyetlen fogyasztóból álló 

szegmens is lehet vonzó és  sikerhez vezethet (Snellman, 2000).  

 

1.1.2. SZEGMENTÁLÁS, MINT STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉG 

Bármelyik elméleti megközelítést is alkalmazzuk, szegmentálni minden esetben úgy 

érdemes, hogy a szegmensek közötti eltérés a lehető legnagyobb legyen, míg az egyes 

szegmensbe eső fogyasztók a lehető legnagyobb mértékben hasonlítsanak egymásra. A 

szegmentálás igen nagy jelentőségű, mondhatjuk alapvető fontosságú a vállalatok piaci 

tevékenysége szempontjából, ezért érdemes stratégia szemlélettel közelíteni hozzá. 

Eszerint a marketing egy olyan tevékenység, amely különböző információkra építve 

tervez, megvalósít és értékel. A tervezési fázisban jön létre a marketingterv, ami 

magában foglalja a piacszegmentációt is. Tulajdonképpen ez az elem, amely a 

piackutatással összegyűjtött információk és a marketingprogramok közötti kapcsolatot 

megteremti. Célja, hogy a vállalati adottságok alapján meghatározza, mely fogyasztói 

csoportokra érdemes a vállalatnak fókuszálnia (Józsa, 2000). A szegmentálás lesz a 

marketingtevékenység alapja, mivel a kialakított fogyasztói csoportok, majd az ezek 

közül kiválasztott célpiacok jellemzőinek, elvárásainak ismeretében fogjuk tudni elérni, 

hogy az értékesítésre kínált terméket megfelelő áron, megfelelő értékesítési csatornán 

keresztül és megfelelő kommunikációs tevékenységgel támogatva tudjuk kínálni. A 

szegmentáció kiemelt fontossága miatt felrajzolható a marketing stratégiai 
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megközelítése olyan formában is, hogy a piacszegmentálás képezze a központi elemet 

(1. ábra). A piacszegmentálás megvalósításához és a marketingterv, -program 

kialakításához a piackutatás és elemzés szolgáltat részletes és aktuális információkat. A 

vállalat csak és kizárólag a releváns fogyasztói csoportok meghatározása után kezdhet a 

marketingprogramok tervezésébe és megvalósításába (Deli, 2001). 

1. ábra: A piacszegmentálás, mint a stratégiai marketing központi eleme 

 
 

 

 

Forrás: Deli, 2001. 

2. ábra: A piacszegmentálás folyamata 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés, Deli, 2001. és Szűcs, 2008. alapján 
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A piacszegmentálás maga is egy összetett folyamat (2. ábra). A piac szegmentálása a 

piac részletes elemzésével, a piac azon szintjének kijelölésével kezdődik, amelyen a 

szegmentálást elvégzi a vállalat. Fontos a piac szintjének meghatározása, mivel hibát 

követünk el akkor is, ha túl szűken, és akkor is, ha túl tágan definiáljuk azt. Ha túl 

szűkre szabjuk a kijelölést, sok szükséges tényezőt hagyunk esetleg figyelmen kívül, 

aminek eredményeként nem reális feltételeket határozunk meg a tevékenységünk 

számára. Ha túl tágan definiáljuk a piacunkat, akkor sok, az eredmények szempontjából 

lényegtelen információ is begyűjtésre és értékelésre kerül, amivel rontjuk a vállalat 

költséghatékonyságát.  

A következő elem, amit figyelembe kell venni, a vállalat jellemzői. Mindenre kiterjedő, 

részletes tanulmányt kell készíteni a vállalat által követett politikáról, célkitűzéseiről 

valamint lehetőségeiről.  A vállalat jelenét és jövőbeli terveit szükségszerű ismerni 

ahhoz, hogy olyan szegmentációs módszert válasszunk, amelynek alkalmazására a 

vállalat képes. Szükséges ez ahhoz is, hogy olyan fogyasztói csoportokat alakítsunk ki 

számára a szegmentáció során, amelyekből a vállalati céloknak, az arculatnak, a 

fogyasztók felé közvetített képnek, egyszóval a vállalati imázsnak megfelelő 

célcsoportot ki tudjuk majd választani számára (Józsa, 2000; Deli, 2001). 

A piacszegmentálás azonban csak akkor lesz megfelelően hatékony és eredményes 

tevékenység, ha az egymástól elkülöníthető fogyasztói csoportokat a megfelelő 

dimenziók mentén hozzuk létre. Ehhez szükséges a fogyasztók jellemzőinek, a 

szegmentáláshoz felhasználásra kerülő változóknak az azonosítása, melyet a 2. ábrán ki 

is emeltem, mivel dolgozatom e tevékenységhez kíván egy lehetséges megoldást 

nyújtani.  A következő fejezetben ismertetem az alkalmazható szegmentációs 

kritériumokat.  

1.2. SZEGMENTÁCIÓS ISMÉRVEK  

1.2.1. SZEGMENTÁCIÓS ISMÉRVEK VÁLTOZÁSA 

A szegmentációs kutatások eredményeinek tükrében folyamatosan változtak azok a 

kritériumok, ismérvek, amelyek alapján a kutatók érdemesnek tartották elvégezni a piac 

részekre bontását. Az 1. táblázat összefoglalóan mutatja a szegmentáció-kutatás egyes 

időszakaiban jellemző szegmentációs ismérveket. 
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A kezdeti időszakban a legegyszerűbb piacválasztási megoldást alkalmazták: a 

kereskedő azoknak a vásárlóknak tudott értékesíteni, akik földrajzi szempontból 

elérhető távolságban voltak. Ennek az időszaknak a szállítás és a kereskedelmi 

rendszerek fejlődése vetett véget. A piacszegmentálás irodalmának korai időszakában 

alapvetően csak a földrajzi szempontú szegmentálással találkozhatunk. Kiemelkedő 

Jean Namias (1959) tanulmánya, aki a városi és kistelepülési lakosok tartós háztartási 

javak vásárlásában megmutatkozó különbségeit vizsgálta. 

1. táblázat: Szegmentációs ismérvek az elmélet fejlődésének egyes időszakaiban 

 Alkalmazott/javasolt 

szegmentációs ismérvek 

Kutatók 

Az elmélet megalapozása 

1930-1950 

földrajzi ismérvek Namias (1959) 

Az elmélet fejlődése 

1950-es évek-1970-es évek 

demográfiai ismérvek - Friend és  Kravis (1957) 

- Munn (1960) 

- Barnett (1969) 

- Martineau(1958) 

- Bieda és Kassarjian 

(1969) 

 termék alapján történő 

szegmentálás 

- Levitt (1960) 

- Kuehn és Day (1962 

- Yankelovich (1964) 

- Sissors (1966) 

- Haley (1968) 

viselkedéstani 

szegmentálás 

- Twedt (1964) 

- Wells (1961) 

- Cunningham és Crissy 

(1972) 

pszichográfiai ismérvek - Evans, Koponen, 

Westfall (1959-62) 

- Lessig és Tollefson 

(1971) 

- Wells és Tigert (1971) 

- Plummer (1971) 

- Farnsworth Riche 

(1978) 

Az elmélet nyugalmi időszaka 

1980-as évek 

az összes eddig vizsgált ismérv - 

Az elmélet újbóli 

felértékelődése 

1990- 

lojalitás, vevőérték és kapcsolat 

alapján történő szegmentálás 

- Gummesson (1995) 

- Reichheld (1996) 

- Roos (1998) 

- Storbacka (1994) 

- Berry (1998) 

- Elliot és Glynn (1998) 

Forrás: saját szerkesztés Snellman, 2000. alapján 
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Az elmélet fejlődésének időszakában Irwin Friend és Irving Kravis (1957) állította 

először, hogy kapcsolatot találtak a fogyasztás és az emberek demográfiai jellemzői 

között. Vizsgálatuk tárgyai a kiadások,  megtakarítások és a jövedelmek voltak, és úgy 

találták, a családok szegmentálhatók foglalkozás, jövedelmi osztály és egyéb szocio-

demográfiai jellemzők alapján. Henry Munn (1960) kapcsolatot fedezett fel a vásárlás 

és a vásárló kora, jövedelme, végzettsége között az autó-, televízió-, kávé- és 

cigarettavásárlás terén. A társadalmi osztályok, mint szegmentációs ismérv alkalmazása 

Norman Barnett (1969) szerint annak köszönheti sikerét, hogy a jövedelem ebben az 

időszakban veszített differenciáló képességéből. Ezt már Pierre Martineau (1958) is 

alátámasztotta, aki chicagói vizsgálatai során kapcsolatot tudott igazolni a vásárlók 

társadalmi osztálya és vásárlási szokásai között. Jonathan Bieda és Harold Kassarjian 

(1969, 1973:211) írták, hogy a demográfia változók hasznossága és használata majdnem 

megdönthetetlen már a marketingben. Tették ezt annak ellenére, hogy több kutató 

(Levitt, 1960; Sissors 1966; Barnett 1969) kritizálták a demográfiai változók 

alkalmazását a szegmentálásban, mondván, hogy mind a földrajzi, mind pedig a 

demográfiai ismérvek túl általánosak a piaci részek egyértelmű azonosításához.  

Alfred Kuehn és Ralph Day (1962) voltak az elsők, akik új irányt adtak a kutatásoknak, 

azt állítva, hogy a különböző vásárlók a termékek eltérő dimenziói iránt érdeklődnek, 

ezért a gyártóknak a piacot a termék jellemzői alapján érdemes felosztani. Kutatásaik 

során ezt az alapvető állítást be is tudták bizonyítani a csokoládés sütik példáján, de 

abban már nem tudtak módszertani segítséget adni, hogyan választható ki a 

kulcssajátosság. A termékjellemzőkön alapuló felosztás gondolatát vitte tovább Daniel 

Yankelovich (1964), aki a termékhasználat motivációjában vélte megtalálni az ideális 

kritériumot. Eredményei alapján végül is arra a következtetésre jutott, hogy a termék és 

a vásárlók jellemzői egyaránt befolyásoló hatással bírnak a árucikkek kiválasztásában. 

Sissors 1966-os munkájában hasonló következtetéseket vont le. Véleménye szerint az 

egyik hatékonyan használható dimenzió a termékvásárlás okának vizsgálata, egy másik 

alkalmazható módszer pedig az, ha figyelembe vesszük a nagyfogyasztók és 

jelentéktelen vásárlók közötti különbségeket. Russell Haley (1968) kritikusan nézte 

valamennyi eddig ismertetett szemléletmódot. Úgy vélte, eddig leíró jellemzőket 

kerestek a kutatók, ahelyett, hogy oksági viszonyokat próbáltak volna találni. 

Kutatásaiban azt az elképzelését próbálta igazolni – sikerrel -, hogy a vásárlók a termék 

által számukra kínált előny, a termékben felismerni vélt előny alapján sorolhatók 
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kategóriákba. Emellett elismerte, hogy az így kialakított egyes szegmensek leírhatók 

demográfiai, pszichográfiai és viselkedéstani jellemzőkkel is. 

Dick Warren Twedt 1964-es tanulmányában elsőként említette elkülönítési technikaként 

a viselkedéstani szegmentációs lehetőséget. 18 termékkategóriában vizsgálódott, és 

optimista módon azt jósolta, a vásárlás mértéke fel fogja váltani a demográfiai 

jellemzőket. Hozzá hasonlóan William Wells (1961) is a vásárlói viselkedést választotta 

kutatásai alapjául. Wells amellett érvelt, hogy a fogyasztók nem egyformán felkészültek 

az egyes termékek fogyasztására, és szerinte a vállalatoknak a vásárlók termékre, 

vásárlásra való felkészültségét kellene mérni ahhoz, hogy a vonzó piaci részeket 

definiálni tudják. Az 1970-es évek elejénWilliam Cunningham és William Crissy 

(1972) annyit tett még hozzá ezekhez a kutatásokhoz, hogy a kisautók piacán végzett 

kutatásaik alapján kijelenthették, a vásárlók az addig használt szegmentációs 

kritériumokhoz hasonló eredményességgel csoportosíthatók motivációs és attitűd-

változók mentén is. 

Ezek a vizsgálatok vezettek el odáig, hogy a kutatók újra elkezdték a vásárlók 

pszichográfiai jellegű vizsgálatát. Az 50-es évek végén, 60-as évek elején ugyan már 

voltak ilyen próbálkozások (Evans, 1959; Koponen, 1960; Westfall, 1962) de nem 

sikerült szignifikáns kapcsolatot találniuk az általuk vizsgált változók között. Parker 

Lessig és John Tollefson (1971) vetette fel ismét a pszichográfia alkalmazásának 

lehetőségét, egyrészt arra alapozva, hogy hibás lehetett a korábbi kutatások azon 

elképzelése, hogy lineáris összefüggést kell keresni, másrészt pedig arra, hogy a 

vizsgálatokat nem csak egyetlen, a magatartásra jellemző változóra, hanem a  teljes 

vásárlási és döntéshozatali folyamatra el kellene végezni. Eredményeik megmutatták, 

hogy valóban létezik kapcsolat a személyiségjegyek és a vásárlói viselkedés között. 

Szintén a 70-es évek eredményei közé sorolhatjuk az életstílus szegmentációs 

jellemzőként való megjelenését. Ebben az időszakban William Wells és Dougles Tigert 

(1971) valamint Joseph Plummer (1971) alapján széleskörűen elterjedt volt az AIO 

rendszer alkalmazása, amely során azt feltételezik, hogy a hasonló érdeklődésű, 

tevékenységű és beállítottságú személyek hasonló fogyasztói magatartást fognak 

tanúsítani (Hofmeister-Tóth - Töröcsik, 1996). 1978-tól Karen Mitchell és a Stanford 

Research Institute (SRI) kutatásai alapján került bevezetésre a Farnswort Riche 

(1989:26) által első világszerte elismert pszichográfiai szegmentációs rendszernek 

nevezett VALS (Values and Lifestyles Segmentation System) módszer. Később a 
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vizsgált populáció változásainak tükrében módosították a rendszert és az VALS2 néven 

élt tovább.   

A 70-es évek második felétől egészen az 1990-es évek elejéig csak néhány kritika 

született az addig vizsgált és alkalmazott szegmentációs elméletekkel kapcsolatban. 

William Wells (1975:207) megemlíti, hogy érdemes odafigyelni, vajon a matematikai 

módszerekkel kreált szegmensek valódi fogyasztókat takarnak-e vagy csak a 

számítógép „képzeletében” léteznek.  

Az 1990-es évektől új fordulatot vettek a kutatások. Hagyományosan a szegmentálás 

elméletében és gyakorlatában is 3 tényező jelenik meg: a fogyasztó, a termékek és a 

szervezeti vásárlók. Frederick Reichheld (1996b) felvetette a gondolatot, hogy ettől a 

hagyományos felosztástól eltérően a vállalatok olyan belső piacai is képezhetik 

szegmentálás tárgyát, mint amilyenek például az alkalmazottak. Evert Gummesson 

(1995) különböző kapcsolatokat vizsgált, amelyek egy vállalat és fogyasztói, 

alkalmazottai, támogatói a média és a kormányzat között kialakulhatnak. Amellett 

érvelt, hogy a létrejövő kapcsolatok nem egyformán fontosak a vállalat számára, ezért a 

szegmentálás elvégezhető a kapcsolat típusa és fontossága alapján.  Reichheld (1996a) 

egy másik kutatásában azt javasolja, hogy a vállalatok a lojális és jövedelmező 

fogyasztókat próbálják kiszűrni. E két utóbbi kutatáshoz kapcsolódóan Kaj Storbacka 

(1994) a fogyasztói kapcsolatok jövedelmezőségét ajánlja kritériumként. Berry (1998) 

szintén ezt pártolja, kiemelve, hogy a banki ügyfelek ilyen jellegű csoportosítása 

segítséget nyújthat új ügyfelek felderítéséhez is. A kapcsolat értéke és a hagyományos 

közgazdasági szemlélet ötvöződik Gregory Elliot és William Glynn (1998:41) 

elméletében, akik kifejezetten a pénzügyi szféra számára kutatták a kapcsolatok nettó 

jelenértékére alapozott szegmentálás lehetőségeit. 

1.2.2. SZEGMENTÁCIÓS ISMÉRVEK A MAI GYAKORLATBAN 

Az elmúlt mintegy 70 évben elvégzett számos kutatás, érvek és ellenérvek komoly 

hatást gyakoroltak a vállalatok tevékenységére, mindemellett egyetlen korábban 

felsorolt ismérvről sem mondhatjuk, hogy teljes mértékben elvesztette létjogosultságát. 

A tankönyvekben, marketingirodalmakban mindmáig találhatunk példát valamennyi 

eddig ismertetett kritériumra, és mindegyiket bátran ajánlják is a szerzők. Csak néhány 

ezek közül: Józsa 2000a; Józsa 2000b; Kotler 1997; Hisrich 2000.  
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A jelenlegi kutatásoknak két alapvető irányát lehet megkülönböztetni: 

- a továbbra is demográfiai tulajdonságok mentén történő szegmentálással és 

- az életstílus kutatásokkal foglalkozó vizsgálatokat. 

A demográfia tulajdonságokat azonban az eddigiekhez képest más megközelítésben 

próbálják alkalmazni. Az életkor például mindig is szerepelt szegmentációs ismérvként, 

viszont a fogyasztók generációkként való megközelítése viszonylag újnak mondható. 

Tudatos alkalmazására egy 25 éven át tartó kutatás (1971-1996) eredményeként került 

sor. Ezen szemlélet szerint a fogyasztók viselkedését nem önmagában az életkoruk 

alakítja, hanem közrejátszik az is, hogy az adott korosztályhoz tartozók milyen alapvető 

hatásokkal, úgynevezett kohorszélményekkel találkoztak életük során (Smith - 

Clurman, 1997) 

Az életkor alapján történő csoportképzés egy speciális esete a gyerekmarketing. Ennek a 

szegmensnek a megközelítése sok etikai problémát vet fel, emellett nehéz kutatási 

terepet is jelent. Ugyanakkor érthető a vállalatok érdeklődése az egészen fiatal 

gyermekek iránt is, hiszen a márkaismeret egészen fiatalon kezd kialakulni a 

gyermekekben (Győri, 2003).  

Szintén nem új elgondolás a nemek szerinti elkülönítés. Nem csak azért, mert 

kutatásokban is bizonyították, hogy a nőknek pozitívabb a hozzáállásuk a 

vásárlásokhoz, mint a férfiaknak (Törőcsik, 2007: 155), hanem azért is, mert a 

célcsoport nőies, illetve férfias jellegének ismerete nagyban segíti viselkedésük 

megértését (Győri, 2003) Kihasználva a nők domináns szerepét a vásárlásokban, 

kifejezetten ennek a szegmensnek az elérését segítő irodalmak is megjelentek (Popcorn 

- Marigold, 2001). 

A multinacionális cégek terjeszkedésével egy időben felmerült a gondolat, hogy sikeres 

lehet-e egy-egy stratégia változtatás nélküli adaptációja a világ másik részén. A 

globalizáció tagadhatatlan trend, mégis tapasztalhatjuk, hogy a marketingesek hajlanak 

a kisebb méretekben való gondolkodásra, és régiócentrikusan közelítenek a 

fogyasztókhoz (Tóth, 2008). 

Szintén demográfiai jellemzőkre alapozzák a nemzetiségi/kisebbségi marketinget, amely 

olyan országokban lehet sikeres, ahol több, egymástól eltérő kultúrájú népcsoport él 

együtt, vagy ahol jelentős a történelmi kisebbségi populáció (Győri, 2003). 
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A felsorolásban a legfontosabb szegmentációs irányokat emeltem ki. A listát 

végigolvasva kitűnik, hogy az itt említett lehetséges szegmentációs kritériumok kutatása 

és ezzel együtt alkalmazása még gyerekcipőben jár Magyarországon. Tanulmányok, 

könyvek születnek a lehetséges alkalmazásokról (Törőcsik, 2003a; 2003b), de igen 

összetett a kutatás tárgya, a fogyasztói magatartás és a fogyasztók tipologizálása, 

csoportokba sorolása.  

Véleményem szerint egy olyan típusú szegmentációs ismérv alkalmazása lehet sikeres, 

amely Haley 1968-as elméletének megfelelően ok-okozati viszonyban áll a fogyasztók 

vásárlásban mutatott viselkedésével, és a vásárlási folyamatban tanúsított magatartás 

több részét is képes magyarázni, előre jelezni.  Ennek a kritériumnak az etnikai identitás 

megfelel, ezért választottam ezt kutatásom tárgyául, mint lehetséges szegmentációs 

kritériumot. 
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2. KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG A GLOBALIZÁCIÓS 

EGYSÉGESEDÉS ÁRNYÉKÁBAN 

 
A globalizáció, mint kifejezés és annak a vállalati környezet összetevőivel kombinált 

változatai (globális piac, globális verseny, globális marketing stb.) rendkívül kedveltek 

napjainkban. De mit is értünk tulajdonképpen globalizáció alatt? 

A globalizáció fogalmán többnyire valamilyen, az egész bolygóra kiterjedő folyamatot 

értünk, amely idővel feltehetőleg valamilyen integrált, egységes földi kultúrát hoz létre. 

E folyamatnak kulturális, gazdasági és szociális komponensei vannak, és ezek komplex 

rendszert alkotnak (Csányi, 2002). Ahhoz, hogy a globalizálódás valóban az egész 

Földre kiterjedően végbe menjen, mindhárom tényezőnek egy irányba kell mutatnia, 

méghozzá nagyobb időbeli eltérés nélkül.  

Ha a fogyasztás szempontjából nézzük, akkor azt jelenti, hogy az emberek a Föld 

minden országában ugyanazt a terméket keresik és fogyasztják. Ebben jelentős szerepe 

van a nemzetközi kereskedelemnek és a tőkeberuházásoknak, és a nemzetközi 

médiának, valamint a különböző technológiák, az internet gyors terjedésének.  

Pénzügyi szempontból egy szuperstruktúra létrejöttét jelenti, amely az 1973-as 

olajárrobbanás után alakult ki, amikor a fejlődő és a szocialista országoknak nyújtott 

hitelek fejében meghatározott reformokat követeltek meg, amelyek a piacok 

liberalizálására, megnyitására vonatkoztak. A pénzügyi szuperstruktúra hatására a 

társadalom is megváltozik, létrejön egy szűk elitréteg, a befektetők, akik a hatalmat is 

gyakorló gazdag emberekből állnak. Emellett lesznek olyanok, akik akaratukon kívül 

kiszorulnak a társadalom peremére, illetve menekülnek a változások elől. 

A globalizáció a modernizációnak egy formája, ami a tömegkommunikáció 

terjedésével, az időtényező és a távolság szerepének csökkenésével (ami a technológiai 

fejlődésnek köszönhető) világméretekben jelentkezik (Csányi, 2002). A 

tömegkommunikáció, a média megjelenése a globalizációs folyamatokban egy 

minőségileg új típusú szakaszt jelent az emberiség történelmében folyamatosan tetten 

érhető közösségi terjeszkedésben (Bayer-Bajomi-Lázár, 2005). A tömegkommunikáció 

egységesedése jelenti a globális kultúra kialakulásának legfőbb mozgatóerejét, ami 

mögött transznacionális médiavállalatok állnak. A ma létező globális kultúra 

ugyanakkor tömegkultúra, ami mellett a régi kultúrák – diaszpórakultúrákként ugyan – 
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de megmaradhatnak. Éppen a kommunikációs lehetőségek határtalanná válásának 

köszönhetően a fennmaradó kultúrák határokon átnyúló szerveződése is létrejöhet. Ezt 

erősíti az is, hogy a kultúrák fogyasztói nem passzív szemlélők, hanem aktív 

résztvevők, akik saját maguk döntenek arról, mely kultúratípust fogadják el 

elsődlegesen. Különösen igaz ez a bevándorlók esetében, akik saját kultúrájuk 

megőrzése mellett az otthonként választott ország kultúrájának hatását sem tudják 

kikerülni (Bayer-Bajomi-Lázár, 2005). 

A világ közvéleménye gyakran tiltakozik ellene, próbálják lassítani a folyamatot. 

Leginkább azért, mert a globalizáció gyakorlatilag az USA világkereskedelmi 

liberalizációját jelenti, ami a többi ország számára nem feltétlenül előnyős, de 

legalábbis túlságosan gyors. Tartanak az emberek a globalizáció nyelvi és kulturális 

hatásaitól is, nem is egészen ok nélkül. A termékek globális értékesíthetőségének egyik 

alapfeltétele, hogy a megcélzott fogyasztók azonos értékrenddel rendelkezzenek, mert 

így lesz egyforma a termékek iránti igényük, így lehet ugyanazt a terméket a világ több 

pontján is eladni. Az értékrend pedig a kultúrából fakad. A fogyasztók magatartását 

vizsgálva tanúi lehetünk annak, hogy nem csak hasonló termékeket vásárolunk, mint a 

„nyugat” vagy Amerika lakói, hanem elfogadjuk a nyugati fogyasztási modelleket és a 

szabványosított tömegkultúrát is.  

A globális verseny kihívásaira a vállalatok mindenütt próbálnak választ adni. 

Próbálkoznak újfajta együttműködésekkel, szövetségek megalakításával, illetve a 

kisebbek üzleti hálózatok létrehozásával. A globális verseny átértékelte a 

versenyelőnyök forrásait, meghatározóvá váltak a versenyelőnyök lokális forrásai. A 

sikeres vállalati válaszok nagy része a regionális, helyi környezetből adódó 

versenyelőnyökre támaszkodik. Ezek a lokalizációs előnyök a következők: egy adott 

iparág cégeinek földrajzi koncentrálódása, a speciális iparági szaktudás, a speciális 

iparági intézmények és szakképzés, a közös érdekképviseletek, a speciális infrastruktúra 

által nyerhető előnyök (Lengyel - Deák, 2002). 

A felsorolt jellemzők mindegyike az iparágra,  és a vállalatokra vonatkozik, 

ugyanakkor nem tartalmaz egy lényeges elemet: magát a fogyasztót. 

A globális versenyben részt vevő vállalatok abban megegyeznek ugyan, hogy a 

helybeliek véleménye nagymértékben számít, de abban már eltérnek egymástól, hogy 
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hogyan szerzik be és értékelik ezeket a véleményeket. Alapvetően hiányzik belőlük a 

fogyasztó megértésére való törekvés, fontosabb sikertényezőnek tekintik a vállalati 

folyamatokat. 

Michael Porter ennél szélesebb körben vizsgálta a helyi környezetből adódó előnyöket. 

Szerinte „paradox módon, a globális gazdaságban gyakran erősen lokálisak a tartós 

vállalati versenyelőnyök, amelyek a magasan specializált szakértelem és tudás, az 

intézmények, a versenytársak és az igényes vásárlók földrajzi koncentrációjából 

származnak az ország egy adott részén vagy egy régióban. A földrajzi, kulturális és 

intézményi feltételek térbeli sűrűsödése elősegíti az egyedi hozzáférést, a speciális 

kapcsolatokat, a jobb informálódást, az erőteljes motivációkat és egyéb, a 

termelékenységi szint növelése szempontjából előnyöket nyújtó lehetőségeket, amelyek 

a távolság miatt csak helyben használhatók ki”(Porter, 1998:10). 

A globális marketing célja bevallottan az, hogy az egyes piacokon ugyanazokat a 

termékeket értékesítve pénzt takarítsanak meg, és így minél több profitot 

realizálhassanak (Serfőző, 2000). A vállalatok jelentős része követi Theodore Levitt 

útmutatását, miszerint „a vállalatnak meg kell tanulnia úgy működni, mintha a világ egy 

nagy piac lenne – figyelmen kívül hagyva a túlzottan finom regionális és nemzeti 

különbségeket” (Levitt, 1983). Ez az elmélet sok vitát váltott ki a marketing szakmán 

belül, de a globalizálódás előrejelzésével foglalkozó kutatók szerint a jövőben a globális 

szereplők részéről mégis ennek az elméletnek megfelelő, azonos termék–azonos 

piacbefolyásolás stratégiai variáció fogja uralni a nemzetközi piacokat.  

Igaz, hogy az elmúlt három évtizedben a fogyasztói értékekben bizonyos konvergencia 

következett be a határok közötti megnövekedett mobilitás, valamint az elektronikus 

kommunikáció élénkülése következtében, mégsem beszélhetünk a fogyasztói 

társadalmat tekintve globális fogyasztókról. 

Az emberek nem azért vásárolnak termékeket vagy márkákat, mert azok globálisak, sok 

esetben nem is azért, mert külföldön gyártották (gyakran az emberek elutasítanak 

mindent, ami idegen, nem hazai). Nicolas Papadopoulos és Louise Heslop (2002) 

kutatásaik során a termékek vásárlásával kapcsolatban 7 kulcstényezőt határoztak meg. 

Ezekből három a származási hely imázsára vonatkozik. Ezek: az ország fejlettsége, az 

ott élő emberek és a megkérdezett az iránti vágya, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön 
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az országgal. A fogyasztók emellett a megbízható márkákat keresik. Fontos számukra, 

hogy biztonságot nyújtson, éppen ezért vannak olyan márkák, amelyeket több évtizede 

használnak, és gyermekeik is ezt kezdik el használni, ha nincs okuk a változtatásra. 

Szinte baráti kapcsolatot alakítanak ki egy-egy márkával. Ezt a kapcsolatot sokra 

értékelik: méltányolják a szolgáltatásokat, a kereskedőkkel kialakult kapcsolatot. 

Azokat a márkákat vásárolják, amelyekhez sikerélményeik kapcsolódnak, és ezek azok 

a márkák, melyekkel személyes kapcsolatuk van (Serfőző, 2000). Ugyanez érvényesül a 

vállalatokra vonatkozóan is, a fogyasztók jelentős része azokat a vállalatokat, 

szolgáltatókat részesíti előnyben, akikkel már kialakult a kapcsolata, elégedett a kapott 

termékkel, illetve szolgáltatásokkal. Ezek a kapcsolatok észrevétlenül épülnek be a 

mindennapjainkba, és igazából csak akkor ismerjük fel őket, akkor veszünk tudomást 

róluk, amikor valamilyen körülmény, külső változó hatására változtatnunk kell ezeken. 

Kialakul egy fogyasztási kultúra, ami „azon tanult meggyőződések, értékek és szokások 

összessége, amelyek egy adott társadalomban irányítják a fogyasztók magatartását” 

(Hofmeister-Töröcsik, 2006:83), és a kultúra jellemzőiből fakadóan csak nehezen 

megváltoztatható. 

2.1. KULTÚRA-MODELLEK 

„Van valami az emberek tudata alatt, ami nem racionális, amiről ha megkérdezik, nem 

is biztos, hogy képes számot adni, mégis hat” (Fischer György in Galvács: 2003: 7). „A 

kultúra azon továbbadott értékminták, eszmék és más szimbólumrendszerek összessége, 

melyek hatást gyakorolnak a viselkedésre” (Kluckhon, 1951), egy embercsoport által 

létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége (Jarjabka, 1999). Jellemző rá, hogy 

nem csak egy történelmi időszakot ölel fel, hiszen a múlt hagyományainak ápolása a 

jelen egyik igen fontos feladata. 

Az emberi fejlődés, az ember - természet kölcsönhatás kapcsán alakultak ki olyan 

megfogható kultúrelemek, mint a művészetek, nyelv, technológia, valamint olyan 

nehezebben megfogható képződmények, mint az értékek, ideológiák, kollektív 

tudatformák, emberi egyedek és csoportok közötti viszonyok (Klein, 2004). 

Edgar Schein (1992) a kultúra három rétegét különbözteti meg, melyet a 3. ábra 

szemléltet.  
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3. ábra:  A kultúra rétegei Schein szerint 

 

Forrás: Schein, 1992. 

A legfelsőbb rétegben találhatók a kultúra látható kifejeződései. Ezek könnyedén 

érzékelhetők, sokszor tárgyiasult (művészetek, technológia) elemek. Azonban ezek a 

jelek önmagukban nem adnak magyarázatot az adott kultúra mélyebb megértéséhez. A 

második szinten találhatók az értékek, ideológiák Ez az elvek, szabályok, erkölcs és 

etika szintje. Olyan kulturális képződmények helyezkednek itt el, melyek 

meghatározzák, hogy az adott társadalomban, csoportban mi számít elfogadhatónak, és 

mit tartanak devianciának, vagyis a csoportnormáktól való eltérésnek. Itt kapunk választ 

arra, hogy az egyéni vagy csoportos célok elérésének mi az elfogadott módja. A kultúra 
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melyeket a legnehezebb feltárni, megismerni. Azonban az adott kultúra megértésének ez 

jelenti a kulcsát: itt találhatók azok a rejtett összefüggések, melyek igen erőteljes hatást 

fejtenek ki a két felsőbb réteg tartalmára is. A viselkedésformákat az adott kultúra tagjai 

a szocializációs folyamat során, egész korán sajátítják el. „A szocializáció ugyanis az a 

társas interakciókba ágyazott folyamat, melyben a tanulás különböző formáin keresztül 

az egyén elsajátítja az adott kultúra viselkedési szabályait, normáit, értékeit, 

gondolkodásmódját, melyek alkalmassá teszik a csoportban, társadalomban való 

hatékony részvételhez.”(Oláh - Bugán, 2001:260) Ebben a tanulási folyamatban 

meghatározó a gyermekkor és a szocializációs ágensek (szülők, tanárok, kortársak) 

szerepe.A szocializálódás során - Schein tipológiája alapján - többnyire alulról felfelé 

építkezünk. Először az emberekkel, térrel, idővel kapcsolatos alapfeltevéseket sajátítjuk 

el, majd következik az adott társadalom normarendszerének az átvétele, legkésőbb, 

pedig a nyelv, művészetek, technológia, státusz és egyéb társadalmi képződmények 

elsajátítása zajlik. Természetesen a szocializáció nem áll meg a gyermekkor végén, 

végigkíséri életünket: akárhányszor egy új közösségbe kerülünk, kölcsönhatásba lépünk 

annak tagjaival. Az azonban elmondható, hogy a Schein modellje szerint minél 

mélyebben van egy kulturális jelenség, az annál beágyazottabbnak tekinthető, annál 

nehezebben változtatható meg. 

Geert Hofstede szerint „a kultúra az elme kollektív programozása, amely 

megkülönbözteti az egyik embercsoport tagjait a másikétól” (Hofstede, 1980. in: 

Hoecklin, 1995:28), és a mentális programozás középső szintjén jelenik meg (4. ábra). 

A legalsó szinten találhatók az úgynevezett univerzális mentális programok. Ezek 

minden ember gondolkodásában jelen lévő, öröklött jelenségek. A középső szint jelenti 

a kollektív programok (kultúra) szintjét. Ezek egy-egy csoporton belül létező, adott 

közösségre jellemző tanult jelenségek összessége. A legfelső szinten az egyéni mentális 

programok helyezkednek el. Itt tanult és öröklött programokat találunk, melyek 

személy-specifikusak. Nehéz meghúzni a határvonalat az emberi természet és a kultúra 

között, valamint a kultúra és az egyén személyisége között (Hofstede, 1991). 

A kultúrán belül Hofstede négy réteget különböztet meg, amelyeket egymásra boruló 

hagymalevélként szemléltet. 
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4. ábra: A mentális programozottság szintjei Hofstede szerint 

 

Forrás: Hoecklin, 1995. 
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megfigyelő számára az értékek közvetlenül nem érzékelhetők, egy részük még a kultúra 

hordozói számára sem tudatos. Az utóbbi kettőt „2-es kultúrának” is nevezi, amely 

csoport-specifikus értékrendszer, tanult viselkedésformák együttese (Hofstede, 1991). 

Schein és Hofstede elméletével szemben Craig Müri (in: Heindrich, 1994) jéghegyként 

ábrázolja a kultúrát (5. ábra). Elmélete szerint a kultúra két értelmezési szintből tevődik 

össze: a kultúra 1/10-ét alkotó látható tartomány és a fennmaradó 9/10 részt jelentő 

mélykultúra. A látható tartományba a társadalmi berendezkedés és rétegződés, a nyelv, 

a családszerkezet és a nemek közötti viszony tartozik. 

Ide sorolhatók még a rendszeresen ismétlődő szertartások, szokások, látható 

viselkedésminták, szimbólumok, a külső megjelenés. Ezek a tényezők elég pontosan 

leírhatók, definiálhatók. A látható jelekből következtethetünk azokra az értékekre, 

amelyek jellemzőek egy-egy kultúrára. A kultúra másik lényeges szintje az ún. 

mélykultúra, melynek elemei nehezen határozhatók meg, és a minden társadalomban 

felmerülő olyan kérdések tartoznak ide, mint az ember és a világ kapcsolata, az emberek 

egymás közötti viszonyai, a térrel és idővel, a transzcendenciával összefüggő kérdések. 

5. ábra: A kultúra jéghegy modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Jarjabka, 1999. és Lakatosné, 2001. 
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legszemléletesebben egy hullámvonallal lehet ábrázolni. E szintek szint mellett lényeges 

jellemzője a kultúrának az is, hogy az emberi kapcsolatok mely dimenziójában jelenik 

meg. Három dimenziót különíthetünk el: 

- egyéni terület: azok a szocializációs csoportok határozzák meg, amelyekben az 

ember elsajátítja a társadalmi együttélés szabályait (család, iskola); informális 

viszonyok jellemzik, amelyek spontán, érzelmi alapon szerveződnek és a 

kapcsolattartás alapját az összetartozás tudata jelenti. 

- csoport terület: az egyénitől részben eltérő értékrend jellemzi, a kapcsolat is 

formálissá válik; a kapcsolatok alapja a valamilyen szervezethez való tartozás, a 

szervezethez való lojalitás lesz. 

- társadalmi terület: nemzeti kultúra, amely a vizsgált társadalom által alkotott 

értékek összességét tartalmazza (Jarjabka, 1999 és Lakatosné, 2001). 

E modell szerint mindegyik dimenziót és szintet figyelembe véve tudunk átfogó képet 

alkotni egy vizsgált kultúráról. 

Fons Trompenaars és társai szerint a kultúra az a módszer, ahogy az emberek adott 

csoportja megoldja a problémákat és feloldja a dilemmákat (Trompenaars – Hampden -

Turner, 1997).  

Mindegyik kultúrakutató szerint maga a kultúra tehát valami olyan jelenség, amely az 

emberi közösségeket körülfogja. Kettős funkciója van: egyrészt kapcsolatot tart a 

külvilággal, másrészt összetart és megkülönböztet. Ha a kultúra hatását csoportok 

között vizsgáljuk, akkor elkülöníti a csoportokat, ha csoporton belül vizsgáljuk, akkor 

ez a másoktól való megkülönböztetés, egyediség az, ami bizonyos fokig megalapozza 

az összetartozást. A kultúra legnagyobb csoportjának a nemzeti kultúra tekinthető. A 

nemzeti kultúra szolgál alapul a nemzetet alkotó közösségben a természethez, az 

embertársakhoz, a munkához, a megteremtett javakhoz, a jövőhöz és a múlthoz való 

viszonyulásban, az értékrend kialakításában (Veress, 2006). 

Hofstede és Schein kultúra-modellje alapján is egyértelműen kimondható, hogy a 

kultúra egy olyan tényező emberré, felnőtté válásunk folyamatában, amelynek 

befolyásoló hatása nagyon erős, és csak nehezen megváltoztatható. Ez az elem életünk 

minden egyes területére jelentős befolyást képes gyakorolni, így nem véletlen, hogy a 

fogyasztói magatartásunkban is megjelennek a kultúra hatásai. Ahogy fentebb 
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olvasható, az egyik legjelentősebb kultúratípus, ami viselkedésünket meghatározza, a 

nemzeti kultúra.  

2.2. A KULTÚRA ALAPÚ SZEGMENTÁLÁS ALKALMAZÁSI 

TERÜLETEI SZERTE A VILÁGBAN 

Nyugat-Európában, de mindenekelőtt Amerikában úgy gondolják, hogy a nemzeti 

kultúra mellett erősen érvényesülnek a nemzeti kisebbségek kultúráinak hatásai is, ezért 

már több kialakított és alkalmazott etnomarketing-rendszer is létezik. Ez alatt olyan 

marketingstratégia-rendszert értünk, ahol az egyes etnikai kisebbségek jellemzőit 

figyelembe veszik a marketing-mix egy vagy több elemének kialakításakor Ezek 

elsődleges célja, hogy figyelemmel kísérjék az egyes kisebbségek létszámának és 

jellemzőinek változását, valamint adataik elemzésével segítség a piac szereplőit az 

egyes etnikai szegmensek felé irányuló hatékony és hatásos marketing elemek 

kialakításában. Egy rendszerbe vonják össze a kisebbségekkel kapcsolatos kutatásokat 

és az ezekhez kötődő tanácsadást. 

Etnomarketing alkalmazása során a kialakított adatbankok segítségével helyi 

differenciált piackutatás végezhető, specifikusan a célcsoportokra szabhatók  a 

kvalitatív és kvantitatív piaci vizsgálatok. Ezek eredményei alapján célzott 

termékkínálat alakítható ki, valamint a kommunikációban is felhasználhatóak az 

etnikumra jellemző képi, nyelvi, kulturális szimbólumok. Hatékonyabbá tehető a 

rendszer, ha az etnikai szervezetekkel együttműködve alakítják ki és tartják fenn (Jamal, 

2004; Guion - Kent, 2005 és Grange – Miller, 2005 alapján). 

A továbbiakban áttekintem néhány olyan ország etnomarketing törekvéseit, ahol a 

fogyasztók összetételére a multikulturalitás jellemző. 

2.2.1. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

Nem meglepő módon az Egyesült Államokban találhatjuk a legtöbb példát az etnikai 

marketing alkalmazására. A korábban nemzetek olvasztótégelyeként számon tartott 

országban olyan mértékben megnövekedett a különböző nemzetiségű fogyasztók száma, 

hogy ma már nem kívánnak beolvadni, hanem amerikai állampolgárságuk mellett 

megtartják kulturális sajátosságaikat. A 2. táblázatban összefoglalóan láthatjuk a 

lakosságon belüli nemzetiségek számát. A számok alapján érthető, miért látnak üzleti 

lehetőséget a nagyvállalatok is a kisebbségekben. 
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Saul Gitlin, a Kang&Lee Advertising Stratégia Marketing Szolgáltatások részlegének 

igazgatója szerint a bankok voltak az elsők, akik meglovagolták az etnikai marketing 

hullámait. Elsősorban Kaliforniában és New York-ban jutott eszükbe a kereskedelmi 

bankoknak, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ázsiai-amerikaiak piacát, 

mivel itt élnek a legnagyobb számban. A teljes amerikai lakosságnak mintegy 4%-át 

teszik ki, ami elsőre nem tűnik soknak, mégis jövedelmező piacnak bizonyult. 

2. táblázat: Az Egyesült Államokban élő kisebbségek létszáma, 2000. 

 Létszám 

Spanyol amerikai ~37 millió 

Afro-amerikai ~36.2 millió 

Kelet-európai amerikai ~20.1 millió 

Ázsiai amerikai ~12,4 millió 

Forrás: US Census Bureau, 1990/2000 

A Kang&Lee egyik etnikai marketinget alkalmazó ügyfele a Bank of America, akik 

ezen szegmens elérése érdekében a spanyol nyelvű opció mellett bevezették az ATM-

eken a kínai nyelvet is, valamint több száz spanyolul, kínaiul, koreai, vietnámi és japán 

nyelven beszélő alkalmazottat vettek fel. Spanyol nyelvű reklámjaik hatására 1 millió új 

számlanyitást regisztráltak a spanyol amerikaiak részéről 2004-ben (Ocasio 

Teissonniere, 2005:6). Ezt a lépést nem sokkal később a First Union is megtette. A 

bankokon kívül más pénzügyi szolgáltatók is meglátták a lehetőséget. A Schwab és 

Ariel Közösségi Alap 1997. augusztusában vette célba az afro-amerikaik piacát, majd 

kutatásaik alapján 1998-ban megállapították, hogy az afro-amerikaiak kevésbé bíznak a 

pénzügyi tanácsadókban és konzervatívabb befektetők, mint a piac más szegmensei. 

Ezután könnyebb volt olyan befektetési csomagokat összeállítani (ingatlan, 

életbiztosítás), ami jobban elnyerte e szegmens bizalmát, valamint ismeretterjesztő 

szemináriumokat tartanak a befektetésekről (Porter Gore, 1998). A Security One Bank a 

Washington D.C. környékén élő, gyorsan növekvő spanyol amerikai populációt próbálta 

megcélozni, a Cathay Bank az ország népes kínai lakosságát szolgálja ki. A 

hagyományos bankok gyakorlata sérti az iszlám jogrendszert, ezért az Ann Arbor-i 
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(Michigan állam) University Bank speciális termékkínálattal lépett a muszlim vallású 

amerikaiak piacára: „béreld, hogy birtokolhasd” programjuk keretében a bank profitál a 

bérbeadásból; vagy a murabaha elnevezésű termék igénybevétele során a bank vásárol 

valamilyen tulajdont és ezt adja el az ügyfélnek havi részletekben (Scarborough, 2007). 

Természetesen nem csak a pénzügyi szolgáltatók körében találkozhatunk etnikai 

marketing alkalmazásokkal. A televíziócsatornák között folyamatosan emelkedik a 

spanyol nyelvűek száma. Egyik kiemelkedő képviselőjük a „Speak English. Live 

Latin.” mottóval működő SíTV, amely 2004 óta működik sikeresen. A Nickelodeon 

soknemzetiségű nézői számára megteremette egyik kedvenc szereplőjének, Dora-nak 

(Dóra, a felfedező) 8 éves, spanyol nyelvű unokatestvérét, Diego-t a „Go Diego Go!” 

című rajzfilmben (Klaassen, 2005; Ordonez, 2005). A Sears tervbe vette egy új, 

„spanyolok inspirálta” ruházati termékvonal kialakítását, amelynek a Latina Life 

elnevezést adták, a Kmart pedig 2004 augusztusában megjelent egy új háztartási 

termékkategóriával, amit a mexikói énekesnő, Thalia inspirált (Ordonez, 2005). A 

Cisneros Group of Companies, egy magán médiavállalkozás elindított egy közös 

vállalkozást a Movida Communications, Inc.- el amelynek keretén belül kifejezetten a 

spanyol amerikai piacot célozzák meg feltöltő kártyás telefonokkal és 

adatszolgáltatással (Meyer, 2005). 

Az etnikai marketing nem egyszerűen abban ölt testet, hogy az egyes nemzeti 

kisebbségek nyelvén jelentetik meg a reklámokat. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap az, 

hogy maga a termék vagy a hozzá kapcsolódó kommunikáció illeszkedjen a megcélzott 

szegmens kultúrájához, értékrendjéhez. Ofield Dukes, az Ofield Dukes és Társai 

washingtoni PR cég elnöke úgy véli, a különleges alkalmak, a személyre/kultúrára 

szabott termékek és a jól megválasztott média az alapja a jó etnikai marketingnek 

(Paustian, 2001). Carl Kravetz, egy Los Angeles-i marketingvállalkozás és 

reklámügynökség vezetője a Music TeleVision példáján szemléltette ezt: míg az MTV 

en Espanol csak egy angol nyelvű változata volt az eredeti Music Television-nek, addig 

az újonnan bevezetett MTV Tr3s, amit 2006 szeptemberében indítottak útjára, már 

sokkal több ennél; a műsoraikat a spanyol ünnepek, a spanyolok által fontosnak tartott 

momentumok köré szervezik (ilyen pl. a quinceanera, a 15. születésnapi parti) (Reyes, 

2007). A Wal-Mart kereskedelmi vállalkozás, amely úttörő szerepet tölt be a 

multikulturális stratégia alkalmazásának területén, mindig a helyi vásárlók 

összetételének megfelelően alakítja kínálatát, a termékek csomagolását és az 
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alkalmazottak etnikai hovatartozását is.  A Walgreens drogéria-hálózat szintén 

hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy ismerje vásárlóinak etnikai összetételét, hiszen ez 

alapján állítja össze termékkínálatát: San Francisco-ban sushi és szójakészítmények, 

Detroit-ban és Chicago-ban a legújabb afro-amerikai kozmetikai termékek (Facenda, 

2004). A szintén kozmetikai termékeket gyártó Garnier 2006-ban egyik hajfesték-

családját a kolumbiai Danna Garcia után nevezte el, és a színésznőt a márka 

képviseletére is felkérték. Stephani Rinaldi, a Garnier marketing-társelnöke elmondása 

alapján ettől a döntéstől 25%-os növekedést várnak a termék értékesítésében és nagyobb 

márkatudatosságot a spanyol amerikai vásárlók körében (Martin, 2006). 

Az  autók piacán is érdemes lehet alkalmazni az új trendet. George McIngvale 1995-ben 

nyitotta meg TexStar Motors nevű vállalkozását Houstonban, mindössze két autóval és 

három alkalmazottal. Talált egy olyan rést a piacon, ami senkit sem érdekelt: a spanyol 

amerikaiakat. 2000-ben már havonta átlagosan 145 autót értékesített ezen a piacon. 

Sikerének titka mindössze annyi volt, hogy rájött, a spanyol szegmens más elvárásokat 

támaszt a megvásárolni kívánt autókkal szemben, mint a piac más részei, és ezeket az 

igényeket próbálta meg kielégíteni (Terry-Azios, 2000). A Chrysler bevonta 

reklámjainak készítésébe a GlobalHue reklámügynökséget, amely közismert a 

multikulturális reklámok piacán. Céljuk az volt, hogy megteremtsék a konzisztenciát a 

márka és a termék között a Chrysler, a Jeep, a Dodge autók esetében az afro-amerikai 

vásárlókkal is. 2003-ban a Toyota Motor Sales USA inc. szintén etnikai marketinget 

alkalmazó kommunikációs vállalkozást alkalmazott, hogy segítsenek hatékony 

reklámkampányt készíteni az ázsiai-amerikaiak számára (Guyer, 2005). 

Az etnikai marketing fontosságát mutatja, hogy a Multi-etnicitás a Kommunikációban 

Nemzeti Szövetség (NAMIC) létrehozta az Excellence in Multicultural Marketing 

Award (EMMA) díjat, amelyet minden évben két kategóriában (esettanulmány és 

marketingtaktika), azon belül több alkategóriában osztanak ki azon vállalatok között, 

akik marketingtevékenységükben figyelembe veszik az egymástól eltérő etnikai 

csoportokat (Arenstein, 2006). 

2.2.2. KANADA 

Kanada két legismertebb nemzetisége az angol és a francia, de mellettük a lakosság 

egyre nagyobb hányadát alkotják más nemzetek polgárai is. A Statistics Canada and 
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Environics jelentése alapján a kisebbséghez tartozók alkotják az olyan városok lakóinak 

kb. 40%-át, mint Toronto, Montreal és Vancouver. Létszámuk a kisebb városokban, 

mint Calgary, Edmonton, Quebec is eléri az összesen mintegy kétmillió főt, és további 

növekedésre lehet számítani (Rendon, 2006). Az országban megtalálható mintegy 200 

etnikai csoport közül mintegy 12 olyan kisebbséget találhatunk, melyek szignifikánsan 

növekednek és jól fejlett médiával rendelkeznek, melyen keresztül könnyen 

kommunikálhatnak velük a vállalatok. Ezek a következők: kínaiak, karibiak (elsősorban 

jamaikaiak), dél-ázsiaiak (indiai, pakisztáni, tamil, bangladesi), koreaiak, spanyolok, 

olaszok, ukránok, lengyelek, filippínók (Grange, 2005). Így néhány kanadai vállalkozás 

is hasznosnak véli az etnikai alapokon történő piacszegmentálást és a fogyasztók 

kulturális alapokra helyezett megszólítását. 

A Publicis Canada létrehozta etnokulturális marketingdivízióját, a Diversité-t, melynek 

feladata, hogy valamennyi Publicis ügyfél számára segítséget nyújtson az etnikai 

marketing alkalmazásában. A Publicisnél azt is felismerték, hogy nem csak a látható 

kisebbségek (mint ázsiaiak, afro-amerikaiak) jelenthetnek újabb piaci célcsoportot, 

hanem a szemmel nem azonosítható kisebbségek is, mint pl. az oroszok. Terry Morgan, 

a Diversité egyik partnere úgy gondolja, hogy a legtöbb etnikai marketinget alkalmazó 

vállalkozás Kanadában a kisebb helyi cégek közül kerül ki, de találkozhatunk nagyokkal 

is, mint a Scars, Icon’s vagy a Wal-Mart (Rendon, 2006). 

Igazán nagy cégnek mondható a Rogers Wireless telefonszolgáltató, aki kiemelten 

foglalkozik a kínai származású fogyasztóival. Madonna Lee, a vállalat etnikai 

marketingmenedzsere szerint, ha kulturálisan releváns termékeket és szolgáltatásokat 

nyújtanak, akkor a fogyasztók úgy érzik, a vállalat valóban megérti őket és 

szükségleteiket, elvárásaikat. Az eredmény a vállalat iránti lojalitás nagymértékű 

növekedése és az a mintegy 20 billió kanadai dollárnyi bevétel, amit a kínai-kanadaiak 

évente elköltenek. Mivel a kínaiak a legnagyobb ütemben növekvő látható kisebbség 

Kanadában, a Rogers úgy érzi, érdemes törődni velük. A törődés náluk sem csak annyit 

tesz, hogy lefordítják a reklámokat. Figyelembe veszik, hogy a kínaiak  mennyire 

család-, közösség-orientáltak és milyen a márkahűségük. A reklámkampányokban 

apróságokra is odafigyelnek: míg egy általános közönségnek szóló reklámban egy 

enyhén túlsúlyos egyén szerepeltetése nem éppen pozitív, addig a kínaiak számára a 

túlsúly a jólét jele.  
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A Vancity, az ország legnagyobb hitelszövetkezete által végzett kutatás 32 

multikulturális csoportot azonosított a kereskedelem területén. Nyilvánvalóan 

kapacitás- és forráshiányok, illetve hatékonysági szempontok miatt nem látták 

érdemesnek valamennyi csoport felé eltérő marketingtevékenység kialakítását. Két 

nagyobb fogyasztói szegmenst jelöltek ki célpiacként: a kínai és a dél-ázsiai 

fogyasztókat, egyrészt nagy létszámuk, másrészt az ezen csoportok felé már meglévő és 

működő média-csatornák miatt. A kutatás fogyasztói magatartásra vonatkozó része 

megmutatta, hogy ezen fogyasztók márkatudatossága magas a hagyományos 

szolgáltatások területén, ugyanakkor ismereteik hiányosak a rendelkezésre álló 

lehetőségről (Lazarus, 2005). 

A Unilever Sunsilk sampon kanadai piaci bevezetésének koncepcióját átdolgozták, 

miután egy kutatás rámutatott, hogy a tervezett reklám nincs összhangban a leendő 

vásárlókkal. Az eredeti elképzelésben egy meleg férfi fodrász és női vendége szerepelt 

volna, mint bizalmas barátok. Kutatás során azonban kiderült, hogy a megcélozni kívánt 

dél-ázsiai nők általában nincsenek bizalmas kapcsolatban a fodrászukkal és a 

homoszexualitás nem igazán elfogadott a kultúrájukban (Shaw, 2007). 

Gavin Barrett, a Rao, Barrett és Welsh tanácsadó cég kreatív igazgatója szerint az 

etnikai marketing ma már Kanadában sem a niche marketing egyik változata, hanem 

annál jóval több, alapvető irányvonallá vált (Harris, 2006).  

2.2.3. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

2005-ben az Egyesült Királyság lakóinak mintegy 9,5%-a volt külföldi származású, 

valamint azt is kimutatták, hogy a bevándorló családokban több gyermek születik, mint 

a brit anyáktól, vagyis a nem brit származású lakosság aránya várhatóan még inkább 

növekedni fog (Hall, 2008). Erre a növekvő etnikai rétegre a média és a marketingesek 

csak lassan reagálnak, leginkább azért, mert nagyon kevés kutatási eredménnyel 

rendelkeznek e területtel kapcsolatban. Ezen próbált meg változtatni a brit Központi 

Információs Iroda (Central Office of Information), amely kormányzati kommunikációs 

ügynökségként 2003-ban felmérést végzett az Egyesült Királyságban élő etnikai 

kisebbségek médiahasználatával és reklám attitűdjeikkel kapcsolatban. A kutatás 

eredményeinek összefoglalásában javaslatokat is tesznek a média és a reklámpiac 

képviselői számára a lehetséges felhasználási területekről (Roberts és társai, 2004). 
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2006-ban már több televízió-csatorna is (Star TV, Zee TV, Vectone) egyre nagyobb teret 

enged azoknak a tartalmaknak, amely az ázsiai briteknek szól. A Star TV még 

viszonylag kezdőnek mondható ezen a piacon, ugyanakkor a Vectone sok, különböző, 

az Egyesült  Királyságban élő népcsoport számára kínál csatornákat (Vectone Tamil, 

Vectone Bangla, Vectone Bolly). Műsoraikkal a fiatalkorú, városlakó másod- és 

harmadgenerációs ázsiai briteket kívánják megcélozni (TransCity, 2006a). Az afro-

származású és az ázsiai csoportok igen nagy befolyást gyakorolnak a modern fiatalok 

kultúrájára, ezért is érdemes figyelmet szentelni nekik. Elég csak az olyan zenékre 

gondolni, mint  a hip-hop vagy az R&B, amelyek a slágerlistákon és a Music 

Television-ben szerepelnek, külön kultúrát és divatot teremtve. Ez egyúttal azt is 

eredményezi, hogy az eddig niche médiaként kezelt csatornák, mint például a Channel 

U (jelenleg Channel AKA néven fogható) növekvő népszerűségre tesznek szert az 

Egyesült Királyság fekete és ázsiai lakosai körében (TransCity, 2006b).  

A kisebbségi csoportokra fordított egyre nagyobb figyelmet mutatja az is, hogy az IPA 

(Institute of Practitoners in Advertising) 2005-ös jelentésében rámutatott, hogy a nem-

fehérbőrű munkatársak száma a reklámszakmában elérte 6,9%-ot. A 

reklámügynökségek az etnikai kisebbségekhez tartozó munkatársak alkalmazásával 

próbálják megérteni, miért nem vonzanak a jelenlegi reklámok több nem-fehérbőrűt, 

illetve hogyan lehetne a reklámokat ezen csoportok számára is vonzóvá tenni 

(TransCity, 2006c). 

2.2.4. HOLLANDIA 

Hollandiában az utóbbi néhány évben növekedett meg azon márkák száma, amelyek 

etnikai marketinget alkalmaznak.  

A legnagyobb holland szupermarketlánc, az Ahold 2006-ban kezdett el árusítani 

„Halal” hústermékeket, amely a muszlim vallás által megengedett, fogyasztható 

termékeket jelöli. A KPN Telecom Az Yildiz néven külön SIM-kártyát vezetett be a 

török-hollandok számára, amely már Németországban sikeres volt a piacon. E kártya 

segítségével igen olcsón telefonálhatnak egymás között a Hollandiában, 

Németországban és Belgiumban élő török származású fogyasztók. A Zilveren Kruis 

Achmea után az Agis Egészségbiztosító is etnikai marketing-kampányba kezdett, 

melynek első számú célpontja a török közösség. A bankok, mint a Bila-Riba Islam 
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Finance, vagy a Rabobank szintén megjelentek iszlám banki termékekkel (TransCity, 

2006d). 

Az etnikai marketing úttörője, a TransCity marketing ügynökség és a Motivaction 

kutató és tanácsadó cég közös kutatása 2008-ban megmutatta, hogy az etnikai 

kisebbséghez tartozó fiatalok körében a legnépszerűbbek az etnikai médiakiadványok. 

A nyomtatott termékek közül a török közösség számára az Ekin, a marokkóiaknak a 

Mzine. A weboldalak közül is a leglátogatottabbak az egyes etnikai csoportok számára 

létrehozott külön site-ok, mint amilyen a marokko.nl, vagy a   suriname-i származásúak 

körében a waterkant.net (TransCity, 2008). 

A Nike évek óta megrendezi Panna Knock Out című rendezvénysorozatát, amely az 

utcai football egyik változata. A „panna” suriname-i nyelvben azt a helyzetet jelenti, 

amikor a játékos a labdát átrúgja az ellenfél lábai között, ezen alapul a játék. Alapvetően 

a dél-ázsiai származású fogyasztók körében divatos játékból indultak ki, melynek fő 

célja nem a gólszerzés, hanem a panna helyzet elérése. A Nike felfedezte, hogy az 

Amszterdam és más holland városok utcáin futballozó fiatalok körében egyre 

népszerűbb ez a játék, ezért hagyományos football események mellett a holland etnikai 

kisebbségek elérése érdekében hozta létre Panna Knock Out versenyét (TransCity, 

2009a). 

2.2.5. ÚJ-ZÉLAND 

Új-Zéland kulturálisan egyre sokszínűbbé válik. A hagyományosan ott élő maori és 

európai új-zélandiak mellett egyre növekszik a Csendes-óceáni térségből és Ázsiából 

származó lakosság létszáma. Szamoa, Fidzsi-szigetek, Cook-szigetek, Tonga, Kína, 

Taiwan, Korea és India mellett számos bevándorló érkezik Dél-Afrikából és az Egyesült 

Királyságból is. Statisztikák szerint az európai származású populáció 79%-a a 

lakosságnak, aránya fokozatosan csökken, ezzel szemben az ázsiaiak aránya 

folyamatosan növekszik a bevándorlások és a magasabb termékenység miatt.  

A betelepülőknek szükségük van alapvető szolgáltatásokra, ugyanakkor kulturális 

jellemzőik nagyrészt eltérnek az eddig kiszolgált fogyasztóktól. A bankok és a 

telefonszolgáltatók gyorsan léptek, és kutatási megbízásokat adtak az új-zélandi AIM 

Proximity, FCB piackutató, marketing-tanácsadó és kommunikációs vállalatoknak, 

hogy felderítsék ezeket a különbségeket. A média is kihasználta az etnikumok 
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megjelenésében rejlő lehetőségeket. Graeme Jones, a NZ Mirror kínai hetilap 

reklámmenedzsere olyan ügynökségekkel dolgozik együtt, mint a Saatchi&Saatchi, 

Universal McCann, Total Media, annak érdekében, hogy azok ügyfelei közelebb 

kerülhessenek az általuk célpiacnak választott kínai új-zélandiak közösségéhez. Erre 

lehetőség van a nyomtatott sajtó mellett rádióban való megjelenéssel is: a kínaiak 

igényeinek kiszolgálására működik az auckland-i központú Chinese Voice Broadcasting 

adó (Shaw, 2005). 

 

Az eddigiekben elsősorban olyan kutatásokról, alkalmazásokról olvashattunk, amelyek 

az egyes országokban megjelenő látható kisebbségekre fókuszáltak. A kulturális 

különbségek azonban jelen vannak akkor is, ha ránézésre nem láthatók. A trendeket 

figyelembe véve azonban könnyen belátható, hogy a következő lépés a szemmel nem 

elkülöníthető nemzeti kisebbségek külön piaci szegmensként való kezelése lesz. Attól 

függetlenül, hogy az etnikai csoport láthatóan vagy ránézésre megkülönböztethetetlenül 

van jelen a társadalomban, az őket megcélzó marketingtevékenység alapja az etnikai 

csoport kutatása, megismerése kell, hogy legyen. 
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3. AZ ETNIKAI MARKETING KUTATÁSI MÓDSZEREI 

 
Andorka Rudolf írja: „Nincsenek standardizált szociológiai módszerek a nemzeti érzés 

kutatására.” (Andorka, 2006:375). Az etnikai marketing alkalmazási lehetőségeivel 

foglalkozó kutatók azonban külföldön más sokféle kutatással próbálkoztak a témában. 

Ebben a fejezetben összeszedtem azokat a forrásokat, módszereket, amelyek lehetővé 

teszik, hogy a nemzetiségek identitását és annak fogyasztásra gyakorolt hatását 

vizsgálhassuk, mérhetővé tegyük. 

 
3.1. AZ ETNIKAI MARKETING ELMÉLETI ALAPJAI 

Mindennapjainkban egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy a XXI. században már nem 

beszélhetünk etnikailag egységes országokról. Az elmúlt évtizedek, évszázadok alatt 

végbemenő gazdasági és politikai változások, egyes országhatárok „eltolása”, a 

különböző téren és módon fejlődő területek közötti vándorlások, áttelepülések lehetővé 

tétele, az Európai Unió adta lehetőségek mind hozzájárultak ahhoz a folyamathoz, 

melynek eredményeként az egyes országok etnikai térképe átrajzolódott.  

Emellett az üzleti élet egyes szereplői is kezdik felismerni, hogy nem feltétlenül az 

egységesítés a kívánatos mindenek felett. Az üzlet többet jelent, mint termékek és 

szolgáltatások előállítása és értékesítése. A szervezetek, vállalatok növekedését az 

egyének növekedésén, fejlődésén keresztül képzelik el magvalósítani (Galen-West, 

1995:82). Észrevették, hogy az emberek élete nem teljes szellemi tartalom nélkül. 

Ennek a felismerése segíti egymás, mások kultúrájának elismerését, és annak 

elfogadását, hogy az üzleti élet feladata nem az kell, legyen, hogy egysíkúvá tegye a 

fogyasztási kultúrát a világon, hanem hogy elősegítse a kívánatos különbségek 

hangsúlyozását (Behrman, 1997). 

A kultúra sokféle jellemzővel leírható, amelyek nem egyformán lényegesek a marketing 

szempontjából. Az alábbiakban azokat a tulajdonságait emelném ki, amelyek 

meghatározók a fogyasztók magatartásában, ezért a dolgozatom szempontjából is 

(Jarjabka, 1999 és Szabóné-Pakainé, 1999 alapján). Maga a kultúra mindig helyi 

szokásokon alapszik, meghatározza azokat a viselkedési formákat, amelyeket egy 

szűkebb közösség elvár; ezzel előrevetíti a fogyasztók döntéshozó mechanizmusát. 

Mivel időtálló, elemei generációról generációra öröklődnek, a vállalatok akkor járnak el 
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helyesen, ha olyan termékeket próbálnak meg a piacra vinni, amelyek megfelelnek a 

megcélzott fogyasztói csoport kultúrájának, ahelyett, hogy megpróbálnák azt 

megváltoztatni. Időtállósága mellett dinamikus is: amennyiben fennmaradásához 

szükséges, hajlandó új elemeket is magába olvasztani, ez teszi képessé a fogyasztókat az 

újdonságok elfogadására. Jellemzője még, hogy befolyásolja a gondolkodási folyamatot 

is, már a környezetben bekövetkező események érzékelésétől, értékelésétől kezdődően, 

ami igen lényeges a fogyasztókkal való kommunikáció szempontjából.  

Mindezen tulajdonságok alapján úgy gondolom, hogy a kultúra, mint fogyasztói 

magatartást meghatározó tényező, és ez alapján szegmentációs kritériumként való 

alkalmazása elfogadható és kívánatos. 

A marketinggondolkodás fejlődése során csak fokozatosan figyeltek fel az etnikai 

kisebbségek jelentőségére. A tradicionális marketing időszakában az Egyesült 

Államokban (az etnikai marketing szülőhazájában) a gazdasági életet is a kisebbségek 

diszkriminációja jellemezte. Ez a diszkrimináció az afro-amerikai és egyéb kisebbségek 

hosszú időszakon át tartó elnyomásának egyik kifejeződése, visszatükröződése volt 

(Aguirre, Jr. és Turner, 1995). Az etnikai kisebbségeket a „szegénység kultúrája”-val 

azonosították. Máig tartó hatása, hogy a nemzetiségiek még mindig szenvednek a 

diszkriminációtól és hátrányban vannak a jövedelem, az oktatás és a munkalehetőség 

területeken (Tuma és Haworth, 1992; Aguirre, Jr. és Turner, 1995). A polgárjogi 

mozgalmak eredményeként a kisebbségi csoportok körülményei fokozatosan javulni 

kezdtek az 1960-as években. A változások sok új lehetőséget biztosítottak a szakmai 

fejlődés, a jövedelem-növekedés és az életszínvonal emelésében, amik korábban 

elérhetetlenek voltak. Ezek eredményeként az évek múlásával néhány vállalat 

kifejezetten az etnikai kisebbségek számára kezdte reklámozni termékeit. A termékek 

száma azonban meglehetősen alacsony volt, emellett a kínálat egy része alacsony 

minőségű, az egészségre veszélyes volt (ilyen volt például az afro-amerikai lakosságnak 

szánt, filter nélküli cigaretta). Ezt a marketinget úgy lehet nevezni, mint „elkülönülő, de 

nem egyenlő” marketing (Pollay, Lee és Carter-Whitney, 1992). Két évtizeddel az 

emberjogi mozgalmak megindulása után a kisebbségek vásárlóerejében óriási 

növekedés volt tapasztalható. Bár a rossz bánásmóddal még mindig sok esetben 

találkozhattunk, de az etnikai vásárlóktól többé már nem tagadtak meg egyetlen 

terméket vagy szolgáltatást sem. A kezdeti kutatások ugyanakkor rámutattak, hogy a 

kisebbségek megjelenése a reklámokban alulreprezentált (Lee, Liebman és Liebman, 
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1993). Az elkülönítés, szeparálás helyett a vállalatok elkezdték keresni annak 

lehetőségét, hogyan tudnák az etnikai csoportokat integrálni a már létező 

tömegpiacukba. A gyakorlatban megtöltötték a marketingaktivitásokat jelképes 

tevékenységekkel, ami azt jelezte, hogy alapvető változások nem történtek, és a 

vállalatokat nem érdekelte az etnikai fogyasztók identitása és valódi szükségletei (Stern, 

1993). Az etnikai fogyasztókat bántották az alkalmazott sztereotípiák és a róluk alkotott 

felületes elképzelések, úgy érezték, integrálásuk a piacba csak az asszimiláció egy újabb 

formája. Az integrált reklámozással kapcsolatos kritikákra adott válaszként merült fel 

egy új koncepció, a multikulturális marketing
1
 lehetősége. A növekvő vásárlóerő, az 

erősödő politikai és kulturális öntudat oda vezette a kisebbségek tagjait, hogy 

felülvizsgálják a nekik szánt termékeket és marketingaktivitásokat. Rájöttek arra, hogy 

az integrálódás nem kell, hogy egyet jelentsen az etnikai identitás megtagadásával és az 

egyenlőség nem kell, hogy egyformaságot és a különbözőségek eltörlését eredményezze 

(Cui, 1997). Ennek eredményeként sok cég bevonta a kisebbségek képviselőit a 

marketing tervezésébe és végrehajtásába, így kívánva megfelelni az elvárásoknak és 

megismerni a kisebbségek valódi arcát. 

A lehetséges stratégiák kidolgozásánál figyelembe vették a nemzetközi 

marketingtevékenységgel
2
 kapcsolatos kutatások eredményeit. Bár a nemzetközi 

marketing nem pontosan ugyanaz, mint a hazai piacon, etnikai közönségnek végzett 

marketingtevékenység (Bartels, 1968), de mindegyik célja, hogy megismerje a 

különböző kultúrákat, nyelveket, vallásokat, szokásokat, és ezeknek megfelelő terveket 

dolgozzon ki. A multikulturális marketing ezért hasonló keretrendszerben értelmezhető, 

mint a nemzetközi marketing. A fogyasztó termékpreferenciájától, hirdetésekre adott 

reakcióitól és médiafogyasztási szokásaitól függően a marketingesek 

sztenderdizálhatják a terméket vagy a kommunikációt, vagy egyedi igényekre 

szabhatják ezeket az etnikai fogyasztóknak megfelelően (Cui, 1997). A 6. ábra mutatja a 

multikulturális marketingen belül elképzelhető stratégiákat.  

Bár Keegan úgy tekinti, hogy csak abban az esetben beszélhetünk etnikai marketingről, 

ha mind a termék jellemzőit, mind a kommunikációt hozzáigazítjuk a megcélzott etnikai 

 

 
1
 Multikulturális marketing: marketing alapelvek, stratégiák és programok alkalmazása azon piacok 

szegmentálására, amelyek egynél több kulturális identitással bírnak (Rosario, 2008.) 

2 Nemzetközi marketing: minden olyan marketing tevékenység nemzetközi marketing tevékenység, ami 

külföldön folyik, külföldre irányul, vagy külföldi igényeket és változásokat figyelembe vesz (Tóth, 2008.) 
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csoport igényeihez; az etnikai marketing
3
 definíciója, és saját véleményem szerint is 

bármelyiket adaptáljuk is a két tényező közül, már etnikai marketinget alkalmazunk. 

Ahhoz, hogy eldönthessük, az adott piacon melyik az életképes stratégia, két kérdésre 

kell választ találnunk: 

- Az etnikai kisebbség szükségletei és termékpreferenciája hasonló vagy eltérő a 

többségétől? 

- Az etnikai kisebbség médiahasználati szokásai és hirdetésekre adott válaszai 

hasonlók vagy eltérőek a többségre jellemzőktől? 

 

6. ábra: Etnikai fogyasztók felé irányuló marketingstratégiák lehetséges típusai 

 Kommunikáció 

Hasonló: 

Egységesítés 

Eltérő: 

Személyre szabott 
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Egységesítés 

Teljes egységesítés Hirdetés-adaptáció 

Eltérő: 

Személyre szabott 

Termék-adaptáció Etnikai marketing 

Forrás: Keegan, 1998:378-381. 

 

Néhány termékkategóriában, mint a high-tech berendezések, háztartási gépek, 

nincsenek szignifikáns különbségek az etnikai csoportok és a többségi nemzet között a 

preferenciák és kommunikáció területén. Az eltérő etnikai háttér ellenére a fogyasztók 

ezeket az eszközöket ugyanolyan céllal használják, és ugyanazokat az értékeket tartják 

fontosnak: a kényelmet, a minőséget és a hatékonyságot. Így, mivel nincs nyilvánvaló 

különbség  a fogyasztók csoportjai között sem a termék, sem a kommunikáció területén, 

ebből a két szempontból a teljes egységesítés stratégiája az indokolt.  

Bizonyos termékek esetében az etnikai fogyasztóknak egyedi elvárásaik lehetnek, 

amelyek csoportról csoportra változnak. Ilyen esetekben fontos, hogy a vállalatok 

felismerjék az eltéréseket és a termékeiket átalakítsák az etnikai fogyasztók 

szükségleteinek és ízlésének megfelelően. Ez a termék-adaptáció stratégiája. Azok a 

 

 
3
 Etnikai marketing: speciális kisebbségi vagy nemzetiségi csoportok felé irányuló marketing aktivitások  

(Dictionary of Marketing Terms, 2000.) 
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termékek, melyek képesek kielégíteni az etnikai fogyasztók speciális igényeit, és nincs 

helyettesítő termékük, nagyon sikeresek lehetnek és rekordbevételt hozhatnak a 

gyártónak (Rao és Kurtz, 1993). Jellemzően a kozmetikai termékek és az élelmiszerek 

területén találkozhatunk ezzel a megoldással. Hirdetés-adaptációval akkor érdemes 

próbálkozni, ha a vásárlók médiafogyasztási szokásai, anyanyelve, értékeik és az 

esetükben hatékony reklám-elemek elérnek egymástól. Ilyen lehet például, hogy az 

Egyesült Államokban az afro-amerikai lakosok általában kedvezőbb attitűddel 

rendelkeznek a televízió-reklámokkal szemben, így a nekik szánt termékeket érdemes a 

kifejezetten afro-amerikai célcsoportnak sugárzó csatornákon hirdetni. Ugyanakkor az 

ázsiai amerikaiak a nyomtatott sajtóban bíznak jobban, így ugyanazt a terméket 

célszerűbb az ázsiai nyelveken megjelenő lapokban hirdetni, valamint hatékony az 

ázsiai amerikai értékesítő személyzet alkalmazása is (Cui, 1997). 

Abban az esetben, ha kultúra által irányított, egyedi igény merül fel az etnikai 

fogyasztók részéről, és az egyes csoportok eltérő értékrenddel, fogyasztási szokásokkal, 

médiafogyasztással rendelkeznek, mi több, jelentős különbségek vannak a 

marketingtevékenységgel kapcsolatos elvárások és percepciók között, a vállalatoknak 

alakítania kell a terméken és a hozzá kapcsolódó kommunikáción is, röviden: etnikai 

marketinget kell alkalmazniuk. Az afro-centrikus esküvői ceremóniák vagy a 

kifejezetten spanyol származásúaknak tervezett üdvözlőkártyák tipikusan azon 

termékek közé tartoznak, amelyek nem helyettesíthetők a fehér többségnek tervezett 

termékekkel és nem közvetíthetők hagyományos csatornákon a fogyasztók számára. Ma 

már sok vállalkozás fektet be jelentős forrásokat és válik egyre kifinomultabbá az 

etnikai fogyasztók speciális piacának elérésében (Brill, 1994). 

Az etnikai marketingtevékenység fejlődése és a területhez kapcsolódó egyre több 

kutatás segít finomítani az alkalmazható eszközrendszert. Ugyanakkor a kutatások 

elhanyagolnak egy rendkívül fontos területet: mennyire költséghatékony az etnikai 

marketing alkalmazása? Ahogy egyre inkább növekszik az etnikai kisebbségek 

létszáma, úgy válik egyre összetettebbé ez a piaci szegmens. Egy bizonyos határon túl a 

különböző etnikai kisebbségekre és azokon belül is elkülöníthető fogyasztói csoportokra 

kidolgozott számos eltérő marketingstratégia elaprózza a vállalati erőforrásokat, és több 

kiadást ererdményez, mint amennyi hasznot hoz (Doka, 1996). A költséghatékony 

megoldás megtalálásához több tényezőt is érdemes figyelembe venni. Értelemszerűen, 

mint minden stratégia megalkotásánál, itt is fontos szerep jut a piaci versenynek, a 
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vállalati erőforrásoknak, és a vállalat hosszú távú céljainak. A multikulturális piacon 

ezek mellett értékelendő tényezők még a piacszegementáció szintje, azaz a megcélozni 

kívánt szegmensek száma, és a marketing-mix differenciálásának foka (Cui – 

Choudhury, 2002). Etnikai környezetben a piacok változatossága a kultúrális 

különbségektől, azok mértékétől, az egyes csoportok nagyságától és az értékesíteni 

kívánt termékkategóriától függ. Az alkalmazható marketing-mix differenciálás pedig  - 

ahogyan azt korábban Keegan ábráján már láthattuk (6. ábra) – a teljes 

sztenderdizálástól a tökéletes adaptációig sokféle lehet. Egyszerűsítve e vizsgált két 

területet, egy 2x2-es mátrixban ábrázolhatóak a multikulturális környezetben 

alkalmazható marketingstratégiák. 

7. ábra: Multikulturális környezetben alkalmazható stratégiák 

 Marketing-mix differenciálás 
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Forrás: Cui – Choudhury, 2002:63 

Ha a vállalat úgy ítéli meg, hogy a multikulturalitás ellenére az értékesíteni kívánt 

termék szempontjából a piac egységes fogyasztási jellemzőkkel rendelkezik, felesleges 

pénzkidobás lenne eltérő marketing-mix elemeket alkalmazni, érdemesebb megmaradni 

az integrált tömegmarktingnél. Egy vagy néhány különböző szubkultúra jelenléte esetén 

lehetnek olyan különleges igények, eltérő reagálások a marketingtevékenységre, 

amelyek szükségessé teszik a termék néhány sajátosságának, speciális értékesítési 

csatornának és árazásnak, valamint a reklám tevékenységnek a fogyasztói igényekhez 

szabását. Mivel kevés speciális fogyasztói csoportunk van, ez még nem megterhelő a 

vállalati költségvetésnek. Az etnikai niche-marketing ilyen formájú alkalmazása 

ugyanakkor segíthet a hosszútávú vállalat-fogyasztó kapcsolat és a márkahűség 

kialakításában. Amikor a piacra magas fokú változatosság jellemző, két lehetőség közül 

választhatunk. Az álatlános fogyasztási javak globális forgalmazóinál (mint pl. Pepsi 

Cola) talákozhatunk az interkulturális marketing alkalmazásával. Ennek lényege, hogy 

a kínált termék értékesítését valamilyen, a különböző piaci szegmensek mindegyikén 
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meglévő általános fogyasztási indokra, megközelítésre alapozzák, és csak néhány apró 

változtatást eszközölnek a kommunikációs anyagokban, pl. lefordítják azokat a 

megcélozni kívánt szegmens nyelvére. Ez a megoldás azon termékek esetében 

alkalmazható, amikor létezik közös szükséglet, motiváció az eltérő szegmenseken. 

Előfordulhat olyan eset is, hogy a számos szubkultúra egymástól jelentősen különböző 

kezelésmódokat igényel, mivel a piacon megtalálható fogyasztói csoportok 

különböznek egymástól vásárlási szokásaikban és a marketingre adott válaszaikban. A 

multikulturális marketing minden egyes eltérő szegmensre külön marketing-mixet 

alkalmaz annak érdekében, hogy maximalizálja ez egyes szegmenseken elérhető 

értékesítési potenciált. Ez a stratégia versenyelőnyt biztosíthat a vállalatnak minden 

fontosabb etnikai szegmensen (Cui – Choudhuty, 2002).  

A fenti stratégiák közötti választáshoz mindenképpen tudnia kell a vállalatnak, milyen 

és mennyi etnikailag eltérő fogyasztóval fog találkozni a piacon, ehhez pedig kutatásra 

van szükség. Valamennyi, etnikai marketinggel foglalkozó tanulmány alátámasztja, 

hogy a hagyományosan alkalmazott demográfiai jellemzők mellett az etnikai piac 

legfőbb kutatási területe az etnikai identitás és annak erőssége, valamint az eltérő 

kultúrák értékkészlete kell, hogy legyen (Deshpande és társai, 1986; Donthu és Cherian, 

1992; Cui, 1997; Cui és Choudhury, 2002).  

3.1.1. AZ IDENTITÁS ÉS SZEREPE A KISEBBSÉGEKNÉL 

Ahhoz, hogy az identitás szerepéről beszélhessünk, szükséges meghatározni, mit jelent 

ez gyakran használt, de kevesebbszer és nehezen definiálható fogalom. Pszichológiai 

megközelítése szerint egyfajta azonosságtudat, melyben létezik 

- én-identitás, amely a szülők, iskola, médiák stb. hatására jön létre; 

- csoport-identitás, amely a kisebb-nagyobb csoportokhoz való tartozásban 

nyilvánul meg (család, munkahely, barátok, nemzet, vallási csoport) 

(Pfitzner, 2005) 

A Magyar Értelmező Kéziszótár (2003:579) alapján: azonosság; két tárgyfogalom, 

irányzat egyezése, lényegi egyformasága; az önmagunkkal való azonosság vagy 

valamely csoporttal való azonosulás érzése, élménye. Erik Erikson szerint (1991:437) ez 

az identitás a serdülőkorra alakul ki, szilárdul meg, és a későbbiek során már jellemző 

marad az egyénre. Bordás Sándor (2008:2-6) három értelmezést is ad: 
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- személyiség-lélektani értelem: az én-identitás az önkép fogalmával 

kapcsolható össze, beleértve az önmagunkkal szemben támasztott 

követelményeket, és azt is, mások hogyan látnak engem; 

- szociálpszicológiai értelem: az én-identitás szociálisan definiált értékekkel 

való azonosulást jelent, mely a társas érintkezések során folyamatosan alakul 

ki, stabil, nehezen változtatható és bizonytalan, könnyen változó elemeket 

egyaránt megteremtve (Csepeli, 1993); 

- filozófiai-antropológiai értelem: az ember önértelmezése, az, ahogyan 

önmagát átéli. 

Az én tudata ugyanakkor sohasem önmagában álló, önmagáért létező fogalom, hanem 

minden esetben egy másik egyénnel vagy egy csoporttal kapcsolatban alakul ki 

(Ungárné, 2003). 

A fenti meghatározások alapján az identitáson további munkám során azt a tudást 

fogom érteni, amellyel az egyén rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy mely társadalmi 

csoporthoz tartozik és ez milyen értékeket határoz meg számára. 

Az identitáson belül beszélhetünk kulturális identitásról, mivel minden kultúrának 

megvannak a saját mintái, amelyeket Anthony Giddens (1995) szerint nem érthetünk 

meg a kultúrától elszigetelten. Ulf Hannerz mintájára (1992) a kulturális identitás az 

alapvető közös elképzeléseken és értékeken alapszik,vagy más oldalról megközelítve: 

az egyéb kultúráktól való különbségek mentén határozható meg. A globalizációs 

folyamatok kapcsán a kulturális identitással kapcsolatos félelmek is megjelentek: sokan 

úgy tartják, úgy érzik, hogy a globalizáció során elveszíthetik hagyományos 

vonatkozásaikat. Különösen a család és a hitélet területéről kerülnek ki azok az 

ideológiák, amik felveszik a harcot a globalizációs törekvésekkel szemben. Nem 

akarnak integrálódni az új stílusba, ezért megpróbálnak gátat építeni a saját kultúra és a 

világ többi része közé (Puledda, 2000; Costa és Bamossy, 1995.) Ez végső soron 

odavezet, hogy egyfajta kulturális merevség alakulhat ki, de addig is, míg idáig eljut 

egy-egy körülírható kulturális identitású csoport, jellemző rájuk a saját kultúrához való 

erőteljesebb ragaszkodás. A kulturális fogyasztó választhat: elfogadja az újonnan kínált 

értékeket vagy elutasítja azokat. A kisebbségi lét szükségszerű velejárója, hogy az 

azonosságtudat védelmező reakciókat vált ki a többségi kultúrával szemben. A 
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kisebbségek ugyanezzel a mechanizmussal védekeznek a globalizáció ellen is, 

miközben maga az ország együtt halad a globalizációs folyamatokkal (Papp, 2008). Mai 

világunkban lehetővé vált az is, hogy az ember egyszerre több csoport tagjaként éljen  

(Csepeli, 1997), és az identitását ne készen kapja, hanem saját maga alakíthassa ki. 

Kiegészítve ezt azzal, hogy Pataki (1998) szerint az identitás két részre bontható, a 

személyes, illetve a társadalmi identitásra, könnyen belátható, hogy a kisebbségekre 

feltehetően jellemző egyfajta kettős identitás, egyszerre több (legalább kettő) csoporthoz 

tartozónak érzik, érezhetik magukat. Egyik oldalról a kisebbségi csoporthoz, míg másik 

oldalról a többséghez tartozás keveredik személyes jellemzőikben. Egy-egy adott 

pillanatban pedig mindig az adott helyzetnek megfelelő identitás-elemek kerülnek aktív 

állapotba (Pataki, 1986).  

Ha ezek a kisebbségek nem csak kulturális, hanem etnikai alapokon is eltérnek 

egymástól, akkor már etnikai identitásról beszélhetünk, vagy ahogyan Elizabeth 

Hirschmann (2001) fogalmazta meg: az etnicitás meghatározza a kapcsolatok 

aspektusait azon csoportok között, amelyek kulturálisan egymástól eltérőnek tekintik 

magukat és mások is eltérőnek tekintik őket.  

Bindorffer Györgyi (2001) szerint azon kisebbségi csoport iránt érzett lojalitás, amelybe 

az egyén beleszületett, ahol az elsődleges szocializációja során elsajátította a csoportra 

jellemző etnikai tudásanyagot, kialakítja az etnikai identitás alapjait, bázisát. A tudásba 

itt alapvetően a közös eredetbe vetett hit, a kulturális eltérések, értékek, stratégiák, 

szokások a mindennapi életvitel tartoznak bele. Erős Ferenc az etnikai identitás két 

modelljét különbözteti meg (Erős, 1998). Pozitív modelljében az identitás pozitív 

tartalmat ad a kettős vagy akár többszörös identitásnak is, míg a negatív modell alapját 

azok az elképzelések alkotják, amik a „mi nem vagyok” kérdésre adnak választ. A 

kettős identitás megjelenése elsősorban azoknál a nemzetiségeknél várható, akik 

hosszabb időn keresztül élnek együtt a többségi nemzettel vagy más kisebbségekkel. 

Az etnikai identitás többnyire egy adott etnikai csoporthoz tartozás szubjektív 

érzéseként jelenik meg (Bindorffer, 2001; Niedermüller, 1989; Turner, 1975), 

ugyanakkor abban is tetten érhető, hogy mennyire vesz részt valaki az etnikai csoport 

interakcióiban (Niedermüller, 1989), ezért az etnikai identitás pontos meghatározásához 

mindkét tényező vizsgálatára szükség van.  
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Kutatásom során az etnikai identitást úgy értelmezem, mint az egyén szabad 

elhatározását arra vonatkozóan, mennyire akarja magát egy adott etnikai csoporthoz 

tartozónak deklarálni. A német nemzetiséghez tartozást vizsgálom mind az önjellemzés, 

mind pedig az interakciókban való megnyilvánulás szintjén, és annál stabilabbnak, 

erősebbnek tekintem a német etnikai identitást, minél inkább megjelenik mind az 

önjellemzés, mind pedig a csoportkapcsolatok szintjén. 

Az identitás kutatása Erik Erikson (1968) elméleti megállapításaiból és James Marcia 

(1966) empirikus kutatásaiból, az utóbbi időkben pedig a végzettség, a nemi szerepek és 

az interperszonális területek vizsgálatából (Waterman, 1985; Bennion - Adams, 1986) 

eredeztethető. A valódi identitás attól a támogatástól függ, amit a felnövekvő fiatalnak 

az identitás kollektív tudata ad, amit pedig a következő szociális csoportok jelölnek ki: 

az osztály, a nemzetiség/állampolgárság és a kultúra, amibe a fiatal beletartozik 

(Erikson, 1964:93).  

A csoportidentitás, ezen belül is a kisebbségi csoporttagság szerepének vizsgálatát 

elsősorban szociológusok és szociálpszichológusok végezték. Kurt Lewin (1948) azt 

állította, hogy a kisebbségi személynek vonzódnia kell a csoportjához annak érdekében, 

hogy a jólét érzése kifejlődhessen benne és a lehető legjobban csökkenthesse az 

öngyűlölet érzését. A kisebbségek képviselői közül sok szerző ismétli ugyanezt (pl. 

Arce, 1981; Green, 1981; Gurin-Epps, 1975; Jarvenpa, 1985). Maldonado (1975:621) 

egyenesen kijelenti, hogy:  „az etnikai önidentitás központi elem a kisebbségi 

csoportidentitás kifejlesztéséhez”.  

Ezekre az elméletekre alapozva az etnikai identitás kutatásának 4 nagy csoportja 

alakult ki (Phinney, 1988b.): 

- Az etnikai identitás definiálása és mérése: a kutatók kifejlesztettek olyan listákat, 

amik az attitűdökkel, viselkedéssel és észleléssel kapcsolatos elemeket 

tartalmaztak, és többnyire egy adott kisebbségi csoport vizsgálatára voltak 

alkalmasak (Phinney, 1988a). 

- A domináns kultúra adoptálása a kisebbségi csoportokban: Berry (1980) 

vizsgálta a kisebbségi és a többségi kultúrák találkozásának lehetséges 

kimeneteleit, és 4 lehetséges eredményt határozott meg:  
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o az egyén asszimilálódik, elveszíti etnikai kultúráját és teljes mértékben 

adaptálja a többségét; 

o integrálódás, amikor hangsúlyozzák a saját etnikai kultúrát, de emellett 

egyenrangúként fogadják el a többségi kultúrát is; 

o megmaradnak a saját kisebbségi kultúrájukban anélkül, hogy a 

többségiből bármit is átvennének; 

o elveszítik a saját etnikai kultúrát anélkül, hogy a többség részévé 

válnának. 

- A fiatalok etnikai önidentitása: elsősorban a hibás önazonosítással foglalkozó 

terület, ami a fekete bőrű kisebbségekkel foglalkozik, legjelesebb képviselője 

Aboud (1987) 

- Az etnikai identitás fejlődése a gyerekkor után: az előző két iskolával szemben 

az etnikai identitást nem egy pillanatnyi állapotként, hanem folyamatként 

vizsgálja, és arra keresi a választ, hogy a gyerekek 7-8 éves korában meglévő 

etnikai besorolással mi történik a későbbi életszakaszokban, hogyan hatnak a 

környezeti tényezők (Phinney, 1998b; Cross, 1978; Kim, 1981; Arce, 1981). 

 

3.1.2. IDENTITÁS ÉS FOGYASZTÁS 

Az világos az eddigi irodalmakból is, hogy az etnikai identitás kifejezi, jelzi a 

személyek kapcsolódását az etnikai csoport más tagjaihoz. Egyúttal az önkép része is, 

egyrészt azon alapulva, hogyan definiálja magát a saját etnikai csoportjához képest, 

másrészt azon, hogyan kategorizálják őt mások (Ryan-Smith, 1989; Wong, 1985). 

Laura Uba (1994) hangsúlyozza, hogy az etnikai identitás több ennél. Véleménye 

szerint ez egy váz, ami: 

- indukálja az általános tudást, a hiedelmeket és az elvárásokat, amikkel az egyes 

személyek rendelkeznek a saját etnikai csoportjukkal kapcsolatban; 

- kognitív információ-feldolgozási keretként vagy szűrőként működik, amelyen 

keresztül az emberek érzékelik és értelmezik a dolgokat, helyzeteket, 

eseményeket, más embereket; és 

- az emberi viselkedés alapjául szolgál. 
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Ez utóbbi két jellemzője teszi alkalmassá az etnikai identitást arra, hogy szegmentációs 

kritériumként szolgáljon. Ma már a fogyasztás az alapvető szükségletek kielégítésén túl 

elsősorban érzelmek, érzések megalkotásáról szól (Douglas - Isherwood in: Hetesi, 

2004). Az emberek nem csak a fizikai, hanem a társadalmi jólétük miatt is 

fogyasztanak. A fogyasztás társadalomban elfoglalt helye megváltozott: a fogyasztással 

demonstráljuk a hovatartozást, azaz a fogyasztás státuszt erősít, szociális identitást 

konstruál (Hetesi, 2004:267). Hasonló elképzelést fogalmaz meg Bourdieu is, aki úgy 

véli, a szimbolikus fogyasztás  a javakat jelekké, értékké alakítja át (Bourdieu, 1971). A 

fogyasztás az önkifejezés egyik folyton ismétlődő formája lett, és a fogyasztás nyelvén 

képesek vagyunk üzenetet küldeni a társadalmi hovatartozásunkról (Baudrillard, 1987; 

Fábián és társai, 2000). 

Ezek a tagadhatatlan változások és az etnikai identitás jellemzői magyarázzák az etnikai 

marketing működését. 

Egyesek szerint az etnikai marketingnek az egyes nemzetiségekre kell fókuszálnia, 

mások szerint ez egy túlhaladott nézett. Napjainkra két iskola alakult ki az Egyesült 

Államokban. Egyrészt az etno-központú gondolkodás a következő gondolatokra épül: 

- a kisvállalkozásokat segítő Small Business Administration azt javasolja  a 

kereskedőknek, hogy az eltérő etnikai csoportokat kezeljék annyira egyediként, 

amennyire az csak lehetséges; 

- a Miami székhelyű Spanish TV úgy találta, hogy a spanyol amerikaiak sokkal 

inkább pártolják azokat a megállapításokat, amiket az anyanyelvükön 

reklámoztak számukra; 

- a spanyol amerikaiak 63%-a egyetért a következő megállapítással: „A spanyol a 

szívem nyelve.”; 

- a kínai és koreai amerikaiaknak mindössze 13%-a nevezte meg az angolt az 

otthonukban elsődlegesen beszélt nyelvként. 

Másrészt azok a marketinges szakemberek, akik még mindig olvasztótégelyként tartják 

számon az Egyesült Államokat, így érvelnek: 

- a latin származású amerikaiak 93%-a kétnyelvű, vagy angol nyelv-domináns; 

- minden olyan spanyol amerikaira, aki spanyol nyelvű médiát választja, kettő 

olyan esik, aki a tömegmédiát preferálja; 

- az ázsiaiak 30%-a már saját etnikai csoportjukon kívülről házasodik; 
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- az afro-amerikaiak 32%-a már a tradicionálisan amerikai/angol külvárosokban él 

(Klara, 2005). 

A növekvő migráció azonban mind Európában, mind az Egyesült Államokban kulturális 

pluralizmust eredményez a piacokon is, ami egyformán jelent lehetőséget és kihívást is 

a vállalatoknak (Chattamaran V, és társai 2008). 

 Történetileg az etnikai marketing eredetileg inkább az egészségügyi szolgáltatások és 

az oktatás területére vonatkozott, sokkal inkább, mint a kereskedelmi márkákra. Ahogy 

azonban az egyes etnikumok a különböző országokban kezdték elérni a kritikus 

tömeget, ez fokozatosan megváltozott. A márkamenedzserek észrevették, hogy ha nem 

beszélnek megfelelően az egyes etnikai csoportokhoz, ha nem fejlesztenek ki szoros 

kapcsolatot köztük, valamint reklámozásuk és marketingstratégiájuk között, akkor 

bizony értékes piacokat veszíthetnek (Shaw, 2005). A reklámok ilyen jellegű 

megközelítésével találkozhatunk Zakia-nál is (1986) is, aki szerint a minél nagyobb 

hatás elérése érdekében a reklámoknak ajánlatos összhangban lenniük annak a 

kultúrának, társadalomnak a céljaival és filozófiájával, amelyiknek szólnak. A kulturális 

sokszínűség a termékek és szolgáltatások széles köre számára teremt lehetőséget, 

valamint a hazai cégeknek is esélyt ad arra, hogy legalább egy szűk területen 

versenyezhessenek a globális piacon belül (Doka, 1996; Wilkinson és Cheng, 1999). 

A marketingkutatók több perspektívából is vizsgálják az etnicitást. Egyrészt etikai 

oldalról analizálják az etnikai fogyasztókat, azokat a szituációkat keresve, amelyekben a 

fogyasztók statikus etnikai identitással rendelkeznek (Hirschmann, 1981, 1983). 

Másrészt szituácifüggőség szempontjából is vizsgálják az etnikai csoportokat, arra a 

kérdésre összpontosítva, hogy vajon a fogyasztók etnikai identitása és annak 

megjelenése a vásárlások során egy aktív öntudati állapotnak tekinthető-e (Stayman -

Deshpande, 1989). Vizsgálati aspektustól eltekintve a kutatók egységesen arra 

következtetnek, hogy az etnicitás hajtóerőt jelent a fogyasztásban (Rosenbaum - 

Montoya, 2007), és az etnikai identitás az értékkészlet részévé vált. Ennek 

kihasználásához nem feltétlenül a kisebbség nyelvén történő reklámozásra van szükség. 

Egy, a Yankelovich Multikulturális Monitor alapján készült tanulmányban szereplő 

adatok azt mutatják, hogy  a spanyol amerikai válaszadók 65%-a úgy vélekedik, a 

spanyol nyelvű reklámok semmivel sem keltenek bennük nagyobb bizalmat egy-egy 

termék iránt, mint az angol nyelvűek. Ehelyett azt tartották, hogy a termék iránti 

nagyobb bizalmat a kommunikációnak vagy magának a terméknek a fogyasztók 
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kulturális életéhez való kapcsolata, kapcsolhatósága teremti meg (Korzenny - Korzenny, 

2005). Ez összhangban van azzal a marketing-felfogással, mely szerint a fogyasztók 

minél jobb kiszolgálása érdekében értéket kell alkotni, és ennek az értéknek nem 

magába a termékbe kell beágyazódnia, hanem a fogyasztási élményen keresztül kell 

jelentkeznie (Vargo - Lusch, 2004; Lusch, 2007). Michaela Addis és Morris Holbrook 

(2001) az „érték”-nek két típusát különbözteti meg – az utilitarista érték ahhoz az 

előnyhöz kapcsolódik, amely a termék objektív jellemzőiből és teljesítményéből fakad, 

a hedonista érték pedig abból a szubjektív reakcióból, amit a termék nem érzékelhető, 

szimbolikus és esztétikai aspektusai váltanak ki. Ha a fogyasztó olyan termékkel vagy 

kommunikációval találkozik, amely összhangban van az én-jének valamely kiemelkedő 

dimenziójával, akkor az spontán módon még kedvezőbb gondolatokat, attitűdöket és 

vásárlási szándékot eredményez. Az etnicitás az egyik ilyen kiemelkedő dimenzió a 

nemzeti kisebbségben élő fogyasztók számára (Lee és társai, 2002), és ez sokkal inkább 

az etnikai identitásra vonatkozik, nem pedig az etnikai származásra (Soyeon és Eastlik, 

1998). A szubjektum így az etnikai marketing elvei szerint az, hogy a nemzeti 

kisebbséghez tartozók számára a saját nemzetiségi kultúrájukhoz kapcsolódó áruk olyan 

termékek, amelyek összekapcsolják őket más, hasonló emberekkel és a kulturális 

identitásukkal (Mehta és Belk, 1991).  

Természetesen az etnikai marketing területe sem mentes a kritikáktól (Cozens, 2003; 

Holland és Gentry, 1999; Laroche és társai 1998; Penaloza és Gilly, 1999). Először is, a 

kulturális jelek alkalmazása a kommunikációban váratlan érzelmeket, reakciókat válthat 

ki a fogyasztókból (Holland és Gentry, 1999), másrészt pedig a rögzült sztereotípiák 

felbukkanása jelent gondot az etnikai marketingben, mivel a határvonal a kulturális 

sztereotípia és a pozitív kulturális ábrázolás között meglehetősen elmosódott (Laroche 

és társai 1998). Ezek a kritikák felhívják a figyelmünket arra, hogy a nemzetiségeknek  

szóló kommunikáció során milyen hibák elkövetésétől kell óvakodnunk. 

Az etnikai marketing alapját, ahogy az a korábbi fejezetekből kiderült az adja, hogy az 

egymás mellett, egymással elkeveredve élő népcsoportok kultúrája és értékkészlete eltér 

egymástól. Mindegyik terület sajátos módszerekkel vizsgálható, ezért a kutatási 

módszereken belül célszerűnek láttam e két terület kutatási lehetőségeit külön-külön 

tárgyalni. 

Az alábbiakban bemutatom a kultúrakutatások, majd az értékkutatások módszereit. 
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3.2. KULTÚRAKÖZI KUTATÁSOK 

A marketing e speciális változatában a kutatások célkitűzései két nagy csoportra 

oszthatók: 

 egyrészt vizsgáljuk a célcsoport etnikai identitását, 

 másrészt az identitás hatását a vásárlói magatartásra. 

 

3.2.1.  AZ ETNIKAI IDENTITÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREI 

Az etnikai hovatartozás mérésére leggyakrabban azt az egyszerű módszert alkalmazzák, 

hogy megkérdezik a kutatásban résztvevőktől, mely országban születtek, vagy mely 

etnikai kisebbséghez tartozónak érzik magukat. Elfogadható megoldás az első-, másod- 

és még a harmadgenerációs bevándorlók vizsgálatánál, és számos példát találhatunk 

alkalmazásukra Európa különböző országaiban (Nagy-Britannia, Belgium, Svédország, 

Portugália, Németország), Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon is. Azoknál az 

etnikai csoportoknál azonban, ahol hosszabb ideje (akár több száz éve) élnek egymás 

mellett a különböző népcsoportok, ennél részletesebb méréseket kell végezni. Erre 

találhatunk példákat az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. 

Roberta Maso-Fleischmann (1996) kvalitatív kutatásokat végzett a spanyol amerikaiak 

körében a fogyasztók termékekhez és márkákhoz kötődő érzékélésének, érzelmeinek 

vizsgálatára. Mélyinterjúkat és csoportinterjúkat folytatott le. Kutatásának eredményei 

közül a módszertani megfontolásait emelném ki. Megállapította, hogy bármilyen etnikai 

kisebbségről legyen is szó, célszerű a személyes megkérdezés módszerét alkalmazni. A 

helyszín megválasztásánál célszerű a megkérdezett személyéhez minél közelebb álló, 

számára biztonságot nyújtó helyet keresni. E két megállapítás szem előtt tartásával 

elérhetjük, hogy a megkérdezettek nyitottabbak legyenek és úgy érezzék, valóban 

kíváncsiak vagyunk rájuk.  

Veena Chattaraman és társai 2008-as kutatásukban (Chattaraman V, és társai 2008) a 

spanyol-amerikaiak vizsgálatában érdekes megoldást alkalmaztak: a résztvevőket arra 

kérték, hogy képzeljék bele magukat egy alapvető (amerikai) kulturális helyzetbe 

(Bruce Springsteen koncert látogatója), majd egy spanyol kulturális helyzetbe (egy 

latin-amerikai zeneszerző és énekes koncertjének látogatója). Majd mindkét esetben arra 
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kérték a válaszadókat, hogy tíz különböző színű textilminta közül válasszák ki, milyen 

színű ruhát viselnének az adott eseményen. A kutatásban alkalmazott, az egyes 

kultúrára jellemző színek meghatározása fókuszcsoport és triád interjúk segítségével 

történt.  Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy a két, kulturális szempontból 

egymástól nagy mértékben eltérő eseményen más-más színű öltözéket választottak a 

vizsgálatban résztvevők, még hozzá az amerikai típusú eseményre az amerikai kultúrát 

megtestesítő színt (kék), míg a spanyol típusú eseményre a spanyol kultúrát 

megtestesítő színt (piros). Szintén e kutatás keretében alkalmazták Phinney MEIM 

(Multigroup Ethnic Identity Measure) (Phinney, 1992) módszerét is a résztvevők 

spanyol, illetve amerikai kultúrával való azonosulásának, annak erősségének mérésére.  

Hasonló megközelítést dolgozott ki Suinn és Lew (Suinn-Lew és Vigil, 1987) az ázsiai 

származású amerikaiak tanulmányozására. A vizsgálatba bevont személyek véleményét 

17 állítással kapcsolatban, 5 fokozatú egyetértési-skálán vizsgálták, illetve a társadalmi 

környezetre, kapcsolatokra vonatkozó kérdéseket tettek fel. Az állítások Phinney 

módszeréhez hasonlóan a nyelvhasználatot (beszédben és írásban) és a kisebbség 

értékeihez, szokásaihoz való kötődést értékelték.  

Kanadában, az angol, illetve francia nyelvű kanadaiak vásárlási szokásait vizsgáló 

tanulmányukban Richard Michon és Jean-Charles Chebat (2002) megelégedett azzal, 

hogy a két eltérő népcsoporthoz tartozás megállapításánál csak a nyelvhasználatot 

vizsgálták kritériumként. Jane Sojka és Patriya Tansuhaj (1995) szerint a nyelvhasználat 

egy igen egyszerű jelzője az etnikai hovatartozásnak, és több tanulmány is alátámasztja, 

hogy az angol és francia szubkultúra (Kim és társai 1990), valamint az amerikai spanyol 

szubkultúra (Deshpande és társai 1986) eltéréseit önmagában ez a tényező nem 

magyarázza.  Michon és Chebat viszont elfogadják egy újabb keletű kutatás (Hui és 

társai 1997) eredményeit, miszerint a francia és angol kanadaiak esetében nem 

szükséges bonyolult etnikai hovatartozást mérő skála alkalmazása, mivel az etnikai 

önazonosítás és a nyelvhasználat közötti korreláció mértéke 0,93.  

Az etnikai identitás mérésének igen egyszerű módszerét alkalmazták kutatásukban 

Christina Lee és társai (2002), amikor korábbi kutatási eredményekre hivatkozva 

(Stayman - Deshpandé, 1989; Deshpandé - Stayman, 1994; Nankwo - Lindridge, 1998) 

mindössze egyetlen kérdésben, egy ötfokozatú skálával vizsgálták a kutatás alanyai 

identitásának erősségét. A válaszadók a nagyon erőstől a nagyon gyengéig 
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értékelhették, a saját etnikai identitásuk erősségét. Új megközelítést jelent a terület 

tanulmányozásában az etnikai identitás fogalmának bevezetése. Az etnikai identitás 

megmutatja, az egyének hogyan azonosítják magukat az őket körülvevő környezetben, 

és hogyan hasonlítják össze magukat a velük azonos, illetve a tőlük különböző 

csoportokkal. Míg a közösséghez tartozás érzése hosszú időn keresztül változatlan 

marad, és generációról generációra öröklődik, addig az etnikai identitás változhat az 

idők folyamán. Ezen típusú identitás-meghatározás alapján az azonos etnikumhoz 

tartozóknak egymástól eltérő lehet az identitása, illetve a különböző etnikumhoz tartozó 

emberek között is találhatunk azonos etnikai identitással rendelkezőket. Mérésével 

kapcsolatban azonban a mai napig nincs konszenzus arra vonatkozóan, hogy milyen 

elemeket kell bevonni a vizsgálatba.  

A leggyakrabban alkalmazott összetevők: a hovatartozás, az önazonosítás, az értékek, a 

kultúra, a hitvilág (Masuda és társai 1970; Tzuriel - Klein, 1977), a társadalmi élet 

(Masuda és társai 1970; Makabe, 1979; Unger éstársai 2002.). A kultúrán belül 

leggyakrabban a nyelvet, vallást, a média- és élelmiszer-preferenciát, az ünnepeket és a 

viselkedést szokták tanulmányozni (Phinney, 1990. 1992; Unger és társai 2002; Laroche 

és társai 2005.) 

Zimmermann és társai (Constant-Gataullina-Zimmermann, 2006) 2006-os németországi 

kutatásukban
4
 egy általánosabb modellt fejlesztettek ki az etnikai identitás elemzésére. 

Az etnikai identitást úgy határozták meg, mint a saját etnicitástól való távolság mértéke, 

vagy másként megfogalmazva: az egyensúlyi helyzet az anyaország kultúrája és 

társadalma iránt érzett elkötelezettség és a befogadó ország kultúrája és társadalma iránt 

érzett elkötelezettség között. Legfőbb jellemzője és erőssége a módszernek, hogy 

lehetővé teszi az egyének összehasonlítását egy etnikai csoporton belül, illetve a 

különböző etnikai csoportok összemérését. Mérésükben 5 összetevőt vizsgáltak: 

nyelvhasználat, látható kulturális elemek, önazonosítás, etnikai hálózat és migrációs 

történet. Ezek alapján egy egydimenziós és egy kétdimenziós modellt hoztak létre, 

amely az etnikai identitást, illetve az egyénnek az eredeti és a fogadó országhoz való 

kötődésének erősségét méri. 

 

 
4
 A vizsgálatba valamennyi, Németországban megtalálható fontosabb bevándorló csoportot bevonták: 

törökök, görögök, olaszok, spanyolok, és a korábbi Jugoszláviából érkezettek 
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Magyarországon a nemzeti, etnikai kisebbségek körében a roma lakosság 

identitásvizsgálatával foglalkozott Tóth Kinga (2004). Kvalitatív kutatása során 

interjúkat bonyolított le, melyek során arra jutott, hogy roma az, aki egyrészt annak 

vallja magát, másrészt az, akiről a környezete azt mondja, hogy roma. Ez utóbbi nyilván 

annak a következménye, hogy a romák többsége külső rasszjegyeket visel.  

Az etnikai vagy kisebbségi identitást nem csak egy adott időpillanatban lehet értékelni, 

hanem vizsgálható annak időbeli változása is. Empirikus kutatáson alapul Hussein 

Bulhan (1980) modellje, mely 3 identifikációs fázist mutat be: asszimiláció; a domináns 

kultúra elutasítása és elkötelezettség a szociálpolitikai átalakulásra. Mindegyik fázis a 

domináns angol kultúra és a bennszülött kultúra egymásra való hatását mutatja meg. 

William Cross (1971) kutatásának középpontjába a fekete identitás időbeli változását 

helyezte, és körvonalazta a „néger”-ből „fekete”-vé változás folyamatát. A 

legösszetettebb modellt Donald Atkinson és társai (1979; 1998) alkották meg. Fejlődési 

modelljük öt fázisra tagolódik és négy területet vizsgál: a megkérdezettek önmagukkal, 

a saját kisebbségük más tagjaival, más kisebbségekkel és a domináns nemzettel 

szembeni attitűdjeit.  Több mint két évtizedes kutatásuk eredményeit a 3. táblázat 

foglalja össze. 

Ahogy az eddigiekből látható, elsőre úgy tűnik, sokféle kutatási módszer közül 

választhatunk, ha a Magyarországon élő nemzeti kisebbségeket és azok identitását 

szeretnénk vizsgálni. Valójában nem mindegyik módszer alkalmas a magyarországi 

német nemzeti kisebbség vizsgálatára. Lee és társai (2002) egyetlen, az etnikai identitás 

erősségére vonatkozó kérdése használható, de önmagában nem elégséges megoldás egy 

hosszú ideje a domináns társadalom mellett élő kisebbség etnikai identitásának 

vizsgálatára. A magyar és a német kultúra között - feltételezésem szerint - nincsenek 

akkora látványos különbségek, hogy Chattamaran és társainak (2008) vizsgálati 

módszere alkalmazható legyen. Zimmermannék (2006) modelljének egyik eleme, a 

migrációs történet a ma Magyarországon élő németek körében már nem vizsgálható, 

hiszen sok száz éve idetelepült bevándorlók leszármazottairól van szó. Suinn és Lew 

(1987) skálája tipikusan ázsiai amerikaik vizsgálatára alkalmas, akik első, másod vagy 

harmadgenerációs bevándorlók. 
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3. táblázat: Kisebbségi identitás fejlődési modellje 

A modell fázisai Attitűd 

önmagával 

szemben 

Attitűd a saját 

kisebbség más 

tagjával 

szemben 

Attitűd más 

kisebbséggel szemben 

Attitűd a 

domináns 

csoporttal 

szemben 

1.: 

alkalmazkodás 

Önmaga 

lekicsinylése 

A csoport 

leértékelése 

Megkülönböztetés A csoport 

nagyrabecsülése 

2.:disszonancia Konfliktus 

önmaga 

lekicsinylése és 

az 

önmegbecsülés 

között 

Konfliktus a 

dominánsnak 

tartott kisebbségi 

sztereotípiák és a 

megosztott 

tapasztalatok 

között 

Konfliktus a 

dominánsnak tartott 

kisebbségi 

sztereotípiák és a 

megosztott 

tapasztalatok között 

Konfliktus a 

csoport 

megbecsülése és a 

csoport 

leértékelése között 

3.:ellenállás Önmegbecsülés A csoport 

megbecsülése 

Konfliktus a más 

kisebbséggel szemben 

tapasztalt empátia és a 

kultúraközpontúság 

között 

A csoport 

leértékelése 

4.:önelemzés Aggodalom az 

önbecsüléssel 

kapcsolatban 

Aggodalom az 

egyértelmű 

megbecsülés 

jellege miatt 

Aggodalom mások 

etnocentrikus 

megítélésével 

kapcsolatban 

Aggodalom a 

csoport 

leértékelésével 

kapcsolatban 

5.:szinergikus 

kapcsolat és 

tudatosság 

Önmegbecsülés A csoport 

megbecsülése 

A csoportok 

megbecsülése 

Szelektív 

megbecsülés 

Forrás: Atkinson, és társai (1998:35-52). 

Magának az etnikai identitásnak a vizsgálatára Phinney (1992) MEIM módszerét tartom 

legalkalmasabbnak. Ebben 12 állítással való egyetértést vizsgált meg a kutató (4 

fokozatú, semleges értéket nem tartalmazó skálával), melyeket 3 csoportba sorolt be: 

megerősítés, valahová tartozás, elkötelezettség; saját etnikai csoport megismerésére 

törekvés; etnikai viselkedés. Ez a mérőeszköz alkalmas annak meghatározására, hogyan 

látja saját etnikai hovatartozását a megkérdezett a nyelvhasználat, társas kapcsolatok és 
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az etnikai csoporthoz kötődés területén. A MEIM módszer tucatnyi kutatásban került 

már alkalmazásra. A megbízhatóságát mutató Cronbach-alfa értéke jellemzően 0,80 

felett volt etnikai csoporttól és a megkérdezettek életkorától függetlenül, amely 

megbízhatóságát és érvényességét mutatja (Roberts és társai, 1999; Syed és társai, 

2007). Atkinson és társai (1979, 1998) kisebbségi identitás fejlődésére vonatkozó 

modelljét a kvalitatív kutatások keretében érdemes vizsgálni. Annak meghatározása, 

hogy a német nemzetiség a kisebbségi léthelyzet elfogadásának melyik szintjén áll, 

fontos a későbbi egyéni identitás-vizsgálat szempontjából. Szintén a kvalitatív vizsgálat 

során alkalmazható Tóth Kinga (2004) azon módszere, hogy egyszerűen feltette a 

kérdést vizsgálati alanyainak, hogy mi alapján lehet valakiről azt mondani, hogy roma, 

és megpróbálta azonosítani a roma identitás ismertetőjegyeit. Ez a módszer a német 

nemzetiség esetében is használható, azzal az eltéréssel, hogy míg a romák jelentős része 

szemmel láthatóan is elkülöníthető a népesség többi részétől, addig a németeknél ilyen 

lehetőség nem áll fenn.  

Korábban már utaltam rá, hogy az etnikai marketing elméleti hátterének kialakításakor 

alapvető kiindulási pontként alkalmazták a nemzetközi marketing területéről származó 

ismereteket, valamint az is, hogy az egyes etnikumok lehetséges megközelítésének 

egyik módja a kommunikáció egyéni, etnikai jellegű kialakítása (3.1. fejezet). E két 

területet összekapcsolva a kisebbségi identitás vizsgálatánál hasznosnak tartom szót 

ejteni a az interkulturális kommunikációról és annak fejlődési fokozatairól. Hidasi Judit 

az interkulturális érzékenység fejlesztési modelljében (Hidasi, 2004:144 in Konczosné, 

2008:64);  az idegen kultúrával találkozó egyén fejlődési stádumait mutatja be. E 

modell vizsgálata segíthet a magyarok és a magyarországi németek egymáshoz való 

viszonyának, egymással való kapcsolatának megértésében. Az meglehetősen 

egyértelmű, hogy a több száz év alatt a németek eljutottak az etnorelatív fázis 

pluralizmus fokozatáig. Ismerik mindkét kultúrát és nem jelent számukra problémát az 

őket adott pillanatban körülvevő (magyar vagy német) kultúra mintáinak megfelelő 

viselkedés. olyan szinten elsajátották a magyar kultúrát is, hogy bizonyos szinten azt is 

a sajátjuknak tartják. Ugyanakkor feltételezhető, hogy sokakban a magyar kultúrához 

való ilyen mértékű alkalmazkodás, hasonulás kiváltja a konstruktív marginalizálódást 

(Hidasi, 2004:156), aminek hatására megpróbálnak visszatérni a gyökerekhez, 

megpróbálják fenntartani, megőrizni eredeti kultúrájuk jellemzőit. 
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3.2.2. KUTATÁSOK AZ ETNIKAI IDENTITÁS FOGYASZTÁSRA 

GYAKOROLT HATÁSÁRÓL 

A marketing irodalmában több szerző is demonstrálja az etnikai identitás erősségének 

jelentőségét a fogyasztói magatartásban (pl. Deshpandé – Hoyer - Donthu, 1986; 

Donthu - Cherian, 1992; Hirschmann, 1981; Webster, 1994). Deshpandé és társai 

(1986) spanyol amerikaiak etnikai identitását, annak erősségét, és ezek intézményekkel 

és reklámozással szembeni attitűdre; márkahűségre és vásárlási döntéshozatalra 

gyakorolt hatását vizsgálták. 425, véletlenszerűen kiválasztott texas-i válaszadót kértek 

fel egy kérdőív kitöltésére. Eredményeik szerint az erős spanyol identitással 

rendelkezők pozitívabb attitűddel rendelkeznek az intézmények és reklámok iránt is; 

nagyobb a márkahűségük és szívesebben vásárolnak presztízstermékeket. Naveen 

Donthu és Joseph Cherian (1992) az erős, illetve gyenge etnikai identitás hatását 

vizsgálta a spanyol amerikaiak körében, a kupon-felhasználási szokások tekintetében. 

Eredményeik szerint az erősebb hispán identitással és etnikai büszkeséggel rendelkező 

fogyasztók kevésbé voltak fogékonyak az üzleten belüli marketingeszközökre, mint a 

gyengébb spanyol identitással rendelkezők. Cynthia Webster (1994) megmutatta, hogy 

azok a családapák, akiknél erősebb a spanyol származáshoz kötődés, nagyobb hatást 

gyakorolnak a család vásárlási döntéseire, mint azok a férfiak, ahol ez a kötődés 

gyengébb. Ezek a megállapítások azon az elképzelésen alapulnak, hogy az erős spanyol 

identitás kifejezi a spanyol értékeket és attitűdöket, míg a gyengébb spanyol 

identitásúak viselkedését módosította a domináns kultúra.  

Corliss Green (1999) tanulmányozta a reklámokban szereplő modellek nemzetiségének 

hatását afro-amerikai nők körében. Négy sajtótermék, kettő etnikailag célzott (Essence, 

Ebony) és kettő általános olvasóközönségnek szánt (Glamour, Cosmopolitan) 

magazinban megjelenő hirdetések hatását vizsgálta 330 afro-amerikai nő bevonásával. 

Bebizonyította, hogy az erős fekete identitással rendelkező vásárlók jóval pozitívabb 

attitűddel rendelkeznek a kifejezetten nekik szóló magazinokkal szemben, kedvezőbben 

fogadják a saját etnikumukból származó modellt a reklámokban, mint a más 

nemzetiséghez tartozókat, és ezen reklámok hatására erősebb vásárlási szándék alakul ki 

bennük, mint a gyenge fekete identitással rendelkezők esetében. Lee és társai (2002) 

korábban már említett kutatásában az etnikai identitás erőssége mellett a reklámokban 

alkalmazott modellek származásának a válaszadókra gyakorolt hatását is vizsgálták. 
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Nyomtatott reklámokat teszteltek 178 főiskolás körében, és az ázsiai, illetve fehér 

modellek és az általuk reklámozott termékek iránti attitűdöt kérdőíves megkérdezéssel 

mérték. Valamennyi eredményük azt az elképzelésüket támasztotta alá, hogy az erős 

etnikai (itt ázsiai) identitással rendelkezők pozitívabb attitűdöt mutattak mind az ázsiai 

modelleket szerepeltető reklám, mind pedig az ázsiai modellekkel reklámozott termékek 

irányában.  

Néhány termék - mint a ruházat, otthoni szolgáltatások, ékszerek, illatok, zenei 

termékek - gyakran a kulturális identitás szimbolikus megjelenítői. Chattamaran és 

társai (2008) a termékek kulturális relevanciájának a termék értékelésére gyakorolt 

hatását mérték, spanyol fogyasztók körében. A megkérdezett 344 egyetemi hallgató 

spanyol identitását Phinney (1992) MEIM-skálájával vizsgálták, lehetséges 

magatartásukat pedig a különböző kulturális eseményekhez választott öltözet színe 

alapján értékelték. Hipotéziseik tesztelése során sikerült bizonyítaniuk, hogy a spanyol-

domináns identitású hallgatók szignifikánsan a spanyol kultúra jellemző színét (piros) 

választották. Eredményeik alapján az is kijelenthető, hogy még a kevésbé erős spanyol 

identitású válaszadók is a lehetséges termékek közül azokat választották, amelyek színe 

a spanyol kulturális értékekhez köthető (piros). Ez alapján elmondhatjuk, hogy a 

kulturális értékek és a termék kulturális jellege még akkor is képesek hatást gyakorolni 

az emberek magatartására, ha a vizsgált egyén identitása, kötődése a kérdéses 

nemzetiséghez gyenge. 

Angliában a Central Office of Information (COI) 2003-ban szekunder és kvalitatív 

módszerekkel kutatta az etnikai kisebbségekkel való kommunikációt befolyásoló 

szociális, kulturális és attitűd-tényezőket. A minta indiai, pakisztáni, bangladesi, kínai, 

karibi, fekete afrikai és vegyes nemzetiségű férfiakból és nőkből állt. Mélyinterjún és 

fókuszcsoport-interjún kívül családlátogatást is végeztek, valamint meglátogatták a 

közösségi központokat is. Megállapításaik alapján kiderült, hogy bár a vizsgált 

közösségek a tömegmédia néhány műsorát a fehérbőrű lakossághoz hasonlóan 

népszerűnek  tartják, addig a speciálisan az egyes csoportoknak szánt média egyszerű 

időtöltésnél többet jelent. A televízió-műsorok és a nyomtatott sajtó egy kis darab 

„otthont” varázsolnak nekik; a saját anyanyelvükön  juthatnak hozzá a hírekhez és az 

információkhoz; szélesebb körű információhoz juthatnak a hazájukkal kapcsolatban, 

mint a tömegmédiából; etnikai perspektívából láthatják a brit híreket; olyan 

információkhoz is hozzájuthatnak, amelyek kizárólag az adott etnikai csoport számára 
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bírnak jelentőséggel. Ajánlásaikban megfogalmazták, hogy etnikai szempontból 

specializált média-kínálattal elsősorban a kínai és egyéb ázsiai közösségeket érdemes 

kiszolgálni, míg a feketék inkább a tömegmédián keresztül érhetők el. A helyi és 

regionális médiának viszont mindenképpen érdemes hangsúlyt helyezni az etnikai 

csoportok elérésére, mert ezek kiemelten fontosak a vizsgált csoportok számára (COI 

Communicatios, 2003). 

A Kanadában élő franciák és angolok történeti összehasonlításából kiderül, hogy a 

frankofonok hajlamosabbak a konzervativizmusra, az önelemzésre, humanisztikusak és 

érzelmesek, kevésbé anyagiasak és kevésbé gyakorlatiasak, mint az angol kanadaiak 

(Chéron - Müller, 1993). Életstílusbeli különbségeket is találtak esetükben: a francia 

kanadaiak orientációjának középpontjában az otthonuk, családjuk, gyerekeik és a 

konyha áll; jobban érdeklődnek a divat iránt és nagyobb a márkahűségük, mint az angol 

származásúaknak (Hui és társai, 1993). Richard Michon és Jean-Charles Chebat (2004) 

vizsgálta a két szegmens közötti különbséget az üzletközpontokban történő 

vásárlásokhoz kapcsolódó értékek és a vásárlás helye tekintetében. Francia és angol 

vásárlók kérdőíves megkérdezésével arra az eredményre jutottak, hogy a francia 

vásárlók számára fontosabb a vásárlás során az örömszerzés érzése, mint maga a 

vásárlás, ugyanakkor az angoloknál kevésbé jellemző rájuk, hogy az üzletközpontokban 

vásárláson kívül más tevékenységet is végeznének.  

Magyarországon a kisebbségek fogyasztási szokásait Törőcsik Mária és társai (2003) 

kutatták. 2002-2004 között folytatott munkájukban kvantitatív módszerrel vizsgálták a 

roma kisebbség viselkedését, míg a többi nemzeti kisebbség
5
 esetében kvalitatív 

megoldást alkalmaztak. A romákkal folytatott kérdőíves face-to-face interjúk főbb 

témakörei a következők voltak: 

- vásárlási szokások (élelmiszer, ruhanemű, tartós fogyasztási cikkek), 

- háztartások felszereltsége, 

- elégedettség,  

- szabadidős tevékenységek, 

- márkapreferencia, 

- egészségi állapot, életkörülmények. 

 

 
5
 német, horvát, román, szlovák, szerb, szlovén, kínai, görög, ukrán, bolgár, lengyel, orosz, arab 
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A felmérés során azt találták, hogy a roma kisebbség igen sok területen jelentős 

elmaradással bír a többség statisztikai átlagától, a reklámok nagyobb hatást gyakorolnak 

rájuk a gyakoribb televíziózás miatt, valamint számukra fontosabbak a baráti 

kapcsolatok, a kommunikáció és a zene, mint a társadalom többi részének. Ezek az 

eltérések nem csak eltérő kultúrájuknak, hanem magyarországi társadalmi helyzetüknek 

is köszönhetőek. 

A nemzeti kisebbségek vizsgálatánál fókuszcsoportos vita segítségével értékelték a 

kisebbségek szabadidő eltöltési szokásait, érdeklődési köreiket, jellemző tradícióikat, 

öltözködési, étkezési szokásaikat, szervezeteikről alkotott véleményüket. A 

fókuszcsoport résztvevői között kérdőíves felmérést is végeztek, melyen 

attitűdállításokat, elégedettséget, egészségi állapotot és élettempót vizsgáltak 

(Univerzum, 2006)
6
. 

 

Az eddigiekből kiderült, hogy sokan, sok területen végeztek kutatásokat az etnikai 

marketinggel és alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy 

áttekinthetőbbek legyenek a 3.1. és a 3.2. fejezetekben tárgyaltak, összefoglaló modellt 

készítettem az etnikai marketing komponenseiről és az azokra ható tényezőkről. Az ábra 

felső részén azokat a jellemzőket láthatjuk, amelyek az etnikai marketing területén, a 

fogyasztók csoportjainak elkülönítésére, szegmentálására alkalmazhatóak. 

Természetesen ezek közül sok jellemző a hagyományos szegmentálásnál is 

alkalmazható, itt az etnikai jellemzőkkel kiegészítve van többletjelentésük. Az ábra alsó 

részén pedig az adott jellemzők szintjén alkalmazható etnikai marketingeszközöket 

láthatjuk. Ahogy haladunk az ábrán kívülről befelé, úgy jutunk egyre közelebb az 

etnikai fogyasztóhoz, és úgy finomulnak az alkalmazható megközelítési módszerek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6
 A kutatás német nemzetiségre vonatkozó eredményei a német nemzetiséget bemutató 5. fejezetben 

olvashatók 
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8. ábra: Az etnikai marketing komponensei és az azokra ható tényezők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

3.3. AZ ÉRTÉKKUTATÁSBAN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A pszichológia, a szociológia és a fogyasztói magatartás területén végzett kutatások 

eredményei azt mutatják, hogy az értékek szorosan kapcsolódnak a vásárlók 

magatartásához, és meg is magyarázzák azt. Ha valaki rendelkezik értékekkel, akkor 

azok meghatározzák, hogy egy adott terméket hogyan fogyaszt, illetve hogy egyáltalán 

fogyasztja-e. Éppen ezért az értékek mérése segíthet abban, hogy eldönthessük, két, 

egymás mellet élő csoport különbözik-e egymástól vagy sem, és ha igen, miben. 
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Az értékkutatás olyan terület, melyet a szociológia, a kulturális antropológia és a 

marketing egyaránt vizsgál. Már 1945-ben Murdoch foglalkozott kutatásaiban azzal, 

hogy olyan elemeket azonosítson, amelyek alapján egy kultúra önállóan is vizsgálható, 

illetve alkalmasak eltérő kultúrák összehasonlítására is. Kutatásai során 72 olyan elemet 

azonosított (lásd 4. táblázat), amelyek minden társadalomban megtalálhatók, kultúrák 

összehasonlítására pedig úgy használhatók, ha az egyes elemekkel szembeni attitűdöt 

mérjük (Murdoch, 1945). A 72 elem vizsgálata olyan sokféle eredményt hozhat, hogy 

nehézséget jelenthet ezek alapján bármiféle egységes képet alkotni; emellett egy 72 

elemből álló modell bizonytalansági foka igen magas. 

Hall kultúratérképével (1959) továbblép, és felállította az emberi tevékenység 10 elemet 

tartalmazó Elsődleges Üzenetrendszerét, melyben az interakció, asszociáció, 

létfenntartás, kétneműség, territorialitás, időbeliség, tanulás, játék, védelem és kiaknázás 

területét különítette el. Egy adott civilizáció megértése a felsorolt tényezők egyes 

kultúrákra jellemző elemeinek mérésével történhet. 

 

4. táblázat: Murdoch 72 egyetemes kulturális jegye 

Kor szerinti 

osztályozás 

Jóslás Folklór Öröklési 

szabályok 

Gyász Vallási rituálék 

Atlétikai 

sportágak 

Munkaerő 

megoszlása 

Étkezési tabuk Vicc/humor Zene  Lakhatási 

szabályzat 

Test díszítése Álomfejtés Temetkezési 

szertartások 

Rokonsági 

csoportok 

Számok Szexuális 

korlátok 

Naptár Oktatás Játékok Rokonsági 

nomen-klatúra 

Szülés Lélekfelfogás 

Tisztaságra 

oktatás 

Eszkatológia Gesztusok Nyelv Büntető szankciók Státus 

differenciá-

lódása 

Közösségi 

szervezés 

Etika Ajándékozás Törvények Személynevek Sebészet 

Főzés Etnobotanika Kormány Szerencse, 

babonák 

Népesség-politika Eszköz-készítés 

Közös munka Etikett Üdvözlések Varázslat Születés utáni 

gondoskodás 

Kereske-delem 

Kozmológia Gyógyítás 

imádsággal 

Hajviselet Házasság Gyermekvál-lalási 

szokások 

Látogatás 

Udvarlás Család Vendéglátás Étkezési idők Tulajdonjog Csecsemők 

elválasztása 

Tánc Ünnepek Otthoni higiénia Orvos-

tudomány 

Természetfe-letti 

erők 

kiengesztelése 

Időjárás-

figyelés 

Díszítő 

művészetek 

Tűzgyújtás Tiltott 

vérfertőzés 

Természetes 

funkcióikat 

érintő 

szerénység 

Serdülőkori 

szokások 

Mitológia  

Forrás: Murdoch, 1949. in: Dankó, 2000:54 
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Az 1980-as évektől kezdve megnövekedett érdeklődés övezi az értékkutatást, 

elsősorban a társadalomtudományokban bekövetkezett szemléletváltás hatására, amely 

szerint a társadalom eltérő értékválasztásokkal jellemezhető csoportok hálózata, 

amelyben az egyén helyét elsősorban saját, önállóan megfogalmazott értékrendje és 

követett életstílusa határozza meg (Schultze, 1998). Az társadalom vizsgálatában a 

hangsúly elsősorban demográfiai jellemzők – például lakóhely, jövedelem, foglalkozás, 

származás – felől az egyes társadalmi csoportokhoz tartozók szubjektív módon átélt 

életmódja felé tolódott el (Hradil, 1993). Mivel a kutatások nem szorítkozhattak többé a 

demográfiai adatokra, olyan módszerekre volt szükség, amellyel ezek az 

értékválasztások feltárhatók. 

 Az értékkutatás módszertanát amerikai marketingkutatók fejlesztették ki az 1970-es 

években, elsősorban piac-szegmentációs céllal. Az értékek mérésére legáltalánosabban 

használt mérőeszköz Milton Rokeach nevéhez fűződik (Rokeach, 1973). A módszer 

lényege, hogy megkérdezetteknek egy 18 eszköz illetve 18 célértékből álló listát (5. 

táblázat) kell fontosság szerint sorba rendezni.  

5. táblázat: Rokeach értéklistája 

Célértékek Eszközértékek 

Kényelmes élet Ambiciózus 

Izgalmas élet Széles látókörű 

Alkotás érzése Tehetséges 

Világbéke Vidám 

A szépség világa Tiszta 

Egyenlőség Bátor 

Családi biztonság Megbocsátó 

Szabadság, függetlenség Segítőkész 

Boldogság, elégedettség Független 

Belső harmónia Becsületes 

Érett szerelem Fantáziadús 

Élvezet, szórakoztató élet Intellektuális 

Örök élet Logikus 

Eredményesség Törekvő 

Önbecsület Szerető, gyengéd 

Társadalmi elismerés Engedelmes 

Igaz barátság Udvarias 

Bölcsesség Felelősségteljes 

 

Forrás: Hofmeister-Tóth - Törőcsik, 1996:99 
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A Rokeach értékmérő eszköz kivitelezésének nehézkessége miatt a kutatók a 

módszertant folyamatosan továbbfejlesztették, illetve több próbálkozás történt az 

értékek különböző mérésére, pl. rangsor, skála, a legfontosabb értékek kiválasztása stb.  

Így jött létre a fogyasztói magatartás kutatásoknál sokat használt, Kahle által 1983-ban 

kifejlesztett List of Values (LOV), amely elméleti vonatkozásaiban Maslow, Feathers és 

Rokeach munkáin alapszik (Beatty és társai 1985.; Kahle - Timmer, 1983). A kilenc 

elemből álló listát először az Egyesült Államokban, 2264 felnőtt válaszadó 

vizsgálatában alkalmazták. Megbízhatóságát és érvényességét sok későbbi vizsgálat is 

megerősítette (Beatty és társai, 1985; Laverie és társai, 1993; Bearden - Netemeyer, 

1999; Watkins és Gnoth, 2005). Az elemzések további egyszerűsítése és a tényezők 

magyarázóerejének növelése érdekében Madrigal és Kahle (1994) faktoranalízis 

segítségével az elemeket négy tárgykörbe sorolta be (6. táblázat). A szerzők felhívják a 

figyelmet, hogy a faktorok változhatnak az egyes vizsgálati szituációktól függően. 

6. táblázat: Madrigal és Kahle értéklistája és a belőlük képezhető faktorok 

Faktor Értékek 

 

Külsőség 

Valahová tartozás érzése 

Társadalmi elismerés 

Biztonság 

Izgalom Élvezetes élet 

Izgalom, élénkség 

Teljesítmény Az elvégzett munka öröme 

Önmegvalósítás 

Egocentrizmus Önbecsülés 

Meleg emberi kapcsolatok 

Forrás: Madrigal-Kahle, 1994. in: Watkins and Knoth, 2005:227 

Az értékek egy másik közelítésmódját képviseli Eduard Gabele (Gabele-Kirsch-

Treffert, 1977), akik szerint az értékek maguk is lehetnek az attitűdök tárgyai, aminek 

következtében lehetséges az értékek szemantikai differenciaskálákkal való mérése. A 

Hartman által kifejlesztett értékmérő módszer (Hartman, 1981) ezen az elméleten 

alapul, és 32 értékmeghatározást (pl. Becsületesség, Rend, Biztonság, Életöröm, stb.) 

tartalmaz. Karl-Götz Windhorst (1985) a fogyasztással szorosabb kapcsolatban álló 

értékeket operacinalizálta a Hartman lista egyszerűsítése által (7. táblázat). 
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7. táblázat: Windhorst értékkészlete 

Alternatív módon élni Érdeklődni a kultúra iránt Környezettudatosan élni 

A közösségért dolgozni Magas szintű képzettség Jó megjelenés 

Hagyomány, tradíció Takarékosan élni Kifejezett családi életet élni 

Élvezetes életet élni Sok szabadidő Egészségtudatosan élni 

Társadalmi elismerés Önmegvalósítás Személyes szabadság 

Magas életszínvonal Kényelmes életet élni Személyes és anyagi biztonság 

Forrás: Windhorst, 1985. in: Hofmeister-Tóth, 2007:9 

A kvalitatív és a kvantitatív mérés összekapcsolódik Jonathan Gutman Means-and Chain 

elméletében (Gutman, 1982). Az elmélet lényege, hogy a fogyasztók értékei megadják, 

hogy viselkedésükkel milyen következményekre lehet számítani, és azok mennyire 

fontosak. Erre hatással lehet a fogyasztás szituációja is. Az értékekből és az adott 

szituációban várható következményekből alakulnak ki a termékek csoportosításának 

alapjai. A termékeket azután tulajdonságaik alapján választják ki, amelyek magukban 

hordozzák az elvárt következményeket. Módszertanilag úgy működik, hogy első 

lépésként az alapvető értékeket határozzák meg (ezt alapvetően a Rokeach féle 

értékekből teszik, válaszadónként 5 értéket jelölhetnek), majd egy terméklistáról a 

válaszadónak ki kell választania az értékeknek leginkább megfelelő 5 terméket, végül 

meg kell indokolni, miért pont a választott termékeket társította a választott értékekhez. 

A módszer sikere alapvetően az érték- és terméklista összeállításán múlik. 

Marketingszempontból az egyik leginkább használható Hawkins – Best – Coney 

csoportosítása (Hawkins – Best - Coney, 1992). Szerintük az értékek és a fogyasztói 

magatartás kapcsolata a fogyasztás, a vásárlás és a kommunikáció területén figyelhető 

meg a legerőteljesebben. A szerzők a fogyasztói magatartásra ható értékeket három 

nagy csoportba sorolták be. Mindegyik csoporthoz értékpárok tartoznak, amelyeket úgy 

kell elképzelni, hogy a két véglet nem vagy-vagy választást jelent, hanem folytonosság 

van közöttük. A mások felé irányuló értékek közé az emberi viszonyokra vonatkozó 

értékek sorolhatók. Ezek szabják meg, hogy a fogyasztók vásárlási döntéseiket inkább 

egyéni kezdeményezés vagy mások véleménye alapján hozzák-e meg, a gyermekek 
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milyen szerepet töltenek be a vásárlási és döntési folyamatokban, hogyan oszlanak meg 

a társadalmi szerepek, a hírnév, az elismerés a férfiak és a nők között, és hogy mennyire 

erős a versenyszellem az adott kultúrában. A környezet felé irányuló értékek a 

társadalom kockázatvállaló, problémamegoldó készségeit, a természethez, az emberek 

teljesítményéhez és a változásokhoz való viszonyát jelenítik meg. Az önmagunk felé 

irányuló értékek olyan megközelítéseket tartalmaznak, hogy a társadalmat alkotó 

egyének milyen életformákat tartanak kívánatosnak. Elvárás-e a fizikai aktivitás, az 

anyagi gazdagság, a munkát eszközként tekintik vagy önmagáért értékelik, 

megengedhető-e az elfogadott normák szerint önmagunk kényeztetése minden földi 

jóval, hajlandóak-e az emberek megtakarításra vagy az azonnali jutalmazást választják 

helyette, illetve hogy az életet mennyire veszik komolyan, elfogadott-e komoly 

helyzetekben a humor alkalmazása (Hofmeister-Tóth – Törőcsik, 1996). 

Az értékekkel kapcsolatos kutatások között mindenképpen meg kell említeni az Európai 

Értékrend Kutatást (EVS), amelyet 43 országra való kiterjesztése után, 1990-től 

Világértékrend Kutatásnak (WVS)-nek neveznek. A kutatás a világ egyik 

legkiterjedtebb empírikus összehasonlító rendszerét teremtette meg. Az eredmények 

közül általánosan a Ronald Inglehart és Wayne Baker kutatásai alapján  rajzolt 

értéktérkép használható, amely az attitűd- és értékkérdésekre adott válaszok, valamint 

faktoranalízis segítségével kialakított két értéktengely segítségével mutatja be a vizsgált 

65 ország elhelyezkedését (Inglehart – Baker, 2000). Az egyik tengelyt 

„tradícionális/vallásos – racionális/szekularizált”, a másikat „megélhetés – 

önkiteljesítés” tengelynek nevezték el. Az elsőként említett tengely a vallásosság, a 

tekintély elfogadása, a nemzeti büszkeség és a hatalomgyakorlás módja szerinti 

különbségeket, a második tengely pedig az anyagiak fontosságát, a tolerancia, a 

politikai döntésekben való részvétel, a bizalom és a nemi szerepekről alkotott 

elképzelésekben lévő különbségeket méri. Az országokat a válaszaik átlagértékei 

alapján helyezték el a koordinátarendszerben (9. ábra). Az ábráról jól látható, hogy, 

jelenleg meglehetősen nagy különbség található a magyarországi lakosok és a 

németországi válaszadók beállítodottsága között. Míg a németekre az erőteljes 

önkiteljesítés és racionalitás jellemző, addig a magyarok inkább a megélhetésre 

koncentrálnak és közel semleges értéket képviselnek a tradícionális/racionális 

tengelyen. 
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9. ábra: Társadalmak elhelyezkedése a kulturális különbségek terében a 

Világértékrend kutatás alapján 

 

Forrás: Inglehart-Baker 2000:29. 

A kutatás célja alapvetően az volt, hogy hasonlóságokat keressen a vizsgált országok 

között, míg saját kutatásomban éppen a magyar és német nemzetiség közötti eltéréseket 

szeretném kutatni. Ezzel együtt is a Világértékrend kutatás és annak területei 

mindenképpen figyelemre méltóak, és kutatásom szempontjából kiemelt jelentőséggel 

bír, hogy a magyarországi megkérdezettek identitásuk vizsgálatánál azt találták, hogy 

legmeghatározóbb ereje legszűkebb pátriárkának, a lakóhelynek van (EVS 

Sajtótájékoztató, 2009). 
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4. NEMZETISÉGEK MAGYARORSZÁGON 

 
Magyarországon az idők folyamán jelentős kisebbségi csoportok jelentek meg, melyek 

eltérő mértékben, de egyre inkább asszimilálódnak, a magyar társadalom szerves 

részévé válnak. E nemzetiségeket vizsgálva megállapítható, hogy azok egyrészt 

igyekeznek illeszkedni az adott társadalmi-kulturális viszonyokhoz, ezáltal maguk és 

családjuk számára barátságosabb életkörülményeket kialakítva, a társadalom igazi 

tagjaivá válva, ugyanakkor csoportjaikon belül (szinte kivétel nélkül) erős az 

összetartás, hagyományápolás. Felmerül a kérdés, hogy azokban a társadalmi 

csoportokban, ahol egymás mellett több kultúra szocializáló hatása is érvényesül, 

melyik fogja erősebben meghatározni az emberek vásárlási szokásait, vásárlói 

magatartását. 

A magyarországi kisebbségek egyik legjellemzőbb vonása, hogy diaszpórában 

telepedtek le a többségi etnikum közé, ami azt jelenti, hogy az egy kisebbséghez 

tartozók egymástól földrajzilag távol találtak otthont, kisebb-nagyobb szigeteket 

alkottak, és e szigetek évszázadokon keresztül megőrizték saját identitásukat. Az etnikai 

térképeket tekintve ezen a szórtságon túl mégis csak megállapítható, hogy bizonyos 

régiókban nagyobb sűrűségben találhatóak az egyes nemzetiséghez tartozók.  

Az 1990-ben bekövetkezett változások kedvezően is befolyásolhatják a kisebbségek 

helyzetét. A világméretű globalizáció ugyanis félretolja az addig érvényben lévő 

nemzetállami globalizációs, egységesítő törekvéseket, a kisebbségi kultúrák az 

elnyomandó kategóriából átkerülnek a támogatandó kategóriába, így a kisebbségeknek 

nagyobb lehetőségük lesz az identitásuk megőrzésére, megélésére. A kisebbséghez 

tartozás felvállalását segíti az 1993-ban megalkotott kisebbségi törvény is (Törzsök, 

2003). Populációjukat tekintve a kisebbségek Magyarországon talán nem tűnnek 

számottevőnek, azonban etnikai marketing szempontból éppen a kicsiség ez egyik ok, 

amiért érdemes lehet kulturális sajátosságok alapján szegmentálni ezen piacot. 

Deshpandé és Stayman (1994) írja a megkülönböztetés teóriájával kapcsolatban, hogy 

minél kisebb egy csoport tagjainak száma a többségen belül, annál nagyobb a 

valószínűsége, hogy az etnikailag célzott inger hatékony lesz. 

Baker és társai a globális márkák menedzselésével és a fogyasztók elvárásaival 

kapcsolatban végeztek kutatásokat (Baker és társai, 2003). Vizsgálataikat 41 országban, 

100 globális és helyi márka bevonásával végezték a 18-35 éves korosztályban. 
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Megállapításaik között szerepel egy, a helyi kultúra és a globális márkák viszonyát 

szemléltető ábra (10. ábra). 

10. ábra: A márkákhoz kapcsolódó kulturális attitűdök 

 

 

 

Forrás: Baker és társai, 2003. 

 

Magyarország a kulturálisan érzékeny országok között szerepel, ami azt jelenti, hogy 

büszkék és önérzetesek vagyunk a saját márkáinkkal kapcsolatban, és elvárjuk a 

globális márkáktól is, hogy megértsék a kultúránkat, valamint ahol lehetséges, alakítsák 

a helyi adottságokhoz a termék jellemzőit és a kommunikációt is. Németország 

ugyanakkor a globális individualista országok közé került, ami a kutatók megállapításai 

szerint annyit jelent, hogy ők nyitottabbak a világra, ugyanakkor előnyben részesítik a 

márkákkal kialakított egyéni kapcsolatot. (Az országok teljes listáját lásd az 1. sz. 

mellékletben) 

Globális  

fókusz 

Lokális 

fókusz 

Individualista 

Kollektivista 
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Ezt kiegészíti Ludvigh Károly kutatása, aki egy 61 nemzetet érintő összehasonlító 

vizsgálatának eredményei alapján rámutatott, hogy a magyar és a nyugat-európai 

értékpreferenciák szignifikánsan eltérnek egymástól, olyannyira, hogy a szerző még a 

globális európai identitáshoz való csatlakozást is kérdésesnek ítélte meg a magyarok 

szemszögéből (Ludvigh, 2008). 

Ezen eredmények alapján úgy gondolom, azoknál a kisebbségeknél, amelyek már 

hosszabb idő óta, akár évszázadok óta együtt élnek a magyarokkal, megtalálható lesz az 

általában a magyarokra jellemző helyi sajátosságokhoz való ragaszkodás, és a saját 

anyaországukra jellemző egyéb jellemvonás, a németek esetében az individualista 

megközelítésre való igény. 

Nemzeti kisebbségeken olyan magyarországi autochton
7
 népcsoportot értünk, melynek 

tagjai a Magyar Köztársaság állampolgárai, de más nyelvi, illetve kulturális nemzethez 

tartoznak, és ezáltal kettős az identitástudatuk (Földes, 1998). A nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól 1993. július 7-én elfogadott 1993. évi LXXVII. törvény egyéni, és 

kollektív jellegű jogokat biztosított a Magyarországon élő 13 kisebbségnek. E törvény 

értelmében nemzeti és etnikai kisebbség „minden olyan, a Magyar Köztársaság 

területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében 

számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől 

saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-

tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult 

közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul” (1993. évi LXXVII. tv. 1. §. 

2. bekezdés). A kisebbségek viszonylag kis létszámuk ellenére nagy területen élnek, 19 

megyéből 18-ban megtalálhatóak. E szórványhelyzet miatt identitástudatuk elsősorban  

konkrét lakóhelyhez kötődik, ezért csak csekély mértékben tapasztalható érzelmi, 

önazonossági kapcsolat az azonos etnikai csoporthoz tartozó, de az ország más részein 

élő közösségekkel. Valamennyi nemzeti kisebbségről elmondható, hogy erőteljesen 

szórványhelyzetben vannak, kettős identitással rendelkeznek, egyre jobban előrehaladott 

a nyelvvesztési folyamatuk, erősen kötődnek Magyarországhoz. Emellett a 

rendszerváltás óta érezhetően felértékelődtek a nemzetiségi nyelvek és kultúrák, a 

kisebbségi identitás és a kisebbségi létforma. A 2004-2005-ös Euromosaic felmérés 

 

 
7
 őslakos 



73 

 

szerint (Euromosaic, 2006; Nelu, 2007) ezt erősen segítette az 1993-as kisebbségi 

törvény életbe lépése. 

A 2001. évi népszámlálás során a nemzeti és etnikai kötődést négy kérdés 

megválaszolásával fejezhették ki a megkérdezettek: 

- Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 

- Mely nemzetiség kulturális értékeihez, hagyományaihoz kötődik? 

- Melyik nyelv az anyanyelve? 

- Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ általában? 

A kisebbségi kötődést valló 422.739 személy nemzetiségek szerinti összetételét mutatja 

a 8. táblázat. 

Az országos lakosságon belüli 1%-os arányt mindössze két kisebbség, a cigányok és a 

németek létszáma haladja meg. 

 

8. táblázat: Kisebbségek száma és aránya, 2001.
8
 

Kisebbség fő A lakosság %-a Kisebbség Létszám A lakosság %-a 

 bolgár 2.316 0,02 román 14.781 0,14 

cigány 205.720 2,02 ruszin 2.079 0,02 

görög 6.619 0,06 szerb 7.350 0,07 

horvát 25.730 0,25 szlovák 39.266 0,39 

lengyel 5.144 0,05 szlovén 4.832 0,05 

német 120.344 1,18 ukrán 7.393 0,07 

örmény 1.165 0,01    

Forrás: Tóth-Vékás, 2004: 4.  

 

 
8
 Az adatok az etnikai, nemzeti kötődést vizsgáló 4 kérdésre adott válaszok eredményeit összesítve 

tartalmazzák. 
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4.1. A NÉMETEK MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE 

A német nemzet a nagy indogermán népcsalád egyik tagja. A Római Birodalom idején 

ez a népcsalád a Dunától északra az Északi-tengerig, a Rajnától keletre az Oderáig 

terjedő területeken lakott. Sok törzs alkotta ezt a népcsaládot, akik területileg jól 

elkülönítetten éltek egymás mellett. Délen a Bodeni-tó környékén éltek a svábok, 

bajorok és alemannok, Közép-Dunántúlon a markomannok, az Al-Dunánál pedig a 

gótok. A mai német nemzet ősei azok a germánok, akik a népvándorlás során az Alpok 

és az Északi-tenger, a Mosel és az Elba folyók között megmaradtak (Pallas Nagy 

Lexikona, 1896). 

Nagy Károly hozta létre a mai Alsó-Ausztria és Nyugat-Magyarország területén az ún. 

Ostmarkot (Keleti tartomány), mely egy katonailag szervezett határőrgrófság lett. Ebben 

az időben a frankok és a bajorok a Dél-Dunántúlon és a Balatontól délre településeket 

létesítettek. 895 után a magyar honfoglalás következtében Ostmark és a Magyarország 

területén létesített települések megsemmisültek. Az államalapítástól kezdődően több 

hullámban telepítettek németeket a mindenkori Magyarország területére. Az okok 

különbözők voltak, és eltérések mutatkoztak abban is, hogy az ország mely területére és 

honnan települtek be a bevándorlók. A következőkben röviden áttekintem a be- és 

kitelepítések fontosabb állomásait Tressel (2000) alapján. 

1000.  A magyarok keresztény hitre térítése érdekében német lovagokat, papokat, 

szerzeteseket és parasztokat hívnak az országba. 

1140.  II. Géza német telepeseket hív Erdélybe, a néptelen erdők irtásához és a kezdődő 

tatár támadások elleni védelemhez. A letelepülők Közép- és Alsó-Rajna, 

Luxemburg, Mozel közötti vidékről származnak 

1224. A betelepült németek II. András Nagy szabadságlevelének hatására Erdélyben 

hét várost és 250 faluközösséget létesítenek, templomvárakat építenek. 

A következő négyszáz évben a szászoknak adott kedvezmények nőnek, önállóságuk 

jele, hogy saját nemzetet, nemzeti egyházat hoznak létre. 

1689. Kollonich L. gróf, érsek előterjeszti I. Lipót császárnak a Magyar Királyság 

felépítési tervét. Ebben szerepel a német telepesekkel való benépesítés, akik Dél- 

és Délnyugat-Németországból származnának. A cél az volt, hogy összekötő sáv 

jöjjön létre a katonai érdekből már németekkel betelepített Bácska és Bécs 

között. Ezért a tervekben Baranya, Tolna és Veszprém megye szerepelt a 

letelepítések célállomásaként. 
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1693.  A Fekete-erdőből származó telepesek jönnek Pilisvörösvárra. 

1694.  Az Esztergom melletti Dorogra Svábföldről jönnek az első telepesek. 

1700.  Grassalkovich földbirtokos Elzászból hív telepeseket a Dorog melletti 

Csolnokra. 

XVIII. sz. Hat új német települési terület alakul ki: 1. Dunántúli-középhegység, 2. 

Dél-Dunántúl, 3. Kelet-Magyarország, 4. Szlavónia és Szerémség, 5. 

Bácska, 6. Bánság. 

1709-1711. Telepítési akció Budára, Pestre és a környékbeli falvakba: a telepesek 

60%-a német és osztrák tartományokból származik. 

1720.  Budának 12 000 lakosa van, ennek 47%-a német, 42%-a szerb, kevés magyar 

 Német betelepítés folytatása Komárom megyébe: Szomor, Süttő 

1722.  Ekkor kezdődik Tolna megye benépesítése. 

1723. Pozsonyi országgyűlési határozat: a betelepítés jogi alapjai. Ennek ellenére a 

letelepítésnél továbbra is a földesurak magántelepítései dominálnak. 

1763-1773. Újabb betelepítési hullám: 40 000 német jön Dél-Magyarországra a 

Szepességből és Stájerországból. 

1768-1771.  17 000 telepes Lotaringiából, Elzászból, Fekete-erdőből, Badenből, 

Svábföldről, Tirolból és Svájcból. 

1773. Mária Terézia leállíttatja a betelepítés állami finanszírozását. 

1782. II. József: a telepítési akció pénzelésének újraindítása. 

 

A XVIII. század végére 1,1 millió német él Magyarországon, vagyis az Erdély nélkül 

számított „magyar” lakosság 10,25%-a német. A nagy betelepítési akciók befejeződtek, 

a következő években a nemzetiségi politika kapott főszerepet. 1868-ban alkottak egy 

nemzetiségi törvényt, amiben az anyanyelvi oktatás bevezetéséről, egyetemi 

nemzetiségi nyelvi tanszékek felállításáról rendelkeztek. A törvény gyakorlati 

kivitelezése elégtelen volt. A német tanítási nyelvű népiskolák száma folyamatosan 

csökken, és csak az erdélyi szászoknak vannak felsőfokú iskoláik. Pedig a XIX. század 

végére a németek aránya az ország egyes területein igen magas: Nyugat-

Magyarországon 65%, Dél-Dunántúlon 67%, Bácskában 44%, Temes megyében 42%, 

Torontál megyében %, Szepességben 37% és Fátrában 31%.  
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1920. Trianoni béke: Magyarországnak le kell mondania területének 67,3 %-áról és 

lakosságának 58,4 %-áról. A Trianoni Magyarországon csak 550 000 német 

marad. 

1939. Hitler nyilvánosságra hozza tervét a kis népi német csoportok átköltöztetéséről a 

meghódított lengyel területekre. 

1944. A szovjet csapatok előrenyomulása ez év őszén kiváltotta a dél-magyarországi 

németek menekülését. Decembertől a Volksbund a Dunántúlról evakuálja a 

magyarországi németeket. A magyar helyhatóságok is felhívják a lakosságot a 

Németországba való átköltözésre. A magyarországi németek 5-10%-a hagyja el 

hazáját. A magyarok az evakuáltak számát 20 000-re becsülik, közülük már a 

következő tavasszal sokan visszatértek. 1948-ban még 12 800 magyarországi 

németet számláltak Ausztriában, akik a front elől menekültek oda. 

1945.  Megkezdődik a 17-45 éves német férfiak és a 15-35 éves német nők elhurcolása 

a Szovjetunióba. Február végéig 32 000 magyar állampolgárt visznek el 

kényszermunkára. Májusban megkezdődik a németek gyűjtőtáborba internálása. 

1946.  A magyarországi németek kényszer-kitelepítésének kezdete: januárban a 

budaörsiekkel útnak indul az első szerelvény Németország nyugati övezeteibe. A 

kitelepítettek számát nyugatnémet adatok szerint 170 000-re, magyar adatok 

szerint 185-200 000-re becsülik. A legfőbb felvevő tartományok Baden-

Württemberg, Bajorország és Hessen. Ausztriában 20 000 kitelepítettet vettek 

fel.  

1947.  Törvény a magyarországi németek lakóhelyeiken belüli kiköltöztetéséről, hogy 

helyet biztosítsanak a Szlovákiából áttelepítendő magyaroknak. Már csak a 

szovjet övezetbe telepítenek embereket. 1948. júniusáig további 50 000 németet 

telepítenek ki a szovjet övezetbe. 

1949.  Népszámlálás: eszerint már csak 22 455 német él Magyarországon. (Tressel, 

2000.) 

 

4.2. A NÉMET NEMZETI KISEBBSÉG DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI 

Azon személyek száma, akik a 2001. évi népszámláláskor a német nemzetiséghez 

tartozónak vallották magukat 62.233 fő, 33.792 fő német anyanyelvű, 88.416 személy 

kötődik a német kulturális értékekhez, hagyományokhoz és 53.140 fő használja a német 

nyelvet családi, baráti közösségben (KSH, 2001). Legnagyobb létszámban Baranyában 
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élnek, de nagyobb létszámú közösségek találhatók Budapest környékén és Veszprém 

megyében is, ez utóbbiban nem ritka az olyan település, ahol a lakosság több, mint 

20%-a német nemzetiségű. A népszámlálási adatok szerinti területi megoszlást az 8. 

ábra mutatja. 

11.  ábra: A német nemzetiség területi megoszlása 

 

Forrás: KSH, 2001. 

Ez alapján kijelenthetjük, hogy etnikai területük jellege szerint a németek 

Magyarországon az anyaországgal rendelkező, szórványban, diaszpórában élő 

kisebbségként élnek. Fontosnak tartom hozzátenni, hogy 1944-ig viszonylag kompakt 

etnikai területekkel rendelkeztek, csak a háborús veszteségek, elmenekülés, kitelepítés 

során váltak szórványossá. 

Az 8. ábrán az egyes területeken a nemzetiségi identitást vizsgáló 4 kérdésre adott 

válaszok együttes eredményei láthatók, míg az 9. ábrán az egyes kérdésekre adott 

válaszok szerinti és a területek szerinti megoszlás együttesen jelenik meg. Valamennyi 

területről egyértelműen megállapítható, hogy a nemzetiséghez tartozás, a német 

értékrendhez kötődés sokkal nagyobb mértékben jelenik meg, mint a német nyelv 

használata.  
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A német nemzetiség átlagéletkora a népszámláláskor a magyar átlagéletkor (39,2 év) 

feletti, 46,39 év. Néhány további demográfiai jellemzőjüket a 11.-13. ábrákon láthatjuk. 

 

12. ábra: Német nemzetiséghez kötődés területi megoszlása 
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Forrás: KSH, 2001. adatok alapján saját szerkesztés 
 

 

13. ábra: A német nemzeti kisebbség korcsoportok szerinti megoszlása 
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Forrás: The Euromosaic study, 2006:2. alapján saját szerkesztés 
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14. ábra: A német nemzetiség lakóhely szerinti összetétele 
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Forrás: NEKH, 2007:41. alapján saját szerkesztés 

15. ábra: A német nemzetiség végzettség szerinti megoszlása 
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Forrás: Tóth-Vékás, 2004:7 

  40%-uk gazdaságilag aktív, ebből 3% a primer, 27% a szekunder és 65 % a tercier 

szektorokban dolgozik (NEKH, 2002-2003; The Euromosaic study, 2006).  

A Magyarországon élő németek nagyobbrészt római katolikus vallásúak, de találhatunk 

evangélikus településeket Győr-Moson-Sopron, Tolna és Baranya megyében, valamint 

elszórtan református vallású németek is élnek országszerte (NEKH, 2002-2003).  

4.3. IDENTITÁS ÉS ANNAK ELEMEI A NÉMETEK KÖRÉBEN 

2001-ben egy magyar-szlovák közös kutatás keretében vizsgálták több, magyarországi 

kisebbség, köztük a német nemzeti kisebbség identitáshoz való viszonyát. Az elemzések 

során megkülönböztették a személyes és a társadalmi identitást. A személyes kötődést 

vizsgáló kérdésre adott válaszokból kitűnik, hogy a német nemzetiségűek 86%-a nagyon 

erősen kötődik saját csoportjához. A csoportos etnikai identitás vizsgálatánál a 

megkérdezettek hétfokozatú skálán (1- egyáltalán nem, 7- nagyon erősen) értékelték a 

különböző etnikai és politikai kategóriákhoz (saját kisebbségi közösség, a többségi 
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nemzet, az anyanemzet, Magyarország illetve Németország) való kötődésüket. A 

németek esetében legerősebb a saját kisebbséghez való kötődés 5,88-as átlagértékkel. 

Leggyengébb az anyaországhoz való kötődés, mindössze 3-as átlagértéket ért el. Mivel 

a német kisebbség esetében nagyrészt évszázadok óta Magyarországon élő családok 

leszármazottjairól beszélhetünk csak, így nem meglepő, hogy a Magyarországhoz és a 

magyar nemzethez való kötődés is nagyon magas értéket (5,5) kapott (Homisinová, 

2001).  

A nemzetiséghez való kötődés erősségét, illetve erősödését támasztják alá az elmúlt 30 

év népszámlálási adatai is. Eszerint a német kisebbséghez tartozók száma a 9. 

táblázatban láthatók szerint alakult. 

9. táblázat Népszámlálási adatok 

 Nemzetiség Anyanyelv 

1980 11 310 31 231 

1990 30 824 37 511 

2001 62 233 33 792 

Forrás: Bindorffer, 2003. 

A bevallások szerint számuk 1980 és 2001 között közel hatszorosára nőtt. A növekedés 

több okra vezethető vissza. A kisebbségi törvény, a „Nyugat” felé nyitás, a testvérvárosi 

kapcsolatok számának és erősségének fejlődése mind hozzájárultak ehhez a 

változáshoz. A német anyanyelvként történő megnevezése nem követi ezt a tendenciát, 

aminek oka feltehetőleg abban keresendő, hogy az identitás megélését a fiatalabb 

generációk más területre helyezték át: a kulturális értékekhez és a hagyományokhoz 

való kötődés került előtérbe. Saját zenéjükhöz, népszokásaikhoz korosztálytól 

függetlenül erős érzelmi kötődés jellemzi őket. A 2001-es adatok elemzésénél még egy 

számot érdemes közelebbről megvizsgálni: a német nemzeti kulturális értékekhez 

kötődők száma 88 418 fő, ami 26 ezerrel több, mint a magát német nemzetiségűnek 

vallók száma (Bindorffer, 2003). Ez alapján két dologra következtethetünk: a kulturális 
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gyökerek, az értékekhez, hagyományokhoz való kötődés mélyebbek, mint a nyelvi, illetve 

nemzetiségi kötődés; illetve hogy a kulturális értékekhez való ragaszkodás képes 

összetartani a közösséget, a nyelvvesztés ellenére is. 

A magyarországi németek a hosszú együttélés alatt a magyar környezet és kultúra 

hatása alá kerültek. Identitás-tudatukat kettősség jellemzi: a német nemzetiséghez 

tartozás mellett önmagukat magyar hazafinak, hangsúlyozottan magyarországi 

németeknek vallják. 

A mai Magyarország legnagyobb német ajkú tájegysége a Duna-Dráva közének déli 

részén Tolna, Baranya és Somogy megyében található, mintegy 37.000 

négyzetkilométeren. Az itt élőket egységesen sváboknak nevezik, pedig nem mindenki 

tartozott az igazi svábokhoz. A németeken belül találhatunk itt pfalziakat, 

majnafrankokat, heidebauiakat, hessenieket, westerwaldiakat, fuldaiakat, svábokat, 

keletfrankokat és bajorokat. E sokféle nép többnyire saját nyelvjárását is megőrizte. 

Ez a sokféle nyelvjárás még inkább jellemző volt az ország egyéb területein. A XVIII. 

század folyamán Magyarországra érkező németek különböző közép- és dél-német, 

elsősorban rajnai-frank-hesseni, illetve bajor-osztrák nyelvjárásokat beszéltek. Az új 

hazában az ugyanazon településen élő németek egymástól eltérő nyelvjárásai 

úgynevezett keverék nyelvjárássá alakultak át.  

A nyugat-magyarországi németség északi része, mivel ez a terület nyelvileg Alsó-

Ausztria folytatása, osztrák dialektusban beszél. A Rábaköz német falvai már inkább 

délbajor nyelvjárásúak. A Bakonyban a bajor nyelvjárás mellett rajnai frank, a Balaton-

felvidéken déli frank nyelvjárásokat beszélnek. A Vértesben, Komáromban és Pest 

megyében egyaránt jelen vannak a különböző bajor és frank nyelvjárások, némi sváb 

elemekkel vegyítve. Somogyban erős a bajor elem, Baranyában és Tolnában többségben 

van a sváb és a frank elem. Észak-Magyarországon, a Cserhát-hegységben a keleti frank 

dialektus, Tokaj-Hegyalja német falvaiban a sváb-bajor keverék nyelvjárás a 

meghatározó (Manherz, 1998). 

Ezek, a főleg az idősebb generációk által beszélt dialektusok a legtöbb esetben 

elszigeteltségük miatt különböznek attól az irodalmi nyelvtől, amelyet az anyaország 

lakossága használ és amelyet a gyerekek az iskolában tanulnak. Meglehetősen 
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egyértelmű, hogy ezek a nyelvjárások a kihalás stádiumában vannak, és valószínűleg 

semmilyen nyelvi mozgalom sem képes az újjáélesztésükre. 

A német nyelv kitüntetett helyzetben van a többi kisebbségi nyelvhez képest, hiszen 

világnyelvről van szó, és a nemzetiségi területen kívüli hasznosíthatóságához nem fér 

kétség. Emiatt a német származású gyerekek sokkal szívesebben sajátítják el 

anyanyelvük irodalmi változatát, mint más nemzetiségi gyerekek. Így a német nyelv 

elterjedtsége ellenére a nagyszülők generációja által beszélt nyelvjárások a teljes eltűnés 

fázisában vannak.  

Jelenleg a német származásúak közel fele elég jól beszéli a nyelvet, de a nemzetiségi 

nyelvhasználat elsősorban a családi, baráti körre korlátozódik. Közel egyharmaduk csak 

a tájnyelvet, újabb egyharmaduk az irodalmi nyelvet és az utolsó harmad mindkét 

nyelvvariánst beszéli. A nyelvjárás visszaszorulása, helyenkénti eltűnése mellett a 

nyolcvanas évek kezdete óta a német irodalmi nyelv egyre nagyobb térnyerése 

figyelhető meg (NEKH, 2002-2003). 

A Kisebbségi Ügyek Európai Központja (European Centre of Minority Issues, ECMI) 

2008-as jelentése megállapítja, hogy Közép-Kelet-Európa országaiban élő német 

nemzetiségre minden országban egyformán jellemző, hogy a többségtől való 

megkülönböztetés elsősorban a kultúra és hagyomány területén érhető tetten, a 

nemzetiségi nyelvnek pedig mára csak szimbolikus értéke van (Schmidt, 2008). 

4.4. HAGYOMÁNYOK 

A jeles nemzetiségi hagyományok, ünnepek kétharmadát a kilencvenes években 

újították fel, elsősorban a kisebbségi önkormányzatok vagy civil szervezetek 

kezdeményezésére. A rendezvények elsősorban az egyházi ünnepekhez kapcsolódnak, 

illetve a háborús elesettekről, a kitelepítésről és a kitelepítettekről megemlékező 

események. Jelentős még a svábbálok szervezése. Utóbbi köszönhető annak, hogy a 

németek a mai napig megőrizték zeneszeretetüket. A nemzetiségi népdalkörök, 

tánccsoportok és fúvós zenekarok rendszeresen vesznek részt fesztiválokon, 

találkozókon. 

Ezen alkalmakkor sokan viselik népviseletüket. Ez az öltözék hagyományosnak nem 

igazán nevezhető, mivel a magyarokkal és egyéb nemzetiségekkel való hosszú 
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együttélés alatt jelentős mértékben megváltozott már. Így például a németek szűk 

nadrágot és térdig érő inget viseltek, a magyaroktól vették át a bő gatyát. Ünnepeken 

kék vagy fekete posztó ruhát viseltek.  A nők szerették a különleges hajfonatokat. 

Szívesen hordtak bársony fejkendőt, alatta még egy vászon kendőt is. Szoknyájuk 

bokáig érő volt. Az öltözék éke a nagy vállkendő volt. 

Táplálkozási szokásaik sem azonosak a betelepítés időszakának szokásaival. Konyhájuk 

magyarországi német konyha, amelynek alapját az átörökített német étkezési szokások 

képezik, kiegészítve a magyaroktól és más, a környezetükben élő népcsoportoktól átvett 

szokásokkal. Származási területük jellegzetes ételei (elsősorban a lisztből és 

burgonyából készült ételek) ma is fellelhetők, de elkészítésükben már érezhető az új 

környezet hatása, mindenekelőtt a paprika, mint új fűszer használata. A burgonyapürét, 

pl. ha gombóccal fogyasztják, sok helyen hagymás-paprikás zsírral öntik le (Manherz, 

1998). 

A magyarországi német egyesületek száma több százra tehető. Az egyesületek munkáját a 

Kisebbségi Közalapítvány és a NKÖM (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) 

programfinanszírozása, valamint az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottsága, működési költségekre adott támogatása teszi lehetővé.  

A Magyarországi Ifjú Németek Közössége (a továbbiakban: MINK) 1989 óta fennálló 

és működő kisebbségi egyesület, melynek célja a magyarországi német kisebbség 

hagyományainak, kultúrájának, nyelvének ápolása és továbbadása. A MINK hetente 

jelentkezik önálló oldallal a Neue Zeitung-ban, web-oldalt és e-mail levelezőlistát 

működtet. A szervezet évek óta aktív tagja a „Jugend Europäischer Volksgruppen” nevű 

nemzetközi ifjúsági ernyőszervezetnek, s rendszeres kapcsolatot ápol több európai 

kisebbségi és anyaországi ifjúsági szervezettel.  

Az 1992-ben alapított VUdAK, a Magyarországi Német Alkotók és Művészek 

Szövetségének célja a németség múltjának, jelenének és jövőjének irodalmi, művészi 

eszközökkel történő feldolgozása, a magyarországi németek identitástudatának 

erősítése. A VUdAK tevékenységének köszönhetően a magyarországi német művészek, 

írók és költők itthon és külföldön is ismertté váltak, műveiket a szövetség rendszeresen 

megjelenteti.  
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A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa 1997 óta 

bejegyzett, 2001-ben közhasznú szervezetté vált országos egyesület, a legnagyobb 

német nemzetiségi civil szervezet. Az egyesületnek országosan 532 együttes a tagja, 

ebből 219 tánccsoport, 184 énekkar és 129 zenekar.  

Az Országos Tanács célja a német népi kulturális hagyományok ápolása és fejlesztése, 

az ifjúság kulturális képzésének és továbbképzésének támogatása, bemutató és minősítő 

rendszerek kiépítése, országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése, tagjai érdekeinek 

érvényesítése, a német kisebbségi önkormányzatokkal, egyesületekkel és más kulturális 

szervezetekkel való együttműködés. Az Országos Tanács négy szekció tevékenységét 

koordinálja. 1999-ben a feladat fontossága miatt külön egyházi munkaközösség alakult.  

1992 óta működik – 1998 óta bejegyzett egyesületként – a 12 megyei szintű 

iskolaegyesületet tömörítő Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége, amely 

pedagógusok és diákok számára szervez rendszeresen nyelvi és nemzetiség-specifikus 

tartalmakat feldolgozó továbbképzéseket és nyári táborokat. A szövetség 

kezdeményezésére és az ELTE Germanisztikai Intézetével közös anyagi támogatással 

német nemzetiségi szaktanácsadó-képzés indult. Országos egyesületként működik a 

Jakob Bleyer Egyesület vagy pl. a Dél-Dunántúli Német Nemzetiségi Falusi Turizmus 

Egyesület is.  

A magyarországi németség intézményhálózatának fontos eleme az 1972-ben alapított, 

országos gyűjtőkörrel rendelkező Tatai Német Nemzetiségi Múzeum – 

Ungarndeutsches Museum Totis. A tatai múzeum együttműködik az Ulmban található, 

nemrég alapított Dunai Svábok Központi Múzeuma (Donauschwäbisches 

Zentralmuseum) munkatársaival. Egyebek mellett közösen szervezték a Néprajzi 

Múzeumban (2002. október 25. – 2003. február 25. között) bemutatott „Háztörténetek 

(Német sorsok a Duna mentén)” című kiállítást is.  

A magyarországi németek kultúrájának mentésére, dokumentálására, a tárgyi emlékek 

megőrzésére induló mozgalmak eredményeként ma sokhelyütt találunk önkormányzati 

kezelésben lévő helytörténeti gyűjteményeket, falumúzeumokat, tájházakat, s számos 

településről készült monográfia. „Német tájházak és emlékszobák” (Deutsche 

Heimatmuseen und Heimatstuben) címmel a MNOÖ Kulturális Bizottsága 2002-ben 

magyar és német nyelvű összefoglalót jelentetett meg (NEKH, 2002-2003). 
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A kultúra megőrzését segíti elő, az egymáshoz való tartozás érzését erősíti a 

nemzetiségi média magyarországi jelenléte is. Legjelesebb képviselői közé tartozik az 

1957 óta fennálló Neue Zeitung, valamint a Jakob Bleyer Közösség által kiadott 

Vasárnapi Újság. Ezek mellett több egyesület is jelentet meg kiadványokat, és számos 

megyei, helyi lap rendelkezik német nyelvű melléklettel. A Magyar Rádió és a Magyar 

Televízió is Pécsen készíti országos sugárzású műsorait. Rádióadásból az országosan 

hallgatható 30 perces nemzetiségi műsor mellett regionális, valamint helyi német 

nemzetiségi programokkal is találkozhatunk. Az országosan sugárzott Unser Bildschirm 

nemzetiségi magazinműsor mellett szintén megjelentek német nyelvű programok a helyi 

kábeltelevízióknál is (NEKH, 2002-2003).  

4.5. INTÉZMÉNYRENDSZER, KAPCSOLAT AZ ANYAORSZÁGGAL 

Magyarország a területén élő kisebbségek közül először (1997-ben) a németek 

anyaországával írt alá szerződést a baráti együttműködésről és az európai partnerségről 

(Grundvertrag, 1997, 2007). Ebben kijelentik, hogy a német kisebbséghez tartozók 

szabadon használhatják anyanyelvüket, joguk van ahhoz, hogy anyanyelvükön 

információkat terjesszenek és cseréljenek, azokhoz hozzáférjenek. Magyarország 

vállalta, hogy konkrét támogató intézkedésekkel védi és erősíti az ország területén élő 

német kisebbség identitását. Hozzá kell tenni, hogy a mai magyarországi német 

nemzetiségi tudatra az a jellemző, hogy az anyanyelv ismerete és használata 

visszaszorul, és egyre inkább a származásuk tudata, a közös szokások, hagyományok, 

kultúrájuk sajátosságának tudata és szeretete jelenti a nemzetiségi összetartó erőt. 

Ehhez igénylik az anyaország támogatását is. Németország könyvanyaggal, 

folyóiratokkal, a nemzetiségi oktatásban részt vevő tanárok továbbképzésével és anyagi 

juttatásokkal is támogatja őket. 

A magyarországi németek nevelési-oktatási intézményhálózata az utóbbi évtizedben 

jelentős fejlődést mutat. Emelkedett a német nemzetiségi nyelvoktató gimnáziumok száma, 

így jelenleg 13 kétnyelvű német nemzetiségi oktatást és 8 német nemzetiségi nyelvoktatást 

biztosító gimnázium működik. A nyelvoktató intézményekben a nemzetiségi ismereteken 

felül magasabb óraszámban oktatják a német nyelvet. Az iskolák tankönyvellátása 

folyamatos, a kétnyelvű intézmények számára oktatási segédanyagok készültek. Az alsóbb 

képzési szinteken 8 német anyanyelvű és 214 kétnyelvű óvoda, 4 német anyanyelvű, 33 
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kétnyelvű oktatást biztosító és 271 nyelvoktató általános iskola működik 

(www.nemzetpolitika.gov.hu, 2007). 

A 2006. évi kisebbségi önkormányzati választásokra a hazai német közösség 

körültekintően felkészült. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (a 

továbbiakban: MNOÖ) valamennyi németek által lakott régióban tájékoztató 

összejöveteleket, képzéseket szervezett. A német kisebbségi választói jegyzékre 557 

településen közel 46 ezer választópolgár iratkozott fel. 380 településen írtak ki német 

kisebbségi önkormányzati választást, és 378 településen került sor eredményes 

választásra. Legnagyobb számban Baranya megyében (96) alakultak német kisebbségi 

önkormányzatok. Új kisebbségi önkormányzat 50 településen alakult 

(www.nemzetpolitika.gov.hu, 2007).  

1994 decembere, az első kisebbségi önkormányzatok megválasztása után 1995. március 

11-én választotta meg a német kisebbség elektori gyűlése a magyarországi németek 

politikai és kulturális képviseleti szervét, a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzatát (MNOÖ). A LXVII./1993 kisebbségi törvény által kínált lehetőségek 

szerint az MNOÖ egy modern kisebbségpolitikát kíván megvalósítani. Az 

önkormányzat fő célja a nyelv, a szellemi örökség, a történelmi tradíciók, a 

magyarországi német identitás megőrzése és támogatása. Ide tartozik kulturális területen 

a német anyanyelv megőrzése és ápolása, a német nyelv oktatásának támogatása a 

magyar iskolarendszerben és a németországi cserekapcsolatok, partneri kapcsolatok és 

programok révén. Ezzel egyidejűleg szeretnék a jogi eszközök igénybevételével a 

Magyar Köztársaság és szomszédai, mindenekelőtt a németnyelvű országok közötti 

partneri együttműködést támogatni (www.ldu.hu). 

Németország rendszeresen támogatja a magyarországi németeket, állami, tartományi és 

alapítványi forrásból, kiemelten Bayern és Baden-Württemberg tartományok, a Dunai 

Svábok Kulturális Alapítványa (Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-

Württemberg), a Külügyi Kapcsolatok Intézete (Institut für Auslandsbeziehungen), a 

Goethe Intézet (Goethe-Institut), a Szövetségi Hivatal (Bundesverwaltungsamt) és a 

Német Akadémiai Csereszolgálat (Deutscher Akademischer Austauschdienst) révén. 

Szövetségi és tartományi forrásokból ösztöndíjakat biztosít tudományos kutatók 

számára, könyvtárakat támogat, segíti a szekszárdi Német Színház működését, 

támogatja a magyar és német egyházak közötti együttműködést, németek által is lakott 

http://www.nemzetpolitika.gov.hu/
http://www.nemzetpolitika.gov.hu/
http://www.ldu.hu/
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településeknek kórházi felszereléseket juttat, németországi továbbképzéseket biztosít 

bizonyos szakmák művelőinek, magyarországi német intézményi beruházásokat 

támogat, hozzájárul a MNOÖ által működtetett regionális irodák fenntartásához, 

támogatja az országos, illetve regionális kulturális rendezvényeket. Rendkívül fontos az 

itt dolgozó vendégtanárok munkája, akik az oktatáson kívül tevékenyen részt vesznek a 

pedagógusok továbbképzésében, valamint segédanyagok és tankönyvek 

összeállításában.  

Mintegy 200 németek által lakott településnek van partnerkapcsolata Németországban, 

illetve Ausztriában, ily módon is kötődve az anya-, illetve nyelvnemzethez. Kulturális 

egyesületek, diákcsoportok, pedagógusok csereutazásán túl az együttműködés gazdasági 

lehetőségeinek kiaknázása is tapasztalható (www.nemzetpolitika.hu; NEKH 2002-

2003). 

A magyarországi német nemzetiséghez tartozóknak személyes kapcsolataik nagyrészt 

nem az anyanemzetbeliekkel vannak, hanem a magyarországi szülőföldjükről 

kitelepítettekkel, és azok Németországban élő rokonaival, leszármazottaival. 

4.6. A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉG FOGYASZTÓI 

MAGATARTÁSÁRÓL 

A 2002-ben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) által támogatott, 

a magyarországi kisebbségek fogyasztói magatartását vizsgáló kutatás keretén belül 

fókuszcsoport interjúban vizsgálták (többek között) a magyarországi németek 

viselkedését is (Törőcsik, 2004). Ennek eredményei alapján elmondható, hogy a 

németek egyértelműen előnynek tartják a nemzetiséghez tartozást, és úgy gondolják, 

életvitelükön, mindennapi cselekvéseikben egyértelműen érzékelhető, milyen 

nemzetiséghez tartoznak. Az idősebbek elsősorban hasonló nemzetiségűekkel 

barátkoznak, míg a fiatalabbakra nyitottabb hozzáállás a jellemző. Anyanyelvüket a 

mindennapokban a többség használja, bár általános az a vélemény, hogy ez elsősorban a 

kisebb közösségekben jellemző, a nagyvárosokban jobban elveszik a gyakorlása. 

Gyermekeiket szinte kivétel nélkül a fontosnak tartott nemzetiségi óvodákba, iskolákba 

íratják. Igyekeznek megőrizni tradícióikat, ugyanakkor úgy érzik, ebben nem 

emelkednek ki a többi nemzeti kisebbség közül. Ezt mutatja az is, hogy a népviseletet 

nem tartják különösebben fontosnak, annak ellenére sem, hogy a néptáncot és a 

http://www.nemzetpolitika.hu/
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népdalokat kedvelik. A hagyományőrzés egyik fontos területe a hagyományos ételek 

készítése. A szabadidő eltöltésében speciális, a kitelepítések következtében megjelenő 

vonás, hogy évente akár többször is meglátogatják egymást a kitelepített rokonokkal, 

ismerősökkel. Sokat segít a kapcsolattartásban, a hagyományok és a nyelv 

megőrzésében a saját nyelvű média (sajtó, rádió és televízió) használata.  

Elégedettségüket vizsgálva elmondható, hogy magánéletükkel és társas kapcsolataikkal 

szinte mindenki elégedett, viszont csak minden második résztvevő tartja életszínvonalát 

megfelelőnek. Anyagi biztonságukat, hasonlóan lakáskörülményeikhez és 

munkahelyükhöz, megfelelőnek tartják. Legkevésbé elégedettek az egészségi 

állapotukkal és testi fittségükkel (Törőcsik, 2002-2004,Univerzum, 2006). 

A felsorolt indokok miatt véleményem szerint a magyarországi németek körében 

várhatóan erősödni fog a nemzetiséghez való kötődés, a nemzetiségre jellemző 

értékrend követése, ami kedvező környezeti feltételeket teremt az etnikai marketing 

alkalmazásához. 

Összegezve a német nemzetiségről elmondottakat, úgy vélem, ezt a kisebbségi csoportot 

leginkább a kettős identitás jellemzi. Ez a kettős identitás azonban nem egy átmeneti 

állapot az anyaországbeli és a fogadó országbeli identitás között. Ez egy végső állapot, 

és mint ilyen, figyelmet igényel. Sok tényező befolyásolja a vásárlói döntéshozatalt, de 

az etnikai identitás egy olyan jellemző, amely meghatározza, hogy a környezetből 

minket érő ingereket hogyan érzékeljük. A kettős identitással rendelkezők identitása, és 

ezzel fogyasztási szokásaik nem fognak tovább hasonulni a fogadó ország többségi 

nemzetének szokásaihoz, ezért érdemesnek tartom az etnikai identitást, mint lehetséges 

szegmentációs kritériumot, kutatni. 
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II. EMPIRIKUS KUTATÁS A MAGYARORSZÁGI NÉMET 

NEMZETISÉG KÖRÉBEN 

 
A szakirodalom feldolgozása során világossá vált számomra, hogy kutatásaimat több 

lépésben kell elvégeznem. Először magának a vizsgált fogyasztói csoportnak alapvető 

jellemzőit kell alaposan megismernem, és csak ezután végezhetek széleskörű, 

számszerűsíthető adatokhoz vezető kutatásba. Ennek megfelelően először kvalitatív 

kutatást alkalmaztam, majd a kvantitatív módszerek közül a kérdőíves megkérdezést. 

Mindkét vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy megállapítsam, a magyarországi német 

nemzetiség tagjai rendelkeznek-e olyan jellemzőkkel, amelyek lehetővé teszik a 

körükben etnikai marketing-módszerek alkalmazását. 

 
5. ELŐKÉSZÍTŐ VIZSGÁLAT: A NÉMET NEMZETI KISEBBSÉG 

HELYZETÉNEK, LEHETŐSÉGEINEK MEGÍTÉLÉSE 

 
5.1. A KUTATÁS CÉLJÁNAK MEGFOGALMAZÁSA 

A német nemzetiség bemutatásánál többször is szó esett arról, hogy ez a népcsoport 

több száz éve él már Magyarországon, az elmúlt időszakban hol erőszakosan, hol 

kevésbé drasztikus módon, de próbálták beolvasztani őket a magyarságba, és 

természetesen a hosszú ideje tartó egymás mellett élés önmagában is asszimilációs 

folyamatot indít be. Éppen ezért, mielőtt elkezdtem a nemzetiség tagjainak vizsgálatát, 

fontosnak tartottam, hogy felmérjem, hogyan vélekednek a német nemzetiség jelenlegi 

helyzetéről kutatók, illetve a nemzetiség képviselői. Ennek megfelelően a kutatás fő 

területei voltak: 

- a német nemzeti kisebbség helyzete Magyarországon, hogyan változott ez az 

idők során, és mi várható a jövőben 

- az asszimiláció mértéke, területei 

- kulturális eltérések a magyar és német nemzet között 

- az identitástudat mértéke, megőrzése; ennek módjai. 
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5.2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Kutatásom elvégzéséhez a személyes mélyinterjú módszerét választottam. A módszer 

kiválasztását a következők indokolták: 

- a kutatók esetében így volt biztosítható, hogy valamennyi megkérdezettet a 

téma szakértőjeként tudjam kezelni, és éreztethessem velük, valóban számít 

az egyéni véleményük; 

- a német nemzetiség esetében pedig így etnikai identitásukat, a társadalmi 

valóságról alkotott képüket, tapasztalataikat a saját szavaikkal, a saját 

interpretációjukkal ismerhettem meg, így betekintést nyerhettem az 

identitással, az asszimilációval kapcsolatos saját élményeikbe. 

A szakirodalom nem egységes az egyes interjútípusok elnevezésben. A mélyinterjú 

kifejezés használatakor Patton (1987) és Berry (1999) meghatározását tartom 

irányadónak, akik három típusát különböztetik meg: az interjú-vázlatra épülő, az 

informális párbeszéd jellegű és a standardizált nyitott kérdéseket tartalmazó interjút. E 

három közül az interjú-vázlatra épülő módszert tartottam alkalmasnak, mivel ez 

felsorolja azokat a témákat, amiket az interjú során érinteni kell, ezzel biztosítható az 

interjúk összehasonlíthatósága, összegezhetősége; emellett lehetőséget ad az 

interjúkészítőnek a téma szempontjából releváns további kérdések feltevésére is (Az 

interjú-vázlatot a 2. sz. melléklet tartalmazza). 

Az interjút 2007 tavaszán, több, a témában jártas szociológussal, kisebbségkutatóval, 

illetve kisebbségi önkormányzati képviselővel, és magát német nemzetiségűnek valló 

közemberrel készítettem el, összesen 11 fővel. Beszélgetéseink során a következő 

témaköröket jártuk körül: 

- német nemzeti kisebbség helyzete Magyarországon 

- nyelvhasználat 

- hagyományápolás 

- identitástudat 

- befolyásoló tényezők 

- fogyasztói magatartásra gyakorolt hatás 

- jövőkép. 
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5.3.  A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A megkérdezettek véleménye a német nemzetiség helyzetéről egységes volt. 

Valamennyien egyetértenek abban, hogy a kisebbségi törvény 1993-as megszületése 

lehetővé tette, hogy nemzetiségi hovatartozásukat aktívan megéljék az emberek. A 

törvény biztosítékot jelent azzal kapcsolatban is, hogy nem ismétlődhet meg a II. 

világháború utáni helyzet, amikor az 1941-es népszámlálási adatok alapján a magukat 

német nemzetiségűnek vallókat a kollektív bűnösség eszméjének szellemében 

kitelepítették Magyarországról. Lehetőséget kaptak arra, hogy nyelvüket, 

hagyományaikat szervezett keretek között (általános és középiskolai nemzetiségi 

osztályok, nemzetiségi óvoda) örökítsék át, ami a kultúra és az értékrend 

fennmaradásában igen fontos szerepet játszik.  

Nem volt véleménykülönbség a nyelvhasználatra vonatkozó kérdések terén sem. 

Egyértelműen kiderült, hogy a tájegységekre jellemző nyelvjárások kihalóban vannak, 

azokat csak a 70-75 év felettiek beszélik. Az okok meghatározásánál már találhatunk 

különbséget a vélemények között. Többen a kitelepítéstől való félelmet, mások az 

anyaországi németség „tettei”, a szörnyűségeket elkövető nemzethez való tartozás 

tudata miatti szégyenérzet eredményének tekintik, hogy az 1945-öt követő időszakban a 

nemzetiséghez tartozók tudatosan próbálták két generáción át gyermekeiket a magyar 

nyelv, mint anyanyelv elsajátítására nevelni, és a német háttérbe szorult. (Érdemes 

megjegyezni, hogy ez utóbbi vélemény a német közösség tagjától származik, aki maga 

is megélte a kitelepítést, és az utána következő időszakot is).  Leginkább, mint 

iskolában választható nyelv jelenik meg a német ebben az időszakban a családoknál. A 

fiatal generációt a nyelvhasználat tekintetében úgy lehet leírni, mint az a csoport, aki 

felismeri a korábbi anyanyelv ismeretében rejlő gazdasági hasznot, ezért érdemesnek 

tartja ősei nyelvét már kicsi kortól megszerettetni, megtaníttatni gyermekeinek. 

Kiemelném a „megtaníttatni” kifejezést. A mai kisgyerekek szülei legfeljebb irodalmi 

német nyelvet beszélnek, sokszor azt sem. Viszont meglátják a nyelvtudásban rejlő 

lehetőséget, és a gazdasági haszon mellett a „mellékesen” jelentkező társadalmi 

hasznosságot is. A nemzetiségi osztályokban zajló nyelvoktatás keretében ugyanis a 

kisebbségre jellemző kulturális hagyományokat, szokásokat, értékrendet is próbálják a 

gyermekekkel megismertetni. Így a felnövekvő generáció újból lehetőséget kap arra, 

hogy a két kultúra ismeretében választhasson, dönthessen, hogy melyik csoporthoz 

tartozónak érzi inkább magát.  
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Az intézményrendszer megléte szükséges, de nem elégséges feltétele a nemzetiségek 

fennmaradásának. A beszélgetések során a kisebbségi törvénnyel szembeni kritikaként 

hangzott el, hogy sok mindent lehetővé tesz a kisebbségek számára, de forrást nem 

biztosít. A német nemzetiség ebből a szempontból viszonylag előnyős helyzetben van. 

Az anyaország ugyanis nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is jelentős mértékben 

támogatja a magyarországi németek tevékenységét. A nemzetiségi központok 

létrehozása helyszínt biztosít a rendezvények lebonyolítására, így megkönnyíti a 

közösségek egymással való találkozását. Az anyaországgal való szorosabb kapcsolat 

pedig közelebb hozza, kézzelfoghatóbbá teszi, megerősíti a német etnikai identitást.  

A hagyományápolással kapcsolatosan már megoszlottak a vélemények. A 

társadalomkutatók szerint a hagyományőrzés csak a kifejezetten ilyen céllal létrehozott 

csoportok keretei között  zajlik, a mindennapi életből már teljesen eltűntek a régi 

szokások. A német kisebbség kutatásával foglalkozók úgy találják, a hagyományőrző 

csoportok mellett elenyésző az élő szokások mennyisége, viszont a német 

nemzetiséghez tartozók úgy látják, a hagyományőrző csoportok vezető szerepe mellett 

igenis jellemzők az élő szokások is, amelyek mindennapi életükben is megjelennek. 

Utóbbiak megemlítették, hogy a hagyományőrzés iránti igény egyre erősebben 

jelentkezik a fiatal generáció részéről is (a kutatásom kvantitatív szakaszában erről 

személyesen is alkalmam nyílt meggyőződni: a rendezvényeken, hagyományőrző 

összejöveteleken szép számmal vesznek részt fiatal korúak is). A bakonyi németek 

képviselője elmondta, előfordult, hogy a Németországból idelátogatók olyan szokásokat 

fedeztek fel a bakonyi németeknél, amiket ők csak a nagyszüleiknél láttak, és ők maguk 

már nem gyakorolják.  

Az identitás és összetevőinek megítélésében megint eltérő nézetekkel találkoztam. 

Szociológusok szerint a nyelvvesztéssel együtt elveszítik az identitásukat is a németek. 

Szélsőséges volt az a vélemény, miszerint 1968 óta Magyarországon mindenki az 

„arctalan tömeghez” tartozik, a németség is beintegrálódott ebbe, az összes többi 

nemzetiséggel együtt. A német nemzetiséghez tartozók úgy látják, a nyelvgyakorlás 

nem az egyetlen lehetőség az identitás megélésére, sőt, a nyelvjárások kihalásával egyre 

inkább másra helyeződik a hangsúly: a közösséghez tartozásra, a hagyományok 

megőrzésében való részvételre. Az identitás új megjelenési formáinak bizonyítéka, hogy 

olyanok is csatlakoznak a német rendezvényekhez, a hagyományőrző 

tevékenységekhez, és kezdik el magukat a nemzetiség tagjaiként meghatározni, akik 



93 

 

nem rendelkeznek német ősökkel. Az identitásra jellemző, hogy a hosszú egymás 

mellett élés hatására kialakult a németekben egyfajta magyar nemzettudat, miközben 

továbbra is erősen kötődnek a németséghez. Egyik válaszadóm szerint ez 

tulajdonképpen még segítette is a németeket etnikai identitásuk pontosabb 

meghatározásában, mert a magyarok alaposabb megismerése lehetővé tette, hogy saját 

magukat precízebben tudják körülírni.  

Az identitást befolyásoló tényezőknél az életkor tekintetében egyöntetűek voltak a 

vélemények: minél idősebb valaki, annál erősebben ragaszkodik etnikai identitásához. 

A lakóhely kétféle értelmezésben is felmerült, mint befolyással bíró elem. Egyrészt a 

vélemények szerint falun erősebb, egységesebb az identitás, mivel zártabb közösséget 

tudnak alkotni, és egységesebb származásúak. Városon nehezíti az összetartást, hogy a 

tömegben elvesznek a kisebbséghez tartozók, sok a nem helyi születésű, betelepült 

német nemzetiségi, és nehezebben találják meg egymást. A lakóhely befolyásoló 

hatásának másik megjelenési formája a lakóhely országon belüli elhelyezkedése. 

Azokon a környékeken, ahol más nemzetiségek is éltek, illetve élnek, a más 

nemzetiséghez tartozók jelenléte, öntudata erőt adott a németeknek is identitásuk 

megtartásához. A válaszadók közül ketten is úgy gondolják, a baranyai németek azért is 

öntudatosabbak, mert Baranyában sok a délszláv származású lakos.. Abban minden 

német nemzetiséghez tartozó egyetértett, hogy a rendszerváltás után, még inkább a 

kisebbségi törvény elfogadása után megélénkülő anyaországi kapcsolatok, testvérvárosi 

szerződések, a települések közötti diákcsere programok rendkívül pozitívan hatnak az 

etnikai hovatartozás megerősítésére, megőrzésére.  

Az etnikai hovatartozás fogyasztói magatartásra, vásárlásra gyakorolt hatását ismét 

eltérően értékelték a kutatásban résztvevők. Az eddigiek során is elég szélsőséges 

nézeteket valló szociológus válaszadó szerint a fogyasztás a „kultúrák között gond 

nélkül átmenő” kategória, vagyis semmiféle hatást nem gyakorol a vásárlókra etnikai 

származásuk. A többi társadalom-, illetve kisebbségkutató óvatosabban fogalmazott, ők 

úgy látják, a különbségek a globalizáció hatására tűnnek el, és nem csak a nemzeti 

kisebbségek és a többségi nemzet szintjén zajlik az egységesedés, hanem a nemzetek 

között is. A német nemzetiséghez tartozók úgy vélték, a vásárlási lehetőségek 

egységesesedése miatt csökkennek a különbségek, de a márkaválasztásban és a 

döntéshozatali folyamatban lehetnek eltérések. Abban minden megkérdezett egyetértett, 

hogy a német nemzetiség és a magyarok értékrendje között jelentős eltérések lehetnek, 
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illetve a német nemzetiséghez tartozók fel is soroltak néhány olyan területet, ahol 

szerintük eltérés található. Ezek a munka megbecsülése, az összetartás, a szorgalom, a 

takarékosság és a vallásgyakorlás voltak. 

Ami a jövőre vonatkozó elképzeléseket illeti, a kutatók a teljes asszimilációt jósolják, a 

német nemzetiséghez tartozók viszont optimisták, és a nemzetiséghez való kötődés 

erősödését, annak előnyeinek felismerését és a magukat a német nemzetiséghez sorolók 

számának gyarapodását várják, és véleményük szerint ehhez a feltételek adottak. 

 

Összegezve a mélyinterjúk során megismert véleményeket, úgy látom, hogy maguk a 

német nemzetiséghez tartozók határozottan úgy látják, egy élő és élni akaró, élni tudó 

etnikai csoportot alkotnak, míg a megkérdezett szociológusok, kisebbségkutatók 

leginkább ezzel ellentétes véleményt képviselnek. Kutatásom szempontjából a 

nemzetiségiek véleménye a fontosabb, mivel úgy gondolom, náluk jobban senki nem 

ismeri azokat a folyamatokat, amiken ez a csoport eddig keresztülment, és ők azok, akik 

ha nem is tudományos jelleggel, de képesek felmérni, hogyan alakulhat a jövőjük. 

Mindezek alapján elképzelésemet, miszerint a magyarországi német nemzetiség 

körében érdemes megvizsgálni az etnikai marketing alkalmazási lehetőségeit, 

megalapozottnak tartom. 
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6. AZ EMPIRIKUS KUTATÁSOM SORÁN VIZSGÁLANDÓ 

HIPOTÉZISEK MEGFOGALMAZÁSA 

 

A kvantitatív kutatásom során megfogalmazott hipotéziseim egy része a vizsgált 

célcsoportok identitásával, másik része azok értékkészletével, harmadik része pedig a 

fogyasztói magatartásukkal kapcsolatos. 

 

1. Identitással kapcsolatos hipotézisek a német nemzetiségi válaszadókra 

vonatkozóan 

 

Rosenbaum és Montoya (2007) valamint Lee és társai (2002) szerint az etnikai identitás 

fontos összetevője a vásárlói magatartást meghatározó tényezőknek. Ezért mielőtt 

bármilyen vizsgálatot elvégeznek a vásárlási szokásokkal, illetve az azokat befolyásoló 

tényezőkkel kapcsolatban fontos megismerni a kutatásba bevont vizsgálati alanyok 

identitását. Korábbi vizsgálatok alapján erre Phinney MEIM (Multigroup Ethnic 

Identity Measure) (1992) módszere alkalmas lehet, de ezt még nem tesztelték olyan 

nemzeti kisebbség esetében, mely évszázadok óta él együtt a többséggel. A régóta tartó 

együttélés mellett a jelenlegi körülmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén 

egyszerre több csoportnak is tagja legyen (Csepeli, 1997), ezért a német nemzetiség 

esetében vizsgálandó a kettős identitás jelenléte is. 

 

H1a. A megkérdezettek etnikai identitása jellemezhető Phinney MEIM 

skálájával. 

H1b. A német etnikai identitás mellett a nemzetiségi válaszadóknál megjelenik a 

magyar nemzeti identitás is. 

 

Turner (1975), Niedermüller (1989) és Bindorffer (2001) írásában is az etnikai identitás 

egybehangzóan egy etnikai csoporthoz való tartozás szubjektív érzéseként jelenik meg, 

ahol a csoport létszáma és elhelyezkedésének jellege befolyásolja a csoporthoz tartozás 

iránti igény nagyságát. A magyarországi etnikai marketingben ennek jelentősége, abban 

rejlik, hogy mivel a magyarországi németek lakta 3, földrajzilag elkülöníthető területen 

eltérő sűrűséggel és létszámban élnek a német nemzetiséghez tartozók, lehetővé válhat e 

piac földrajzi alapú szegmentálása is. 

 



96 

 

H2. A válaszadók etnikai identitása és lakóhelyének földrajzi elhelyezkedése 

között szignifikáns kapcsolat mutatható ki: legerősebb identitással a baranyai 

németek, leggyengébbel a Budapest környékén élő németek rendelkeznek.  

 

Minden emberben az önmagáról alkotott kép és identitás kialakulása szocializációs 

folyamat eredménye. E szocializáció során befolyásoló tényezőként jelennek meg a 

család és a barátok, valamint az egyéb kapcsolatok (Erikson, 1964; Phinney, 1998b). A 

család, mint az identitás szocializációjának valamikori elsődleges hatékonysága mára 

megkérdőjelezhetővé vált (Bindorffer, 2001), de vitathatatlanul kihat az etnikai 

identitásra. 

 

H3. A válaszadók etnikai identitását befolyásolja a gyermekkori, valamint a 

jelenlegi kapcsolati hálójuk jellege, összetétele; mégpedig oly módon, hogy a 

szülők hatása az etnikai identitásra erősebb, mint a barátoké. 

 

2. Értékkészlettel kapcsolatos hipotézisek 

 

Az 1980-as évektől megnövekedett érdeklődés övezi a társadalomtudományokban, így a 

marketingben is az értékekhez kapcsolódó kutatásokat. Schultze (1998) szerint az egyén 

helyét a társadalomban elsősorban saját értékrendje és az ennek megfelelő életstílus 

határozza meg. Hawkins és szerzőtársai szerint (Hawkins-Best-Coney, 1992; 

Hofmeister-Tóth – Törőcsik, 1996) a vásárlók magatartása és értékkészletük kapcsolata 

a fogyasztás, vásárlás és kommunikáció területén figyelhető meg. A vásárlók által 

preferált értékek ismerete lehetővé teszi a célcsoport felé irányuló kommunikáció 

hatékonyságának növelését, az egyes szegmensek elkülönítését.  

H4. A német etnikai identitással rendelkező válaszadók értékkészlete 

szignifikánsan eltér a magyar referenciacsoport értékkészletétől; a német 

identitású válaszadók esetében a munka megbecsülése, az összetartás, a 

szorgalom, és a takarékosság fontosabb, mint a magyar válaszadók számára.  

 

H5. A német etnikai identitású válaszadók értékkészlete és a válaszadó 

lakóhelyének területi elhelyezkedése között szignifikáns kapcsolat nem 

mutatható ki. 

 



97 

 

3. Fogyasztói magatartással kapcsolatos hipotézisek 

 

Chattamaran és társai (2008) szerint bizonyos termékek gyakran az identitás 

szimbolikus megjelenítői lehetnek. Vizsgálataik során megállapították, hogy a nemzeti 

kisebbséghez tartozók még gyengébb identitás esetén is szignifikánsan az adott 

kultúrához kapcsolódó termékeket választották; amiből következik, hogy a termék 

kulturális hovatartozása még akkor is képes hatást gyakorolni az emberekre, ha az 

egyénnek a vizsgált nemzetiséghez való kötődése gyenge. 

 

H6. Minél erősebb a válaszadó német etnikai identitása, annál jellemzőbb rá, 

hogy vásárlásai során a német márkákat preferálja. 

 

A vásárlók magatartását befolyásoló tényezők között Solomon definíciója alapján a 

nemzeti kisebbséghez tartozás kiemelt jelentőséggel bírhat. A meghatározás szerint 

referenciacsoport lehet olyan „tényleges vagy képzelt egyén illetve csoport, amely 

jelentős relevanciával bír az egyén értékeléseire, vágyaira, hiedelmeire” (Solomon 1994, 

p. 365. in Tárkányi, 2007, p. 16). Még inkább tetten érhető a nemzeti kisebbség 

referenciacsoportként való megjelenése, ha Bearden, Netemeyer és Teel (1989) 

eredményei alapján a referenciacsoport hatását vizsgáló tényezőket a következő két 

csoportba soroljuk be: normatív és információs befolyást gyakorló tényezők. Míg az 

információs befolyással rendelkező elemek az aktív információ-kereséshez és más, 

releváns személyek megfigyeléséhez kapcsolódnak, addig a normatív befolyással bíró 

elemek egy olyan másik személlyel vagy csoporttal való azonosulás iránti vágyból 

erednek,  amely kifejezi a vizsgált személy normáit, értékeit, attitűdjeit. 

 

H7a. A német etnikai identitású válaszadók körében erősebben érvényesül a 

referenciacsoportok hatása, mint a magyar válaszadóknál. 

 

H7b. A német identitású válaszadók esetében a referenciacsoport normatív 

elemei hatnak jobban; a magyar válaszadók esetében pedig a referenciacsoport 

információs elemeinek hatása az erősebb. 

 

A kereskedők szempontjából a vásárlások alapvető jellemzője a vásárlások 

helyszínének, bolttípusnak a kiválasztása, a vásárlások gyakorisága és az esetenkénti 



98 

 

költésnagyság. Michon és Chebat (2004) kanadaiak körében lebonyolított kutatásának 

eredményei alapján ezekben a tényezőkben a különböző nemzetiséghez tartozó 

megkérdezettek körében még akkor is eltérések találhatók, ha egyébként a vásárlási 

lehetőségeik egyformák. 

 

H8. A német identitású válaszadókra a magyarokénál gyakoribb vásárlások és az 

alkalmankénti alacsonyabb költésnagyság jellemző; az élelmiszereknél a 

magyaroknál nagyobb mértékben részesítik előnyben a kisebb üzleteket, piacot; 

illetve a ruházati és tartós fogyasztási cikkeknél nagyobb mértékben jellemző 

rájuk a szaküzletekben történő vásárlás. 

 

A 16. ábra rendszerezi a fellálított hipotéziseimet. 

16. ábra: A kutatás hipotéziseinek összefoglalása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

Demográfiai ismérvek közül a nemet, az életkort, a jövedelmi helyzetet, az iskolai 

végzettséget, a háztartás méretet, és a családi állapotot vizsgálom. 
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7. A HIPOTÉZISEK TESZTELÉSE EMPIRIKUS VIZSGÁLATTAL 

 

A NÉMET NEMZETI KISEBBSÉG FOGYASZTÓI 

MAGATARTÁSÁNAK JELLEMZŐ VONÁSAI 

 

Vizsgálatomban törekedtem arra, hogy az elméleti részben megfogalmazott, a 8. ábrán 

összefoglalt jellemzőcsoportok mindegyikéből legalább egy jellemzőt tartalmazzon a 

kutatás, ezzel megalapozhassam ez etnikai marketing magyarországi 

alkalmazhatóságának alapjait.  

 

7.1.  A KUTATÁSI CÉL MEGFOGALMAZÁSA 

Empirikus kutatásomat 2008 őszétől 2009 tavaszáig végeztem. Célom az volt, hogy 

felmérjem, a szakirodalomban tárgyalt identitásmérő skálák alkalmasak-e a 

Magyarországon élő német nemzeti kisebbség identitásának mérésére, és ez az etnikai 

identitás milyen hatást gyakorol a nemzetiséghez tartozók vásárlói magatartásának 

egyes területeire. Ez mellett igyekeztem meghatározni, hogy feltárhatóak-e regionális 

különbségek a vizsgált csoportok között.  

A német nemzetiség területi eloszlásának ismeretében kutatásomhoz három, 

földrajzilag egymástól elkülönülő területet választottam ki: Budapest környéke, Bakony 

vidéke, valamint Baranya és Tolna megye. Valamennyi területen a kistelepüléseken élő 

német közösségek vizsgálatát tűztem ki célul, mivel a mélyinterjús vizsgálat során 

kiderült, leginkább itt érvényesül az etnikai hovatartozás hatása. Ahhoz, hogy a 

nemzetiséghez tartozók vásárlói magatartásának az átlag fogyasztótól való eltérései 

azonosíthatóak legyenek, a vizsgálatot egy magyar referenciacsoporton is elvégeztem.  

7.2. A KÉRDŐÍV FELÉPÍTÉSE, MÉRÉSI ÉS SKÁLÁZÁSI ELJÁRÁSOK 

BEMUTATÁSA 

A kutatásban alkalmazott végleges kérdőívet a 3. számú melléklet tartalmazza, melynek 

felépítése a következő. 

- A válaszadó nemzetiségével kapcsolatos kérdések 

o identitás  

o értékek 

o kapcsolatok 
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- A válaszadó vásárlási szokásaira vonatkozó kérdések 

o általános vásárlási szokások 

o referenciacsoport 

o márkapreferencia, márkaválasztás, márkaismeret 

- Médiafogyasztás, kultúrafogyasztás, szabadidő-eltöltés 

- Demográfiai jellemzők 

 

A kérdőív összeállításakor törekedtem arra, hogy lehetőleg a nemzetközi és hazai 

szakirodalmakban, kutatásokban használt skálákat alkalmazzam, melyek érvényességét 

és megbízhatóságát már tesztelték. Ettől függetlenül az alkalmazott skálák 

megbízhatóságát a Cronbach’s-alfa mutató segítségével magam is elvégeztem. 

Az alkalmazott skálákat mutatja be a 10. táblázat. 

10. táblázat: A kérdőíven alkalmazott skálák 

Skála 

megnevezése 

Forrás Eredeti 

változók 

száma 

Kutatásba 

bevont 

változók 

száma 

Kérdés 

sorszáma 

List of Values Madrigal - Kahle  

(1994) 

9 9 I./1. 

Mások felé, 

környezet felé, 

önmagunk felé 

irányuló 

értékek 

Hawkins – Best -

Coney 

(1992) 

18 18 I./3. 

MEIM Phinney 

(1992) 

12 12 I./4. 

Kisebbségi 

kötődést mérő 

skála 

Suinn-Lew és Vigil 

(1987) 

17 11 I./5. 

SUSCEP Bearden – Netemeyer 

-Teel 

(1989) 

12 12 II./13. 

Márka 

eredetének 

hatását 

vizsgáló skála 

TNS Hungary/ 

OmnicomMedia 

Group 

(2007) 

12 8 II./14. 

Forrás: Tárkányi, 2008. alapján saját szerkesztés 

Kahle List of Values értékeinél, valamint Hawkins és társai által összeállított 

értéklistánál valamennyi elemet vizsgáltam, mivel célom az volt, hogy a lehető 

legszélesebb körben vizsgálhassam az értékeket, azok lehetséges eltéréseit. Mindkét 
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esetben a szakirodalom által javasolt mérési módszert alkalmaztam: a LOV értékeknél 

rangsoroltattam a vizsgált értékeket, míg a másik csoportnál 7 fokozatú szemantikus 

differenciál skálán jelölhették a válaszadók véleményüket. Phinney MEIM skáláját 

(Multigroup Ethnic Identity Measure) szintén változatlanul hagytam, hiszen kutatásom 

egyik célja az volt, hogy megvizsgáljam, a nemzetközi vizsgálatokban kipróbált és 

bevált skála alkalmas-e hazai környezetben történő kutatásra is. Ebben az esetben 4 

fokozatú Likert skálát alkalmaztam. A páros számú kategória lehetővé tette, hogy a 

válaszadó ne maradhasson semleges az adott állítással szemben. A Suinn és társai által 

összeállított kisebbséghez való kötődést mérő skála 17 eleméből csak azokat tartottam 

meg, amelyek a hazai németekre is alkalmazhatók voltak. Mivel az eredeti kutatásban 

első-, másod-, illetve harmadgenerációs bevándorlókat vizsgáltak, több kérdés 

vonatkozott a generációk eltérő jellemzőire, egymáshoz való viszonyára. Ezek a 

kérdések egy olyan nemzeti kisebbség esetében, amely már több száz éve él együtt a 

nemzeti többséggel, értelmezhetetlenek. Itt szintén Likert skálán, de 5 fokozatún mértem 

az egyetértést. A SUSCEP skála esetében megtartottam az eredeti elemeket, ugyanakkor 

7 fokozatú helyett 6 fokozatú Likert sálát alkalmaztam, mivel ennél a kérdésnél is 

fontosnak ítéltem meg a semleges válaszok elkerülését. A márka eredetének hatását 

vizsgáló TNS által összeállított skála eredetileg magyar fogyasztóknak készült. A 

termék és a hozzá kapcsolódó reklám hazai jellegével összefüggő állítások a német 

nemzeti kisebbség esetében így nem relevánsak, ezért ezeket kihagytam. A Likert skála 

kategóriáinak számát viszont az eredeti kutatáshoz hasonlóan 5-ben határoztam meg. 

A kérdőív többi kérdése esetében igyekeztem lehetőség szerint zárt kérdéseket 

összeállítani. A kérdőív első, identitással foglalkozó részében többségében diszkrét 

értékelő skálát tartalmazó kérdések szerepelnek, ezeket nominális skálán mért változók 

egészítik ki, melyek a kapcsolatok jellegére vonatkoznak. Az első rész utolsó kérdése 

egy tematizációs táblázat, ahol a Bindorffer (2001) által meghatározott tényezőket 

kellett nemzetiséghez kapcsolni. 

A második részben az alapvető vásárlói, vásárlási jellemzőket vizsgálom részben 

nominális változókkal, részben a fentebb említett Likert skálákkal. Ez a rész tartalmaz 

egy márkaismeretet, márkaazonosítási képességet vizsgáló kérdést is. 
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A harmadik rész a média- és kultúrafogyasztást, valamint a szabadidő eltöltési 

szokásokat vizsgálja, zárt, nominális változókkal, nyitott kérdésekkel, illetve táblázatos 

formában. 

Végül a demográfiai ismérveket vizsgáló kérdések következnek. Ezen belül a nemet, az 

életkort, a jövedelmi helyzetet, az iskolai végzettséget, a háztartásméretet és a családi 

állapotot tanulmányoztam. 

A kérdőív első változatát 27 személlyel teszteltem. A tesztelés során kiderült, hogy a 

Suinn-féle skála esetében nagyon sokan elégedetlenek voltak az eredetileg 4 választási 

lehetőséggel, ezért lett végül 5 fokozatú a Likert skála. A vásárlási szokásokra 

vonatkozó részben több, különböző fogyasztási cikk kategóriára vonatkozó nyitott 

kérdés volt, amelyet a válaszadók hosszúnak, és ellentmondásosnak találtak, így ezeket 

a végleges kérdőív már nem tartalmazza. Ezzel jelentősen csökkenteni lehetett a kitöltés 

idejét, ami megnövelte a precíz kitöltés valószínűségét is. 

7.3.  A MINTAVÉTELI MÓDSZER ÉS A MINTANAGYSÁG 

MEGHATÁROZÁSA 

A mintavétel során először a sokaságot, majd a mintavételi keretet határoztam meg, ezt 

követően a mintavételi technikát és a mintanagyságot, végül végrehajtottam a 

mintavételt. 

7.3.1.  A CÉLSOKASÁG MEGHATÁROZÁSA 

A német nemzetiségűek esetében a sokaság a magyarországi 15 évesnél idősebb, német 

nemzetiséghez tartozók voltak, akik Pest, Baranya, Tolna, illetve Veszprém megyében 

élnek, valamint községekben vagy falvakban laknak. A KSH 2001. évi népszámlálási 

adatai szerint a német nemzetiséghez tartozónak vallotta magát 62.233 fő, 88.416 

személy kötődik a német kulturális értékekhez, hagyományokhoz. A megyénkénti 

megoszlást a 11. táblázat szemlélteti. 

A táblázat adataiból látható, hogy a vizsgálatra kiválasztott területeken él a magukat 

német nemzetiséghez kötődőknek valló állampolgárok több, mint fele, és közülük is a 

községekben élők vannak jellemzően többségben. 
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11. táblázat: A német nemzetiségűek megyénkénti és településtípusonkénti 

megoszlása 

Megye Német 

nemzetiségű 

fő 

Összes 

német 

nemzetiségű 

%-ában 

Kulturális 

értékekhez 

kőtődők 

fő 

Összes 

német 

kulturális 

értékekhez 

kötődők 

%-ában 

Községekben élők 

aránya 

% 

(nemzetiség/kötődés 

alapján) 

Pest 10.343 16,62 14.817 16,76 59,46/63,63 

Baranya 14.205 22,83 18.414 20,83 47,10/48,00 

Tolna 6.660 10,70 9.410 10,64 56,89/56,96 

Veszprém 3.077 4,95 4.607 5,21 54,47/51,77 

Összesen 34.285 55,10 47.248 53,44 - 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001 

A magyar referenciacsoport megkérdezéséhez a sokaság a teljes magyar, 15 évnél 

idősebb lakosság. 

7.3.2. MINTAVÉTELI TECHNIKA 

Mindkét sokaság esetében a visszatevés nélküli mintavételt választottam, így egy elem 

csak egyszer kerülhetett a mintába. A német nemzetiségi válaszadóknál az elbírálásos 

mintavételt választottam. Ez a módszer alkalmazható a fontosabb területek 

kiválasztásához fogyasztói magatartás vizsgálatára (Malhotra, 2002:408). Az erős 

asszimilációs nyomás és a német nemzetiséget a korábbi évtizedekben ért attrocitások 

miatt, valamint a fennálló anyagi, időbeli és erőforráskorlátok miatt, a személyes 

megkérdezésekhez ez a mintavételi módszer volt a legmegfelelőbb.  

A magyar referenciacsoport válaszadói esetében szintén kvótás mintavételt 

alkalmaztam, ahol a kontrollkategóriák a nem, az életkor és az iskolai végzettség voltak.  

A kvóták felállításához a 2005. évi Mikrocenzus adatait vettem alapul, majd az 

életkornál a választott megkérdezési módszer miatt a 65 év felettieknél alacsonyabb 

arányt határoztam meg. A végzettséggel kapcsolatos adatok a 7 évesnél idősebb 

lakosságra vonatkozóan kerültek számbavételre a Mikrocenzusban; mivel kutatásomban 
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csak a 15 évesnél idősebbek alkották a célsokaságot, így ennek megfelelően korrigáltam 

a végzettségi arányokat. 

A kvótákat az alábbiak szerint állapítottam meg: 

- Nem: 47% férfi – 53% nő 

- Életkor: 

o 15% 15-25 év közötti 

o 25% 26-35 év közötti 

o 25% 36-50 év közötti 

o 25% 51-65 év közötti 

o 10% 65 év feletti 

- Végzettség: 

o 1% kevesebb, mint 8 általános 

o 10% 8 általános 

o 32% szakmunkás, szakiskola 

o 32% érettségi  

o 25% felsőfokú 

 

7.3.3. MINTANAGYSÁG 

A magyar referenciacsoport nagyságának meghatározásakor kvalitatív szempontokat 

vettem figyelembe, így a kutatás természetét (feltáró, összehasonlító kutatás), az 

elemzés módszerét, a hasonló kutatásokban (külföldi) alkalmazott mintaméretet és az 

erőforrás korlátokat. Ennek eredményeként a referenciacsoport méretét 150 főben 

határoztam meg, amihez 250 elemű mintát szükséges vennem. A felállított kvótáknak 

megfelelően 70 férfit és 80 nőt; 22 fő 15-25 év közötti, 37 fő 26-35 év közötti, 38 fő 36-

50 év közötti, 38 fő 51-65 év közötti és 15 fő 65 év feletti válaszadót; valamint 2 fő 8 

általánosnál kevesebb végzettségű, 15 fő legfeljebb 8 általános, 48 fő szakiskolai, 48 fő 

érettségi és 37 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezőt kell megkérdeznem.  

A német nemzetiségű válaszadók mintanagyságának meghatározásakor a hasonló 

külföldi kutatásokban alkalmazott mintanagyságot vettem alapul. Így 300 elemű mintát 

tűztem ki célnak, amin belül az egyes területeken megkérdezett válaszadók száma az 

elérhető válaszadók számától függött.  
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7.4. TEREPMUNKA ÉS AZ ADATGYŰJTÉS MÓDJA 

A primer kutatás lebonyolításának módszeréül mindkét sokaság esetében a 

véleménykutatást választottam. A német nemzetiség esetében ezen belül a személyes 

megkérdezést alkalmaztam. Ezzel a módszerrel lehet a legnagyobb válaszadási arányt 

elérni, emellett a vizsgálni kívánt téma is megkövetelte, hogy bizalmas légkört építsek 

ki a megkérdezettekkel; erre pedig csak a személyes megkérdezés során van lehetőség. 

A megkérdezésre 2008 őszétől 2009 tavaszáig került sor. A kiválasztott német 

nemzetiségi szervezeteket felkerestem, és összejöveteleik, rendezvényeik alkalmával 

csoportosan töltettem ki a kérdőíveket, illetve ahol lehetőségem nyílt rá, a kialakult 

kapcsolatok révén további válaszadókat kerestem fel az otthonaikban. Minden 

alkalommal ismertettem a kutatás célját, és segítettem a kitöltést. Elsősorban az idősebb 

korosztályból többeknek jelentett problémát a kérdések megválaszolása, a legfiatalabb 

korosztályban pedig többen nem vették komolyan a kitöltést, így használhatatlan 

válaszokat adtak. Összesen 342 kérdőívet sikerült kitöltetnem, ezek közül 43-at ki 

kellett hagynom az elemzésből félreértelmezések, illetve hiányos kitöltés miatt. Ez a 

magas szám nyilván annak eredménye, hogy a kitöltetés csoportos jellege miatt nem 

tudtam mindenkire egyformán odafigyelni. 

A magyar referenciacsoport esetében a mintaelemek szétszórt elhelyezkedése miatt az 

elektronikus, e-mailben történő megkérdezést választottam. A minta összeállítását a 

KSH-tól vásárolt adatbázis segítségével végeztem el. A mintába beválogatott egyéneket 

előzetesen telefonon megkeresve a hozzájárulásukat kértem, hogy e-mailben 

elküldhessem a kérdőívet. A megkérdezésre 2009 tavaszán került sor. Összesen 237 e-

mail kiküldésére került sor, melyből 152 érkezett vissza. Az idősebbeknek gondot 

jelentett a csatolt fájl megnyitása illetve visszaküldése, de ehhez részletes útmutatót 

küldtem, így többnyire sikerült ezt a problémát kiküszöbölni. A visszaérkezett 

kérdőívekből hiányos kitöltés miatt 12-őt ki kellet zárnom a feldolgozásból. 

Az adatelemzést az SPSS statisztikai szoftverrel végeztem el. A hipotézisek 

teszteléséhez az egyváltozós statisztikákon túl a többváltozós statisztikai módszerek 

közül faktor- és klaszterelemzést végeztem; valamint az egyes változók közötti 

összefüggések feltárására kereszttáblás és varianciaanalízist, valamint 

regressziószámítást alkalmaztam. A két független minta tesztelésére a t-próbával azonos 

nullhipotézist tesztelő Welch-próbát alkalmaztam. 
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12. táblázat A kérdőíves felmérés módszertani jellemzői 

Szempont Német nemzetiségiek kutatása Magyar referenciacsoport 

kutatása 

Megkérdezés 

módszere 

Személyes kérdőíves megkérdezés Elektronikus, e-mailben történő 

megkérdezés 

Kutatás területe Baranya, Tolna, Pest és Veszprém 

megye 

Magyarország 

A kutatás célja A megkérdezettek identitásának, 

vásárlói jellemzőinak 

megismerése 

A megkérdezettek vásárlói 

jellemzőinek megismerése 

A kutatás 

időpontja 

2008. ősz-2009. tavasz 2009. tavasz 

Megkérdezettek 

köre 

15 évesnél idősebb, magát német 

nemzetiségűnek, vagy a német 

kultúrához kötődőnek vallók 

15 évesnél idősebb magyar lakosság 

Kiválasztás 

módja 

elbírálásos kvótás mintavétel 

Kérdések száma 47 34 

Értékelhető 

kérdőívek száma 

299 140 

Értékelhetetlen 

kérdőívek száma 

43 12 

Kiértékelés 

eszköze 

SPSS szoftver SPSS szoftver 

Forrás: Keller, 2010. alapján saját szerkesztés 
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8. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

 
A következő fejezetekben bemutatom a kutatás fő jellemzőit és azokat az eredményeit, 

amelyek segítettek hipotéziseim igazolásában, illetve megcáfolásában. 

 
8.1.  A MINTÁK BEMUTATÁSA 

A német nemzetiség megkérdezése során 299 értékelhető kérdőív gyűlt össze. A 

kitűzött kvótát nem sikerült tökéletesen tartani, mivel a bakonyi németek 

segítőkészebbek voltak, így a kitűzöttnél több kérdőívet tudtam kitöltetni; a Pest 

megyeiek viszont hajlamosabbak voltak a kérdőívek pontatlan és hiányos kitöltésére, 

ezért az ő esetükben volt a legtöbb az elemzésből kizárt kérdőív. A magyar 

válaszadóknál 140 értékelhető kérdőív érkezett vissza. A kitűzött kvótáktól eltérések 

tapasztalhatók, amit véleményem szerint a megkérdezés módszere okozott. A magasabb 

végzettségűek nagyobb aránya egyértelműen magyarázható azzal, hogy a kérdőív 

kitöltéséhez és visszajuttatásához olyan technikai ismeretekre volt szükség, amellyel az 

alacsonyabb végzettségűek nem rendelkeznek. Szintén az elektronikus lekérdezésből 

következik, hogy az idősebb korosztály nem érte el a kvótában kitűzött arányokat. 

A két minta jellemzőit foglalja össze a 13. táblázat. 

13. táblázat: A minták főbb demográfiai jellemzői 

Jellemző Német nemzetiségi 

minta 

Magyar minta 

Nem szerinti 

összetétel 

férfi 30,3 42,4 

nő 69,7 57,5 

Kor szerinti 

összetétel 

15-25 év 18,8 17,1 

26-35 év 10,6 26,4 

36-50 év 24,2 32,1 

51-65 év 25,9 16,4 

65 év felett 20,5 7,9 



108 

 

Jellemző Német nemzetiségi 

minta 

Magyar minta 

Végzettség 8 ált.-nál kevesebb 2,4 0,7 

8 általános 19,7 2,2 

szakiskola 16,9 8,7 

érettségi 31,7 41,3 

felsőfokú 29,3 47,1 

Háztartás nettó 

jövedelme 

<75.000 7,8 9,8 

75-100ezer 16,0 11,3 

100-125ezer 11,6 15,0 

125-150ezer 12,7 9,8 

150-175ezer 13,8 17,3 

175-200ezer 15,3 11,3 

200ezer felett 22,8 25,6 

Családi állapot házastárs/élettárs 60, 3 58,6 

nőtlen/hajadon 15,6 21,6 

elvált/külön él 6,4 11,4 

özvegy 17,7 8,4 

Forrás: saját szerkesztés 

A táblázatban szereplő adatokkal kapcsolatban megjegyezném, hogy a két minta 

összetétele eltér egymástól, ahogyan a két, vizsgált alapsokaság összetétele is. 
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8.2. AZ IDENTITÁSSAL KAPCSOLATOS HIPOTÉZISEK 

TESZTELÉSE 

A hipotézisek tesztelése SPSS szoftver segítségével történt. Valamennyi elemzés előtt 

ellenőriztem az elvárt feltételek teljesülését, a módszer alkalmazhatóságát. 

Az első hipotézis az etnikai identitás mérhetőségére és annak erősségére vonatkozott; a 

vizsgált csoportoknál mennyire tudatos a nemzetiség, és milyen összetevői vannak a 

német nemzetiség esetében. 

H1a. A megkérdezettek etnikai identitása jellemezhető Phinney MEIM 

skálájával. 

Az első hipotézis teszteléséhez Phinney 1992-ben megalkotott skáláját használtam fel 

mind a magyar, mind a német nemzetiség esetében. A módszert nemzetközi szinten 

sokszor kipróbálták, megbízhatósága statisztikailag igazolt. Ennek ellenére fontosnak 

tartottam a skála megbízhatóságának ellenőrzését, mivel az eddigi vizsgálatok során 

elsősorban első-, másod-, és harmadgenerációs bevándorlók esetében alkalmazták. A 

megbízhatóság tesztelésére a Cronbach’s-alfa értéket használtam, mely a német 

nemzetiségű válaszadók esetében 0,924, a magyar válaszadók esetében 0,867 értéket 

vett fel; ez azt mutatja, hogy mindkét csoport esetében megbízhatóan alkalmazható az 

identitás mérésére. A változók közötti korrelációs mátrix értékei is alátámasztják ezt, 

mivel minden esetben alacsony korrelációt mutat a skála egyes elemei között. Az 

elemekre vonatkozó összesített statisztikákat megvizsgálva elmondható, hogy a skála 

egyik elemének eltávolítása sem javítja a skála megbízhatóságát. A 14. táblázat a MEIM 

skála jellemzőit mutatja a két csoportra vonatkozóan. 

14. táblázat MEIM skála jellemzői a vizsgált mintákban 

Skála Elemek 

száma 

Skála átlaga Szórás Cronbach’s 

Alpha 

MEIM 

német 

nemzetiség 

12 37,51 7,17 0,922 

MEIM 

magyar 

12 35,55 7,27 0,767 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Phinney kutatásaiban azt is kimutatta, hogy a 12 elemű skála elemei két faktorba 

sorolhatóak be: a történelem iránti érdeklődést, szervezeti és közös tevékenységbeli 

részvételt, és a nemzetiségi hovatartozás másokkal való megvitatását tartalmazó 

kognitív komponensbe; valamint az etnikumhoz való kötődést, a nemzetiséghez tartozás 

megértését és az ezek által kiváltott érzéseket tartalmazó affektív komponensbe.  

A következőkben megvizsgálom, hogy a német nemzetiségű válaszadók esetében a 

faktorok összetétele azonos-e a korábbi kutatások eredményeivel. A főkomponens-

elemzés módszerét alkalmazva a KMO értéke 0,925-nek, vagyis „nagyon jó”-nak 

bizonyult. A Bartlett-teszt eredménye a 2 értékére 1986,742; 66 szabadsági fok mellett 

(szignifikanciaszint p=0,000). A faktorok számát a sajátérték >1 módszerrel határoztam 

meg, így a Varimax rotáció kettő egymástól független faktort eredményezett. A 

faktorok számának helyes megállapítását könyökdiagrammal (Scree-teszt) is 

ellenőriztem, ami megerősítette az eredményt: egyértelműen két faktor különíthető el, 

mivel az ábrán ott található töréspont. A teljes magyarázott szórás 63,21%, melyből az 

első faktor 36,10%-ot a második pedig 27,11%-ot magyaráz. Tartalmukat tekintve a 

faktorok két tényező tekintetében nem egyértelműen különülnek el, ezek a „Sokat 

gondolkodom azon, milyen hatással van az életemre az, hogy a német/sváb nemzetiség 

tagja vagyok” és a „Sokat beszélgetek más emberekkel a német/sváb nemzetiségűek 

csoportjáról, hogy minél többet megtudjak etnikai származásomról” állítások. Mindkét 

elem közel azonos (0,555/0,533 illetve 0,479/0,489) súlyt képvisel mindkét faktorban. 

Az elemek kommunalitását megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy ezen két elem esetében 

a kommunalitás értéke nem éri el a 0,5-es értéket (0,469 illetve 0,433), ezért a skálából 

kiemeltem ezt a két elemet, és újra elvégeztem a faktoranalízist. Miközben a skála 

megbízhatósága nem változott érdemben (a 10 elemű skálára α=0,911) és a 

faktoranalízis kritériumai sem sérültek (KMO=0,913 – nagyon jó; 2= 1609,549;  

p=0,000) az így kialakult két faktor tartalmilag már markánsan elkülönül és magyarázó 

erejük 66, 35%-ra nőtt. A két faktor összetételét és a faktorsúlyokat a 15. táblázat 

tartalmazza. 

A modell megbízhatóságát a reziduumok vizsgálatával határozhatjuk meg. Az eredeti, 

változók közötti korrelációs mátrixban szereplő együtthatók, valamint a reprodukált 

korrelációs együtthatók közötti különbség 32% esetében haladja meg a 0,05-ös értéket, 

ezért a modell illeszkedése megfelelő. 
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15. táblázat: MEIM faktorelemzés eredménye 

Faktorok megnevezése, tartalma Faktorsúly 

1. faktor: Identitás az egyén szintjén  

Pontosan értem az etnikai hátteremet és azt, mit jelent számomra. 0,548 

Boldog vagyok, hogy a német nezetiséghez tartozom. 0,730 

Erősen kötődöm a német nemzetiséghez. 0,820 

Pontosan értem, mit jelent számomra az, hogy tagja vagyok a német 

nemzetiségnek. 

0,628 

Büszke vagyok a saját etnikai csoportomra.  

Erősen kötődöm a saját nemzetiségemhez. 0,713 

Jó érzéssel tölt el a saját kulturális és nemzetiségi hátterem. 0,772 

2. faktor: Identitás a csoportkapcsolatokban  

Időt fordítok arra, hogy többet tudjak meg a német nemzetiségről, 

történelméről, tradícióiról, szokásairól. 

0,740 

Aktívan részt veszek olyan szervezetek munkájában, melyek tagjai 

többségében német nemzetiségűek. 

0,851 

 

A nemzetiségi csoport kulturális tevékenységében rész veszek 

(hagyományos ételek készítése, zenélés, hagyományok). 

0,793 

Forrás: Saját szerkesztés 

A faktoranalízis során kapott eredményeket felhasználva klaszterelemzés segítségével a 

német nemzetiségű válaszadókon belül körülhatároltam azokat a csoportokat, amelyek 

identitásának erőssége és összetétele között markáns különbségek találhatóak. Az 

eljáráshoz a hierarchikus klaszterelemzési módszerek közül a Ward eljárást 

alkalmaztam, míg a távolsági mértékként a négyzetes euklideszi mértéket használtam. A 

klaszterek távolságát négyféle megoldás esetén is megvizsgáltam (a klaszterek száma 

kettő és öt között változott). Végül négy klaszter felállítását találtam optimálisnak a 

klasztercentroidok szórásának mértéke alapján. Döntésemet indokolja az is, hogy a 

kettő, illetve három klaszteres megoldásnál lényeges jellemzők tűnhetnek el, míg az öt 

klaszter már túlzott mértékben felaprózza a felosztást, és lényegében csak a négy 

klaszteres megoldásnál kialakult egyik csoportot osztotta további két részre. Az egyes 

klaszterekbe tartozó megkérdezettek számát  és a csoportok klasztercentroidok szerinti 

elhelyezkedését mutatja a 17. ábra. A vízszintes tengelyen az identitás az egyén 

szintjén, a függőleges tengelyen pedig a csoportidentitás került ábrázolásra. A 

klaszterekbe tartozó elemszámok rendre a következők: 17 fő, 69 fő, 117 fő, 96 fő. 

Az első klaszterbe tartozó válaszadók egyéni identitásukat tekintve nem nevezhetők a 

német nemzetiséghez tartozónak, viszont a nemzetiségi szervezetek munkájában, 

rendezvényein aktívan részt vesznek. A személyes megkérdezés során gyűjtött 
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kiegészítő információk alapján feltételezem, hogy ebbe a klaszterbe azok a válaszadók 

kerültek, akiknek őseik között nincsenek német származásúak, ugyanakkor a 

környezetükben élő német nemzetiségűek hagyományai, kultúrája, értékrendje pozitív 

mintának bizonyult számukra; ezért az egymás mellet élés évei alatt hasonulni kezdtek a 

németekhez, és legalábbis a csoportkapcsolatok szintjén felvették a német identitást. Ezt 

a feltételezésem a 2 statisztika is alátámasztotta (2 =31,91; df=6; p=0,000), amit a 

klasztertagság és a szülők nemzetisége közötti összefüggés vizsgálatára alkalmaztam.  A 

második klaszterben található megkérdezettek az egyén szintjén vállalják német 

identitásukat, de az a csoportkapcsolatokban, a nemzetiségi szervezetekben való 

részvételben már nem jelenik meg. A harmadik klaszter tagjai akik mind az egyén, 

mind a csoport szintjén felvállalják és aktívan megélik nemzetiségi hovatartozásukat. A 

negyedik klaszterben találjuk azokat, akik mind az egyéni, mind a csoport szintű 

identitást elutasítják. 

17. ábra: Klaszterek mérete és elhelyezkedése, Ward-módszerrel 

 

Forrás:saját szerkesztés 

A megbízhatóság ellenőrzése céljából egy nem hierarchikus klasztereljárással, a K-

közép módszerrel is elvégeztem az elemzést, az eredmény a 18. ábrán látható. 
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18. ábra: Klaszterek mérete és elhelyezkedése, K-közép módszerrel 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A két ábrát összehasonlítva elmondhatjuk, hogy a klaszterek elehelyezkedése hasonló a 

Ward-eljárás eredményéhez, az egyes klaszterekbe tartozó válaszadók aránya is 

hasonló, ezt szemlélteti a 16. táblázat. A K-közép módszernél ugyanakkor a 4 klaszter 

közötti távolság nagyobb, ezért célszerűnek látom ezen módszer szerinti besorolás 

alkalmazását a további elemzésekben. A klaszterek között demográfiai jellemzők 

alapján mutatkozó különbségeket kereszttáblák, és a hozzájuk kapcsolódó 2 statisztikák 

segítségével vizsgáltam. Statisztikailag szignifikáns eltérést találtam az életkor, a 

végzettség, és a családi állapot tekintetében. 

16. táblázat: Klasztertagság alakulása Ward- illetve K-közép módszernél 

Ward eljárás K-közép módszer 

1. klaszter 

2. klaszter 

3. klaszter 

4. klaszter 

17 

69 

117 

96 

5,68% 

23,08% 

39,13% 

32,11% 

1. klaszter 

2. klaszter 

3. klaszter 

4. klaszter 

32 

43 

132 

92 

10,56% 

14,43% 

44,01% 

30,99% 

Összesen 299 100% Összesen 299 100% 

Forrás: saját szerkesztés 
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A klaszterek a következőképpen értelmezhetők: 

1. klaszter (10,56%): „Elnémetesedők”: Olyan, többségében magyar származású 

szülőktől származó válaszadók, akiknek életére, életvitelére jelentős hatást 

gyakorol a környezetükben található német közösség, ezért átveszik a német 

szokások, hagyományok egy részét, és részt vesznek a nemzetiségi szervezetek 

tevékenységében. Kötődésük a nemzetiséghez gyenge. Fele-fele részben 

alkotják nők és férfiak, akik jellemzően alacsony végzettségűek: 37,9%-a a 

klaszternek 8 általános vagy alacsonyabb végzettséggel rendelkezik. 48%-uk 

párkapcsolatban él, 28%-uk nőtlen illetve hajadon. 

2. klaszter (14,43%): „Szívében német”: nem fordít időt a németség magyarországi 

történetének, hagyományainak megismerésére és nem kíván részt venni 

semmilyen nemzetiségi szervezetben, tevékenységben. Emellett etnikai hátterét 

ismeri, érti; jó érzéssel tölti el németség-tudata, büszke is rá, de ezt nem teszi ki 

a kirakatba, nyilvánosan nem vállalja. Nagyobbrészt (78%) nők alkotják. Kor 

szempontjából egyenletes az eloszlás, a 26-35 éves korosztály kicsit 

alulreprezentált ebben a klaszterben (5%). 35-35%-ban érettségizettek és 

felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A klaszter 55%-a párkapcsolatban él, 

22,5%-a özvegy. 

3. klaszter (44,01%): „Minden ízében Ungarndeutsche”: ismeri nemzetiségének 

múltját, hagyományait; ez utóbbiakat aktívan őrzi is a nemzetiségi szervezetek 

keretei között, valamint kisebb mértékben a mindennapi gyakorlatban is. 

Kötődése a német nemzetiséghez erős, ez jó érzéssel tölti el, nemzetiségi 

hovatartozását büszkén vállalja. A klasztert 25%-ban a 36-50 évesek, 33,3%-ban 

az 51-65 évesek alkotják; ugyanakkor a legfiatalabbak kivételével valamennyi 

korosztályból ebbe a klaszterbe tartoznak a legtöbben. Végzettségség 

szempontjából magasan iskolázott a klaszter: 30%-uk érettségivel, 45%-uk 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Jellemzően nők tartoznak ide (70%). A 

klaszter tagjainak 66%-a párkapcsolatban él; és a párkapcsolatban élők 

legnagyobb része (49,5%-a) ebben a klaszterben található. 

4. klaszter (30,99%): „Semlegesek”: bár többségében büszkék származásukra és 

tisztában vannak múltjukkal, szokásaikkal, nem kívánnak részt venni a 
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nemzetiség szervezeti életében, munkáiban. A nemzetiséghez tartozás tudata 

nem vált ki belőlük pozitív érzelmeket, igaz, negatívakat sem. A nemzetiségi 

származást egyfajta örökségként, az élet velejárójaként élik meg, amit nem kell 

fennhangon hirdetni. A 71%-ban nők alkotta klaszter korösszetétel 

szempontjából fiatal: 25%-át a 25 év alattiak teszik ki. Valószínűleg ennek is 

köszönhető, hogy 39%-uk érettségivel, 21%-uk szakiskolai végzettséggel 

rendelkezik. A klaszter közel fele házas (55,3%), és nagy számban találhatunk itt 

nőtlen/hajadon (17,4%), illetve elvált válaszadókat is (15,1%). 

 

 

 

 

Csepeli (1997), szerint a mai világban lehetőség van arra, hogy az egyén az identitását 

ne készen kapja, hanem saját maga alakíthassa ki. Kiegészítve Pataki (1998) 

kutatásainak eredményével feltételezem, hogy a német nemzeti kisebbségre jellemző 

egyfajta kettős identitás. Egyik oldalról a kisebbségi csoporthoz, míg másik oldalról a 

többséghez tartozás keveredik személyes jellemzőikben 

H1b. A német etnikai identitás mellett a nemzetiségi válaszadóknál megjelenik a 

magyar nemzeti identitás is. 

Az alhipotézis teszteléséhez Bindorffer (2001) tematizációs módszerét használtam fel. 

Ennek során negyven, az identitás tudáskészletét alkotó elemet kellett értékelni a 

válaszadóknak aszerint, hogy az adott elemhez a magyar, sváb, vagy német jelzőt 

találták leginkább jellemzőnek. A sváb, illetve német jelző kettős használatára azért volt 

szükség, mert a magyarországi német nemzeti kisebbség származását tekintve nem 

egységes. Területenként, sőt sokszor településenként eltér egymástól, hogy önmagukat 

sváboknak vagy németeknek nevezik. A megkérdezések során jellemzően a bakonyiak 

és a Pest megyeiek svábokként tekintettek magukra, míg a baranyaiak határozottan 

németként tartják magukat számon; Tolna megyében pedig mindkét megnevezéssel 

találkoztam. A tematizációs módszer egyszerre ad lehetőséget az etnikai és a nemzeti 

Mindezek alapján az első alhipotézist elfogadom:  

H1a. A megkérdezettek etnikai identitása jellemezhető Phinney MEIM skálájával. 

azzal a fenntartással, hogy a hosszú együttélés miatt a skála két eleme kizárható az 

alkalmazásból. 
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kötődés vizsgálatára. A negyven elemet szintén Bindorffer útmutatása alapján nyolc 

csoportba soroltam. Az elemzéshez mind a 299 kérdőíve felhasználtam. 

Demográfiai tematizáció 

A demográfiai tematizáció az etnikai csoport származására, fennmaradásának 

feltételeire, a populáció újratermelésére vonatkozó elemeket tartalmazza: sors, jelen, 

jövő, házasság, gyermek. Az összes említést figyelembe véve a magyar jelző 69,4%, a 

német és sváb jelző együtt 30,0%-ot tesz ki; vagyis a magyar jelző megjelenése 

számottevően felülmúlja a nemzetiséghez kapcsolható jelzőket.  

A magyar említések leginkább a jelen (84,4%) ekintetében múlják felül a sváb és német 

jelzők használatát, ami arra utal, hogy jelen pillanatban a német nemzeti kisebbség 

identitásában túlsúlyban van a magyar jelleg. Ez az arány a jövő értékelésénél erősen 

csökken, 61,7%-ra esik vissza, vagyis a jövővel kapcsolatos várakozásokban nagyobb 

szerephez jut az etnikai lét. A múltra utal a sors elem, ahol az 52,3%-os magyar jelző 

mellett 47,7%-ban jelenik meg a sváb-német említés. Ez jelzi az elkülönülést, a külön 

sorsként megélt múltat. Az etnikai csoport biológiai fennmaradását biztosító házasság 

(27,5%) és gyermek (22,0%) vonatkozásában is alacsonynak mondható a sváb-német 

jelzők használata.  

Részben eltérő eredményt kapunk, ha ugyanezen elemeket az előző hipotézisnél 

felállított klaszterek szerinti bontásban vizsgáljuk meg. Kereszttáblás elemzés és a 2 

statisztika segítségével vizsgálva szignifikáns eltérést találunk a sors (p=0,000), a 

házasság (p=0,039) és a gyermek (p=0,000) elemeknél. A harmadik, „Minden ízében 

Ungarndeutsch” klaszter esetében  a sors még élesebben határolódik el a magyarokétól 

(67,8%), és ezt a múltból származó elkülönülést az „Elnémetesedők” is érzik, az ő 

esetükben is 39,7%-os a sváb-német említés. A „Minden ízében Ungarndeutsch” 

klaszter esetében biztató a házasság (42,9%) és a gyermek (40,7%) hívószavak esetében 

használt sváb-német jelzők aránya. Összességében elmondható, hogy azok, akik erős 

német identitással rendelkeznek, a közös, magyarokétól elkülönülő múlttal, sváb-német 

házastárs választásával és a gyemekek megkülönböztetett származásával próbálják 

fenntartani az etnikai közösséget. 
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Pszichológiai tematizáció 

A pszichológiai hívószavak (kicsapongó élet, szórakozás, szorgalom, takarékosság, 

törekvés) a magyarok és a svábok/németek attitűdbeli különbségeire utal és többnyire 

sztereotipizálás eredményei. Az összes említésben 39,9%-ot képvisel a magyar jelző, 

míg a sváb és német jelzők 60,0%-os arányt értek el. Ez egyértelműen jelzi, hogy 

pszichológiai vonatkozásban a német nemzetiség tagjai (identitásuk erősségétől és 

jellegétől függetlenül) erősen kötődnek etnikai csoportjukhoz. 

A saját etnikai csoportról kialakult pozitív önképet jelzi, hogy a negatív tulajdonságként 

kezelt kicsapongó életet (76,8%) és a szórakozást (61,1%) túlnyomórészt magyar 

jelzővel, míg a pozitív tartalmú szorgalom (77,4%), takarékosság (82,9%) és törekvés 

(77,5%) elemeket a sváb-német jelzőkkel illették. Ez illeszkedik a svábokkal 

kapcsolatos sztereotípiákhoz is.  

Még élesebbek az eltérések, ha klaszterenként vizsgáljuk azokat. Szignifikáns 

kapcsolatot a 2 statisztika három elemnél jelzett. A szórakozás esetében (p=0,003) 

láthatjuk a legérdekesebb képet. A megkérdezések során kiderült, hogy Bindorffer 

(2001) kutatásától eltérően a szórakozást nem negatív tartalmú elemként minősítették a 

megkérdezettek, hanem az alapján látták el jelzővel, hogy melyik etnikai csoporthoz 

kapcsolódik a szórakozás fogalomkörébe tartozó tevékenységük.  Ennek köszönhető, 

hogy az „elnémetesedők” és a „minden ízében Ungarndeusch”-ok egyértelműen a 

nemzetiségi léthez kapcsolják a szórakozást; az előbbi klaszter 36,9%, az utóbbi pedig 

56,9%-ban jellemezte ezt az elemet a sváb, illetve német jelzőkkel. Ugyanakkor a 

negyedik, „semlegesek” klaszter tagjai 88,2%-ban magyarként említették. A szorgalom 

önmagában is sváb-német jelzőből kapott lényegesen többet, de a klaszterenkénti 

elemzés során kiderült, hogy p=0,039 szignifikanciaszint mellett a harmadik, „minden 

ízében Ungarndeutsch” klaszterben 86,3%-ban gondolják ezt az értéket a német 

nemzetiséghez tartozónak, míg a negyedik, „semlegesek” csak 52,9%-ban. Hasonló az 

arány a törekvés esetén is (p=0,01): sváb-német említések aránya a harmadik 

klaszterben 93,6%, míg a nagyedikben csak 55,8%.  

Összességében a sváb-német említések magas aránya a magyarokéhoz képest a kötődés 

nagyarányú etnikai irányultságát fejezik ki. 
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Természeti-földrajzi tematizáció 

Ez a terület a létezés természeti keretét foglalja magában. A falu, haza, ország, 

szivárvány, táj szavak segítségével vizsgálható, mennyire érzik magukénak azt a 

környezet, ahol élnek. Az évszázadok óta tartó egymás mellett élés miatt nem meglepő, 

hogy ebben a témában 71,3% a magyar említések aránya, és mindössze 29,7% a sváb-

német jelzőé. 

A hazához való egyértelműen magyar kötődés (94,6%) mellett szintén egyértelműen 

erősen jelenik meg a faluhoz, vagyis a szűkebb környezethez való sváb-német kötődés 

(64,3%). Az országgal kapcsolatban a sváb jelző alig jelenik meg (1,7%), ami nem is 

meglepő; ez és a német jelző 8,8%-os aránya egyértelműen jelzi, hogy ország szinten a 

nemzetiség nem határozza meg magát, számára Magyarország létezik csak (89,5% 

magyar jelző) és Németország is leginkább az ottani rokoni, baráti kapcsolatoknak a 

hatására jelenik meg a válaszokban. A szivárvány és a táj esetében meglepő a sváb-

német említések viszonylag magas aránya: a szivárvány esetében 29,7%, a tájnál pedig 

35,2%. Ez a magas arány leginkább azzal magyarázható, hogy a megkérdezettek 

jelentős része járt már Németországban, és ismerve az ottani tájat, ki tudta fejezni az 

ahhoz való pozitív attitűdjét, de ez a magas arány véleményem szerint (és figyelembe 

véve a falu hívószó eredményeit) nem takar valódi érzelmi kötődést.  

A klaszterek közötti összehasonlítás csak két esetben jelez szignifikáns eltérést. A 

falunál (p=0,007) meglepő módon nem az „semlegesek” körében a legalacsonyabb a 

svább-német jelző aránya, hanem a „szívében német” klaszter esetében; igaz itt is közel 

50%-os arányt ért el (44,8%). Szintén meglepő, hogy a negyedik, „semlegesek” klaszter 

tagjai 76,5%-ban szintén a sváb-német jelzőt használták erre az elemre. A másik 

szignifikáns eltérést mutató elem az ország (p=0,017), ahol az egyetlen kiugró 

kategóriát a harmadik, „minden ízében Ungarndeutsch” klaszter tagjainak német jelző 

használata okozza, ami 13,8 százalékot ért el. Ebben az esetben úgy gondolom, a 

Németországhoz való, valódi érzelmi kötődés jelenik meg. 

Gazdasági tematizáció 

Az életszínvonal, a föld, az ipar, a kenyér, a pénz hívószavakkal azt vizsgáltam, hogy a 

mindennapi szükségletek és a gazdasági környezet megjelenik-e etnikai dimenzióban is. 
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Az összesített válaszokból egyértelműen látszik a kötődés kettőssége: 52,5% a magyar 

és 47,5% a sváb-német jelzők említésének aránya.  

A föld (70,1%) és a kenyér (75,4%) magas arányú magyar említése arra enged 

következtetni, hogy a megkérdezettek a saját gazdasági létüket alapvetően magyar, 

illetve magyarországi keretek között képzelik el. Ugyanakkor az életszínvonal (62,1%), 

az ipar (63,1%) és a pénz (43,3%) magas számú német jelzője azt jelzi, hogy a 

magyarországi gazdasági helyzetet jóval a németországi színvonal alattinak értékelik, és 

egyértelműen úgy látják, hogy Németország jóval előttünk jár.  

A klaszterenkénti értékelés esetében csak a kenyér hívószónál találtam szignifikáns 

különbséget (p=0,022). A harmadik, „minden ízében Ungarndeutsch” klaszter tagjai 

33,3%-ban a sváb jelzőt kapcsolták ehhez az elemhez, ami azt mutatja, hogy még 

erőteljesen él a kenyérkereset sváb szempontok szerinti megítélése. 

Összességében nagy jelentőséggel bír a német jelzők 47,5%-os aránya, mivel azt 

mutatja, hogy gazdasági tematizációban fontos szerep jut a német dimenziónak is, ami 

ezen etnikai dimenzió fogyasztói magatartásbeli megjelenését is valószínűsíti. 

Társadalmi tematizáció 

A kisebbségi csoport többségi társadalmon belüli elkülönülése vizsgálható a cél, érdek, 

humor, lehetőség és oktatás hívószavakkal. Hasonlóan kettős kötődés jellemző, mint az 

előző területen, de erősebb a magyar jelleg. Összességében a magyar jelzőt 57,3%-ban, 

a sváb-német jelzőket 42,7%-ban használták.  

A cél (64,3%) és az érdek (65,4%) gyakori magyar jelzője azt mutatja, hogy a 

válaszadók alapvetően a magyarokéval közösnek, megegyezőnek érzik céljaikat és 

érdekeiket. A lehetőségek magas német említése (65,1%) viszont azt jelzi, hogy a 

válaszadók úgy érzik, Magyarországon lehet érvényesülni a német származással, 

valamint azt, hogy a lehetőségekkel inkább Németországban szeretnének élni, mint 

Magyarországon. A humor 62,4%-os magyar jelzőiból arra következtetek, hogy a 

válaszadók a magyar humort a saját életük részeként értelmezik, nem különülnek el 

ezen a területen. Ugyanez jellemző az oktatásra is, ahol a 66,7%-os magyar jelző a 

közös iskolarendszerben való részvételt mutatja. 
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A cél és a humor területén eltéréseket találhatunk a klaszterek között. A cél esetében 

p=0,026-os szignifikanciaszint mellett a a harmadik, „minden ízében Ungarndeutsch” 

klaszter tagjai 53,5%-os volt a sváb-német jelző alkalmazása. Ez arra utal, hogy az erős 

identitásúak körében célként jelenhet meg a magyaroktól való elkülönülés, az etnikai 

identitás megőrzése. Ugyanezen klaszter tagjai 54,5%-ban a humornál is a sváb-német 

jelzőt használták (p=0,004), ami azt jelzi, hogy a magyar humor befogadása mellett 

erőteljesen megőrizték a saját etnikai csoportjukra jellemző humorkészletet is.  

Történelmi tematizáció 

A hívószavak (győzelem, hős, király, korona, vereség) vizsgálatával arra próbáltam 

fényt deríteni, mennyire érzik a válaszadók magukat a magyar történelem részeseinek. 

Az említések alapján (84,5% magyar) egyértelmű a Magyarországhoz és a 

magyarsághoz kötődés. 

A legtöbb magyar említést a király (91,8%) és a korona (96%) kapta. Mivel a németek 

hosszú ideje élnek már Magyarországon, a német uralkodók a mostani generációk 

számára nem bírnak semmiféle jelentőséggel, királlyal és koronával kapcsolatos 

élményeik csak Magyarországhoz kötik őket. A hősök 87,1%-os magyar említése azt 

mutatja, hogy úgy érzik, a magyarság részeként váltak, válhatnak ők is hősökké egy 

adott szituációban, ez az elem sem bír etnikai dimenzióval. Érdekes a győzelemhez való 

viszonyulás: a magyar jelzőt 60,1%-ban, a németet 34,1%-ban használták, vagyis a 

válaszadók egyértelműen úgy érzik, ők is részei voltak a magyarok győzelmeinek. 

Ugyanakkor a vereségből már kevéssé kérnek, ott 87,7%-ban a magyart jelölték  meg, 

és csak 8,6%-ban a németet.  

A klaszterek közötti különbségek egyetlen elem esetében sem voltak szignifikánsak. 

Politikai tematizáció 

A politikai tematizáció elemei (állam, címer, himnusz, parlament, zászló) a politikai 

intézményekhez és az állami szimbólumrendszerhez kapcsolódnak. A kapott válaszok 

(94,3% magyar jelző) alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a politikai 

tematizációnak etnikai vetülete nincs.  

Mivel kisebbségben élnek Magyarországon, a német nemzetiségnek nem volt 

lehetősége arra, hogy politikai tematizáció szempontjából önálló létet éljen. Éppen 
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ellenkezőleg, létezésének, fennmaradásának a politikai intézményrendszer magyarként 

való elfogadása volt az egyik feltétele. Még annak ellenére sem jelenik meg ebben a 

csoportban a sváb, illetve német jelző, hogy a jogszabályok lehetőséget teremtettek a 

kisebbségi önkormányzatok megalakulására, működésére. Ebből arra következtetek, 

hogy a kisebbségi önkormányzatokat a válaszadók nem tekintik olyan politikai 

jelleggel, illetve hatalommal bíró intézménynek, ami képes lenne felülírni a magyar 

államisághoz való kötődést. Ezt bizonyítja valamennyi elemnél a nagyon magas 

magyarként való említés (állam: 94,8%; címer: 94,1%; himnusz: 92,0%; parlament: 

97,3%; zászló: 93,4%). 

A klaszterek összehasonlító elemzésénél a himnusz esetében található szignifikáns 

kapcsolat (p=0,001) a klasztertagság és a válaszok között. A harmadik, „minden ízében 

Ungarndeutsch” klaszter tagjai a himnuszhoz 13,4%-ban sváb jelzőt társítottak, ami 

gyengén ugyan, de jelzi a történelmi múltra való emlékezést. 

Kulturális tematizáció 

„Az etnikai kultúra az etnikai csoport együttes emlékezetében megőrzött, csak rá 

jellemző, hagyományokat, népszokásokat, folklórjelenségeket, továbbá a még fellelhető 

tradícionális normatív viselkedésmintákat és értékeket” jelenti (Bindorffer, 2001:94), 

melynek vizsgálatában a lakodalom, művészet, tánc, tudomány és zene hívószavak 

segítenek.  A válaszok összegzéséből látható a sváb-német kötődés kismértékű túlsúlya, 

mivel a sváb-német jelző említési aránya 52,3%, míg a magyaré 47,7%. 

Látványosabb a különbség, ha a hívószavakat külön-külön vizsgálom. Egyértelműen 

német a lakodalom (62,6%), a zene (68,3%) és a tánc (78,6%). Ez azzal magyarázható, 

hogy a hagyományok, népszokások megőrzése, átörökítése, az etnikai kultúra 

fenntartása leginkább ezekhez a területekhez köthető. A zenélés és a tánc természetes 

identitáselem, az ezekhez való ragaszkodás így érthető is. Emellett a hagyományőrző 

szervezetekben is leginkább a zenével és énekléssel foglalkozó egyesületeket, köröket 

találhatjuk meg. A lakodalom sváb jelleggel történő megrendezése mindkettő 

gyakorlására lehetőséget ad, és megjelenhetnek egyéb kultúra elemek is, mint például a 

hagyományos sváb ételek, sőt a népviselet is. A tudományhoz és a művészethez 

leginkább a magyar jelzőt társították (78,9%, illetve 69,3%). E két területen nem látják 
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értelmét az elkülönülésnek, így a válaszadók nem különböztették meg magukat a 

magyaroktól.  

A klaszeterek egymás közötti elemzésében két hívószó bizonyult szignifikánsan 

eltérőnek: a lakodalom (p=0,01) és a zene (p=0,000). Mindkét esetben a „minden ízében 

Ungarndeutsch” klaszternek az átlagosnál erősebb sváb-német kötődése emelkedik ki. A 

lakodalom tekintetében ez az arány 77,2%, a zenénél pedig 92,6%. Meglepő eredmény, 

hogy a klaszterek között nincs szignifikáns eltérés a tánc szóra adott válaszokban. Ez 

annak köszönhető, hogy még a negyedik, „semlegesek” klaszter is 82,4%-ban a sváb-

német jelzőt társította ehhez az elemhez. Ebből arra következtetek, hogy az 

„semlegesek”-ben is ott él még az etnikai kultúrához való kötődés. 

A tematizációs vizsgálat eredményeként megállapítom, hogy az egyes területeken eltérő 

mértékben, de jelen van mind magyar, mind a német etnikai identitás. A fogyasztói 

magatartás szempontjából fontos területeken, mint a pszichológiai, gazdasági, 

társadalmi és kulturális tematizáció, vagy túlsúlyban van a német etnikai identitás, vagy 

legalábbis egyensúlyban van a magyar identitással. 

 

 

 

Az első hipotézis alhipotéziseinek tesztelésével megmutattam, hogy az etnikai identitás 

mérhető a német nemzetiség körében. A következőkben azt vizsgálom, mitől függ 

ennek az identitásnak az erőssége és összetétele. 

Az első hipotézissel azt vizsgáltam meg, lehet-e létrehozni alcsoportokat, 

alszegmenseket a német nemzetiségűeken belül identitásuk erőssége és összetétele 

szerint. A következő, második hipotézisben arra kerestem a választ, van-e különbség az 

etnikumhoz való kötődés erősségében aszerint, melyik vizsgálati területen él a 

válaszadó. 

H2. A válaszadók etnikai identitása és lakóhelyének földrajzi elhelyezkedése 

között szignifikáns kapcsolat mutatható ki: legerősebb identitással a baranyai 

németek, leggyengébbel a Budapest környékén élő németek rendelkeznek.  

Mindezek alapján a második alhipotézist elfogadom:  

H1b. A német etnikai identitás mellett a nemzetiségi válaszadóknál megjelenik a 

magyar nemzeti identitás is. 
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Mivel a terület névleges skálán, az identitás pedig intervallumskálán mért változó, a 

közöttük lévő kapcsolat varianciaanalízissel vizsgálható. Valamennyi német 

nemzetiségi válaszadót bevontam az elemzésbe. Az identitást ebben az esetben nem a 

klasztertagsággal, hanem a MEIM-skála elemeire adott válaszok átlagával mértem, 

mivel ez mutatja legjobban a teljes identitás mértékét. Az így létrehozott identitás-átlag 

a Kolmogorov-Smirnov és a Shapiro-Wilk statisztikák szerint normál eloszlású, és a 

szóráshomogenitást vizsgáló Levene-statisztika (értéke:2,775; df1=2; df2=293) nem 

szignifikáns (p=0,064), vagyis a varianciaanalízis feltételei teljesülnek.  

A csoportok közötti és a csoporton belüli eltérésnégyzetek arányát mutató F hányad 

értéke 16,578, és a próbához tartozó valószínűség szignifikanciaszintje 0,000 < 0,05; 

így a próba nullhipotézisét elvethetjük, vagyis a különböző területeken eltérő erősségű 

identitással rendelkeznek a megkérdezettek. Ez az eredmény még csak azt jelzi, hogy a 

vizsgált kategóriák átlagai között általában van eltérés. Ahhoz, hogy azt is megtudjuk, 

pontosan mely átlagok között találhatóak az eltérések, előzetes (a priori) vagy utólagos 

(post-hoc) tesztet kell végezni (Sajtos-Mitev, 2007:174). Az identitás-átlagok 

eltérésével kapcsolatban előfeltevéssel éltem: a legerősebb identitásúak a baranyaiak, 

míg a leggyengébb identitásúak a Pest megyei válaszadók. E feltevés vizsgálatára 

polinomiális a priori kontraszt vizsgálatot választottam. Az előfeltevés értelmében az 

egyes területek identitás-átlagaihoz rendelt koefficiensek: Tolna, Baranya megye=0,6; 

Bakony=0,3; Pest megyes=-0,9. A kontraszt értéke -0,1696 lett, amely df=294 

szabadsági fok mellett nem szignifikáns (p=0, 059); vagyis az előzetes feltevésem nem 

állja meg a helyét. Annak érdekében, hogy meghatározzam, mégis mely területek 

különböznek egymástól az identitás erősségében, post-hoc tesztet alkalmaztam. A 

felhasználható módszerek körét azok a próbák alkották, amelyek a a változók 

varianciájának homogenitása esetén alkalmazhatók. Ezek közül a Scheffé- és a Tukey-

próbát választottam. Választásomat az indokolja, hogy a Scheffé-próba a 

legkonzervatívabbnak és így a legmegbízhatóbbnak tartott próba, míg a Tukey-próba az 

egyik legszélesebb körben használt, és legkevésbé ellentmondásos próba (Sajtos-Mitev, 

2007:176). A két próba eredményét a 17. táblázat foglalja össze. 
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17. táblázat: Terület és identitás kapcsolatát vizsgáló post-hoc tesztek (N=299) 

  
(I) 
terület 

(J) 
terület 

Átlag 
eltérése 

(I-J) 
Std. 
Error Szignifikanciaszint   

Tukey 
HSD 

Bakony Tolna, 
Baranya 

-,33852
*
 ,07328 ,000 

Pest 
környék 

-,45389
*
 ,10028 ,000 

Tolna, 
Baranya 

Bakony ,33852
*
 ,07328 ,000 

Pest 
környék 

-,11538 ,10762 ,532 

Pest 
környék 

Bakony ,45389
*
 ,10028 ,000 

Tolna, 
Baranya 

,11538 ,10762 ,532 

Scheffe Bakony Tolna, 
Baranya 

-,33852
*
 ,07328 ,000 

Pest 
környék 

-,45389
*
 ,10028 ,000 

Tolna, 
Baranya 

Bakony ,33852
*
 ,07328 ,000 

Pest 
környék 

-,11538 ,10762 ,564 

Pest 
környék 

Bakony ,45389
*
 ,10028 ,000 

Tolna, 
Baranya 

,11538 ,10762 ,564 

Forrás: SPSS táblázat, saját elemzés alapján 

A táblázat adatai nyomán a következőket állapítottam meg: a bakonyi németek 

identitásának erőssége szignifikánsan eltér a Tolna, Baranya megyei és a Pest megyei 

németek identitásának erősségétől is; ugyanakkor a Tolna, Baranya megyei és a Pest 

megyei válaszadók identitásának erőssége között nincs szignifikáns eltérés. Az átlagok 

vizuális képét megvizsgálva (19. ábra), még azt mondhatjuk el, hogy a legerősebb 

identitással a Pest megyeiek (3,45), leggyengébbel a bakonyiak (3,04) rendelkeznek, és 

a kettő között, de a Pest megyeiekhez lényegesen közelebb helyezkednek el a Tolna, 

Baranya megyei válaszadók (3,38). Hozzátenném ugyanakkor, hogy az egyes területek 

közötti eltérések kis mértékűek. 
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19. ábra: Identitás átlag területi eltérései (N=299) 

 

Forrás: SPSS diagram, saját elemzés alapján 

 

 

 

 

 

Az eddigiekből kiderült, hogy az etnikai identitás egy létező, megfogható jelenség a 

magyarországi németek körében. De milyen tényezők hatására alakul ki? A 

szakirodalom szerint az identitás szocializációs folyamat eredményeként alakul ki 

(Erikson, 1964; Phinney, 1998b), melyben az egyén csoportkapcsolatai jelentős hatást 

Ezen elemzések alapján a második hipotézisemet részben elutasítom és az 

alábbiak szerint módosítom. 

H2. A válaszadók etnikai identitása és lakóhelyének földrajzi elhelyezkedése 

között  a szignifikáns kapcsolat kimutatható, de legerősebb identitással a Pest 

megyei németek, leggyengébbel a bakonyi német válaszadók rendelkeznek. 
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fejtenek ki. A kérdőív alapján három szocializációs tényező: a család, a barátok, és a 

Németországgal való kapcsolat identitásra gyakorolt hatását vizsgálom. 

H3. A válaszadók etnikai identitását befolyásolja a gyermekkori, valamint a 

jelenlegi kapcsolati hálójuk jellege, összetétele; mégpedig oly módon, hogy a 

szülők hatása az etnikai identitásra erősebb, mint a barátoké. 

 

Ahhoz, hogy valóban a csoportok, és ne az egyes változók hatását vizsgálhassam, a 

független változókat célszerűnek láttam három csoportba összevonni. A család 

befolyásoló szerepét az anya és apa származásának összevonásával vizsgálom: 

amennyiben mindkét szülő német, illetve sváb származású, a családot németnek; ha 

mindkét szülő magyar származású, magyarnak; ha az egyik szülő német/sváb, a másik 

szülő pedig magyar, akkor a családot semlegesnek tekintettem. Hasonlóképpen vontam 

össze a változókat a barátok és a Németországgal való kapcsolat esetében is. A 

válaszadók közül azokat vizsgáltam, akik vagy egyéni, vagy csoport szinten német 

identitást mutattak, mivel arra voltam kíváncsi, ennek kialakulása mihez köthető. 

A szóráshomogenitás mind a vizuális vizsgálat, mind a Levene-teszt alapján fennáll 

(Levene-teszt értéke 0, 945; df1=10; df2=279; mellett p=0,493).  

A változók egymásra gyakorolt hatását vizsgáló táblázatból kiderül, hogy mindhárom 

vizsgált faktor szignifikanciaszintje kisebb, mint az elfogadhatónak tekinthető 0,05; így 

a közömbösséget kimondó nullhipotézis elvethető (18. táblázat).   

18. táblázat: Az identitás és a szocializációs csoportok nemzetiségének 

összefüggései (N=194) 

Változók F érték Szignifikancia Parciális  

Eta-

négyzet 

Család nemzetisége 3,169 0,044 0,038 

Barátok nemzetisége 7,987 0,005 0,027 

Németországgal való kapcsolat 9,007 0,003 0,068 

Barátok nemzetisége és a 

Németországgal való kapcsolat 

8,395 0,004 0,017 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Ez azt jelenti, hogy mindhárom faktornak szignifikáns hatása van az identitás 

erősségére. Az is megállapítható, hogy a faktorok interakciói közül csak a barát-

Németországi kapcsolat változók interakciója bír szignifikáns hatással (p=0,029) az 

identitás tekintetében. Az R
2 

mutató értelmében a független változók összesen 23,7%-át 

magyarázzák a függő változó varianciájának, ami a társadalomtudományokban még 

éppen elfogadható (Keppel és Wickens, 2004) . 

Az egyes csoportok hatásának erőssége pedig, az önálló tényezőkhöz hasonlóan nagyon 

gyenge: 2,7-6,8% közötti. Ugyanakkor megállapítható, hogy a parciális éta-négyzet 

alapján a a család nemzetisége nagyobb hatással (η
2
=0,038) bír az identitás erősségére, 

mint a a barátok nemzetisége (η
2
=0,027). A 20. ábrán számszerűsítve is láthatjuk az 

egyes csoportok identitás-átlagra gyakorolt hatását. 

20. ábra: Az identitás erősségének változása a szocializációs csoportok hatására 

(N= 194) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

 

Ezen elemzések alapján a harmadik hipotézisemet elfogadom:  

H3. A válaszadók etnikai identitását befolyásolja a gyermekkori, valamint 

a jelenlegi kapcsolati hálójuk jellege, összetétele; mégpedig oly módon, a 

szülők hatása az etnikai identitásra erősebb, mint a barátoké. 
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8.3. AZ ÉRTÉKKÉSZLETTEL KAPCSOLATOS HIPOTÉZISEK 

TESZTELÉSE 

A szocializáció során az egyénnek nem csak az etnikai identitása alakul ki, hanem 

átveszi az őt körülvevő környezetre jellemző értékrendet is. Az értékrend szoros 

kapcsolatban áll a kultúrával – minden egyes kultúra saját értékpreferencia-rendszerrel 

rendelkezik. Feltételeztem, hogy ha a német nemzetiség tagjai sajátos kultúrájukat 

életben tartják, azt a mindennapi életük részévé teszik, akkor ez az értékkészletükben is 

megmutatkozik. Ezt támasztották alá a mélyinterjúk során elhangzottak is, ahol többen 

kiemelték, hogy miben különbözik a német/sváb a magyartól. Ezek alapján a következő 

hipotézist állítottam fel. 

H4. A német etnikai identitással rendelkező válaszadók értékkészlete 

szignifikánsan eltér a magyar referenciacsoport értékkészletétől; a német 

identitású válaszadók esetében a munka megbecsülése, az összetartás, a 

szorgalom, és a takarékosság fontosabb, mint a magyar válaszadók számára.  

 

Annak érdekében, hogy valóban a német etnikai identitással rendelkező válaszadók és a 

magyar válaszadók közötti különbségeket mérhessem, a német nemzetiségű 

válaszadóim közül az elemzés során kizártam az „semlegesek” klaszter tagjait, és csak a 

fennmaradó három klasztert vontam be a további vizsgálatba, közös adatbázist létre 

hozva a magyar válaszadókkal. Az vizsgálatot elvégeztem a teljes német mintára is. A 

magyarokhoz képest nem adott más eredményt a szignifikánsan eltérő értékek 

tekintetében; a különbség abban van, hogy a „semlegesek” bevonása esetén az egyes 

értékekre kapott átlagok között valamivel kisebb a különbség a magyar és a német 

minta között. 

 Az elemzéshez leginkább a kétmintás t-próba lenne használható, de nagymintáknál 

(elemszám>30) ez nem vezet megbízható eredményekre (Sajtos-Mitev, 2007:166), ezért 

az ugyazon nullhipotézist tesztelő Welch-próbát alkalmaztam. Alkalmazásának 

feltételei teljesülnek: egyrészt a Welch-próba a változók normális eloszlását nem 

igényli, másrészt a vizsgálni kívánt, az értékkészletet vizsgáló változók közül a Best –

Hawkins - Coney-féle értékeknél szemantikus differenciálskálát alkalmaztam. A LOV 

értékek mérését eredetileg úgy végeztem volna el, hogy a 9 értéket rangsorolják a 

megkérdezettek; ahol 1 jelöli a legfontosabb, 9 pedig a legkevésbé fontos értéket. A 
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kérdőívek feldolgozásakor azonban úgy találtam, hogy sok válaszadó nem relatív 

fontosságuk szerint rangsorolta az egyes értékeket, hanem minden egyes értéket az 1-9-

ig tartó skálán értékelt annak abszolút fontossága szerint. Ezért már a feldolgozás során 

a rangsor típusú skálát átalakítottam 9 fokozatú intervallumskálává; így a Welch-próba 

feltételeinek is megfelel. A 19. táblázat mutatja azoknak az értékeknek a statisztikáit, 

ahol a német és a magyar minta közötti eltérés szignifikáns. 

19. táblázat: A német és magyar minta eltérő értékei (N=342) 

Érték F statisztika 

értéke 

df1 df2 Szignifikancia-

szint 

LOV: Munka öröme 5,366 1 311,048 0,021 

BHC: Felnőtt-gyerek 8,635 1 249,854 0,004 

Férfi-nő 4,133 1 251,768 0,043 

Fiatal-öreg 6,244 1 293,549 0,023 

Tradíció-új 62,268 1 271,405 0,000 

Problémamegoldó-

fatalista 

9,276 1 304,184 0,003 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vizsgált huszonhét értékből hat érték esetében található szignifikáns eltérés a két 

nemzetiség között. Amellett, hogy jellemzően ezek az értékek eltérőek, a gyakorlati 

alkalmazhatóságukhoz tudni kell azt is, milyen mértékű és jellegű a nemzetiségek 

között található eltérés. Ennek vizsgálatához egyváltozós elemzéseket végeztem, mind a 

német, mind a magyar válaszadók esetében. Az egyes kérdésekre adott válaszok 

átlagértékét személteti a 21. ábra. 

21. ábra: A szignifikánsan eltérő értékek átlagai (N=342) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az ábrán látványos különbségek nem láthatók, ez az átlagszámítás sajátosságából 

adódik (a medián, illetve a módusz értékek vizsgálatánál hasonló ábrát kaptam); ezért 

érdemesnek tartom megvizsgálni az egyes válaszkategóriák gyakoriságait is. 

A List of Values értékei esetében a könnyebb érthetőség érdekében a kilenc fokozatú 

skálát három részre bontottam: fontosnak ítéli (1-4-es értékek), nem tartja fontosnak (6-

9-es értékek) és semleges (4-es érték).  Itt egyetlen esetben, a munkához kapcsolódó 

öröm megítélésében található szignifikáns eltérés (22. ábra). A német nemzetiségűek 

58,2%-a szerint ez fontos érték, ezen belül a válaszadók 21,2%-a ezt tartotta a 

legfontosabbnak. Ez egybevág a németekről kialakult azon sztereotípiával, hogy a 

munka fontos számukra, szorgalmasak. Ezzel szemben a magyar válaszadók esetében a 

válaszadók szinte egyforma gyakorisággal ítélték fontosnak, illetve nem fontosnak. A 

magyar válaszok esetében a két leggyakoribb érték az 1-es (14,3%) és a 7-es (15%) volt, 

ami azt mutatja, hogy a válaszadóknak igen eltérő véleményük van a munka során érzett 

öröm megítélésében. A semleges kategóriába hasonló nagyságrendben kerültek a 

válaszadók mindkét nemzetiség esetében. 

22. ábra: A munka örömének megítélése nemzetiségek szerint (N=342) 

 

Forrás:Saját szerkesztés 

A Best – Hawkins - Coney értékek esetében a hét fokozatú szemantikus 

differenciálskála két végpontja egymással ellentétes értelmű volt, de a 7 fokozatú skála 
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itt is összevonható három kategóriába. A semleges választ ebben az esetben a 4-es érték 

képviseli. 

A felnőtt-gyerek viszonyt vizsgáló értéknél azt tapasztaltam, hogy mindkét nemzetiség 

válaszadói úgy gondolják, abban a környezetben, ahol ők élnek, a felnőttek 

dominanciája jellemző a társadalomra. Különbség abban van közöttük, hogy a németek 

esetében ezt 63,8% látja így, és csak 9,1%-uk vallja, hogy inkább a gyerekek 

dominálnak, illetve nekik is van beleszólásuk a döntéshozatalba. A magyar válaszadók 

közül a felnőtt dominanciát bejelölő 53,6%-al szemben 23,5% azoknak az aránya, akik 

szerint a gyerekeknek, fiataloknak szerepük van a döntéshozatalban és befolyásoló 

hatással bírnak a felnőttekre nézve.  

A férfi-női dominanciát vizsgáló kérdésre adott válaszoknál meglepődtem. Mindkét 

nemzetiség válaszadói többségében úgy látják, hogy a nők azok, akik jelentősebb 

szerepet töltenek be a környezetükben. A magyar válaszadók 35,0%-a, a németeknek 

pedig 36,8%-a vélekedett így. Ugyanakkor a németeknek csak 14,9%-a érzékeli 

erősebbnek a férfiak szerepét, és nagyon sokan (48,3%) választották a semleges 

kategóriát; szemben a magyarokkal, ahol a semleges választ adók, vagyis a 

gyakorlatilag férfi-női egyenjogúságot vallók 34,3%-a mellett 30,7% egyértelműen 

férfiasnak minősítette a társadalmat, amiben él.  

A következő, eltérést mutató értékpár a fiatal-öreg összehasonlításra vonatkozik. Kik 

játszanak nagyobb szerepet a társadalomban, kik kapják a vezető pozíciókat, kik töltik 

be jellemzően a döntéshozói szerepkört? Az itt kapott válaszok megfeleltek a 

várakozásaimnak. A magyar válaszadók nagyjából egyformán oszlottak meg a három 

kategória között: 29,5%%-uk szerint a fiatalok dominánsak, 39,6%-uk szerint az 

idősebbek, 30,9% pedig nem tudott dönteni egyik javára sem, így a semleges értéket 

jelölte meg válaszában. A németek esetében egyértelműen megmutatkozik a 

sztereotípiákból is ismert idősek tisztelete. A válaszadók 53,7% szerint az idősebbeké a 

domináns szerepkör, ők azok, akik befolyásoló hatással bírnak. A fiatalokat csak a 

kitöltők 23,9%-a látja dominánsnak és 22,3% maradt semleges. 

A tradíció- új értékpár azt vizsgálja, mennyire hagyománytisztelő egy adott társadalom, 

közösség, illetve mennyire nyitott az újdonságokra. Meglehetősen egyértelműen kiderül 

a válaszokból, hogy míg a magyarok jórészt nyitottak az újra, addig a németek 
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maradnak a tradícióknál. A magyarok 25,7%-a úgy ítéli meg, hogy az ő környezetében 

is fontosak a tradícionális értékek, de 42,9% inkább úgy érzi, az újdonságot részesítik 

előnyben. A németeknél igen jelentős az eltérés a két végponthoz közel eső válaszok 

arányában: a 63,5%-kal szemben, akik szerint a tradícionalista szemléletmód jellemzi 

azt a közösséget, ahol él; csak 7,4% gondolja úgy, hogy inkább az újat preferálják. 

Magas viszont a semleges választ adók száma (29,1%). 

A társadalom problémamegoldó készségét vizsgáló kérdésre mindkét nemzetiség 

többségében azt válaszolta, hogy az őket körülvevő környezetre a problémamegoldó 

hozzáállás a jellemző, csak az arányok különbözőek: a magyaroknál ez 90,7%, a 

németeknél 81,6%. A német nemzetiségű válaszadók alacsonyabb arányát az okozza, 

hogy többen adtak semleges választ erre a kérdésre, mint a magyarok; ugyanakkor a 

fatalista szemléletmódot mind a magyar (5%) mind a német válaszadók (4,3%) igen kis 

számban jelölték csak meg. Ezek a válaszok nem meglepőek, ebből a szempontból 

azonos kultúrkörhöz tartozik a két nemzetiség. 

Összességében az állapítható meg, hogy a nemzetiség túlélésében szerepet játszó értékek 

(hagyománytisztelet, idősebbek domináns helyzete) azok, amikben leginkább eltérést 

tapasztalhatunk a két nemzetiség között; de marketing szempontból a másik 4 értéknél 

található különbségek is hasznosíthatóak. 

 

 

 

 

 

Az előző  hipotézishez kapcsolódóan is említettem már, hogy az értékek egy adott 

kultúra tartozékai. Ennek megfelelően az, hogy egy embercsoport milyen értékkészlettel 

rendelkezik, függ a kultúrától, amelyhez tartozik, és független a földrajzi helytől, ahol 

élnek; feltéve, hogy a csoportok között lévő földrajzi távolság elhanyagolható nagyságú. 

A vizsgálatom tárgyát képező három, egymástól földrajzilag elkülönülő területeken 

Mindezek alapján a negyedik hipotézisemet részben elfogadom, és az alábbiak 

szerint módosítom:  

H4. A német etnikai identitással rendelkező válaszadók értékkészlete szignifikánsan 

eltér a magyar referenciacsoport értékkészletétől a munka felett érzett öröm, a 

felnőtt-gyerek, a férfi-nő, a fiatal-öreg dominancia, a tradícionalizmus-újdonság 

szeretet valamint a problémamegoldókészség megítélésében. 
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lefolytatott vizsgálat lehetővé tette számomra, hogy ne csak magyar-német 

kontextusban végezzek összehasonlítást, hanem az egyes területek között is. 

H5. A német etnikai identitású válaszadók értékkészlete és a válaszadó 

lakóhelyének területi elhelyezkedése között szignifikáns kapcsolat nem 

mutatható ki. 

 

Mivel több, metrikus skálán mért függő változóm és egy, névleges skálán mért 

független változóm van, ezért az alkalmazható módszer a többváltozós 

varianciaanalízis. A módszer alkalmazásának feltétele, hogy a függő változók 

kovarianciamátrixai homogének legyenek. Ezt a Box’s M mutató teszteli, melynek 

nullhipotézise a következő: a kovariancismátrixok nem különböznek a függő változók 

csoportjaiban. A mutató nagyon érzékeny, ezért alacsony alfa érték (1 százalék) 

választása javasolt (Sajtos-Mitev, 2007:335.) Mivel ezen a szinten esetünkben a mutató 

értéke nem szignifikáns (p=0,045), a nullhipotézist elvethetjük, vagyis nincs különbség 

a csoportok kovarianciamátrixai között. 

A módszer jellemző statisztikái alapján a kapcsolat fennáll a változók között, és 

valamennyi szignifikáns (20. táblázat). 

20. táblázat: Az értékek területenkénti hasonlóságát vizsgáló statisztikák (N=293) 

Statisztika Érték F érték Szignifikancia Parciális η
2 

Pillai-féle próba 0,560 1,729 0,003 0,280 

Wilks’-lambda 0,512 1,751 0,002 0,284 

Hotelling próba 0,811 1,771 0,002 0,288 

Roy-féle legnagyobb gyök 0,556 2,472 0,000 0,357 
Forrás: Saját szerkesztés 

A szignifikáns kapcsolat erősségét mutató parciális éta négyzet viszonylag alacsony 

értéke emelett arra utal, hogy a kapcsolat nem túl erős, a független változó a függő 

változók varianciájának 28-35%-át tudja magyarázni. A módszer további 

használhatóságáról a változók szóráshomgenitását vizsgáló Levene-statisztika ad 

felvilágosítást. A vizsgált 27 érték közül 21 esetben teljesül a szóráshomogenitás 

feltétele, így ezeknél az értékeknél értelmezhető a terület és az értékek kölcsönhatása. 

Szignifikáns kapcsolatot a következő értékeknél találtam (21. táblázat): 
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21. táblázat: A terület függvényében eltérő értékek (N=293) 

Érték F érték Szignifikancia Parciális η
2 

LOV: izgalom 6,114 0,003 0,078 

BHC: fiatal-öreg 2,998 0,049 0,038 

BHC: érzéki megerősítés 5,234 0,006 0,067 

BHC: humor 3,338 0,038 0,044 
Forrás: Saját szerkesztés 

Ezek alapján elmondható, hogy a fenti négy érték esetében igen gyenge eltérések 

találhatók a vizsgált földrajzi területek között. Mivel három területet vizsgáltam, post-

hoc teszt segítségével tudom megállapítani, hogy ez egyes értékek esetében mely 

területek között állnak fenn a különbségek. Post-hoc tesztnek a korábban is alkalmazott 

Tukey-próbát választottam. Eredményei a 22. táblázatban olvashatóak. A fiatal-öreg 

dominanciát vizsgáló értékpár éppen szignifikáns kapcsolatot mutatott az előző 

elemzésben, a post-hoc teszt pedig már nem is találta szignifikánsnak a kapcsolatukat, 

ezért a táblázatban csak azokat az értékeket tüntettem fel, amelyek mindkét vizsgálati 

módszer szerint függőségi kapcsolatban állnak egymással. Ezek szerint a életben az 

izgalmas események fontosságát jellemzően másként ítélik meg a bakonyiak, mint a 

Baranya vagy Pest megyei németek, míg a baranyai és a Pest környéki németek között 

itt nincs jellegzetes eltérés. Az érzéki megerősítés jelenlétét a társadalomban, a nemek 

egymás közötti viszonyában szintén a bakonyi németek azok, akik eltérnek 

véleményükben a tolnai, baranyai németektől; ugyanakkor ezen érték esetében a Pest 

megyeiektől nem különböznek szignifikánsan. A humor alkalmazhatóságának, 

mindennapi életben való megjelenésének, elfogadottságának vizsgálatakor pedig az 

derül ki, hogy a bakonyiak hasonlóan gondolkodnak a másik két terület lakóival, de a 

Tolna, Baranya megyei és a Pest megyei németek véleménye már jellemzően eltér 

egymástól.  

Az eltérések mértékét az értékek vizsgálatára adott válaszok területenkénti átlagának 

meghatározásával lehet szemlélteni, amire a legmegfelelőbb eszköz a 23. ábra. Mivel az 

izgalom a LOV értékek közé tartozik, ennek értékelésére 9 fokozatú skálát használtam, 

ahol 1 a legfontosabbat, 9 a legkevésbé fontosat jelentette. Az egyes területek átlagaiból 

kiderül, hogy bár eltérő mértékben, de mindegyik területen a kevésbé fontos értékek 

közé sorolták, ráadásul a magyarázó ereje mindössze 7,8%. Hasonlóan értékelhető a 

humor elfogadottsága is: a hét fokozatú szemantikus differenciálskálán mindegyik 
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területen az inkább elfogadottságot, alkalmazhatóságot jelentő értékeket választották a 

válaszadók, és ennek a változónak a magyarázó ereje is mindössze 4,4%. Az érzéki 

megerősítés esetében picit más a helyzet. A bakonyiak és a Pest megyeiek esetében itt 

leginkább a 4-es, vagyis a semleges érték jelenik meg, míg a Tolna, Baranya megyeiek 

ezen érték hiányát jelölöle, 5-höz közeli átlagot értek el. A különbség itt sem nagy, 

valamint magyarázó ereje 6,7%. 

22. táblázat: Post-hoc teszt az értékek területenkénti eltéréseiről (N=293) 

   

(I) 

terület 

(J) 

terület 

Átlag 

eltérése 

(I-J) 

Std. 

Error Szignifikanciaszint    

Tukey 

HSD 

izgalom Bakony Tolna, 

Baranya 

-1,16 0,449 0,029 

 
 

 
Pest 

környék 

-1,88 0,632 0,010 

 
 Tolna, 

Baranya 

Bakony 1.16 0,449 0,029 

 
 

 
Pest 

környék 

-072 0,669 0,529 

 
 Pest 

környék 

Bakony 1,88 0,632 0,010 

 
 

 
Tolna, 

Baranya 

0,72 0,669 0,529 

Tukey 

HSD 

érzéki 

megerősítés 

Bakony Tolna, 

Baranya 

-0,94 0,293 0,005 

 
 

 
Pest 

környék 

-0,15 0,413 0,927 

 
 Tolna, 

Baranya 

Bakony 0,94 0,293 0,005 

 
 

 
Pest 

környék 

0,78 0,437 0,175 

 
 Pest 

környék 

Bakony 0,05 0,423 0,927 

 
 

 
Tolna, 

Baranya 

-0,78 0,437 0,175 

Tukey 

HSD 

humor Bakony Tolna, 

Baranya 

-0,44 0,268 0,232 

 
 

 
Pest 

környék 

0,56 0,377 0,304 

 
 Tolna, 

Baranya 

Bakony 0,44 0,268 0,232 

 
 

 
Pest 

környék 

1,00 0,399 0,036 

 
 Pest 

környék 

Bakony -0,56 0,377 0,304 

 
 

 
Tolna, 

Baranya 

-1,00 0,399 0,036 

Forrás: SPSS output alapján saját szerkesztés 
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23. ábra: Az értékek területenkénti különbözősége (N=293) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

 

8.4. A FOGYASZTÓI MAGATARTÁSSAL KAPCSOLATOS 

HIPOTÉZISEK TESZTELÉSE 

 

Az eddigi hipotézisek vizsgálatának célja az volt, hogy megállapítsam, léteznek-e olyan 

különbségek a magyarországi német nemzetiség és a magyar többségi nemzetiségűek 

között, amelyek hatással lehetnek a válaszadók vásárlási szokásaira, fogyasztói 

magatartására. Úgy gondolom, mind az identitás területén, mind pedig a fogyasztást 

erősen befolyásoló értékkészletek területén sikerült néhány eltérést találni, ezért 

érdemes megvizsgálni a fogyasztói magatartás néhány területét, ezen belül is azt, hogy 

milyen eltéréseket találhatunk a két nemzetiség között. 

Mindezek alapján az ötödik hipotézisemet elfogadom:  

H5. A német etnikai identitású válaszadók értékkészlete és a válaszadó 

lakóhelyének területi elhelyezkedése között szignifikáns kapcsolat nem 

mutatható ki. 
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H6. Minél erősebb a válaszadó német etnikai identitása, annál jellemzőbb rá, 

hogy vásárlásai során a német márkákat preferálja. 

 

A kérdőíven nyolc kérdésből álló, öt fokozatú Likert-féle egyetértési skálával 

vizsgáltam mindkét nemzetiség márkákhoz való viszonyát. A kérdésekkel arra kerestem 

a választ, mennyire befolyásolja a válaszadót a termék, illetve a márka származási 

helye. Az elemzéshez a nyolc skála-elem összevonhatóságát vizsgáltam meg, a 

Cronbach’s-alfa mutató segítségével. Az alfa értéke a nyolc elemű skálára 0,614, ami 

nem tökéletes, de még elfogadható a megbízhatóság szempontjából. A változók egymás 

közötti korrelációja mindenhol alacsony, viszont az elemekre vonatkozó összesített 

statisztikák vizsgálata azt mutatta, hogy három elem nem konzisztens a többivel, és a 

skálából való kizárásuk nagy mértékben javítja a megbízhatóságot. Ezek az elemek: Egy 

márka csomagolásán meglátszik, hol készült; Nincs összefüggés a minőség és aközött, 

hol gyártottak valamit; és a Ha vásárolok, egyáltalán nem veszem figyelembe, hol 

készült a termék. Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy ez a három állítás volt csak 

olyan, hogy nem tartalmazta konkrétan a „német márka” kitételt, csak általánosságban 

vizsgálta a preferencia és a származási hely kapcsolatát. Ezek kizárása után a 

Cronbach’s alfa értéke 0,809, ami már mindenképpen elfogadható, így a skála 

megmaradt öt eleméből, azok átlagaiból új változót képeztem. A további elemzésekhez 

elvégeztem a kiugró értékek vizsgálatát, mind a márkapreferencia átlag, mind a 

vizsgálatba bevont másik változó, a teljes identitás átlag tekintetében. Egyik esetben 

sem találtam kiugró értéket. A következő lépés a változók közötti kapcsolat vizuális 

értékelése pontfelhő diagram segítségével. Ez igazolta előzetes feltevésemet, miszerint 

minél erősebb a válaszadó német identitása, annál erősebben preferálja a német 

márkákat vásárlásai során.  

A kapcsolat erősségének megállapításához, tekintettel arra, hogy két metrikus változót 

vizsgáltam, a Pearson-féle korrelációs együtthatót számítottam ki, kétoldali próbával. A 

teljes identitás és a márkapreferencia korrelációs együtthatója 0,387, és legalább 1%-os 

szignifikanciaszint mellett elfogadható; tényleges szignifikanciaszintje pedig p=0,000. 

Ez alapján a közepesnél kicsit gyengébb, pozitív kapcsolat áll fenn a változók között. A 

korrelációszámítás ennél több információt nem ad a változók egymással való 

kapcsolatáról, ezért regressziószámítást is végeztem annak eldöntésére, elég 
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megbízható-e ez a kapcsolat ahhoz, hogy kijelenthessem, az identitás erőssége alapján 

becsülhető a márkaválasztás. 

Az előzőekben már vizsgált pontfelhő diagramm alapján nagy valószínűséggel a 

változók közötti kapcsolat lineáris egyenlettel leírható. Illesztési technikának a 

legkisebb négyzetek módszerét választottam, mivel a lineáris becslőfüggvények közül 

ennél a legkisebb a becslés standard hibája (Sajtos-Mitev, 2007:216.).  

Összefoglalva a modellt: a Pearson-féle korrelációs együttható értéke r=0,387, ami 

értelemszerűen megyegyezik az előző vizsgálat eredményével. A determinációs 

együttható r
2
=0,150, ami gyenge kapcsolatra utal: az identitás erőssége a 

márkaválasztás 15%-ában játszik szerepet. A becslés standard hibája még elfogadható 

mértékű (SEE=0,829), ami arra utal, hogy az előrejelzés pontossága megfelelő. Az F 

próba (értéke 48,403) szignifikanciája p=0,000; és a t-próbánál a meredekséget 

meghatározó változó (esetünkben a teljes identitás) szignifikanciája szintén p=0,000, 

amelyek szintén a kapcsolat meglétét igazolják. Ezek alapján a regressziós egyenes 

képlete: 

Márkapreferencia=0,985+0,0580*Teljes identitás-átlag 

 A továbbiakban meg kell még vizsgálni a regressziószámítás feltételeinek teljesülését. 

Felépítési módszernek a bevonásos módszert választottam, mivel nem nagy számú 

magyarázó változót vizsgáltam (Sajtos-Mitev, 2007:222-223.). A hibatag varianciájának 

(homoszkedaszticitás) meglétének vizsgálatához a standardizált becsült értékek és a 

standardizált reziduumok egymáshoz való viszonyát vizsgáltam, valamint a reziduumok 

normális eloszlásának fennállását is teszteltem.  

A standardizált becsült értékek és a standardizált reziduumokat ábrázoló pontfelhő 

diagram azt mutatta, hogy a reziduumok varianciája konstans, vagyis a 

homoszkedaszticitás feltétele teljesül. A reziduumok normális eloszlását grafikusan 

hisztogram segítségével vizsgáltam, és megállapítottam, hogy a normális eloszlás 

fennáll. A regressziószámítás utolsó feltétele a hibatagok normális eloszlásának 

megléte. Ennek vizsgálatához a hibatagokból új változót képeztem, majd a 

Kolmogorov-Smirnov-féle normalitás vizsgálatot futtattam le. Az eredmény: a 

Kolmogorov-Smirnov Z értéke 0,966, szignifikanciája pedig p=0,308; vagyis a 

hibatagok normális eloszlása fennáll. 
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A hipotézissel kapcsolatban felmerült bennem az a kérdés is, hogy egyáltalán ismerik-e 

a válaszadók a márkák származási országát? A kérdőíven a német nemzetiségi 

válaszadóknak 19, a magyaroknak 24 márkanévről kellett eldönteniük, hogy német, 

illetve magyar márkáról van-e szó.  

23. táblázat: Német márkák felismerése (N=293) 

Opel Ambi Pur SAP Adidas Mercedes Henkel Siemens Aldi 

71,4% 5,2% 12,1% 40,3% 65,5% 65,2% 54,8% 70,7% 

Forrás: Saját szerkesztés 

Amint a 23. táblázatból látható, a német válaszadók még a „jól ismert” márkák esetében 

sem tudták egyértelműen, hogy német márkáról van-e szó. Ugyanakkor a Dreher sört 

(ami magyar) 51,0% németnek gondolta. Emellett arra a kérdésre, hogy nevezzen meg 

német márkákat, sok válaszadó említette a C&A (holland), illetve a Samsung (koreai) 

márkaneveket. 

A magyar válaszadók némileg tudatosabb márkaismeretről tettek tanúbizonyságot a 

magyar márkák vonatkozásában.  

24. táblázat: Magyar márkák felismerése (N=137) 

Tokaji Tibi csoki Soproni Kékkúti Baba Túró Rudi Tisza cipő OTP 

95,7% 77,9% 79,3% 82,9% 61,4% 73,6% 77,9% 60,7% 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 24. táblázat alapján tehát amiről tudják, hogy magyar, azt jellemzően nagyobb 

arányban tudják. Ugyanakkor MOL-ról 51,4% úgy vélte nem magyar, a Theodora 

Quelle ásványvízről (ami a Kékkúti egyik névváltozata) 65%, míg a Dreher sörről 

78,6% gondolta úgy, hogy nem magyar márkák. Ebből az látszik, sokan a név alapján 

Ezen számítások alapján a hatodik hipotézisemet elfogadom:  

H6. Minél erősebb a válaszadó német etnikai identitása, annál jellemzőbb rá, 

hogy vásárlásai során a német márkákat preferálja. 
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próbálták eldönteni, honnan származik a márka. Ez ellentmond annak az eredménynek, 

ami egy másik kérdés alapján alakult ki: ebben azt kérdeztem a válaszadóktól, szerintük 

mi alapján lehet azt mondani egy termékről, hogy magyar. Itt a válaszadóknak 

mindössze 2,1% gondolta úgy, hogy a név a döntő ismérv, 43,8% szerint attól magyar, 

hogy régóta van jelen a magyar piacon, 37,2% véleménye, hogy akkor, ha 

Magyarországon készítik, és csak 11,7% gondolja úgy, hogy attól magyar egy termék, 

hogy magyar tulajdonú vállalat állítja elő.  

Összességében megállapítom, hogy a fogyasztókban meglehetősen zavaros kép él a 

márkák származási helyével kapcsolatban, de a kevés számú, ismert származású 

márkákon belül igyekeznek ragaszkodni a saját nemzetük márkáihoz.  

Solomon (1994:365 in: Tárkányi, 2007:16) defíniciója alapján a fogyasztói 

magatartásban a nemzeti kisebbséghez tartozás a referenciacsoportok hatásával 

kapcsolatban is befolyással bírhat.  

H7a. A német etnikai identitású válaszadók körében erősebben érvényesül a 

referenciacsoportok hatása, mint a magyar válaszadóknál. 

 

A referenciacsoport hatását a Bearden-Netemeyer-Teel (1989) által összeállított 

SUSCEP skálával vizsgáltam, ami egy 12 elemű, 6 fokozatú Likert-féle egyetértési 

skála. Elsőként a skála megbízhatóságát állapítottam meg. A magyar adatbázison a 

Cronbach’s alfa értéke 0,856; a német adatbázison pedig 0,875; tehát mindkét 

adatbázison megbízhatóan alkalmazható a skála. 

A két minta összehasonlítására ismét a 30 elemnél nagyobb mintáknál is alkalmazható 

Welch-próbát alkalmaztam. A próba eredményeit a 28. táblázat tartalmazza. Eszerint a 

szóráshomogenitás feltétele az 1., 3., 5., 10. és 12. elemnél nem áll fenn. Ugyanakkor a 

két minta közötti eltérés éppen az 1., 2., 3. elem esetében mutat szignifikáns eltérést. 

Mivel az F próba igen robusztus próba, így a homoszkedaszticitás feltételének 

megsértése nem feltétlenül vezet torzított F értékhez, és nem gyakorol lényeges 

befolyást a próbával elkövethető első- és másodfajú hiba elkövetési valószínűségére 

(Sajtos-Mitev, 2007. pp.166-167). Így az első és a harmadik elem esetében eltekintek a 

Levene- statisztika által jelzett heteroszkedaszticitástól. Így az állapítható meg, hogy a 

magyar és német nemzetiségűek között szignifikánsan  abban van különbség, hogy 1. 
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vásárlásaik során mennyire hat rájuk az, hogy mások mely márkákat preferálnak; 2. 

mennyire gyakran konzultálnak másokkal a legjobb vásárlási alternatíva kiválasztásának 

értelmében; és 3. próbálnak-e azzal hasonlítani másokhoz, hogy a preferált személy által 

vásárolt termékeket választják. Az első elemnél a német válaszadók átlaga 2,29, a 

magyaroké 1,98.  

25. táblázat: A referenciacsoport-elemek és a nemzetiségek kapcsolata (N=341) 

Skála elem Levene- 

statisztika 

Szignifikancia F 

érték 

Szignifikancia 

Amikor vásárolok valamit, általában azokat a 

márkákat veszem meg, amelyekről úgy 

gondolom, hogy másoknak is tetszenének 

5,524 0,019 4,237 0,040 

Gyakran konzultálok másokkal, hogy segítsenek 

kiválasztani a lehető legjobb alternatívát a sokféle 

termék közül 

0,000 0,986 5,797 0,016 

Ha olyan akarok lenni, mint valaki más, akkor 

gyakran megpróbálom ugyanazokat a márkákat 

megvásárolni, mint amiket ők vásárolnak 

8,303 0,004 5,579 0,019 

Fontos, hogy másoknak is tetszenek azok a 

termékek és márkák, amiket megvásárolok 
0,451 0,502 1,480 0,224 

Hogy biztos legyek benn, hogy a megfelelő 

terméket vagy márkát veszem meg, gyakran 

megfigyelem, mit vásárolnak és használnak 

mások 

12,942 0,000 1,742 0,188 

Ha egy termékkel kapcsolatban kevés a 

tapasztalatom, gyakran megkérdezek másokat az 

adott termékről 

0,260 0,610 0,441 0,507 

Ritkán vásárolok meg a legutolsó divat szerinti 

dolgokat, amíg biztos nem vagyok benne, hogy a 

családomnak is tetszenének 

0,134 0,714 2,472 0,117 

Gyakran gyűjtök információt egy-egy termékről a 

barátaimtól, mielőtt vásárolok 
0,483 0,487 0,012 0,914 

Szeretem tudni, melyek azok a termékek és 

márkák, amelyek jó benyomást gyakorolnak 

másokra 

1,330 0,249 0,007 0,934 

Gyakran azonosulok más emberekkel úgy, hogy 

megvásárolom ugyanazokat a termékeket és 

márkákat, amelyeket ők vásárolnak 

4,823 0,029 3,537 0,061 

Ha más emberek is látják, hogy egy bizonyos 

terméket használok, gyakran azt a márkát 

vásárolom meg, amelyet elvárnak tőlem, hogy 

megvegyem 

1,626 0,217 1,431 0,232 

Ha ugyanazokat a termékeket és márkákat 

vásárolom meg, amelyeket mások vásárolnak, úgy 

érzem, én is közéjük tartozom 

9,911 0,002 2,857 0,092 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ez azt jelenti, hogy mindkét nemzetiség erősen nem ért egyet azzal az állítással, hogy 

befolyásolja őket, milyen márkák tetszenek másoknak. A második elem esetében a 

német nemzetiségűek válaszainak átlaga 3,04; a magyar válaszadóké 2, 65. Ennek 

értelmében a németekre valamivel jobban jellemző a döntés másokkal való 
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megbeszélése. A harmadik változó esetében is a német válaszadókhoz tartozik a 

magasabb érték: az ő átlaguk 1,70; míg a magyaroké 1,45. Tehát nem jellemző a 

válaszadókra, hogy a termékválasztásukon keresztül próbáljanak hasonlítani másokhoz.  

Mindhárom skála-elemnél a német válaszadókhoz tartozott a magasabb átlag, vagyis a 

referenciacsoport hatása ezen elemek esetében a német válaszadók körében érvényesül 

jobban. Ugyanakkor még a német válaszadók értéke is a skála elutasító oldalát 

képviseli.A skála többi, kilenc eleménél nincs szignifikáns eltérés a két minta között. 

 

 

 

 

 

A korábbi kutatások (Bearden és társai, 1989) azt mutatták, hogy a referenciacsoport 

hatását vizsgáló 12 elemű skála két faktorra bontható: a normatív és az informatív 

befolyást gyakorló tényezőkre. Mivel a normatív hatású elemek egy olyan csoporttal, 

személlyel való azonosulási vágyból erednek, amely - illetve aki - kifejezi a vizsgált 

személy normáit és értékeit; úgy gondolom, hogy a német nemzetiségűek esetében a 

németséghez való tartozás vágya miatt ez a faktor erőteljesebben jelentkezik, mint a 

magyar válaszadóknál. 

 

H7b. A német identitású válaszadók esetében a referenciacsoport normatív 

elemei hatnak jobban; a magyar válaszadók esetében pedig a referenciacsoport 

információs elemeinek hatása az erősebb. 

Ezen alhipotézisem vizsgálatához a priori kritérium alapján létrehoztam a szakirodalom 

által ismertetett két faktort. A normatív elemek a következők: 

- Amikor vásárolok valamit, általában azokat a márkákat veszem meg, 

amelyekről úgy gondolom, hogy másoknak is tetszenének 

- Ha olyan akarok lenni, mint valaki más, akkor gyakran megpróbálom 

ugyanazokat a márkákat megvásárolni, mint amiket ők vásárolnak 

Mindezek alapján a hetedik hipotézisem első alhipotézisét elutasítom, és az 

alábbiak szerint módosítom.  

H7a. A német etnikai identitású válaszadók körében közel ugyanolyan e 

erősen érvényesül a referenciacsoportok hatása, mint a magyar 

válaszadóknál. 
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- Fontos, hogy másoknak is tetszenek azok a termékek és márkák, amiket 

megvásárolok 

- Ritkán vásárolok meg a legutolsó divat szerinti dolgokat, amíg biztos nem 

vagyok benne, hogy a családomnak is tetszenének 

- Szeretem tudni, melyek azok a termékek és márkák, amelyek jó benyomást 

gyakorolnak másokra 

- Gyakran azonosulok más emberekkel úgy, hogy megvásárolom ugyanazokat 

a termékeket és márkákat, amelyeket ők vásárolnak 

- Ha más emberek is látják, hogy egy bizonyos terméket használok, gyakran 

azt a márkát vásárolom meg, amelyet elvárnak tőlem, hogy megvegyem 

- Ha ugyanazokat a termékeket és márkákat vásárolom meg, amelyeket mások 

vásárolnak, úgy érzem, én is közéjük tartozom. 

 

Az informatív elemek: 

- Gyakran konzultálok másokkal, hogy segítsenek kiválasztani a lehető 

legjobb alternatívát a sokféle termék közül 

- Hogy biztos legyek benn, hogy a megfelelő terméket vagy márkát veszem 

meg, gyakran megfigyelem, mit vásárolnak és használnak mások 

- Ha egy termékkel kapcsolatban kevés a tapasztalatom, gyakran megkérdezek 

másokat az adott termékről 

- Gyakran gyűjtök információt egy-egy termékről a barátaimtól, mielőtt 

vásárolok 

 

Ezután a Welch-próba segítségével összehasonlítottam a magyar és a német nemzetiségi 

mintát. A próba statisztikái a 26. táblázatban láthatóak. 

26. táblázat: Informatív és normatív elemek Welch-próbája (N=341) 

Vizsgált elem Levene statisztika Szignifikancia F érték Szignifikancia 

Informatív faktor 0,440 0,508 2,251 0,134 

Normatív faktor 2,038 0,154 4,281 0,039 
Forrás: saját szerkesztés 

A statisztikák alapján a szóráshomogenitás feltétele teljesül, mivel a Levene-statisztika 

értéke nem szignifikáns. A referenciacsoportok informatív elemeinek tekintetében az F 
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értéke nem szignifikáns, vagyis a két, eltérő nemzetiségű minta között nincsen 

szignifikáns különbség; a normatív elemek esetében viszont igen, mivel itt az F-próba 

értéke szignifikáns. Ez azt jelenti, hogy magyar és a német nemzetiségűek hasonlóan 

viszonyulnak az aktív információ kereséshez, és a vásárlás szempontjából releváns 

személyek megfigyeléséhez. A csoporttal vagy személlyel való azonosulás iránti 

vágyban viszont különböznek egymástól. Ezt szemlélteti a 24. ábra is, amin a normatív 

elemekre adott válaszok átlagai láthatók a nemzetiség függvényében. 

24. ábra: A normatív faktor elemeire adott válaszok átlaga az egyes 

nemzetiségeknél (N=341) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A könnyebb ábrázolhatóság érdekében a normatív elemekre adott válaszok átlagaiból 

kategóriákat képeztem, az egyes elemek kategóriáinak megfelelően hatot, és ezeket 

ábrázoltam. A hatodik kategóriába sem a magyar, sem a német válaszadóknál nem 

került senki, vagyis ilyen erős egyetértést az állításokkal egyetlen válaszadó sem 

mutatott. Az ábráról leolvasható, hogy a bár mindkét nemzetiség esetében azok voltak 

többségben, akik nem értenek egyet a normatív elemekhez tartozó állításokkal, vagyis 

véleményük szerint nem jellemző rájuk a referenciacsoport általi befolyásolás; a német 

nemzetiségű válaszadóknál lényegesen többen voltak, akik az egyetértési skálán 

magasabb értékeket jelöltek meg.  
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Fogyasztói magatartás szempontjából eddig megállapítottam, hogy a német 

nemzetiséghez tartozóknak mind a magatartást befolyásoló tényezőkben, mind 

tényleges magatartásban vannak eltérő vonásaik a magyar fogyasztókhoz képest. Ezek 

gyakorlati hasznosságának egyik lehetséges eredménye, ha a nemzetiséghez 

kapcsolódóan a kereskedők által fontosnak tartott jellemzőkről is (vásárlások 

gyakorisága, költésnagyság, preferált bolttípus) ad valamilyen információt a kutatásom. 

A nyolcadik hipotézisemet ehhez kapcsolódóan fogalmaztam meg.  

H8. A német identitású válaszadókra a magyarokénál gyakoribb vásárlások és az 

alkalmankénti alacsonyabb költésnagyság jellemző; az élelmiszereknél a 

magyaroknál nagyobb mértékben részesítik előnyben a kisebb üzleteket, piacot; 

illetve a ruházati és tartós fogyasztási cikkeknél nagyobb mértékben jellemző 

rájuk a szaküzletekben történő vásárlás. 

 

Valamennyi vizsgálni kívánt változó nominális skálán mért, ezért a közöttük lévő 

kapcsolatokat csak kereszttáblás elemzéssel tudom vizsgálni. Az elemzés során a 

változók közötti összefüggéseket három mutatószám alapján vizsgáltam. A Pearson-féle 

Khi-négyzet mutató segítségével megállapítottam, hogy az adott változó pár között 

szignifikáns-e a kapcsolat, a Cramer V érték alapján megvizsgáltam, mennyire erős ez a 

kapcsolat, végül az egyes cellák korrigált standardizált reziduumának értéke révén 

meghatároztam a jellemző különbségeket. A vizsgálat eredményeként kapott 

statisztikákat a 30. táblázat tartalmazza. A cellák várható értéke egy kivétellel minden 

esetben meghaladta a megengedett 5-ös értéket; a ruházati termékek esetében a vásárlás 

gyakoriságát vizsgáló kérdésnél volt egy cella várható értéke 5-nél kevesebb (4,46), ez 

az adott változópár esetében a cellák 10%-át jelenti; így a kereszttábla elemzés azon 

feltétele, hogy maximum a cellák 20%-ában lehet kevesebb a várható érték ötnél, még 

Mindezek alapján a hetedik hipotézisem második alhipotézisét részben elfogadom, 

és az alábbiak szerint módosítom: 

H7b. A német etnikai identitású válaszadók esetében a referenciacsoport 

normatív elemeinek hatása jobban érvényesül; ugyanakkor az információs 

elemek hatása a magyar és a német nemzetiségű csoportra nem mutat 

szignifikáns különbséget. 
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így is teljesül. Az adatokból kiderül, hogy három esetben találunk szignifikáns 

összefüggést a válaszadó nemzetisége és a vásárlási jellemzői között: az élelmiszer 

vásárlás gyakoriságában és az alkalmankénti költésnagyságban, valamint a ruházati 

termékek vásárlási gyakoriságában. Az eltérések mértékét a kapott válaszok diagramon 

történő ábrázolásával szemléltetem (25-27. ábrák). 

  

27.  táblázat: A vásárlás nemzetiségenkénti eltéréseit vizsgáló statisztikák (N=342) 

Vizsgált jellemző df Khi-

négyzet 

Cramer 

V 

szignifikancia 

Élelmiszer  hol vásárol 3 3,048 0,084 0,384 

milyen gyakran 

vásárol 

4 26,585 0,247 0,000 

mikor vásárol 3 6,014 0,118 0,111 

kivel vásárol 4 2,226 0,071 0,694 

mennyit költ 6 21,616 0,223 0,001 

Ruházat hol vásárol 7 9,378 0,147 0,227 

milyen gyakran 

vásárol 

5 24,011 0,236 0,000 

kivel vásárol 4 5,983 0,118 0,200 

mennyit költ 4 7,409 0,130 0,116 

Tartós fogyasztási 

cikk 
hol vásárol 5 6,678 0,124 0,246 

kivel vásárol 4 2,406 0,076 0,662 

mennyit költ 5 4,431 0,106 0,489 
Forrás: Saját szerkesztés 

25. ábra: Élelmiszervásárlás gyakorisága nemzetiségenként (N=342) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A magyar válaszadók jellemzően hetente két-három alkalommal, vagy naponta 

vásárolnak élelmiszert, míg a német válaszadók a hetente 2-3 alkalom mellett inkább a 

heti egy alkalmat preferálják; és az ennél ritkább vásárlások esetében is  a németeket 

találjuk meg nagyobb számban. A korrigált standardizált reziduumok alapján az eltérés 

mértéke a naponkénti vásárlások (korr. st. rez.=3,6), és a hetenkénti vásárlások (korr. st. 

rez.=2,4) esetében mutat szignifikáns eltérést a csoportok között. Így azt a megállapítást 

tehetem, hogy a magyarok a németekhez képest jellemzően a napi bevásárlásokat 

részesítik előnyben, míg a németek a magyarokkal szemben a hetenkénti vásárlásokat 

preferálják; valamint a Cramer V értéke alapján a nemzetiségi hovatartozás a vásárlási 

gyakoriság 24,7%-át magyarázza. 

A vásárlásonkénti költésnagyság szempontjából a magyarokra leginkább a 3000 Ft 

alatti vásárlások jellemzőek. A németek közel azonos mértékben költenek 1501-3000 Ft 

között és 5001-10000 Ft között. A 3000 Ft feletti vásárlások esetében mindegyik 

kategóriában a német válaszadók vannak többségben. A korrigált stanardizált 

reziduumok szerint a különbség 1501-3000 Ft közötti (korr. st. rez.=3,2) és a 5001-

10000 Ft közötti (korr. st. rez.=3,1) kategóriákban szignifikáns a két csoport között. Ez 

alapján a magyarokra az alacsonyabb, a németekre a magasabb költésnagyság a 

jellemző. A nemzetiség magyarázó ereje itt az előzőnél kisebb, 22,3%. 

26. ábra: Alkalmankénti költésnagyság élelmiszerek esetében (N=342) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A harmadik szignifikáns eltérést mutató változópár a ruhavásárlás gyakorisága. Ezen a 

területen a németekre a kéthavontinál ritkább vásárlás a jellemző, míg a magyaroknál 

erőteljesen megjelenik a havonta, illetve kéthavonkénti vásárlás.  

27. ábra: Ruhavásárlás gyakorisága nemzetiségenként (N=342) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Szignifikáns eltérés itt három esetben található a korrigált standardizált reziduumok 

alapján: a havonkénti vásárlások esetében (értéke 3,2); a kéthavonkénti vásárlásoknál 

(értéke 2,0) és az ennél ritkább vásárlásoknál (értéke 4,7). Ezek az értékek is azt 

támasztják alá, hogy a németek jellemzően ritkábban vásárolnak ruhaneműt, mint a 

magyarok. A magyarázó erő a Cramer V alapján 23,6%. 

A Khi-négyzet statisztika alapján a többi változó nem mutat szignifikáns összefüggést a 

nemzetiséggel; ugyanakkor részösszefüggéseket fedeztem fel a táblázatokon belül a 

korrigált standardizált reziduum alapján. Ezek a következők: 

- A ruhanemű-vásárlások helyszínei között szignifikáns eltérést mutat a kínai 

ruházati boltok választása (korr. st. rez.=2,5): a magyarok mindössze 5%-a 

válaszolt úgy, hogy kínai üzletben vásárol ruhaneműt, míg ez az arány a 

német nemzetiségűeknél 12, 9% volt.  

- Szintén a ruhanemű-vásárlásoknál találtam eltérést abban, kivel intézik a 

bevásárlásokat. A korrigált standardizált reziduum (2,0) alapján az egyedül 

végzett vásárlások területén találhatok eltérést. A német nemzetiségűeknél 

kevésbé jellemző, hogy egyedül mennének vásárolni (36,3%). A magyarok 
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közel fele (46%) viszont azt válaszolta, hogy leggyakrabban egyedül intézi 

vásárlásait.  

- A következő különbség a ruhavásárlások során alkalmanként elköltött 

összegben tűnt fel. A korrigált standardizált reziduum értéke itt is 2,0; és a 

7.500-10.000 Ft közötti vásárlások kategóriájánál jelenik meg. Eszerint a 

német nemzetiségűek 21,4%-a választotta ezt a kategóriát szemben a 

magyarok 13,9%-val. 

- A tartós fogyasztási cikkek területén a bolttípus kiválasztásánál jelentkezik 

eltérés, a szakboltok (korr. st. rez.=2,0) és a hipermarket (korr. st. rez.=2,4) 

esetében. A szakboltokat a német nemzetiségűek preferálják jobban, 73,4 % 

a magyarok 64,5%-val szemben; a hipermarketeket viszont a magyarok 

választják szignifikánsan többször: 21,7% , miközben a németeknél ez az 

arány csak 12,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA, TÉZISEK 

MEGFOGALMAZÁSA 

Empirikus kutatásom első lépéseként kutatási kérdéseket fogalmaztam meg, majd ezek 

alapján hipotéziseket állítottam fel. Ezek helytállóságát kvantitatív kutatással, az abból 

származó adatok statisztikai feldolgozó programmal történő elemzésével teszteltem. 

A nemzeti kisebbségek fogyasztói magatartásának vizsgálatához elengedhetetlen, hogy 

elsőként megvizsgáljuk, az adott nemzetiség rendelkezik-e olyan identitással, ami 

megalapozhatja a fogyasztói magatartásbeli különbséget. Feltételeztem, hogy a hosszú 

együttélés ellenére a német nemzetiséghez tartozók megőrizték identitásukat, és mivel 

ez a közösség összetartozásához nagy mértékben szükséges, ahhoz erőteljesebben 

Mindezek alapján a nyolcadik hipotézisemet részben elfogadom, és az alábbiak 

szerint módosítom: 

H8. Az élelmiszerek esetében a német identitású válaszadókra a 

magyarokénál ritkább vásárlások és az alkalmankénti magasabb 

költésnagyság jellemző. A ruházati cikkeknél szintén a németek vásárolnak 

ritkábban.   
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ragaszkodnak, mint a magyarok a saját identitásukhoz. Emellett nyilvánvalóan hatást 

gyakorolt már rájuk a többségi nemzet, és ez a hatás identitásukban is megmutatkozik. 

Az első hipotézisem mindkét részét elfogadtam és az alábbi téziseket fogalmazom meg: 

 

 

 

 

 

Az etnikai csoporthoz tartozás erősségét befolyásolhatja a csoportot körülvevő 

környezet. Minél sokszínűbb a környezet nemzetiségi összetétele, annál inkább úgy 

érzik az egyes csoportok, hogy fennmaradásuk érdekében jobban össze kell tartaniuk és 

figyelniük kell a kultúrájuk megőrzésére. Ez alapján feltételeztem, hogy a baranyai, 

tolnai németek identitása lesz a legerősebb, mivel ők élnek a nemzetiségi szempontból 

legváltozatosabb környezetben. A vizsgálat során kiderült, hogy a baranyai és tolnai 

németek valóban erős identitással rendelkeznek, de a Pest környékiek még erősebbel. A 

második hipotézisemet részben elutasítottam, ezért a következő tézist fogalmaztam 

meg: 

 

 

 

 

Az identitás kialakulását nem csak a külső környezet, hanem szocializációs csoportok is 

befolyásolhatják. Ezek közül a fogyasztói magatartás-kutatások során a család és a 

barátok szerepét találták jelentősnek. Feltételezésem az, hogy könnyebb az etnikai 

identitást megőrizni, ha az egyén élete több szakaszában is vele azonos nemzetiségűek 

körében él, ezen belül is az elsődleges szocializációs közeg, a család zbefolyásoló 

hatása a meghatározó: az identitás esetében még mindig erősebb, mint a barátok hatása. 

Harmadik hipotézisemet elfogadtam, és az eredmények alapján a következő tézist 

fogalmaztam meg: 

 

T1a. A magyarországi német nemzetiség etnikai identitása jellemezhető Phinney 

MEIM skálájával. 

T1b. A német etnikai identitás mellett a nemzetiségi válaszadóknál megjelenik a 

magyar nemzeti identitás is. 

T2. A válaszadók etnikai identitása és lakóhelyének földrajzi elhelyezkedése között 

szignifikáns összefüggés található: legerősebb identitással a Pest megyei 

németek rendelkeznek, leggyengébb identitással a bakonyi németek. 
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Kutatásom során az identitás vizsgálata az alapokat jelentette a további analízisekhez. 

Feltevéseim második csoportja a vásárlók attitűdjeit és valódi magatartását meghatározó 

tényezőre, az értékkészletre vonatkozik. A németekről kialakult sztereotípiák és a 

mélyinterjúk alapján feltételeztem, hogy a német nemzetiségű válaszadók esetében a 

munka megbecsülése, az összetartozás, a szorgalom és a takarékosság fonotsabbnak 

minősülő értékek, mint a magyar válaszadóknál. Ez a feltételezés részben helytállónak 

bizonyult, ezért a negyedik hipotézisemet részben elfogadtam és az alábbi tézist 

fogalmaztam meg: 

 

 

 

 

 

 

Mivel az értékkészlet egy adott kultúrára jellemző, stabil és időben is állandó, 

feltételeztem, hogy a vizsgált területek között az értékkészletben nem találok eltérést, 

hiszen mindhárom területen ugyanazt a kultúrkört tanulmányoztam. Ennek ellenére 

olyan értékek esetében is találtam a területek között különbségeket, amelyek az összes 

német és a magyarok vizsgálatánál nem mutattak szignifikáns eltérést. Az eltérések 

mértéke, valamint a terület közötti kapcsolat magyarázó ereje azonban olyan gyenge, 

hogy az ötödik hipotézisemet helytállónak találom. Ezért a következő tézisem: 

 

 

 

 

T3. A válaszadók etnikai identitását befolyásolja a gyermekkori , valamint a jelenlegi 

kapcsolati hálójuk jellege, összetétele; ezen belül pedig a szülők hatása az 

etnikai identitásra erősebb, mint a barátoké. 

T4. A német etnikai identitással rendelkező válaszadók értékkészlete szignifikánsan 

eltér a magyarokétól. A német nemzetiségűek fontosságban előrébb 

rangsorolták a munka örömét, mint a magyar válaszadók. A német etnikai 

közösségre jellemző a felnőtt dominancia, a nők jelentősebb szerepvállalása, a 

tradíciók és ezzel együtt az idősebbek előtérbe helyezése.  

T5. A német etnikai identitású válaszadók értékkészlete nem függ a válaszadó 

lakóhelyének területi elhelyezkedésétől; a vizsgált 3 terület értékei egységesek. 
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A vásárlók magatartására befolyást gyakorló tényezők kutatása után rátértem néhány 

kiemelt fontosságú magatartás-elem vizsgálatára. Elsőként a márkapreferenciához való 

viszonyt vizsgáltam. Azzal a feltevéssel éltem, hogy azok a válaszadók, akik erős német 

nemzetiségi identitással rendelkeznek, nyilvánvalóan a német márkákat fogják 

vásárlásaik során is előnyben részesíteni; annál is inkább, mert napjaink 

Magyarországában jelentős az elsősorban német termékeket forgalmazó üzletláncok 

száma. A német márkák fogyasztása a németek esetében szimbolikus értékkel is bír: 

ezzel is kifejezhetik nemzetiségi érzelmeiket. A német márkák preferáltsága bizonyítást 

nyert, így a hatodik hipotézisemet elfogadtam, és az alábbi tézist állítottam fel: 

 

 

 

 

Másodikként a referenciacsoportok hatásával foglalkoztam, mivel úgy gondoltam, a 

csoporthoz való tartozás, és az ez iránti vágy összefüggésben állhat az etnikai 

csoporthoz való tartozással, a csoporthoz tartozás érzésének erősségével. 

Megfogalmaztam azt a feltételezést, hogy a referenciacsoportok hatása, ezen belül is a 

normatív elemek, amelyek a csoporttal való azonosulás iránti vággyal állnak 

összefüggésben, a német nemzetiségűek esetében nagyobb befolyásoló erővel bírnak. A 

vizsgálatok során azonban kiderült, hogy bár a normatív elemek valóban erősebb hatást 

mutatnak a német nemzetiségűek esetében, összességében a referenciacsoportok 

egyformán hatnak mindkét vizsgált csoportra. Így a hetedik hipotéziseim egy részét 

elutasítottam, és az alábbi téziseket fogalmaztam meg: 

 

 

 

 

 

 

 

T6. A német nemzetiségű válaszadók német márkákhoz való ragaszkodása, azok más 

márkákkal szembeni preferenciája annál erősebb, minél erősebb német 

identitással rendelkezik a válaszadó. 

T7a. A német és magyar nemzetiségű válaszadók között nincs szignifikáns 

különbség a tekintetben, mennyire befolyásolják őket a referenciacsoportok: 

mindkét nemzetiség válaszadói elutasítóan vislekednek a 

referenciacsoportokkal szemben. 

T7b. A referenciacsoport elemein belül a csoporttal való azonosulási vágyat 

megtestesítő normatív értékek a német nemzetiségűekre nagyobb hatást 

gyakorolnak, míg az aktív információ-kereséshez kapcsolódó információs 

elemek hatása azonos mértékű mindkét nemzetiség esetében.  
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A kutatásom közvetlen gyakorlati használhatósága érdekében a kereskedők 

szempontjából alapvető jellemzőket is vizsgáltam. Három kategóriában: élelmiszer, 

ruhanemű és tartós fogyasztási cikkek területén foglalkoztam a vásárlás helyének, 

idejének, gyakoriságának, összegének és a társak részvételének jellemzőivel. Azt 

feltételeztem, hogy a németek a rájuk jellemző takarékosság miatt gyakrabban és kisebb 

tételekben vásárolnak, valamint előnyben részesítik a családiasabb jellegű, kisebb 

üzleteket, piacot. A ruhaneműk és tartós fogyasztási cikkek esetében azzal az előzetes 

feltételezéssel éltem, hogy pontosságuk, precizitásuk miatt e két termék esetében pedig 

a szaküzletekben történő vásárlás lesz rájuk jellemző. A válaszok értékelése során 

előzetes elvárásaim csak részben igazolódtak, ezért nyolcadik hipotézisemet részben 

elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

 

 

 

 

 

 

 

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért eredményeimet táblázatosan is (28. táblázat) 

összefoglalom. 

 

 

 

 

 

 

 

T8. A német identitású vásárlók az élelmiszereket leginkább heti egy vagy 2-3 

alkalommal szerzik be, alkalmanként jellemzően 1.500-3.000 Ft, vagy 5.000-

10.000 Ft-ot költve. A ruhaneműk esetében két hónapnál ritkábban vásárolnak, 

ekkor jellemzően 7.500-10.000 Ft-ot költenek, és a magyarokhoz képest előnyben 

részesítik a kínai üzletekben lebonyolított, társas vásárlást. A tartós fogyasztási 

cikkek területén a magyaroknál jobban jellemző a németekre a szaküzletekben való 

vásárlás.  



 

 

28. táblázat: A kutatás hipotézisei és tézisei 

Hipotézis Igazolódás Tézis 

H1a. A megkérdezettek etnikai identitása jellemezhető Phinney 

MEIM skálájával. 

Elfogadva T1a. A magyarországi német nemzetiség etnikai identitása jellemezhető 

Phinney MEIM skálájával. 

H1b. A német etnikai identitás mellett a nemzetiségi 

válaszadóknál megjelenik a magyar nemzeti identitás is. 

Elfogadva T1b. A német etnikai identitás mellett a nemzetiségi válaszadóknál 

megjelenik a magyar nemzeti identitás is. 

H2. A válaszadók etnikai identitása és lakóhelyének földrajzi 

elhelyezkedése között szignifikáns kapcsolat mutatható ki: 

legerősebb identitással a baranyai németek, leggyengébbel a 

Budapest környékén élő németek rendelkeznek. 

Részben 

elfogadva 

T2. A válaszadók etnikai identitása és lakóhelyének földrajzi 

elhelyezkedése között szignifikáns összefüggés található: legerősebb 

identitással a Pest megyei németek rendelkeznek, leggyengébb 

identitással a bakonyi németek. 

H3. A válaszadók etnikai identitását befolyásolja a gyermekkori, 

valamint a jelenlegi kapcsolati hálójuk jellege, összetétele; 

mégpedig oly módon, a szülők hatása az etnikai identitásra 

erősebb, mint a barátoké. 

Elfogadva T3. A válaszadók etnikai identitását befolyásolja a gyermekkori , valamint 

a jelenlegi kapcsolati hálójuk jellege, összetétele; ezen belül pedig a 

szülők hatása az etnikai identitásra erősebb, mint a barátoké. 

H4. A német etnikai identitással rendelkező válaszadók 

értékkészlete szignifikánsan eltér a magyar referencicsoport 

értékkészletétől; a német identitású válaszadók esetében a munka 

megbecsülése, az összetartás, a szorgalom és a takarékosság 

fontosabb, mint a magyar válaszadók számára. 

Részben 

elfogadva 

T4. A német etnikai identitással rendelkező válaszadók értékkészlete 

szignifikánsan eltér a magyarokétól. A német nemzetiségűek 

fontosságban előrébb rangsorolták a munka örömét, mint a magyar 

válaszadók. A német etnikai közösségre jellemző a felnőtt dominancia, a 

nők jelentősebb szerepvállalása, a tradíciók és ezzel együtt az idősebbek 

előtérbe helyezése. 
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H5. A német identitású válaszadók értékkészletet és a válaszadó 

lakóhelyének területi elhelyezkedése között szignifikáns kapcsolat nem 

mutatható ki. 

Elfogadva T5. A német etnikai identitású válaszadók értékkészlete nem függ a válaszadó 

lakóhelyének területi elhelyezkedésétől; a vizsgált 3 terület értékei egységesek. 

H6. Minél erősebb a válaszadó német etnikai identitása, annál 

jellemzőbb rá, hogy vásárlásai során a német márkákat preferálja. 

Elfogadva T6. A német nemeztiségű válaszadók német márkákhoz való ragaszkodása, azok 

más márkákkal szembeni preferenciája annál erősebb, minél erősebb német 

identitással rendelkezik a válaszadó. 

H7a. A német etnikai identitású válaszadók körében erősebben 

érvényesül a referenciacsoportok hatása, mint a magyar válaszadóknál. 

Elutasítva T7a. A német és a magyar nemzetiségű válaszadók között nincs szignifikáns 

különbség a tekintetben, mennyire befolyásolják őket a referenciacsoportok: 

mindkét nemzetiség válaszadói elutasítóan viselkednek a referencicsoportokkal 

szemben. 

H7b. A német identitású válaszadók esetében a referenciacsoport 

normatív elemei hatnak jobban; a magyar válaszadók esetében pedig a 

referenciacsoport információs elemeinek hatása az erősebb. 

Részben 

elfogadva 

T7b. A referenciacsoport elemein belül a csooporttal való azonosulási vágyat 

megtestesítő normatív értékek a német nemzetiségűekre nagyobb hatást 

gyakorolnak, míg az aktív információ-kereséshez kapcsolódó információs elemek 

hatása azonos mérétkű mindkét nemzetiség esetében. 

H8. A német identitású válaszadókra a magyarokénál gyakoribb 

vásárlások és az alkalmankénti alacsonyabb költésnagyság jellemző; az 

élemiszereknél a magyarokénál nagyobb mértékben részesíti előnyben a 

kisebb üzleteket, piacot, illetve a ruházati és tartós foogyasztási 

cikkeknél nagyobb mértékben jellemző rájuk a szaküzletben történő 

vásárlás. 

Részben 

elfogadva 

T8. A német identitású vásárlók az élelmiszereket leginkább heti egy vagy 2-3 

alkalommal szerzik be, alkalmanként jellemzően 1.500-3.000 Ft, vagy 5.000-

10.000 Ft-ot költve. A ruhaneműk esetében két hónapnál ritkábban vásárolnak, 

ekkor jellemzően 7.500-10.000 Ft-ot költenek, és a magyarokhoz képest előnyben 

részesítik a kínai üzletekben lebonyolított, társas vásárlást. A tartós fogyasztási 

cikkek területén a magyaroknál jobban jellemző a németekre a szaküzletekben 

való vásárlás. 

Forrás: saját szerkesztés



 

 

9.  ÖSSZEFOGLALÁS 
  

Ebben a fejezetben összefoglalom doktori értekezés-tervezetem eredményeit, értékelem 

azok gyakorlati hasznosíthatóságát, és megfogalmazom azokat a javaslataimat, amelyek 

kutatási eredményeim alapján a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 

hasznosak lehetnek piaci helyzetük megtartásában, illetve javításában. Utolsó 

részfejezetként ismertetem kutatásom korlátait és lehetséges jövőbeli folytatásának, 

kiterjesztésének irányait. 

9.1. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ ÉS ÚJSZERŰ EREDMÉNYEI 

Magyarországon még nem végeztek olyan kutatást a német nemzetiség körében, amely 

ilyen széles körben, kvalitatív és kvantitatív módon is vizsgálta volna jellemzőiket. 

Törőcsik Mária részletesen vizsgálta a roma kisebbség fogyasztói magatartását, és 

kutatásában fókuszcsoport módszerrel vizsgálta a többi magyarországi nemzeti 

kisebbség viselkedését is. Ez azonban a német nemzetiség esetében szűk körű vizsgálat 

volt, eredményeit szekunder forrásként bemutattam. A német nemzetiséget ezenkívül 

szociológusok és kisebbségkutatók többször vizsgálták már, ezek a kutatások azonban 

nem terjedtek ki a marketinget érintő témakörökre, és a kisebbség jellemzőinek üzleti 

célú alkalmazhatóságára. 

Az értekezés új eredményei: 

- Megállapítottam, hogy a kisebbségi fogyasztói magatartás kutatásában 

alkalmazott Phinney-féle Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM) 

alkalmazható a magyarországi német nemzeti kisebbség identitásának 

meghatározására azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéb nemzetiségekkel, 

elsősorban a magyar többségi nemzettel  való hosszú egymás mellett élés 

miatt a skála két eleme érvényét veszti. 

- A magyarországi német nemzetiség identitás szempontjából 4 klaszterbe 

sorolható, melyek közül 3 klaszter nemzetiségi hovatartozását tekintve 

egyértelműen elkülönül a többségi nemzettől. 

- A német nemzetiség számára fontosabbak a történelem, a hagyományok, 

mint a magyarok számára. 
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- A német nemzetiségűeket büszkeséggel és jó érzéssel tölti el nemzetiségi 

hovatartozásuk, ezért erős a kötődésük etnikai csoportjukhoz. 

- Az identitás összetétele és erőssége a korábbi feltételezésekkel ellentétben 

független az életkortól. 

- A német nemzetiség identitásának erőssége nem egységes, hanem 

területfüggő: függetlenül a csoportok létszámától és szórt elhelyezkedésétől 

a Pest megyei németek kötődnek legerősebben nemzetiségükhöz; kicsit 

gyengébb kötődés jellemzi a Baranya és Tolna megyei németséget; és a 

vizsgált területek közül a bakonyi németek kötődése a leggyengébb. 

- A német nemzetiségűek etnikai identitás-vállalása jelentős mértékben függ a 

szituációtól, ahol azt vállalni kellene; vagyis a jelenlegi magyarországi 

környezet még mindig nem ideális a nemzeti kisebbség számára. 

- A többségi magyar nemzethez képest a németek számára fontosabb a munka 

megbecsülése. 

- A német nemzeti kisebbségi közösséget a tradíciókhoz való erős kötődés, az 

idősebbek és a nők jelentősebb szerepvállalása, a gyerekek döntéshozatalban 

való háttérbe szorulása jellemzi.  

- Az értékkészlet a vizsgált német nemzetiségi területeken egységesnek 

tekinthető. 

- Referenciacsoportok a német nemzetiség tagjaira jellemzően nem hatnak, 

azonban ha a referenciacsoport összetevőit külön-külön vizsgáljuk, azt 

tapasztaljuk, hogy a normatív elemek hatása erősebben érvényesül, mint a 

magyar fogyasztók esetében.  

Az értekezés újszerű eredményei: 

- Az identitáson belül két faktor különíthető el egymástól: az egyéni 

viselkedés szintjén megjelenő egyéni identitás és a közösségi tevékenység, 

társas kapcsolatok szintjén megjelenő csoportidentitás. 

- A kettős identitás megjelenése jellemzi a magyarországi német nemzetiséget: 

demográfiai, természeti-földrajzi, gazdasági, társadalmi, történelmi, politikai 

területen erősebb a magyar identitás, de pszichológiai és kulturális témában 

egyértelmű a német identitás fölénye. 
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- Az identitás kialakulása során a család jelenti a legerősebben ható 

szocializációs tényezőt, annak ellenére, hogy a család fogyasztói 

magatartásban betöltött szerepe napjainkra visszaszorulóban van. 

- Márkapreferencia tekintetében a német nemzetiséggel rendelkezők 

jellemzően előnyben részesítik a német termékeket, márkákat, azonban ezen 

előnyben részesítés kisebb mértékű, mint amennyire a magyar nemzet tagjai 

preferálják a magyar márkákat. 

- A német márkák ismerete a német nemzetiség köreiben alacsony értéket 

mutat. 

- Vásárlási szokások szempontjából a német nemzetiség jellemzően ritkábban 

vásárol, ilyenkor azonban magasabb összeget költ, mint a magyarok.  

- Ruházati termékek esetében a német nemzetiségűekre jellemző inkább a 

kínai ruházati üzletekben történő vásárlás. 

- Tartós fogyasztási cikkek beszerzése esetén a német nemzetiségűek nagyobb 

mértékben részesítik előnyben a szaküzleteket, mint a magyarok.  

 

9.2. A KUTATÁS GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA 

Vizsgálódásaim elsődleges célja az volt, hogy megismerjem, van-e lehetőség az etnikai 

marketing hazánkban való alkalmazására. Kutatásom során rámutattam, hogy a német 

nemzeti kisebbség olyan önálló, a többségi nemzettől elkülönülő csoportot alkot, mely 

megérdemli a vállalkozások figyelmét. Identitásuk jól körülhatárolható és mérhető. 

Értékkészletbeli eltéréseik a többségi nemzettől lehetővé teszik, hogy egyszerű 

szegmentációs eljárással önálló piaci szegmensként kezeljük őket; és az identitás 

segítségével létrehozott klaszterek azt mutatják, hogy e szegmensen belül is alcsoportok 

képezhetők. A vizsgálatom területi alapon végzett része rámutatott arra, hogy a 

szegmentálást kiegészíthetjük földrajzi ismérvekkel is. Az identitás erőssége alapján 

véleményem szerint elsőként a Pest megyei német közösségeket érdemes megcélozni, 

közülük is elsősorban a 26-35, és az 51-65 év közöttieket, mivel náluk a legerősebb az 

etnikai háttérhez való kötődés. Az értékkészlet vizsgálata és a pszichológiai tematizáció 

alapján a kommunikáció során a történelmi jellegre, a hagyományokhoz való 

kapcsolódásra érdemes helyezni a hangsúlyt, emellett hangsúlyozandó a pozitív 

tartalommal bíró szorgalom és takarékosság. Mivel a természeti tematizációban a falu 

bírt nagyobb német/sváb jellemzéssel, úgy gondolom célszerű a kisebb településeken 
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megjelenni a német nemzetiségűeknek kínált termékkörrel. A kulturális témák 

vizsgálatakor kiderült, hogy a hagyományőrzéshez kapcsolódó területek egyértelműen 

németorientációt mutatnak. Piaci viszonyok között ez az ilyen jellegű szolgáltatások 

kínálatának szélesítésével, rendezvények szervezésével aknázható ki. Mivel a szituációs 

vizsgálat azt mutatta, hogy még mindig nem problémamentes az identitás vállalása, az 

elfogadóbb légkör kialakítása elősegítheti a nemzetiséghez kötődés erősödését és annak 

megjelenését a mindennapi életben, így a fogyasztói magatartásban is. 

Ez utóbbi nyilván túlmutat már a gazdasági szféra lehetőségein, mégis fontosnak tartom 

megemlíteni, mivel a jelenlegi egységesedési és jogharmonizációs tendenciák azt vetítik 

előre, hogy a nemzetiségi identitásra nézve pozitív környezet kialakulása várható. A 

német nemzetiség ilyen irányú várakozását mutatja az is, hogy a demográfiai 

tematizáció során a jövő értékelésénél jelentősen megnövekedett a német/sváb jelzők 

említése; vagyis a nemzetiség várakozásai szerint a jövőjükben nagyobb szerephez jut 

az etnikai lét.  

A német nemzetiséget márkapreferenciája alapján nem csak a sajátos 

értékpreferenciájukhoz illeszkedő termékekkel, hanem német márkákkal is meg lehet 

nyerni, mivel ha lehetőségük van rá, ezeket részesítik előnyben. Ez elsősorban a 

kereskedelmi vállalkozások számára értékelhető megállapítás. Ez mellé azonban fontos 

azt is megjegyezni, hogy a nemzetiség igen kis része van csak tisztában azzal, milyen 

származással bír az általa használt termék. Ezért azoknak, akik ezt a márkapreferencia 

által képviselt lehetőséget szeretnék kiaknázni, javaslom, hogy a célcsoporttal való 

kommunikáció során hangsúlyozzák ki a termék származási helyét, illetve német 

jellegét, ezzel segítve a nemzetiségi vásárló döntéshozatali folyamatát. Célszerű ezt 

kiegészíteni a bolttípus helyes megválasztásával is, amihez kutatásom alapján a tartós 

fogyasztási cikkek esetén azt a javaslatot tehetem, hogy szaküzlet jellegű értékesítési 

helyeket érdemes kialakítani. 

A német nemzeti kisebbség jelenleg a magyarországi lakosság 1,18-2,3%-át teszi ki 

(népszámlálási adat, illetve kisebbségi szervezeti becslés). Ez a létszám kicsi ahhoz, 

hogy a multinacionális vállalatok figyelmét felkeltse; ugyanakkor elég nagy ahhoz, 

hogy néhány kis- és középvállalkozónak megélhetést, növekvő és hosszú távon biztos 

piacot nyújtson.  
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9.3. A KUTATÁS FELTÉTELEZÉSEI, KORLÁTAI ÉS LEHETSÉGES 

JÖVŐBELI IRÁNYAI 

Kutatásom során több feltételezéssel éltem, ezért szükséges megemlíteni a kutatás 

alábbi korlátait: 

- A kutatás során nem vizsgáltam a városi németséget, ezért eredményeim a 

teljes magyarországi német nemzetiségre nem általánosíthatóak; azok csak a 

nem város kategóriába tartozó településekre érvényesek. 

- A kutatásból kizártam a Magyarországra betelepült német vállalatok 

Németországból ideköltöző alkalmazottait, mivel nem tartoznak bele az 

etnikai kisebbség fogalmába. 

- A márkapreferenciát konkrét márkák megnevezése nélkül, általánosságban 

vizsgáltam. 

- A vásárlási szokásokat három területen értékeltem: élelmiszer, ruházat, tartós 

fogyasztási cikkek. 

- A márkapreferencia, referenciacsoport-hatás és a vásárlási szokások 

vizsgálatakor csak az identitás befolyásoló hatását vizsgáltam; azonban 

ezeket sok egyéb szempont is befolyásolhatja.  

- A szituáció identitás-vállalásra gyakorolt hatását konkrét helyzetek 

megnevezése nélkül, általánosságban vizsgáltam. 

A kutatás lehetséges jövőbeli irányai: 

- Mivel a német vállalatok magyarországi megjelenéséhez kapcsolódóan, és az 

ingatlanvásárlások során a betelepülő német dolgozói, illetve tulajdonosi 

réteg száma egyre növekszik, érdemes lenne a kutatást rájuk is kiterjeszteni. 

- A városi németség vizsgálata is hasznos eredményeket hozhat, 

mindenképpen célszerű lenne vizsgálni a vidékiekkel való hasonlóságokat, 

eltéréseket. 

- Az egyes konkrét szituációk hatásának vizsgálata segíthet a hatékonyabb 

kommunikáció megvalósításában. 

- Az értékek közötti eltérések alaposabb vizsgálatához kvantitatív 

módszerekkel szükséges vizsgálni az értékek tartalmát is.  

- A vizsgálat kiterjesztett termékkörben és márka-specifikusan is elvégezhető. 
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- Az eredmények felhasználási lehetőségeit javítja, ha a vizsgált területek 

körét bővítjük reklámokhoz kapcsolódó attitűd-vizsgálattal és a 

médiahasználati szokások elemzésével. 

- Annak érdekében, hogy valóban a leginkább költséghatékony stratégiát 

tudjuk kiválasztani, érdemes lenne a többi nemzeti kisebbség körében is 

kutatásokat végezni, és az egyes kisebbségek közös motivációs tényezőit, 

jellemzőit megtalálni, majd ezeket alkalmazni a hozzájuk kapcsolódó 

marketingtevékenységben. 
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Mellékletek 

1. sz. Melléklet: A márkákhoz kapcsolódó attitűdök típusai és 

az egyes országok jellemzői (Baker és társai, 2003) 

1.1. Kulturális individulista 

1.1.1. Franciaország 

1.1.2. Egyesült Királyság 

1.1.3. Amerikai Egyesült Államok 

1.1.4. Új-Zéland 

1.1.5. Ausztria 

1.1.6. Spanyolország  

1.1.7. Ausztrália 

1.1.8. Finnország 

1.1.9. Dél-Afrika 

1.2. Globális individualista 

1.2.1. Svédország 

1.2.2. Hollandia 

1.2.3. Belgium 

1.2.4. Németország 

1.2.5. Olaszország 

1.2.6. Japan 

1.2.7. Oroszország 

1.3. Kulturálisan érzékeny 

1.3.1. Kína 

1.3.2. Mexikó 

1.3.3. India 

1.3.4. Thaiföld 

1.3.5. Malayzia 

1.3.6. Törökország 

1.3.7. Görögország 

1.3.8. Magyarország 

1.3.9. Fülöp-szigetek 

1.3.10. Indonézia 
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1.4. Globálisan érzékenyek 

1.4.1. Kenya 

1.4.2. Zimbabwe 

1.4.3. Ghána 

1.4.4. El Salvador 

1.4.5. Costa Rica 

1.4.6. Kolumbia 

1.4.7. Chile 

1.4.8. Brazília 

1.4.9. Korea 

1.4.10. Csehország 

1.4.11. Argentína 
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2. számú Melléklet: Mélyinterjú vázlata 

A mélyinterjú során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

- Milyennek ítéli meg a német kisebbség helyzetét ma Magyarországon? 

- Véleménye szerint mennyire jellemző az asszimilálódás? Milyen tényezőktől 

függ ennek mértéke? 

- Rendelkeznek-e önálló identitástudattal a német nemzetiségűek? Mennyire 

erős ez?  

- Mennyire fontos a nemzetiségi identitás és annak megőrzése, átörökítése? 

- Milyen módon törekednek az identitás megőrzésére, átadására? 

(iskolaválasztás, hagyományápolás, szervezett körülmények között vagy 

otthon) 

- Mit gondol, mennyire jellemző a németek körében a német nyelv 

használata? Befolyásolja-e ezt a lakóhely, az iskolázottság, vagy bármi más? 

- Véleménye szerint vannak kulturális eltérések a német és a magyar nemzet 

között? Ha igen: melyek ezek? (szokások, tárgyhasználat, étkezés, értékek) 

- Lát-e különbséget a németek és más nemzeti kisebbségek között? Ha igen, 

miben? 

- Van-e központi szereplő a hagyományőrzésben? Jellemző-e, hogy ez a 

központi szereplő más területeken is referenci-személy? 

- Milyen külföldi (németországi) rokoni, baráti kapcsolatok jellemzik a 

németséget? Milyen szerepet töltenek ezek be a kultúra és az identitás 

megőrzésében? 

- Véleménye szerint mi vár a jövőben a nemzeti kisebbségekre, elsősorban a 

németekre? (összeolvadás, teljes asszimiláció, távolodás)
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3. számú Melléklet: Német nemzetiségi kérdőív 

 

Tisztelt Válaszadó! 

 

Sasné Grósz Annamária vagyok, a veszprémi Pannon Egyetem oktatója és a győri 

Széchenyi Egyetem doktorandusz hallgatója.  

Kutatásom célja a német/sváb nemzeti kisebbség vásárlói magatartásának megismerése, 

és a befolyásoló tényezők feltárása. 

A kutatás az alábbi kérdések megválaszolását tűzte ki célul: 

- milyen egyéni jellemzőkkel rendelkeznek a magyarországi német/sváb 

nemzetiségi kisebbséghez tartozók? 

- milyen vásárlói magatartás jellemzi a magyarországi német/sváb nemzetiségi 

kisebbséghez tartozókat? 

 

Kérem, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse munkámat. A válaszadás önkéntes és név 

nélkül történik. Az adatok csak összesítve kerülnek értékelésre. 

A kérdések megválaszolásánál nincsenek jó vagy rossz válaszok, az Ön véleménye a 

fontos. 

Ha a kérdőívvel vagy a kutatással kapcsolatban bármilyen kérdése, javaslata merülne 

fel, szívesen állok rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

 

Sasné Grósz Annamária 

PhD-jelölt 

Pannon Egyetem 

Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 

E-mail: sasne@gtk.uni-pannon.hu 

 

Fáradozását, segítségét előre is köszönöm! 
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I. A válaszadó nemzetiségével kapcsolatos kérdések 
 

1. Kérem, rangsorolja az alábbiakat 1-9-ig attól függően, melyik jellemző 

mennyire fontos Önnek!  

(1- jelölje a legfontosabbat, 9 a legkevésbé fontosat.) 

 

a. Valahová tartozás érzése  … 

b. Meleg emberi kapcsolatok … 

c.  Önmegvalósítás   … 

d. Társadalmi elismerés  … 

e. Élvezetes élet   … 

f. Biztonság    … 

g. Önbecsülés   … 

h. Izgalom, élénkség  … 

i. Az elvégzett munka öröme … 

 

2. Hol mondaná meg, hogy Ön német/sváb? 

a. mindenütt megmondanám 

b. sehol nem mondanám meg 

c. nem titkolom el, de önmagamtól nem mondom el 

d. megfontolom, attól függ hol és kinek 

 

3. Jellemezze azt a német/sváb közösséget, amelyben Ön él! Minél 

közelebb teszi az X-et egy tulajdonság mellé, annál jellemzőbb rá az a 

tulajdonság! 

 

a. egyéni kezdeményezés   _   _   _   _   _   _   _   együttműködés 

 

b. romantikus érdeklődés megléte  _   _   _   _   _   _   _   hiánya  

 

c. felnőtt dominancia   _   _   _   _   _   _   _   gyerek dominancia 

 

d. férfiasság   _   _   _   _   _   _   _   nőiesség 

 

e. verseny   _   _   _   _   _   _   _   együttműködés 

 

f. fiatalok a vezető   _   _   _   _   _   _   _   idősebbek a vezetők  

 

g. fontos a tisztaság   _   _   _   _   _   _   _    nem fontos a tisztaság 

 

h. teljesítmény számít   _   _   _   _   _   _   _   státus számít 

 

i. tradíciók követése   _   _   _   _   _   _   _   újdonságok elfogadása 

 

j. kockázatvállalás   _   _   _   _   _   _   _   biztonságra törekvés 

 

k. problémamegoldás   _   _   _   _   _   _   _   fatalista szemlélet 

 

l. együttélés a természettel   _   _   _   _   _   _   _   a természet legyőzése 
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m. fizikailag aktív   _   _   _   _   _   _   _   fizikailag passzív 

 

n. az anyagi gazdagság pozitív   _   _   _   _   _   _   _   az anyagi gazdagság 

negatív 

 

o. kemény munka   _   _   _   _   _   _   _   pihenés 

 

p. elhalasztott jutalmazás   _   _   _   _   _   _   _   azonnali jutalom 

 

q. saját magam kényeztetése elfogadott   _   _   _   _   _   _   _   nem elfogadott 

 

r. humor   _   _   _   _   _   _   _   komolyság 

 

 

4. Kérem jelölje 1-4 fokozatú skálán, mennyire ért egyet az alábbi 

állításokkal! 

1: egyáltalán nem ért egyet 

2: nem ért egyet 

3: egyetért 

4: teljes mértékben egyetért 

 

a. Időt fordítok arra, hogy többet tudjak meg a német/sváb 

nemzetiségről, történelméről, tradícióiról, szokásairól. 

1  2   3   4 

 

b. Aktívan részt veszek olyan szervezetek munkájában, melyek tagjai 

többségében német/sváb nemzetiségűek. 

1  2   3   4 

 

c. Pontosan értem az etnikai hátteremet és azt, mit jelent az számomra. 

1  2   3   4 

 

d. Sokat gondolkodom azon, milyen hatással van az életemre az, hogy 

a német/sváb nemzetiség tagja vagyok. 

1  2   3   4 

 

e. Boldog vagyok, hogy a német/sváb nemzetiséghez tartozom. 

1  2   3   4 

 

f. Erősen kötődöm a német/sváb nemzetiséghez. 

1  2   3   4 

 

g. Pontosan értem, mit jelent számomra az, hogy tagja vagyok a 

német/sváb nemzetiségűek csoportjának. 

1  2   3   4 

 

h. Sokat beszélgetek más emberekkel a német/sváb nemzetiségűek 

csoportjáról, hogy minél többet megtudjak etnikai származásomról. 

1  2   3   4 
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i. Büszke vagyok a saját etnikai csoportomra. 

1  2   3   4 

 

j. A nemzetiségi csoport kulturális tevékenységében rész veszek 

(hagyományos ételek készítése, zenélés, hagyományok). 

1  2   3   4 

 

k. Erősen kötődöm a saját nemzetiségemhez. 

1  2   3   4 

 

l. Jó érzéssel tölt el a kulturális és nemzetiségi hátterem. 

1  2   3   4 

 

 

 

5. Kérem,  jelölje 1-5 fokozatú skálán, mennyire ért egyet az alábbi 

állításokkal! 

1: egyáltalán nem ért egyet 

2: nem ért egyet 

3: egyet is ért meg nem is  

4: egyet ért 

5: teljes mértékben egyetért 

 

a. Folyékonyan beszélem a magyar nyelvet 

1  2  3  4  5 

 

b. Folyékonyan beszélem a német/sváb nyelvet 

1  2  3  4  5 

 

c. Csak magyarul beszélek 

1  2  3  4  5 

 

d. Csak németül/svábul beszélek 

1  2  3  4  5 

 

e. Jobban szeretek német/sváb nyelven beszélni, mint magyarul 

1  2  3  4  5 

 

f. Otthon inkább nemzetiségi ételeket eszek 

1  2  3  4  5 

 

g. Étteremben inkább a nem-nemzetiségi ételeket választom 

1  2  3  4  5 

 

h. Jobban szeretek német/sváb nyelven olvasni 

1  2  3  4  5 

 

i. Jobban szeretek német/sváb nyelven írni 

1  2  3  4  5 
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j. Baráti körben német/sváb nyelven beszélgetünk 

1  2  3  4  5 

 

k. Családi körben német/sváb nyelven beszélünk 

1  2  3  4  5 

 

6. Milyen nemzetiségű az édesanyja? 

magyar  sváb  német 

 

7. Milyen nemzetiségű az édesapja? 

magyar  sváb  német 

 

8. Jellemzően milyen nemzetiségűek voltak azok a barátai, akikkel hatéves 

kora előtt barátkozott? 

magyar  sváb  német 

 

9. Jellemzően milyen nemzetiségűek voltak azok a barátai, akikkel 6-18 

éves kora között barátkozott? 

magyar  sváb  német 

 

10. Jellemzően milyen nemzetiségűekkel barátkozik jelenleg? 

magyar  sváb  német 

 

11. A legutóbbi népszámláláskor melyik nemzetiséghez tartozónak vallotta 

magát? 

magyar  sváb  német 

 

12. Milyen zenét kedvel inkább? 

magyar  sváb  német 

 

13. Milyen kapcsolata van Németországgal, az ott élő emberekkel? 

rokoni  baráti  semmilyen egyéb:…………….. 
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14. Kérem az alábbi táblázatban jelölje X-el, hogy a megadott kifejezésekről 

Önnek melyik népcsoport jut először eszébe! 

 

 Magyar Sváb Német 

Állam    

Cél    

Címer    

Életszínvonal    

Érdek    

Falu    

Föld    

Gyerek    

Győzelem    

Haza    

Házasság    

Himnusz    

Hős    

Humor    

Ipar    

Jelen    

Jövő    

Kenyér    

Kicsapongó élet    

Király    

Korona    

Lakodalom    

Lehetőség    

Művészet    

Oktatás    

Ország    

Parlament    

Pénz    

Sors    

Szivárvány    

Szórakozás    

Szorgalom    

Táj    

Takarékosság    

Tánc    

Törekvés    

Tudomány    

Vereség    

Zászló    

Zene    
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II. Vásárlási szokások 
1. Hol vásárol leggyakrabban élelmiszert? 

a. Helyi kisbolt 

b. Nagyobb alapterületű bolt/szupermarket 

c. Bevásárlóközpont/hipermarket 

d. Piac, utcai árus 

 

 

2. Milyen gyakran vásárol élelmiszert? 

a. Naponta 

b. Hetente 2-3 alkalommal 

c. Hetente egyszer 

d. Kéthetente egyszer 

e. Havonta 

 

 

3. A nap melyik részében szokta élelmiszervásárlását intézni? 

a. Reggel 

b. Délelőtt 

c. Délután 

d. Este vagy éjszaka 

 

 

4. Általában kivel intézi az élelmiszervásárlást? 

a. Egyedül 

b. Házas/élettárssal 

c. Gyermekével 

d. Baráttal 

e. Más személlyel 

 

 

5. Átlagosan mennyit költ az egyes élelmiszervásárlások alkalmával? 

a. Kevesebb, mint 500.- Ft 

b. 501-1500.- Ft 

c. 1501-3000.- Ft 

d. 3001-5000.- Ft 

e. 5000-10.000.- Ft 

f. több, mint 10.000.- Ft 

 

 

6. Hol vásárol leggyakrabban ruhaneműt, cipőt? 

a. Piac, utcai árus 

b. Nagyobb alapterületű bolt 

c. Bevásárlóközpont 

d. Hipermarket 

e. Szakbolt 

f. Kínai bolt 

g. Turkáló 

h. Nem vásárol 
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7. Milyen gyakran vásárol ruhaneműt, cipőt? 

a. Hetente több alkalommal 

b. Hetente  

c. Kéthetente 

d. Havonta  

e. Kéthavonta 

f. Ritkábban 

 

8. Általában kivel intézi a ruhanemű vásárlását? 

a. Egyedül 

b. Házas/élettárssal 

c. Gyermekével 

d. Baráttal 

e. Más személlyel 

 

9. Átlagosan mennyit költ az egyes ruhanemű-vásárlások alkalmával? 

a. Kevesebb, mint 5000.- Ft 

b. 5001-7500.- Ft 

c. 7501-10.000.-Ft 

d. 10.001-15.000.-Ft 

e. Több, mint 15.000.- Ft 

 

10. Hol vásárol leggyakrabban tartós fogyasztási cikkeket? 

(háztartási gépek, szórakoztató elektronikai készülékek, bútor, stb.) 

a. Szakbolt 

b. Bevásárlóközpont/hipermarket 

c. Nagyobb alapterületű bolt 

d. Piac, vásár, utcai árus 

e. Helyi kisbolt 

f. Nem vásárol 

 

11. Általában kivel intézi a tartós fogyasztási cikk vásárlását? 

a. Egyedül 

b. Házas/élettárssal 

c. Gyermekével 

d. Baráttal 

e. Más személlyel 

 

12. Átlagosan mennyit költ egy alkalommal tartós fogyasztási cikk vásárlása 

esetén? 

a. Kevesebb, mint 10.000 Ft 

b. 10.001-15.000.- Ft 

c. 15.001-25.000.- Ft 

d. 25.001-35.000.- Ft 

e. 35.001-50.000.- Ft 

f. Több, mint 50.000.- Ft 
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13.  Kérem jelölje be, mennyire érzi igaznak önmagára az alábbi állításokat! 

(1= egyáltalán nem igaz; 6= teljes mértékben igaz) 

 

a. Amikor vásárolok valamit, általában azokat a márkákat veszem 

meg, amelyekről úgy gondolom, hogy másoknak is tetszenének. 

1               2  3  4  5  6 

 

b. Gyakran konzultálok másokkal, hogy segítsenek kiválasztani a 

lehető legjobb alternatívát a sokféle termék közül. 

1              2  3  4  5  6 

 

c. Ha olyan akarok lenni, mint valaki más, akkor gyakran 

megpróbálom ugyanazokat a márkákat megvásárolni, mint amiket ők 

vásárolnak. 

1              2  3  4  5  6 

 

d. Fontos, hogy másoknak is tetszenek azok a termékek és márkák, 

amiket megvásárolok. 

1      2  3  4  5  6 

 

e. Hogy biztos legyek benn, hogy a megfelelő terméket vagy márkát 

veszem meg, gyakran megfigyelem, mit vásárolnak és használnak mások. 

1       2  3  4  5  6 

 

f. Ha egy termékkel kapcsolatban kevés a tapasztalatom, gyakran 

megkérdezek másokat az adott termékről. 

1       2  3  4  5  6 

 

g. Ritkán vásárolok meg a legutolsó divat szerinti dolgokat, amíg 

biztos nem vagyok benne, hogy a családomnak is tetszenének. 

1       2  3  4  5  6 

 

h. Gyakran gyűjtök információt egy-egy termékről a barátaimtól, 

mielőtt vásárolok. 

1      2  3  4  5  6 

 

i. Szeretem tudni, melyek azok a termékek és márkák, amelyek jó 

benyomást gyakorolnak másokra. 

1     2  3  4  5  6 

 

j. Gyakran azonosulok más emberekkel úgy, hogy megvásárolom 

ugyanazokat a termékeket és márkákat, amelyeket ők vásárolnak. 

1     2  3  4  5  6 

 

k. Ha más emberek is látják, hogy egy bizonyos terméket használok, 

gyakran azt a márkát vásárolom meg, amelyet elvárnak tőlem, hogy 

megvegyem. 

1     2  3  4  5  6 
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l. Ha ugyanazokat a termékeket és márkákat vásárolom meg, 

amelyeket mások vásárolnak, úgy érzem, én is közéjük tartozom. 

1      2  3  4  5  6 

 

 

14.  Kérem jelölje, mennyire ért egyet az alábbi állításokkal! 

(1= egyáltalán nem ért egyet; 5= teljes mértékben egyetért) 

 

a. Ha két márka azonos árban van, inkább a német terméket veszem 

meg.  

1  2  3  4  5 

 

b. Mindenképpen törekszek arra, hogy német terméket vegyek. 

1  2  3  4  5 

 

c. A német márkákban jobban megbízom, mint amik a világ többi 

részén készültek. 

1  2  3  4  5 

 

d. Egy márka csomagolásán meglátszik, hol készült. 

1  2  3  4  5 

 

e. Nincs összefüggés a minőség, és a között, hol gyártottak valamit. 

1  2  3  4  5 

 

f. Akkor is a német márkát vásárolom, ha az rosszabb minőségűnek 

tűnik. 

1  2  3  4  5 

 

g. A német márkák mögött több a tapasztalat. 

1  2  3  4  5 

 

h. Ha vásárolok, egyáltalán nem veszem figyelembe, hol készült a 

termék. 

1  2  3  4  5 

 

 

 

15.  Kérem, jelölje be, az alábbiak közül melyeket tartja német márkának! 

 

a. Theodora Quelle 

b. K&H Bank 

c. Dreher 

d. Dove 

e. Vodafone 

f. Opel 

g. Ambi Pur 

h. ÖMV 

i. SAP 

j. Adidas 
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k. TUI 

l. Nescafé 

m. Mercedes 

n. Carlsberg 

o. C&A 

p. Henkel 

q. Unilever 

r. Siemens 

s. Aldi 
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III. Médiafogyasztás, kultúrafogyasztás, szabadidő-eltöltés 

 

1. Ön milyen gyakran néz televíziót? 

 

a. Naponta többször 

b. Naponta 

c. Hetente többször 

d. Hetente egy alkalommal 

e. Ennél ritkábban 

 

2. Kérem nevezze meg azokat a televízió-csatornákat, amelyeket Ön a 

leggyakrabban néz! 

 

a. ......................................................................... 

b. ......................................................................... 

c. ......................................................................... 

 

3. Szokott Ön a televízióban német/sváb nemzetiségűeknek szóló műsort 

nézni? 

 

a. Szinte minden alkalommal megnézem 

b. Többnyire megnézem 

c. Többnyire nem nézem meg 

d. Szinte sohasem nézem meg 

e. Nem 

 

4. Ön milyen gyakran hallgat rádiót? 

 

a. Naponta többször 

b. Naponta 

c. Hetente többször 

d. Hetente egy alkalommal 

e. Ennél ritkábban 

 

5. Kérem nevezze meg azokat a rádióadókat, amelyeket Ön a 

leggyakrabban hallgat! 

 

a. ......................................................................... 

b. ......................................................................... 

c. ......................................................................... 

 

6. Szokott Ön a rádióban német/sváb nemzetiségűeknek szóló műsort 

hallgatni? 

 

a. Szinte minden alkalommal meghallgatom 

b. Többnyire meghallgatom 

c. Többnyire nem hallgatom meg 

d. Szinte sohasem hallgatom meg 

e. Nem 
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7. Ön milyen gyakran olvas:  

a. Napilapot 

i. Naponta  

ii. Hetente többször 

iii. Hetente 

iv. Ritkábban 

b. Magazint 

 

i. Naponta 

ii. Hetente többször 

iii. Hetente 

iv. Ritkábban 

c. Ingyenes reklámújságot 

i. Naponta 

ii. Hetente többször 

iii. Hetente 

iv. Ritkábban 

 

8. Kérem nevezze meg az Ön által leggyakrabban olvasott napilapokat, 

magazinokat! 

a. ......................................................................... 

b. ......................................................................... 

c. ......................................................................... 

d. ......................................................................... 

e. ......................................................................... 

 

 

9. Milyen gyakran olvas: 

 

 Naponta Hetente  

többször 

Havonta  

többször 

Havonta 

 

Ritkábban 

A munkájához kapcsolódó 

szakkönyveket 

     

Szórakoztató irodalmat      

Történelmi műveket, 

életrajzokat 

     

Ismeretterjesztő könyveket      

Művészeti könyveket      

Hobbijával kapcsolatos 

könyveket 

     

Egyéb témájú könyvek, 

éspedig:………. 
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10. Milyen gyakran szokott Ön az alábbi helyekre járni: 

 

 Hetente Havonta 

1-2 alkalommal 

Negyedévente 

1-2 alkalommal 

Ritkábban 

Mozi     

Színház     

Opera/operett     

Fesztiválok     

Nemzetiségi 

rendezvények 

    

 

11. Kérem sorolja fel, az elmúlt egy év során milyen nemzetiségi 

rendezvényeken vett részt! 

a. …………………………………………………. 

b. …………………………………………………. 

c. …………………………………………………. 

d. …………………………………………………. 

e. …………………………………………………. 

 

12. Milyen gyakran szokott Ön szabadidejében: 

 

 Naponta Hetente  

többször 

Havonta  

többször 

Havonta 

 

Ritkábban 

Zenét hallgatni      

Kirándulni      

Vásárolni menni      

Lakást szépíteni      

Semmit sem tenni      

Sportolni      

Szobanövényeket, 

hobbiállatokat ápolni 

     

Házimunkát végezni      

Másokon segíteni      

Sétálni, kirakatokat nézegetni      

Könyvet olvasni      

Vendégségbe menni      

Vendégeket fogadni      

Boltban nézelődni      

Beszélgetni a szomszéddal      

Zenélni      

A családdal együtt lenni      
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IV. Demográfiai jellemzők 

1. Életkor 

a. 15-25 év 

b. 26-35 év 

c. 36-50 év 

d. 51-65 év 

e. 65 év feletti 

2. Iskolai végzettség 

a. kevesebb, mint 8 általános 

b. befejezett 8 általános 

c. szakmunkásképző, szakiskola 

d. érettségi 

e. felsőfokú végzettség 

 

3. Az Ön neme: 

a. férfi 

b. nő 

4. Háztartás mérete 

a. Egyszemélyes háztartás 

b. Kétszemélyes háztartás 

c. 3 személyes háztartás 

d. 4 személyes háztartás 

e. 5 személyes háztartás 

f. 6 vagy több személyes háztartás 

 

5. Háztartás havi nettó jövedelme 

a. Maximum 75.000 Ft/hó 

b. 75.001-100.000 Ft/hó 

c. 100.001- 125.000 Ft/hó 

d. 125.001 – 150.000 Ft/hó 

e. 150.001- 175.000 Ft/hó 

f. 175.001-200.000 Ft/hó 

g. 200.000 Ft/hó felett 

 

6. A válaszadó családi állapota 

a. Házastárssal/élettárssal él 

b. Nőtlen/hajadon 

c. Elvált/külön él 

d. Özvegy 

e. Nem nyilatkozik 

 

 

 

Köszönöm a segítségét! 
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4. számú Melléklet: Magyar kérdőív 

 

Tisztelt Válaszadó! 

 

Sasné Grósz Annamária vagyok, a veszprémi Pannon Egyetem oktatója és a győri 

Széchenyi Egyetem doktorandusz hallgatója.  

Kutatásom célja a német/sváb nemzeti kisebbség vásárlói magatartásának megismerése, 

a befolyásoló tényezők és a magyar nemzetiségű fogyasztóktól való eltérések feltárása. 

A kutatás az alábbi kérdések megválaszolását tűzte ki célul: 

- milyen egyéni jellemzőkkel rendelkeznek a magyarországi német/sváb 

nemzetiségi kisebbséghez tartozók? 

- milyen vásárlói magatartás jellemzi a magyarországi német/sváb nemzetiségi 

kisebbséghez tartozókat? 

 

Ön a magyar referencia-csoport tagjaként került kiválasztásra. 

Kérem, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse munkámat, fáradozását egy kis ajándékkal 

fogom megköszönni (lásd a kérdőív végén). A válaszadás önkéntes és név nélkül 

történik. Az adatok csak összesítve kerülnek értékelésre. 

A kérdések megválaszolásánál nincsenek jó vagy rossz válaszok, az Ön véleménye a 

fontos. 

 

Ha a kérdőívvel vagy a kutatással kapcsolatban bármilyen kérdése, javaslata merülne 

fel, szívesen állok rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

 

Sasné Grósz Annamária 

PhD-jelölt 

Pannon Egyetem 

Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 

E-mail: sasne@gtk.uni-pannon.hu 

 

 

Válaszát a kérdőív kézhezvételétől számított 1 héten belül várom! 

 

Fáradozását, segítségét előre is köszönöm! 
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I. A válaszadó egyéni jellemzőivel kapcsolatos kérdések 
1. Kérem, rangsorolja az alábbiakat 1-9-ig attól függően, melyik 

jellemző mennyire fontos Önnek! (1- jelölje a legfontosabbat, 9 a 

legkevésbé fontosat.) 

a. Valahová tartozás érzése  … 

b. Meleg emberi kapcsolatok … 

c.  Önmegvalósítás   … 

d. Társadalmi elismerés  … 

e. Élvezetes élet   … 

f. Biztonság    … 

g. Önbecsülés   … 

h. Izgalom, élénkség  … 

i. Az elvégzett munka öröme … 

 

2. Jellemezze azt a közösséget, amelyben Ön él! Minél közelebb teszi 

az X-et egy tulajdonság mellé, annál jellemzőbb rá az a tulajdonság! 

a. egyéni kezdeményezés   _   _   _   _   _   _   _   együttműködés 

 

b. romantikus érdeklődés megléte  _   _   _   _   _   _   _   hiánya  

 

c. felnőtt dominancia   _   _   _   _   _   _   _   gyerek dominancia 

 

d. férfiasság   _   _   _   _   _   _   _   nőiesség 

 

e. verseny   _   _   _   _   _   _   _   együttműködés 

 

f. fiatalok a vezető   _   _   _   _   _   _   _   idősebbek a vezetők  

 

g. fontos a tisztaság   _   _   _   _   _   _   _    nem fontos a tisztaság 

 

h. teljesítmény számít   _   _   _   _   _   _   _   státus számít 

 

i. tradíciók követése   _   _   _   _   _   _   _   újdonságok elfogadása 

 

j. kockázatvállalás   _   _   _   _   _   _   _   biztonságra törekvés 

 

k. problémamegoldás   _   _   _   _   _   _   _   fatalista szemlélet 

 

l. együttélés a természettel   _   _   _   _   _   _   _   a természet legyőzése 

 

m. fizikailag aktív   _   _   _   _   _   _   _   fizikailag passzív 

 

n. az anyagi gazdagság pozitív   _   _   _   _   _   _   _   az anyagi gazdagság 

negatív 

 

o. kemény munka   _   _   _   _   _   _   _   pihenés 

 

p. elhalasztott jutalmazás   _   _   _   _   _   _   _   azonnali jutalom 

 

q. saját magam kényeztetése elfogadott   _   _   _   _   _   _   _   nem elfogadott 
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r. humor   _   _   _   _   _   _   _   komolyság 

3. Kérem jelölje 1-4 fokozatú skálán, mennyire ért egyet az alábbi 

állításokkal! 

1: egyáltalán nem ért egyet 2: nem ért egyet 

3: egyetért    4: teljes mértékben egyetért 

a. Időt fordítok arra, hogy többet tudjak meg a magyar nemzet 

történelméről, tradícióiról, szokásairól. 

1  2   3   4 

 

b. Aktívan részt veszek olyan szervezetek munkájában, melyek tagjai 

többségében magyar nemzetiségűek. 

1  2   3   4 

 

c. Pontosan értem az etnikai hátteremet és azt, mit jelent az számomra. 

1  2   3   4 

 

d. Sokat gondolkodom azon, milyen hatással van az életemre az, hogy 

a magyar nemzet tagja vagyok. 

1  2   3   4 

 

e. Boldog vagyok, hogy a magyar nemzethez tartozom. 

1  2   3   4 

 

f. Erősen kötődöm a magyar nemzethez. 

1  2   3   4 

 

g. Pontosan értem, mit jelent számomra az, hogy magyar vagyok. 

1  2   3   4 

 

h. Sokat beszélgetek más emberekkel a magyar nemzetről, hogy minél 

többet megtudjak etnikai származásomról. 

1  2   3   4 

 

i. Büszke vagyok a saját etnikai csoportomra. 

1  2   3   4 

 

j. A nemzetiségi csoport kulturális tevékenységében rész veszek 

(hagyományos ételek készítése, zenélés, hagyományok). 

1  2   3   4 

 

k. Erősen kötődöm a saját nemzetiségemhez. 

1  2   3   4 

 

l. Jó érzéssel tölt el a kulturális és nemzetiségi hátterem. 

1  2   3   4 
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4. Kérem az alábbi táblázatban jelölje X-el, hogy a megadott 

kifejezésekről Önnek melyik népcsoport jut először eszébe! 

 

 Magyar Német 

Állam   

Cél   

Címer   

Életszínvonal   

Érdek   

Falu   

Föld   

Gyerek   

Győzelem   

Haza   

Házasság   

Himnusz   

Hős   

Humor   

Ipar   

Jelen   

Jövő   

Kenyér   

Kicsapongó élet   

Király   

Korona   

Lakodalom   

Lehetőség   

Művészet   

Oktatás   

Ország   

Parlament   

Pénz   

Sors   

Szivárvány   

Szórakozás   

Szorgalom   

Táj   

Takarékosság   

Tánc   

Törekvés   

Tudomány   

Vereség   

Zászló   

Zene   
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II. Vásárlási szokások 
1. Hol vásárol leggyakrabban élelmiszert? 

a. Helyi kisbolt 

b. Nagyobb alapterületű bolt/szupermarket 

c. Bevásárlóközpont/hipermarket 

d. Piac, utcai árus 

 

 

2. Milyen gyakran vásárol élelmiszert? 

a. Naponta 

b. Hetente 2-3 alkalommal 

c. Hetente egyszer 

d. Kéthetente egyszer 

e. Havonta 

 

 

3. A nap melyik részében szokta élelmiszervásárlását intézni? 

a. Reggel 

b. Délelőtt 

c. Délután 

d. Este vagy éjszaka 

 

 

4. Általában kivel intézi az élelmiszervásárlást? 

a. Egyedül 

b. Házas/élettárssal 

c. Gyermekével 

d. Baráttal 

e. Más személlyel 

 

 

5. Átlagosan mennyit költ az egyes élelmiszervásárlások alkalmával? 

a. Kevesebb, mint 500.- Ft 

b. 501-1500.- Ft 

c. 1501-3000.- Ft 

d. 3001-5000.- Ft 

e. 5000-10.000.- Ft 

f. több, mint 10.000.- Ft 

 

 

6. Hol vásárol leggyakrabban ruhaneműt, cipőt? 

a. Piac, utcai árus 

b. Nagyobb alapterületű bolt 

c. Bevásárlóközpont 

d. Hipermarket 

e. Szakbolt 

f. Kínai bolt 

g. Turkáló 

h. Nem vásárol 
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7. Milyen gyakran vásárol ruhaneműt, cipőt? 

a. Hetente több alkalommal 

b. Hetente  

c. Kéthetente 

d. Havonta  

e. Kéthavonta 

f. Ritkábban 

 

8. Általában kivel intézi a ruhanemű vásárlását? 

a. Egyedül 

b. Házas/élettárssal 

c. Gyermekével 

d. Baráttal 

e. Más személlyel 

 

9. Átlagosan mennyit költ az egyes ruhanemű-vásárlások alkalmával? 

a. Kevesebb, mint 5000.- Ft 

b. 5001-7500.- Ft 

c. 7501-10.000.-Ft 

d. 10.001-15.000.-Ft 

e. Több, mint 15.000.- Ft 

 

10. Hol vásárol leggyakrabban tartós fogyasztási cikkeket? 

(háztartási gépek, szórakoztató elektronikai készülékek, bútor, stb.) 

a. Szakbolt 

b. Bevásárlóközpont/hipermarket 

c. Nagyobb alapterületű bolt 

d. Piac, vásár, utcai árus 

e. Helyi kisbolt 

f. Nem vásárol 

 

11. Általában kivel intézi a tartós fogyasztási cikk vásárlását? 

a. Egyedül 

b. Házas/élettárssal 

c. Gyermekével 

d. Baráttal 

e. Más személlyel 

 

12. Átlagosan mennyit költ egy alkalommal tartós fogyasztási cikk 

vásárlása esetén? 

a. Kevesebb, mint 10.000 Ft 

b. 10.001-15.000.- Ft 

c. 15.001-25.000.- Ft 

d. 25.001-35.000.- Ft 

e. 35.001-50.000.- Ft 

f. Több, mint 50.000.- Ft 
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13.  Kérem jelölje be, mennyire érzi igaznak önmagára az alábbi 

állításokat! 

(1= egyáltalán nem igaz; 6= teljes mértékben igaz) 

 

a. Amikor vásárolok valamit, általában azokat a márkákat veszem 

meg, amelyekről úgy gondolom, hogy másoknak is tetszenének. 

1        2  3  4  5  6 

 

b. Gyakran konzultálok másokkal, hogy segítsenek kiválasztani a 

lehető legjobb alternatívát a sokféle termék közül. 

1        2  3  4  5  6 

 

c. Ha olyan akarok lenni, mint valaki más, akkor gyakran 

megpróbálom ugyanazokat a márkákat megvásárolni, mint amiket ők 

vásárolnak. 

1        2  3  4  5  6 

 

d. Fontos, hogy másoknak is tetszenek azok a termékek és márkák, 

amiket megvásárolok. 

1        2  3  4  5  6 

 

e. Hogy biztos legyek benn, hogy a megfelelő terméket vagy márkát 

veszem meg, gyakran megfigyelem, mit vásárolnak és használnak mások. 

1         2  3  4  5  6 

 

f. Ha egy termékkel kapcsolatban kevés a tapasztalatom, gyakran 

megkérdezek másokat az adott termékről. 

1        2  3  4  5  6 

 

g. Ritkán vásárolok meg a legutolsó divat szerinti dolgokat, amíg 

biztos nem vagyok benne, hogy a családomnak is tetszenének. 

1        2  3  4  5  6 

 

h. Gyakran gyűjtök információt egy-egy termékről a barátaimtól, 

mielőtt vásárolok. 

1        2  3  4  5  6 

 

i. Szeretem tudni, melyek azok a termékek és márkák, amelyek jó 

benyomást gyakorolnak másokra. 

1        2  3  4  5  6 

 

j. Gyakran azonosulok más emberekkel úgy, hogy megvásárolom 

ugyanazokat a termékeket és márkákat, amelyeket ők vásárolnak. 

1        2  3  4  5  6 

 

k. Ha más emberek is látják, hogy egy bizonyos terméket használok, 

gyakran azt a márkát vásárolom meg, amelyet elvárnak tőlem, hogy 

megvegyem. 

1        2  3  4  5  6 
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l. Ha ugyanazokat a termékeket és márkákat vásárolom meg, 

amelyeket mások vásárolnak, úgy érzem, én is közéjük tartozom. 

1        2  3  4  5  6 

 

14.   Kérem jelölje, mennyire ért egyet az alábbi állításokkal! 

(1= egyáltalán nem ért egyet; 5= teljes mértékben egyetért) 

 

a. Ha két márka azonos árban van, inkább a magyar terméket 

veszem meg.  

1  2  3  4  5 

 

b. Mindenképpen törekszek arra, hogy magyar terméket vegyek. 

1  2  3  4  5 

 

c. A magyar márkákban jobban megbízom, mint amik a világ többi 

részén készültek. 

1  2  3  4  5 

 

d. Egy márka csomagolásán meglátszik, hol készült. 

1  2  3  4  5 

 

e. Nincs összefüggés a minőség, és a között, hol gyártottak valamit. 

1  2  3  4  5 

 

f. Akkor is a magyar márkát vásárolom, ha az rosszabb 

minőségűnek tűnik. 

1  2  3  4  5 

 

g. A magyar márkák mögött több a tapasztalat. 

1  2  3  4  5 

 

h. Ha vásárolok, egyáltalán nem veszem figyelembe, hol készült a 

termék. 

1  2  3  4  5 

 

15.  Kérem, jelölje be, az alábbiak közül melyeket tartja magyar 

márkának! 

a. Tokaji 

b. K&H Bank 

c. Ambi Pur 

d. Tibi csoki 

e. Soproni (sör) 

f. Kékkúti Ásványvíz 

g. Baba 

h. Opel 

i. Pilóta keksz 

j. Túró Rudi 

k. Sport szelet 

l. Boci csoki 
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m. Tisza 

n. Pécsi kesztyű 

o. Globus 

p. Trappista sajt 

q. Hortobágy Krémdesszert 

r. MOL 

s. Theodora Quelle 

t. Suzuki 

u. Pannon 

v. Dreher (sör) 

w. OTP Bank 

x. Dove 
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III. Médiafogyasztás, kultúrafogyasztás, szabadidő-eltöltés 

 

1. Ön milyen gyakran néz televíziót? 

 

a. Naponta többször 

b. Naponta 

c. Hetente többször 

d. Hetente egy alkalommal 

e. Ennél ritkábban 

 

2. Kérem nevezze meg azokat a televízió-csatornákat, amelyeket Ön a 

leggyakrabban néz! 

 

a. ......................................................................... 

b. ......................................................................... 

c. ......................................................................... 

 

3. Ön milyen gyakran hallgat rádiót? 

 

a. Naponta többször 

b. Naponta 

c. Hetente többször 

d. Hetente egy alkalommal 

e. Ennél ritkábban 

 

4. Kérem nevezze meg azokat a rádióadókat, amelyeket Ön a 

leggyakrabban hallgat! 

 

a. ......................................................................... 

b. ......................................................................... 

c. ......................................................................... 

 

5. Ön milyen gyakran olvas:  

a. Napilapot 

i. Naponta  

ii. Hetente többször 

iii. Hetente 

iv. Ritkábban 

b. Magazint 

 

v. Naponta 

vi. Hetente többször 

vii. Hetente 

viii. Ritkábban 

c. Ingyenes reklámújságot 

i. Naponta 

ii. Hetente többször 

iii. Hetente 

iv. Ritkábban 
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6. Kérem nevezze meg az Ön által leggyakrabban olvasott napilapokat, 

magazinokat! 

a. ......................................................................... 

b. ......................................................................... 

c. ......................................................................... 

d. ......................................................................... 

e. ......................................................................... 

 

 

7. Milyen gyakran olvas: 

 

 

 Naponta Hetente  

többször 

Havonta  

többször 

Havonta 

 

Ritkábban 

A munkájához kapcsolódó 

szakkönyveket 

     

Szórakoztató irodalmat      

Történelmi műveket, 

életrajzokat 

     

Ismeretterjesztő könyveket      

Művészeti könyveket      

Hobbijával kapcsolatos 

könyveket 

     

Egyéb témájú könyvek, 

éspedig:………. 

     

 

 

 

8. Milyen gyakran szokott Ön az alábbi helyekre járni: 

 

 

 

 Hetente Havonta 

1-2 alkalommal 

Negyedévente 

1-2 alkalommal 

Ritkábban 

Mozi     

Színház     

Opera/operett     

Fesztiválok     

Nemzetiségi 

rendezvények 
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9. Milyen gyakran szokott Ön szabadidejében: 

 

 

 Naponta Hetente  

többször 

Havonta  

többször 

Havonta 

 

Ritkábban 

Zenét hallgatni      

Kirándulni      

Vásárolni menni      

Lakást szépíteni      

Semmit sem tenni      

Sportolni      

Szobanövényeket, 

hobbiállatokat ápolni 

     

Házimunkát végezni      

Másokon segíteni      

Sétálni, kirakatokat nézegetni      

Könyvet olvasni      

Vendégségbe menni      

Vendégeket fogadni      

Boltban nézelődni      

Beszélgetni a szomszéddal      

Zenélni      

A családdal együtt lenni      
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IV. Demográfiai jellemzők 

1. Életkor 

a. 15-25 év 

b. 26-35 év 

c. 36-50 év 

d. 51-65 év 

e. 65 év feletti 

2. Iskolai végzettség 

a. kevesebb, mint 8 általános 

b. befejezett 8 általános 

c. szakmunkásképző, szakiskola 

d. érettségi 

e. felsőfokú végzettség 

 

3. Az Ön neme:  

a. férfi 

b. nő 

4. Háztartás mérete 

a. Egyszemélyes háztartás 

b. Kétszemélyes háztartás 

c. 3 személyes háztartás 

d. 4 személyes háztartás 

e. 5 személyes háztartás 

f. 6 vagy több személyes háztartás 

 

5. Háztartás havi nettó jövedelme 

a. Maximum 75.000 Ft/hó 

b. 75.001-100.000 Ft/hó 

c. 100.001- 125.000 Ft/hó 

d. 125.001 – 150.000 Ft/hó 

e. 150.001- 175.000 Ft/hó 

f. 175.001-200.000 Ft/hó 

g. 200.000 Ft/hó felett 

 

6. A válaszadó családi állapota 

a. Házastárssal/élettárssal él 

b. Nőtlen/hajadon 

c. Elvált/külön él 

d. Özvegy 

e. Nem nyilatkozik 

 

 

 

Köszönöm a segítségét! 

 


