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„A civilizáció hajnala óta az emberek sóvárogtak megérteni világunk alapvető 

törvényeit. Van valami nagyon különleges az univerzumunk határaival kapcsolatban. És 

mi lehetne különlegesebb, mint hogy nincsenek határai? Ezért nem lehet határa az emberi 

igyekezetnek sem. Mind különbözőek vagyunk. Bármily rossznak tűnjék is az élet, mindig 

lehet egy célunk, amit sikerre vihetünk. Amíg élet van, remény is van.” 

/A mindenség elmélete, 2014 – Stephen W. Hawking/ 

 

„Ha a művész nem alkot új víziót munkálkodás során, akkor csupán gépiesen 

cselekszik, és mindig ugyanazt a régi modellt ismételgeti, ami kitörölhetetlen tervrajzként 

ivódott az elméjébe.” 

/Art as Experinece *Művészet, mint tapasztalat+, 1934 – Jhon Dewey/ 

 

„Széchenyi István sokszor emlegette az ideák zavarát, mely a nemzetet helyes 

útjainak felismerésében akadályozza. Nagy ritkaság volt az utolsó század folyamán, ha a 

nemzet egységesen fogott fel valamely, sorsára jelentőséggel bíró ideát, annak egész 

tartalmi körét logikusan átgondolta és megvalósításának realitásaival tisztába tudott 

jönni. Logika és realitás ma is gyakorta hiányzik koncepcióinkból, minek folytán ezek nem 

is gyakorolnak elég hatást a nemzeti testben, sokak értetlenül mennek el mellettük és 

gyökeres hazai koncepciók helyett csatlakoznak olyanokhoz, melyek véletlenül, kívülről 

érkeznek hozzánk. Ez a sajnálatos helyzet kezd kifejlődni nemzeti életünkre legfontosabb 

fogalmaink: nemzet, nép, állam megítélésénél is…” 

/Népiség, nemzet és állam, 1934 – Szekfű Gyula/ 
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1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A globalizáció egy olyan megatrend, amely életünk szinte minden területére hatást 

gyakorol. A globalizáció kapcsolódva Hamilton és Webster (2012) megfogalmazásához az 

országok integrációját jelenti azáltal, hogy kapcsolódási és kommunikációs felületeket 

teremt és biztosít a világ nemzetei között. Összegezve úgy fogalmazható meg, a 

globalizáció az a folyamat, amelynek során azokat a határokat/ különbözőségeket/ 

korlátokat – legyenek azok politikai, gazdasági, kulturális eredetűek – bontjuk le, melyek a 

világot különböző régiókra osztják. Valójában tehát a globalizáció számos új lehetőséget 

teremt a vállalatok számára (új piacok, olcsóbb munkaerő, könnyebb beszállító választás, 

alacsonyabb alapanyag és logisztikai költségek/ árak), ugyanakkor a határok eltűnésével/ 

lebontásával teljesen új, sokkal élesebb versenykörnyezetet tapasztalhatnak meg. 

Ebben a globalizálódó világban egy régi latin mondás mutatja ugyanakkor, hogy: 

„Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua.” – azaz „Senki sem azért szereti a 

hazáját, mert nagy, hanem mert az övé”. (Seneca: Erkölcsi levelek) Vagy, ahogy talán 

többen ismerik: „Right or wrong, my country”. Eötvös József a magyar reformkori 

centralisták egyik nagy alakját felidézve tehetjük fel a kérdést: Merre előre? Van-e 

létjogosultsága a patrióta, nacionalista gazdasági szemléletmódnak egy multilaterális 

intézmények irányította (azok meghatározottságában működő) kozmopolita, 

globalizálódó világban? Lehet-e ezekből a motívumokból előnyöket kovácsolni egy ország 

gazdasága vagy éppen egy vállalat számára? 

A felvetett kérdésekből is látható, érezhető hogy a válaszokként megfogalmazott 

gondolatok meglehetősen szubjektívek lehetnek csak. Mindezen gondolatok 

elfogadhatósága az egyének képzettségétől, értékítéletétől, látásmódjától és számos 

szocio-demográfiai tulajdonságuktól függenek. Így tehát a szociológia, 

gazdaságszociológia és más társadalomtudományi irányzatok által felvetett kérdések és a 

megfogalmazott válaszok bevezetőjét kell, hogy képezzék egy fogyasztói 

etnocentrizmussal, országeredet-hatással és annak a vállalati imázsra és 

marketingstratégiára gyakorolt hatásával foglalkozó dolgozatnak. 
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Annál is inkább, mert a fogyasztói etnocentrizmust kutató tudósok, magának az 

etnocentrizmusnak az általános konstrukcióját egy szociológustól, Sumnertől (1906) 

vették át (Balabanis, Diamantopoulos, Dentiste Mueller & Melewar, 2001). Az 

etnocentrizmus fogalma eredetileg tisztán szociológiai kategória volt, napjainkban 

azonban egyre többen értenek abban egyet, hogy mára a szociálpszichológia, 

gazdaságszociológia témaköréhez sorolandó (Malota, 2003a). 

De még szemléletesebben jelzi a felvetett kérdések fontosságát, ha azokat a 

gondolatokat idézzük fel, amelyeket az egykori amerikai elnöknek, Abraham Lincolnnak 

tulajdonítanak: „Én nem tudok túl sokat a vámokról. Csak annyit tudok, hogy ha Angliától 

veszek egy kabátot, akkor enyém lesz a kabát és az angoloké lesz a pénz. De ha amerikai 

kabátot veszek, akkor is enyém lesz a kabát, de a pénz Amerikában marad.” (Samuelson - 

Nordhaus, 2005, 676-677) 

Ez az érvelés azonban nem a modernkori közgazdaságtani gondolkodás sajátja, 

sokkal inkább a XVII.-XVIII. századi merkantilista gondolkodók felfogását tükrözi. Azonban 

a célok és az eszközök ezen érvrendszerben felcserélődni látszanak, ugyanis a pénz 

(arany) felhalmozása kevéssé emeli az ország lakosainak az életszínvonalát. A pénz 

ugyanis önmagában nem tekinthető értéknek, csak abban nyilvánul meg értéke, amit 

vásárolni lehet érte másik országoktól. (Samuelson - Nordhaus, 2005) 

Mégis napjainkban egyre divatosabb felfogásként jelenik meg a globális pénzügyi 

válság hatására, a protekcionista felfogású gazdaságpolitika. Érdekes lehet ezért vizsgálni 

a közgazdaságtan, a marketing szempontjából, azokat a motívumokat, melyek a „hazai”-t 

támogató akciókat felkarolják, egyáltalán életben tartják, a fogyasztók, a lakosság 

részéről. 

Mindezek mellett a fogyasztók értékítéletének és választásának elemzése és 

vizsgálata a témakör megértéséhez meglátásom szerint nem elegendő. Szükséges a 

vállalati marketingstratégia vizsgálata is, hiszen az etnocentrikus tendenciák nemcsak a 

fogyasztók oldaláról jelenhetnek meg, hanem a vállalati imázs elemeként is felszínre 

kerülhetnek, ezáltal is reagálva a társadalomban jelenlévő patrióta, nacionalista, 

etnocentrikus érzelmekre. 
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Így az etnocentrikus tendenciák értelmezésének, hatásainak vizsgálati körét 

kitágítva, a kérdéseinket nemcsak a makroökonómia és az egyének, szubjektumok, 

háztartások oldaláról tehetjük fel, hanem mikroökonómiai kérdéseket, a vállalati 

marketingtevékenységhez kapcsolódó kérdéseket is meg kell fogalmaznunk. 

Miért lehet olyan sikeres a Szentkirályi ásványvíz, egy olyan világban, amelyben 

nem a nemzeti szimbólumok, hanem sokkal inkább a globális trendek dominálnak? Miért 

jelenik meg egy olyan globális márka, mint a McDonald’s plakátjain, hogy csak hazai (!) 

termelőktől szerzik be a burgonyát (Erre példát nemcsak Magyarországon, hanem 

Ausztriában is tapasztaltam)? 

A felvetett kérdések megválaszolásához mindenekelőtt el kell különítenünk két 

dolgot annak érdekében, hogy válaszokkal tudjunk szolgálni. Különbséget kell ugyanis 

tenni a fogyasztóra és a vállalati imázsra és (rész)stratégiákra gyakorolt hatása között az 

etnocentrikus tendenciáknak, ahogy ezt az előzőekben is hangsúlyoztam. 

Az elmúlt három évtizedben sok kutatás kívánta bemutatni a fogyasztói 

etnocentrizmus hatását a fogyasztói szokásokra. Ki kell emelni, hogy nemcsak a számos 

magyar kutatás, tanulmány és szakkönyv (Berács&Malota, 2000; Lehota, 2001; Malota, 

2003a, 2003b, 2004, 2005, 2009; Papp-Váry, 2004, 2007a, 2007b; Törőcsik 2006, 2007; 

Malota&Berács, 2007; Nótári, 2008; Szente, 2008; Popovics, 2009; Jenes&Simon, 2009; 

Szakály et al., 2010; Totth&Fodor, 2011; Jenes, 2012; Józsa, Makkos-Káldi & Németh 

2012; Hámori, 2013; Malota&Mitev, 2013, Szakály et al., 2014; Szűcs&Pólya, 2014; Földi, 

2014; Rekettye et al., 2015; Csatáriné, 2015) kívánta vizsgálni, értelmezni és bemutatni 

ezt a hatásmechanizmust. Az igazat megvallva ugyanis, a fogyasztói etnocentrizmus 

általános koncepciója először Shimp & Sharma (1984, 1987) által került bemutatásra. 

Valójában a magyar kutatók elsősorban a nemzetközi (amerikai) kutatások 

eredményeit kívánták igazolni és árnyalni hazánkban. Magának a koncepciónak a 

fejlődése természetesen nem torpant meg az elmúlt években ezt nemcsak a számos 

hazai, hanem a dolgozatban bemutatásra kerülő nemzetközi kutatás és publikáció is 

igazolja. Napjainkban egy márka országeredet-hatása (COO – country-of-origin effect) a 

fogyasztói szokásokra, az egyik legtöbbet kutatott téma a nemzetközi üzleti tudományok 

területén (Peterson&Jolibert, 1995). És természetesen ezt most is kijelenthetjük – egy 
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globális pénzügyi és gazdasági válság után – az országeredet-hatásban rejlő lehetőségek 

kiaknázásának időszerűsége sokkal nagyobb, mint korábban volt. 

„Az utóbbi években, az országeredet-hatás kutatók felismerték a korábbi 

tanulmányokban bemutatott egy magyarázó változós modellek korlátait, így a kutatások 

fő irányába a sokkal megfelelőbb több magyarázó változós modellek kerültek.” – ahogy 

azt Chao (1998, 1) írja. De természetesen ezt több kutató is vizsgálta az elmúlt években 

(Papadopoulos & Heslop, 1993; Samiee, 1994; Balabanis, Diamantopoulos, Dentiste 

Mueller & Melewar, 2001). 

Amikor a fogyasztói etnocentrizmus koncepcióját megalkották, úgy került 

bemutatásra, mint az etnocentrizmus egy gazdasági formája. Valójában a fogyasztók 

etnocentrikus szemlélete az egyéni hitviláguktól függ, azaz az emberek úgy érzik saját 

országuk gazdasági csődjét (nehéz helyzetét) idézhetik elő azzal, ha külföldi termékeket 

vásárolnak. Az ideában megjelenik az import termékekkel szembeni morális ellenérzésen 

túl egy erős előítélet is a külföldi termékekkel szemben (Sharma, Shimp & Shin, 1995; 

Balabanis, Diamantopoulos, Dentiste Mueller & Melewar, 2001). 

Shimp & Sharma cikke alapján: „Az etnocentrikus fogyasztó szemszögéből, az 

import termékek vásárlás helytelen, mert – ahogy ők gondolják – ez rosszul érinti hazai 

gazdaságot, munkahelyek megszűnését eredményezi, és természetesen hazafiatlan 

cselekedet. *…+ 

A nem etnocentrikus fogyasztók számára ugyanakkor, a külföldi termékek olyan 

tárgyak amelyeket minőségük alapján kell értékelni, attól függetlenül, hogy hol gyártották 

őket – illetve az is elképzelhető bizonyos termékek esetében, hogy kifejezetten azért 

értékelik őket jobbnak minőségüket tekintve mert nem hazaiak.” [pl. svájci óra+ (Shimp & 

Sharma, 1987, 280) 

A legnagyobb probléma Shimp & Sharma (1984, 1987) elméletével a szűk hatókör. 

Az elméletük eredeti változatát csak az Egyesült Államok állampolgáraira vonatkozóan 

fogalmazták meg, jóllehet ahogy azt a korábban felsorolt magyar kutatások is 

egyértelműen jelzik az elgondolás sokkal nagyobb mértékben életképes. 

Napjainkban a patrióta és etnocentrikus fogyasztás nem elhanyagolható 

jelentőségű eleme a marketing tudománynak és gyakorlatnak. A hazai termékek nagyon 
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fontos elemét képezik a nemzeti identitásnak (Nagashima, 1970). A vállalatoknak 

szükségük van valamilyen versenyelőnyre – különösen egy ilyen nagyhatású válság után – 

ez pedig lehet a vállalat által gyártott termékek vagy nyújtott szolgáltatások „hazai 

imázsa”. 

Ez az oka annak, hogy miért kívánom bemutatni az etnocentrikus tendenciák 

hatását a vállalati imázsra és stratégiára. De természetesen azt sem szabad elfelejtenünk, 

hogy amikor Shimp & Sharma (1984, 1987) megalkotta a fogyasztói etnocentrizmus 

teóriáját, korántsem foglalkoztak ezzel összefüggésben az azóta egyre jelentősebb 

hatásokat generáló online kommunikációval. Amely web2.0 felületei révén ma már 

mindennapi életünk részévé vált, és a vállalatok igen is megpróbálják ebben a globális 

trendek uralta közegben a helyi imázs segítségével értékesíteni termékeiket, hiszen a 

web2.0-ás alkalmazások közösségteremtő tényezők, melyek így képesek a vállalatok 

marketingkommunikációs tevékenységének részévé válni. 

Ha meg kell ítélnünk az Európai Unióhoz történő 2004. május elsején 

bekövetkezett csatlakozásunkat, valószínűleg nem a legnagyobb előnyként 

hangsúlyoznánk azt a tényt, hogy hazai termékeink kénytelenek lesznek valahogy 

(ki)használni, a gyártás helyéből (az előállítási ország imázsának erejéből) fakadó 

előnyeiket – sőt a kérdés tovább árnyalható mindazokkal a tartalmi elemekkel/szintekkel 

amelyeket a termék/szolgáltatás származási ország imázsát alkotják. Természetesen ezzel 

összefüggésben még hangsúlyosabb kérdésnek kell lennie annak, hogy valójában 

léteznek-e ilyen előnyök, hiszen a nemzetközi kutatások is rávilágítottak arra, hogy ezen 

témakör komplexitása, nem engedi meg egyszerűsítő feltételek alkalmazását. 

Legfőbb indoka kutatásaimnak, hogy az Európai Unióhoz történt 

csatlakozásunkban rejlő lehetőségek vagy éppen veszélyek nagyon meghatározóak a 

„hazai termékeket/ szolgáltatásokat” – „hungarikumokat” gyártó vállalatok marketing 

tevékenységében. Illetve a kérdéskört ennél sokkal árnyaltabban érdemes vizsgálni. 

Természetesen azt sem szabad marginális kérdésként kezelnünk, hogy a „hazai 

termékeket preferáló” mozgalmak korszakát éljük, így a társadalom mindennapjainak egy 

frekventált kérdésének tudományos vizsgálata, mindig fontos feladata kell, hogy legyen a 

tudományos gondolkodásnak.  
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2. A DOLGOZAT TERVEZETT FELÉPÍTÉSE 

A doktori dolgozatom felépítését az alább közölt 1. számú ábrán kívánom 

bemutatni. Nem törekszem a fejezetek tagolásánál az ábra tartalmi elemeinek pontos 

követésére, ugyanakkor a logikai, tartalmi kapcsolatok szemléltetése feltétlenül célom 

volt. 

A dolgozat Bevezetés című 1. fejezetében a címben jelezett téma aktualitását és 

gyakorlati fontosságát kívánom kiemelni – azáltal, hogy a témakör nemzetközi 

előzményeit és a hazai aktuális kutatásokat egyaránt bemutatom, amelyekhez 

kapcsolódóan aktuális kérdéseket is megfogalmazok. 

A dolgozat elméleti hátterének kidolgozása, a szakirodalomi kutatások 

rendszerezése a dolgozat 3. fejezetében kerül bemutatásra. A dolgozat további 

fejezeteiben a 3. fejezetben bemutatásra kerülő szakirodalom feldolgozása során követett 

modell alapján mutatom be azt a három területet, amely dolgozatom témakörét 

meghatározza és befolyásolja a dolgozat végleges formáját és tartalmát. 

A dolgozat további részében a kutatási kérdések, hipotézisek megfogalmazását 

követően szekunder és primer kutatáson alapuló elemzéseket mutatok be, amelyek 

segítségével igyekszem a megfogalmazott kutatási kérdéseket megválaszolni és a 

kialakított előfeltevéseket minősíteni. 
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1. SZÁMÚ ÁBRA: A DOKTORI DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

Bevezetés 
Témaválasztás 

Témaaktualitás 

Szakirodalmi háttér 

Identitás, nemzet 

Identitás 

Nemzetfogalmak 

Magyar nemzettudat – 
etnocentrizmus a 

magyar 
társadalomban 

Fogyasztói 
magatartás 

Fogyasztói 
magatartást 

befolyásoló tényezők 

Fogyasztói magatartás 
modellek 

A magyar fogyasztó 
jellemzői 

Fogyasztói 
etnocentrizmus 

Fogalmi elhatárolás 

Fogyasztói 
etnocentrizmust 

befolyásoló tényezők 

Fogyasztói 
etnocentrizmus 

mérése 

Országeredet-
hatás 

Országeredet-hatás 

Országimázs 

Vállalati 
(marketing) 

stratégia 

Marketing 
részstratégiák és az 

etnocentrikus 
tendenciák hatása 

Kutatási kérdések, előfeltevések bemutatása 

Kutatásmódszertan, kutatási modell 

Fogyasztói etnocentrizmus és az országeredet-hatás 
valósága Magyarországon – szekunder kutatás 

Történelmi kitekintés – jogszabályi 
környezet 

Magyar/hazai termékek – 
Intézményrendszer 

Védjegyszolgáltatók 

Fogyasztói etnocentrikus tendenciákra reagáló 
vállalatok és védjegyszolgáltatók – primer kutatás 

Feltáró kutatás 

Kvalitatív adatgyűjtés esettanulmányokhoz  

Esettanulmányok a védjegyszolgáltató 
szervezetekről 

Sikertelen kvantitatív kutatás 

Tézisek kidolgozása 

Jövőbeli lehetőségek, a kutatás korlátai 

Forrás: saját szerkesztés 
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I. ELMÉLETI HÁTTÉR 

3. A SZAKIRODALOM FELDOLGOZÁSÁNAK MODELLJE 

A dolgozat melynek címe „A fogyasztói etnocentrizmus és az országeredet-hatás 

valósága (hatások és lehetőségek) Magyarországon”, alcíme pedig „Az etnocentrikus 

tendenciák hatása a vállalati imázsra és marketingstratégiára” mindenképpen legalább 

három aspektusból kell, hogy közelítsen a témakörhöz. Az 2. számú ábra alapján a 

dolgozat elméleti irodalmi megalapozása során arra teszek kísérletet, hogy a 

szociológiának (szociálpszichológia, gazdaságszociológia) a téma szempontjából 

relevánsnak ítélt tartalmi elemeinek feldolgozását, a fogyasztói etnocentrizmus kiterjedt 

és mindenképpen relevánsnak ítélt szakirodalmi hátterének bemutatását valamint a 

vállalati marketingstratégia szintén komoly tudományos eredményeket és 

meghatározásokat megjelenítő irodalmi hátterének rendszerezését elvégezzem. 

2. SZÁMÚ ÁBRA: A DOKTORI DOLGOZAT ELMÉLETI IRODALMÁNAK FELDOLGOZÁSI MODELLJE 

 

Forrás: saját szerkesztés  

Szociológiai 
meghatározások

Fogyasztói 
magatartást 
befolyásoló 

tényezők, Fogyasztói 
etnocentrizmus, 

Országeredet-hatás

Stratégia - vállalati 
marketingstratégia
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1. IDENTITÁS, NEMZET 

Ahhoz, hogy az etnocentrikus tendenciák hatását elemezni tudjuk, mind a 

fogyasztók, mind pedig a vállalati imázs és marketingstratégia szempontjából, 

mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy a témával összefüggésben használt 

szakirodalom, hogyan definiálja a szakkifejezéseket, problémákat. 

Ha a nemzettudatot kívánjuk vizsgálni, annak rövid-, közép- és hosszú távon a 

gazdaságra gyakorolt hatásainak elemzése áll vizsgálódásunk homlokterében, akkor 

elsősorban, két fogalom jelentését kell tisztáznunk. Egyfelől az identitásét, másfelől pedig 

a nemzet jelentését, mely identitásunk egyik meghatározó elemeként jelenik meg. 

Ugyanakkor ezen fogalmakkal összefüggésben pedig nem szabad megfeledkeznünk a 

nacionalizmus doktrínájáról sem, mint a nemzettudatot és az identitást befolyásoló 

tényezőről. 

3.1. Az identitás 

Az identitás szó, mint megannyi tudományos fogalom elnevezése a latin nyelvből 

származik, jelentése pedig: azonosság. „A szó eredete az egyes szám harmadik személyt 

jelölő névmások, az is, ea, id ragozott alakjaira (idem, eadem, idem) vezethető vissza, 

melyek szótári jelentése ugyanaz, ugyanő, éppen az.” (Csepeli, 2005, 516) 

Az identitás szó jelentését talán úgy ragadhatjuk meg a legkönnyebben, ha a 

fogalom egyénhez való viszonyát vizsgáljuk. Rövid megfogalmazása így hangzik: 

„Önmagunkat megismerni, felismerve és elismerve lenni” (Pfitzner, 2005, online). 

A legkimerítőbb definíciót Pfitzner Rudolf, pszichoanalitikus szerint a Magyar 

Virtuális Enciklopédiában találhatjuk: 

„Identitás – azonosságtudat; annak tudatosítása, hogy ’ki és mi vagyok’, sőt 

először is, hogy ’én – én vagyok’. Az identitás kialakítása társadalomtudományi 

értelemben nem magányos spekuláció eredménye, hanem a szocializációs folyamat 

társadalmi terméke. Az egyének a társas interakciók során, mások reakcióit 

megtapasztalva ébrednek saját létük tudatára, s ezekből a tapasztalatokból építik fel 
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énjüket. Az így létrejövő identitás különböző, gyakran egymásnak ellentmondó elemeket 

foglal magába, a koherencia kialakítása komoly erőfeszítéseket igényel. Tradicionális 

társadalmakban általában kötöttebb, a közösség által szigorúbban meghatározott 

elemekből épül fel az identitás, mint a modern társadalmakban, ahol már évszázadok óta 

téma az identitás válsága. Az identitásnak fontos alkotóeleme a csoport-hovatartozás, a 

szűkebb értelemben vett társas identitás. A társas identitás egy csoporttal való 

azonosulás, tehát az ’én’ ’mi’-vé alakítása. Sok mai társadalomban nyer teret az 

identitáspolitika: a faji, etnikai, nemzeti, kulturális orientáción alapuló identitások 

csoportképzővé, az így kialakított csoportok (’kisebbségek’) pedig fontos politikai 

tényezőkké vállnak.” (Pfitzner, 2005 – Magyar Virtuális Enciklopédia, 2004, online) 

A csoportos identitások közül, talán a legfontosabb, a nemzeti identitás, amely 

nem velünk született, hanem a szocializáció során megszerzett azonosságtudat, amelynek 

kialakulását több tényező befolyásolja. (Lampl, 2009, online) 

3.1.1. Nemzeti identitás 

A nemzeti identitás tehát a szocializáció során alakul ki, ugyanakkor nem statikus 

jellegű, hanem „továbbterelő” (ld. 1. számú táblázat) tényezők hatására egész életünk 

során alakul – ebben pedig nagy szerepe van a nemzeti termékeknek és a nemzeti iparnak 

is (Lampl, 2009). 
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1. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A NEMZETI IDENTITÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 

A nemzeti identitást kialakító tényezők A nemzeti identitást „továbbterelő” tényezők 

az anya és az apa nemzeti identitása a házastárs, partner nemzeti identitása 

az anyanyelv és annak használata a lakóhelyi környezet 

az iskoláztatás nyelve a kulturális közeg 

a lakóhelyi környezet 
a gazdasági környezet (nemzeti termékek, nemzeti 

ipar) 

a kulturális közeg a személyes ambíciók, egyéni motivációk 

a nemzetiséggel kapcsolatos egyéni és közösségi 
tapasztalatok 

a nemzetiséggel kapcsolatos egyéni és közösségi 
tapasztalatok 

globalizációs hatások 

a nemzeti perspektívák 

politikai környezet 

globalizációs hatások 

Forrás: saját szerkesztés – Lampl, Zs. (2009) A nemzeti identitás, avagy a magyar márka 

megőrzése. In: Tóth, K. (szerk.) Hatékony érdekérvényesítést. Somorja: Fórum 

Kisebbségkutató Intézet. 41-50. pp. – alapján  

A nemzeti identitás tehát az önkép része, az egyén saját identifikációja etnikai 

csoportjához képest, ugyanakkor a relativitása a fogalomnak nem csak ebben teljesedik 

ki, hanem abban is, hogy mások hogyan kategorizálják az egyént. (Ryan-Smith, 1989; 

Wong, 1985; Sasné Grósz, 2011) 

Ugyanakkor ki kell emelni, hogy az etnikai/nemzeti identitás szubjektív oldala 

sokkal erősebb, ugyanakkor abban is tetten érhető, hogy az egyén milyen aktivitással vesz 

részt saját etnikai/nemzeti csoportja interakcióiban (Turner, 1975; Niedermüller, 1989; 

Bindorffer, 2001; Sasné Grósz, 2011). 

3.2. A nemzet 

A nemzet1 (natio) szó maga a latin nascor, nasci, natus sum deponens igéből ered. 

A szó eredeti jelentése: születni, származni (Romsics, 1998). 

                                                           
1
 A fenti állítás természetesen igaz a nemzet szó különböző derivátumaira (nemzeti, nemzetiség, 

nacionalizmus) is. 
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A nemzet leginkább egyértelmű definíciója szerint – bár ez szinte tautológiának is 

tűnhet: „a nemzet azokból áll, akik egy nemzet tagjának vallják magukat, s akiknek közös 

a nemzeti identitásuk.” (Andorka, 2003, 335) 

Jóllehet, ezt a meghatározást semmitmondónak is gondolhatnánk, azonban 

Andorka szavaival élve: „minden a családnál nagyobb emberi közösség azokból áll, akik az 

adott közösség tagjainak vallják magukat, vagy más szemszögből, akiket a közösség 

tagjaként elfogad vagy befogad.” (Andorka, 2003, 335) 

A media aetas2 évszázadai alatt, a nemzetet két aspektusból közelítették meg, azaz 

két dolgot értettek alatta: 

 az államok egyes tartományainak a lakóit (tartományi nemzet3) vagy 

 a feudális társadalom vezető rétegeit (rendi nemzet4). (Romsics, 1998, 9) 

Mai értelemben a nemzet szó alatt, egy „történelmileg kialakult tartós emberi 

közösséget” (Romsics, 1998, 9) értünk. Természetesen ezt a közösséget különböző 

sajátságok alapján összeköthetjük, ugyanakkor az így kialakult eltérő motívumok alapján 

el is választhatjuk, más közösségektől. Annyi azonban biztos: „Ezeknek a sajátosságoknak 

pontos és általános érvényű meghatározása eddig senkinek sem sikerült, s a történelmi 

fejlődés bonyolultsága és a nemzetté válás különböző útjai miatt valószínűleg soha nem is 

fog. Az egyes meghatározásokban felsorakoztatott ismérvek (a közös származás, nyelv, 

vallás, kultúra, történelmi emlékezet és mítoszrendszer, terület, gazdaság, állam- és 

jogrendszer) különböző kombinációi ugyanis sohasem fedik teljesen a magukat 

nemzetként tételező közösségek összességét. Az egyetemes érvényű nemzet 

                                                           
2
 Jelentése: középkor. 

3
 „A tartományi nemzet a nagyobb királyságok és a birodalom egyes tartományainak lakóit jelölte (például a 

bajorokat, katalánokat, normannokat, szászokat) kiegészítve a területileg értett patriaval, mely a grófságok 
csoportjára, illetőleg a terraval (franciául: pays), ami a bizonyos tájakra utalt. Jól szemlélteti ezt, hogy a 
középkori egyetemeken a diákokat az ilyen tartományok, vagyis származási helyük alapján osztották 
natiokra.” Bővebben lásd Takács Péter (szerk.): Államtan – Az állam általános elmélete. Kézirat, 2005, 
ELTE ÁJK, I.Kötet III. Rész XI. fejezet 5. p. 
4
 „A rendi nemzet gyakorlatilag a nemességet jelölte, mint – későbbi kifejezéssel – „politikai nemzetet”. E 

natio lényegében egy privilegizált csoport összetartozására, communitasara utalt, melynek tagjai 
egymás, illetve feljebbvalóik iránt fidelitasszal [hűséggel, engedelmességgel] tartoztak. A rendi nemzet 
elképzelésében – mint a teoretikusan legképzettebb empirikus történész, Szűcs Jenő kifejtette – a 
politikai „lojalitás” és a politikai „közösség” fogalmai egy társadalmi csoport politikai öntudatában 
egyesültek.” Bővebben lásd Takács Péter (szerk.): Államtan – Az állam általános elmélete. Kézirat, 
2005, ELTE ÁJK, I.Kötet III. Rész XI. fejezet 5. p. 
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definíciójának keresése helyett ezért helyesebb, ha a nemzet különböző típusairól, illetve 

különböző nemzetfelfogásokról beszélünk.” (Romsics, 1998, 9) 

Ezek alapján napjainkra két világos koncepció rajzolódik ki, ha a nemzeteket 

vizsgáljuk. Az elméleti hátteret Friedrich Meinecke (1908, 1-22) adta 1908-ban közreadott 

munkájában. A két koncepció a következő: 

 államnemzet (Staatsnation); 

 kultúrnemzet (Kulturnation). 

3.2.1. Államnemzet 

Az államnemzet definíciójának lényege a közös terület, az ugyanazon jogi-politikai, 

gazdasági keret, lényegében tehát az azonos államhoz való tartozás (Romsics, 1998). 

A politikai nemzet vagy másik nevén államnemzet koncepció elsősorban Nyugat-

Európára jellemző. A politikai nemzet fejlődése együtt megy végbe a modern társadalom 

kialakulásával és a demokratikus politikai rendszer kiépülésével. A tézis lényege a 

többségi etnikum (a potenciális kultúrnemzet), mely kizárólagosan birtokol egy államot, 

mely stabil földrajzi határokkal, és jól működő politikai, gazdasági szerkezettel 

rendelkezik. (Győri Szabó, 2004) 

3.2.2. Kultúrnemzet 

Az államnemzet koncepcióval szemben a kultúrnemzetek a nyelv és a kultúra, a 

közös származás vélt vagy remélt valósága alapján határozzák meg önmagukat. (Romsics, 

1998) 

A kultúrnemzet fogalma az államnemzet eszméjével ellentétben Közép- és Kelet-

Európában alakulhatott ki, hiszen itt a nemzetiségi határok nem feltétlenül, sőt általában 

nem estek egybe az államhatárokkal. 

„A német eredetű kultúrnemzet koncepció esetében, állam és nemzet viszonya 

bonyolultabb, mint az államnemzet koncepció esetében. A nemzeti önrendelkezés joga, 

látva a széttagolt német területeket, egyértelműen a nemzeti, etnikai, nyelvi, kulturális és 

származási szempontokra épülő összetartozás-tudat által definiált nemzetet illeti meg. A 

nemzetet ez a nézet nyelvi-kulturális alapon fogja fel – a népi sajátosságok, a népszellem, 
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a Volksgeist köré szerveződve –, függetlenül attól, melyik állam kötelékéhez tartoznak az 

adott nyelven beszélők. A centralizáló politikai nemzetekkel ellentétben, a kulturális 

nemzetben gondolkodó államokban erősebben jelen van a föderalizmus, a 

decentralizáltabb államszerkezet modellje.” (Győri Szabó, 2004, 16) 

3.3. Nemzettudat 

Az etnocentrikus érzelmek mérése többdimenziós skálákon alapul, melyek 

elkülönítik a kognitív, affektív és internacionalizmus dimenziót (ld. 2. számú táblázat) 

(Dekker&Malova, 1994; Malota, 2003b; Malota&Mitev 2013). 

2. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: AZ ETNOCENTRIKUS ÉRZELMEK MÉRÉSÉNÉL ALKALMAZOTT DIMENZIÓK 

Kognitív Affektív Internacionalizmus 

nemzettudatosság nemzeti identifikáció kozmopolita érzelmek 

nemzettudat nemzetszeretet  

nemzeti megkülönböztetés nemzeti büszkeség  

 nemzetpreferencia  

 nemzeti felsőbbrendűség  

 nacionalista attitűd  

Forrás: saját szerkesztés Malota, E. – Mitev, A. (2013) Kultúrák találkozása – Nemzetközi 

kommunikáció, Kultúrsokk, Sztereotípiák. Budapest: Alinea Kiadó, 129 -130. alapján  

Meg kell jegyezni, hogy a kognitív dimenzió a szocializáció során alakul ki. Az 

affektív dimenzió esetében megjelenő tényezők ugyanakkor hierarchiaszerűen 

piramisként épülnek egymásra (Malota&Mitev, 2013). 
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3.4. Patriotizmus és nacionalizmus 

A nemzettudat karakterisztikájának kettőssége figyelhető meg mind jelenlétének 

szempontjából, mind pedig egyéni és közösségi megjelenésének szempontjából. Ezért is 

szükséges egyértelmű fogalmi elhatárolást tennünk patriotizmus és nacionalizmus között. 

3.4.1. Patriotizmus 

Magát a patriotizmus fogalmát úgy definiálhatnánk, mint egy ember többé-

kevésbé tudatos meggyőződését arról, hogy mind saját, mind pedig társadalmának jóléte 

attól függ, hogy saját társadalmának erejét, kultúráját hogyan képes megőrizni és/ vagy 

kiterjeszteni. (Doob, 1964) 

A patriotizmus három tényezőből tevődik össze: 

 az egyén kötődik a hazájához, 

 motivált az ország segítésében, 

 a nemzeti orientáció az azonosulás és az önértékelés elősegítésére is 

szolgál. (Druckman, 1994) 

Doob (1964) tanulmányában megkülönbözteti még az erős és gyenge patriotizmus 

fogalmát is. 

3.4.2. Nacionalizmus 

Több szerző is úgy véli, hogy a nacionalizmust a patrióta érzelmek generálják 

(Malota, 2003a). Ugyanakkor fontos különbségtétel, hogy míg a patriotizmus egyénileg is 

értelmezhető jelenség, addig a nacionalizmus csak társadalmi közösségi szinten jelenhet 

meg – véli Leonard W. Doob (1964). 

A nacionalizmus, a nemzethez hasonlóan sokjelentésű fogalom. Elsősorban a 

nemzethez való tartozás érzését (national identity) jelenti. Olyan nézet, amely a nemzetet 

a gondolkodás előterébe helyezi. Érzelmi, pszichológiai jelenségként értelmezhetjük, 

amely az alábbi értékekhez való kötődést helyezi a középpontba: 

 szülőföld 
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 anyanyelv 

 hagyományok 

 jelképek 

 történelmi értékek. (Győri Szabó, 2004, 20) 

A nacionalizmus egy gyűjtőfogalom. Guibernau a warwicki egyetem etnikai 

kutatásokkal foglalkozó központjának munkatársa szerint a nacionalizmus elsősorban 

olyan érzelmi, azaz pszichológiai jelenség, amely meghatározott attribútumokhoz, mint 

például szülőföld, nyelv, eszmék, értékek és hagyományok, illetve csoportazonosulási 

jelképek (zászló, himnusz, énekek), köthető. (Guibernau, 1996) 

Tőle eltérően Gellner és Hobsbawm alapvetően olyan politikai tannak gondolják a 

nacionalizmust, mely úgy véli, az állam határainak szükségszerűen azonosnak kell lenni a 

nemzeti (etnikai) határokkal. (Gellner, 1983; Hobsbawm, 1990) 

Így a nacionalizmus és a nemzetek kialakulásának okaival és természetével 

foglalkozó magyarázatok három fő csoportba sorolhatók: 

 „A herderi alapvetésig visszanyúló hagyományos, vagy nacionalista 

magyarázat szerint a nemzetek a történelem állandó létezői; az ókori 

perzsák, vagy asszírok lényegében ugyanolyan emberi közösséget alkottak, 

mint napjainkban a németek, vagy a magyarok. 

 Az utóbbi évtizedekben született elméletek többsége ezzel szemben a 

modernizáció, azaz az iparosodás, városiasodás, a politikai mobilizáció, a 

szekularizáció és a tömegoktatás olyan „kitalált” („teremtett”, 

„konstruált”, „elképzelt”) termékének tekinti, amely a felbomlott 

hagyományos kisközösségek helyébe lépve egész társadalmak 

homogenizációját és aktivitását valósítja meg. 

 Ezen belül külön irányzatként tartható számon a marxizmus, amelynek 

teoretikusai – például Lenin – nemzeti mozgalmak gazdasági alapjait, a 

modern kapitalizmust, az egységes piac követelményeit hangsúlyozták.” 

(Romsics, 1998, 11-12) 
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Fontos még kiemelni a nacionalizmussal kapcsolatban, hogy napjainkra ez egyfajta 

vádként jelenik meg, ezt elkerülendő, pedig egyre inkább divatba jön a patriotizmus 

fogalma. „A nemzeti identitás egyik lényeges, mert kézzelfoghatóbb komponense a 

lokálpatriotizmus, a dunántúli, vasmegyei, soproni, felvidéki, erdélyi etc. odatartozás 

tudata és érzése.” (Pfitzner, 2005, online) 

3.4.3. Állampolgárság és identitás 

Sőt a teljes nyugati világban a nemzeti identitás intézményesített megjelenésének 

kérdését is figyelembe kell vennünk, azaz az állampolgárság kérdését. Ahogy John Rex 

(1996) felhívja erre a figyelmet tanulmányában, a Nyugat-Európai jóléti államokban a 

nemzeti identitás egyfajta válsága figyelhető meg, és ezt a problémát elsősorban a 

migráció jelenlétével magyarázza, melyet a különböző nemzetfelfogások vagy csak 

nagyon nehezen, vagy pedig egyáltalán nem képesek kezelni. 

Brubaker (1992) a francia/angolszász és a német állampolgársági koncepciók, 

összehasonlításakor kitér a terminológiai különbségekre is. Hiszen míg a francia és az 

angol nyelvben a „nationalité” és a „citoyenetté”, illetve a „nationality” és a „citizenship” 

meghatározások sokszor szinonimákként használatosak, addig a német nyelvben a 

politikai közösséghez való tartozást kifejező és a nemzethez tartozást kifejező terminusok 

élesen elkülönülnek. Az előbbire vonatkozik a „Staatsangehörigkeit” vagy a 

„Staatsbürgershaft”, az utóbbira a „Nationalität” és a „Volkszugehörigkeit.” Az 

állampolgársági koncepciókban tehát a fejlődésbeli különbségek ellenére (államnemzet 

vs. kultúrnemzet) az állam és a nemzet fogalma mindkét típus esetében idővel 

összekapcsolódott, azonban a kialakulásukkor meglévő különbözőségek máig 

megmaradtak. (Koller, 2003) 

3.5. Nemzettudat Magyarországon 

A következőekben a nemzettudat kérdését Magyarország szempontjából 

történelmi távlatában mutatom be, annak érdekében, hogy a továbbiakban a 

problémákat egyértelműen fogalmazhassam meg. Hiszen a nemzeti szimbólumok 

kérdése, így a nemzettudat, nemzeti identitás kérdése is Magyarországon elsősorban a 
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konzervatív politikai oldalhoz kötődik, ennek rég- és közelmúltbeli okainak feltárása pedig 

elengedhetetlen napjaink közgondolkodásának megértéséhez. 

3.5.1. A magyar nemzettudat kialakulása 

A nemzetfelfogásokat a magyar történelem vonatkozásában, a XX. század híres, de 

tragikus sorsú magyar történésze, Szűcs Jenő összegezte a leginkább szemléletes módon. 

Így fogalmazott: „A középkori, sőt a XVIII. század előtti Magyarországon a ’nemzet’ 

háromféle fogalma (és valósága) élt egymás mellett. ’Magyarnak’ (Hungarus), fogalmilag 

tehát a gens Hungarica részének számított egyfelől mindenki, aki a regnum Hungariae 

alattvalója volt. Másfelől a szemlélet fogalmilag világosan elismerte mindazok külön 

identitását is, akik ’nemzetük’, azaz eredetük szerint (natione) valamint nyelvükben és 

’szokásaikban’ (lingua et morbis) csoportként elkülönültek; a szemlélettől tehát nem volt 

éppen idegen az sem, amit ma etnikai identitásnak mondunk. Az igazi értéknek azonban 

az számított, ha valaki egy harmadik fajta ’nemzethez’ számított: a nem egyszerűen 

területi-alattvalói, nem is nyelvi-kulturális, hanem rendi-korporatív értelemben szerveződő 

natio Hungarica kereteibe. Ennek feltétele az ország privilegizált, ’testületként’ (corpus) 

felfogott és az országgyűlésben ’reprezentált’ politikai közösséghez (communitas regni) 

való tartozás volt, de éppen nem volt feltétele a nyelv. Legalábbis nemesi szinten tehát 

nagyon is a sok évszázados valóság szférájába tartozott egy több nyelvű rendi 

’államnemzet’ léte. Egyébként a struktúra lényegéhez tartozott, hogy nem rejlett benne a 

döntés kényszere. Mindenki mintegy beleszületett a maga kettős vagy hármas ’nemzeti’ 

státusába, maguk a megosztott identitások pedig jól megfértek egymással.” (Takács, 

2005, 5-6) 

Így látható, hogy a modernkori magyar nemzettudat kialakulásáig hosszú út 

vezetett, és az egyes értelmezések széttöredezettsége volt a jellemző, sok esetben kizárva 

egyéneket a közösségből, nyelvi, etnikai, szokásjog vagy származási alapon. A 

nemzettudat kérdése természetesen a modern korban nemcsak a rendszerváltozás után 

került ismét a szociológia fő sodorvonalába, de mai vizsgálódásaink szempontjából 

megítélésem szerint a nemzetfelfogások premodern gyökereinek megismerése után 

mindenekelőtt ez az időszak a legfontosabb. 
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3.5.2. A magyar nemzettudat a rendszerváltozás után 

Hazánkban az elsősorban nem tudományos igényű publicisztikákban, két 

szélsőségesen ellentétes álláspontot fedezhetünk fel, ha a magyar nemzettudat kérdését 

vizsgáljuk: 

 „a magyar társadalomban széles körben elterjedt az agresszív 

nacionalizmus”, 

 „a magyar társadalomból messzemenően kiveszett a nemzeti identitás 

érzése”. (Andorka, 2003, 343) 

Nehéz, sőt talán lehetetlen feladat is állást foglalni ezen két ellentétes állítás 

igazságtartalmáról – ahogy Andorka (2003) megfogalmazza: „nagyon kevés empirikus 

adat áll rendelkezésünkre” (Andorka, 2003, 343) – a teljesség kedvéért azonban a korábbi 

kutatások eredményeinek összegyűjtésére kísérletet teszek. 

Egy 1991-ben készített, négy kérdést megfogalmazó, több országra kiterjedő 

felmérés a hazafiasság és a nemzeti érzés problémájával foglalkozott. Magyarország a 

„nagyon hazafias vagyok” kijelentés tekintetében nagyjából középső helyet foglal el a 

felmérésben részt vevő országok között. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az agresszív 

nacionalizmusra irányuló kijelentés („harcolnunk kell országunkért, akár igaza van, akár 

nincs”= „right or wrong my country”) esetében országunk az egyik legalacsonyabb helyen 

áll (ld. 3. számú táblázat). (Andorka, 2003, 344 – von Beyme, 1994) 
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3. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A NACIONALIZMUSRA UTALÓ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI ADATOK AMERIKÁBÓL ÉS 

EURÓPAI ORSZÁGOKBÓL, 1991 

Állítás 

Az állítással egyetértők aránya, százalék 
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Nagyon 

hazafias 

vagyok 

70 88 72 64 70 69 74 69 70 75 75 60 62 

Harcolnunk 

kell 

országunkért, 

akár igaza, 

akár nincs 

30 55 56 37 46 39 31 16 28 47 53 42 36 

A szomszédos 

országok 

egyes részei 

valójában a 

mieink 

68 - 20 12 48 29 43 25 39 60 52 22 24 

Jobban 

korlátoznunk 

kellene a 

bevándorlást 

68 - 79 86 66 84 70 70 65 58 38 45 31 

Öt negatív 

vélemény a 

zsidókról 

11 6 14 - - - 26 - 14 34 9 22 22 

Forrás: Andorka, R. (2003) Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó. 344. p . 

Egy a rendszerváltás után készült felmérés szerint nagy jelentősége van annak, 

hogy valaki egy nemzet tagjának vallja magát. Az 579 megkérdezett, 53%-a gondolta így. 

Ugyanakkor 6%-a egyáltalán nem tulajdonít ennek jelentőséget. A megkérdezettek 29%-a 

gondolta, hogy a nemzethez tartozás másodlagos jelentőségű, 12%-a pedig úgy 

vélekedett, hogy egy nemzet tagjának lenni elsődleges jelentőséggel bír. (Csepeli, 1992, 

155) 

A felmérés három kérdésből álló sorozattal vizsgálta a megkérdezettek nemzettel 

kapcsolatos értéktulajdonító ítéleteit. Az első állítás: ’A nemzet a legfontosabb érték’. „Az 
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állítással csupán a megkérdezettek 21%-a értett egyet, nem értett vele egyet 52%, 

habozott 22%, nem tudta megmondani, hogy mi a véleménye 5%. 

Az állítás ellentéteként egy olyan álláspontot fogalmaztunk meg, mely az 

államnemzeti létezés által teremtett gyakorlati, s a nemzeti megmaradás szempontjából 

problémamentes társadalmi működés közepette jogosult: ’A nemzet önmagában nem 

érték’. Az előző állításhoz képest itt valamivel nagyobb fokú egyetértést tapasztaltunk 

(34%), s kevesebben voltak azok is, akik az állítással nem értettek egyet (38%). A habozók 

aránya 22% volt, míg nem tudta megmondani, hogy mi a véleménye 6%. 

Legnagyobb sikert a kompromisszumos állítás aratta: ’A nemzet önmagában érték, 

de fontosabb értékek is vannak’. Egyetértett 64%, nem értett egyet 14%. A habozók 

aránya 16%-ra csökkent, s nem tudott vagy nem akart válaszolni 6%.” (Csepeli, 1992, 155-

156) 

A két szélsőséges állítás helyett a nagyobb szimpátiát kiváltó kompromisszumos 

megoldásból is látszik, hogy a nemzettudatról kialakult két vélemény közül egyiket sem 

lehetett feltétel nélkül elfogadni. 

Különösen érdekes Örkény (2004) publikációjában bemutatott nemzetközi 

kutatáshoz kapcsolódó elemzése. Az International Social Survey Program (ISSP) 5 

keretében először 1995-ben próbálták meg feltérképezni a nemzeti identitás jellemzőit 23 

országban, reprezentatív mintákon keresztül. A vizsgálatban Magyarország is részt vett, 

így 2003-ban az eredeti 1995-ös vizsgálat szinte változatlan megismétlésére került sor. A 

kutatás alapvető megállapítása volt, hogy Magyarországon nagyon erős a nemzeti 

kötődés és ez nem is nemzetközi összehasonlításban érdekes, hanem ennek longitudinális 

változása a saját csoporton (magyar nemzet) belül. Az összegzett eredmények a 4. számú 

táblázatban láthatóak. 

  

                                                           
5
 http://www.issp.org/ 



31 
 

4. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: AZ ETNOCENTRIZMUS ELŐFORDULÁSÁNAK TIPOLÓGIÁJA 1995-BEN ÉS 2003-BAN 

(%) AZ ISSP VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN A MAGYAR TÁRSADALOMBAN 

 1995 2003 

Szélsőséges etnocentrista 36,6 47,0 

Mérsékelt etnocentrista 20,0 22,1 

Skizoid 27,1 19,7 

Elutasító 16,3 11,2 

 100 100 

Forrás: Örkény, A. (2004) A magyar nemzettudat változása az elmúlt évtizedben. In: Fedinec, Cs. 
(szerk.) Nemzettudat a társadalomban. Budapest: Teleki László Al apítvány, 14 p. 

Az etnocentrikus tendenciák feltárására elvégzett klaszter elemzés egyértleműen 

mutatja, hogy jelentős változás következett be a ’90-es évek közepétől kezdve az 

etnocentrikus társadalmi tendenciák tekintetében – és bár az etnocentrizmus definíciója 

szerint a nemcsak a saját csoport (in group) pozitív értékeit emeli, hanem a 

megkülönböztetés alapja a másik csoporttal (out group) szembeni lenézés, 

felsőbbségtudat is – ez főleg a saját csoport értékeinek felismerésében jelent meg 

(Örkény, 2004). Az ISSP National Identity kutatását 2013-ban ismét elvégezték, ennek 

(ISSP, 2016) magyarországi eredményeiről azonban részletes elemzés még nem érthető el 

egy Simonovits (2014) tanulmányt leszámítva – amely csak részben foglalkozik a nemzeti 

identitás kérdéseivel a magyar társadalomban. 

1.5.3. Nemzetpolitika az ezredfordulón 

A magyar nemzetpolitika két meghatározó lépése az ezredfordulót megelőző és 

követő néhány évet vizsgálva, egyértelműen a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 1999. 

februári összehívása/létrehozása illetve a Státusztörvény elfogadása. Mindkét lépés a 

magyar nemzet integrációja felé tett lépésként értékelhető. 

„2001. június 19-én az Országgyűlés elfogadta a „Törvény a szomszédos 

államokban élő magyarokról” című törvényt. Ilyen módon 1918 után először alakult ki 

olyan politikai keret, amelyben a határon túli intézmények és a szomszédos országokban 
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élő magyarok helyzetét egyszerre kezeli. *…+ Felvállalva vagy nem, minden állam folytat 

valamilyen nemzetpolitikát. A 20. századi nemzetállam, amely az etnokulturális 

semlegesség látszatát igyekszik fenntartani, a gyakorlatban valamelyik etnikum/nemzet – 

vélt vagy valós – érdekeit érvényesíti. A globalizáció, a modernizáció hatása 

megkérdőjelezi az állam szuverenitását, viszont ez csak egyes területekre igaz, s a minket 

érdeklő nemzetpolitikát érinti a legkevésbé. *…+ A nemzetpolitikának két vetülete van, 

amelyek vizsgálatát módszertanilag külön kell választanunk. Az egyik a saját 

nemzetállamban érvényesül, amit nemzeterősítő politikának (nacionalizmusnak) 

nevezhetünk, míg a másik az állam határain túl élőkre irányul, ezt anyaországi 

nacionalizmusnak definiálhatjuk (nacionalizmuson – értéksemlegesen – egyszerűen 

nemzeti elven alapuló politikát értve).” (Kántor, 2001, 57) 

A nemzetpolitika hatásait, a nemzeti érzés alakulását vizsgálta a Magyar Gallup 

Intézet által végzett kutatás, melynek adatfelvételére 1993-ban, 2000-ben és 2002-ben 

került sor. Az eredményeket bővítve a megelőző fejezetrészben jelzett Simonovits 

tanulmány tartalmával az 5. számú táblázatban összegzem. (Magyar Gallup Intézet, 2002; 

Simonovits, 2014) Ebből pedig kitűnik, hogy látható módon nem változott jelentősen a 

nemzeti büszkeség, a nemzettudat megítélése a rendszerváltozás és a 2013-as ISSP 

felmérés között eltelt időszakban – bár azt ki kell emelni, hogy a társadalmi megítélésének 

átrendeződése, a hangsúlyok eltolódása (a globalizációs folyamatok erősödése és egyéb a 

magyar társadalomra jellemző problémák miatt) megfigyelhető. 

5. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: NEMZETI BÜSZKESÉG VÁLTOZÁSA (1993-2013) 

Mennyire büszke arra, hogy magyar? Gallup 
Intézet 

Gallup 
Intézet 

Gallup 
Intézet 

ISSP ISSP 

1993 2000 2002 2003 2013 

Nem büszke 
egyáltalán nem büszke 

15 
3 

13 
2 

8 
1 

6 
<1 

14 
<1 

nem nagyon büszke 12 11 7 6 14 

Büszke 
nagyon büszke 

79 
38 

82 
40 

90 
36 

94 
50 

85 
58 

meglehetősen büszke 41 42 54 44 27 

Nem válaszolt 8 3 2 0 0 

N 1387 1206 4231 1060 1028 

Forrás: saját szerkesztés Magyar Gallup Intézet – Nemzeti tudatosság és történelemkép 
– Országkép kutatás előzetes beszámoló 8. *online+ *2007+ 

http://www.gallup.hu/Gallup/orszagkep/020329c.htm és Simonovits, B. (2014) Nemzeti 
identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok – A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 

1992 és 2014 között – In: Kolosi, T. & Tóth, I. Gy. (szerk.) Társadalmi Riport 2014. Budapest: 
TÁRKI alapján saját szerkesztés (%)  alapján. 
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Mindezek mellett egy 2000-ben készült felmérés alapján látható, hogy a magyarok 

egyértelműen hajlanak saját nemzetük túlértékelésére, ugyanakkor az önkritika, 

önbírálat, szkepszis szempontjából kevésbé hajlamosak a nemzeti önbírálatra. (Csepeli, 

Örkény&Székelyi, 2000) 

Hasonló vizsgálatokat a TÁRKI segítségével végezetek a Csepeli, Örkény, Székelyi & 

Poór (2004) szerzők is. A vizsgálat egy alapvető megállapítása: „A két vizsgálat (1995, 

2003) között eltelt nyolc év a jelek szerint elég volt ahhoz, hogy a nyelvi és lelki alapon 

definiált magyarság etnocentrizmussal és idegenellenességgel társulva kiindulópontjává 

váljon a nacionalizmusnak, miközben változatlanul zajlott a nemzeti identitás „jóléti 

soviniszta” alapon történő modernizációja, de nem szorult vissza az alkotmányos 

patriotizmus sem. *…+ az államnemzeti és kultúrnemzeti identitásminták közötti határok 

felpuhultak, s a korábbi helyzethez képest kiéleződött a társadalmilag szerkesztett valóság 

nemzeti értelmezésére alkalmas kognitív-affektív minták versenye, és kibővült a 

versenypálya is. Kérdés, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást követően az 

újrafogalmazódó magyar nemzeti identitás melyik változata ér végül is célba.” (Csepeli, 

Örkény, Székelyi & Poór, 2004, 483) 
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2. FOGYASZTÓI MAGATARTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A dolgozat témakörének szociológiai karakterológiájának bemutatása után 

lényeges a másik oldal bemutatására áttérni. Mindennek jelentőségét és realitását az is 

alátámasztja, hogy a szociológia, a gazdaságszociológia és gazdaságpszichológia a 

társadalommal és annak egyes tagjaival foglalkozik, akik a marketing tudományban az 

egyéni fogyasztókat, a vásárlói kört alkotják. (Andorka, 2003; Törőcsik, 2007,2009; Fodor, 

2013) 

A fogyasztók, vásárlók magatartásának, vásárlási döntéseinek megértése és 

kutatása nemcsak a gazdaságpszichológia, gazdaságszociológia tudományterületének 

sajátja, hanem a marketing szakterület tudományos tevékenységének (vizsgálatainak) 

egyik, ha nem a leghangsúlyosabb területe is. 

Az előzőekben bemutatott identitás, nemzet, patriotizmus és nacionalizmus 

fogalmak alapján definiálhatunk egy olyan faktort, mely képes a fogyasztói magtartást 

befolyásolni. Ezen tényező, pedig nem más, mint a nemzettudat, etnocentrizmus – 

országeredet-hatás. 

Azonban mielőtt kijelenthetnénk a tényt, hogy egy nemzethez való tartozás, egy 

származási ország, befolyásolja a vásárlókat, fogyasztókat döntéseik meghozatalában, 

mindenképpen tisztáznunk kell, hogy a fogyasztó hogyan, milyen módon hozza meg 

vásárlási, vagy éppen „nem vásárlási” döntéseit. 

A fogyasztói döntés egyrészről magában foglalja mindazokat a magatartásokat, 

hogy (1) kik, (2) mit, (3) hogyan, (4) mennyit vásároltak vagy fogyasztottak egy adott 

termékből/ szolgáltatásból vagy termékcsoportból. Másrészről pedig az (5) egyéni 

szükségleteket, a (6) fogyasztók információit, illetve azt ahogyan feldolgozzák ezeket az 

információkat, valamint, hogy (7) a termék birtoklása mit jelent számukra. 

A fogyasztók vásárlási magatartását, döntéseit befolyásoló tényezőket Hofmeister-

Tóth (2008) könyvében a 3. számú ábrán foglalja össze, különválasztva társadalmi-

kulturális és egyéni befolyásoló tényezőket. 
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3. SZÁMÚ ÁBRA: FOGYASZTÓK VÁSÁRLÁSI MAGATARTÁSA 

 

Forrás: Hofmeister-Tóth, Á. (2008) A fogyasztói magatartás alapjai. Budapest, Aula Kiadó. 15. p.  

Ezek alapján is látható, hogy a vásárlói magatartás tudományos vizsgálata sem 

kevésbé komplex terület, mint a nemzet, nemzettudat szociológiai témakörének 

tudományos kutatása. A marketing tudomány története során sokan és sokféleképpen 

próbálták meg leírni, körülhatárolni a vásárlói döntési folyamatot, ezeknek az 

elméleteknek a létjogosultságát tudományos kutatásokkal bizonyítva. Ezért 

bemutatásuktól a szerző nem tekinthet el, hiszen a vállalati imázsnak és 

stratégiaalkotásnak mindenképpen figyelemmel kell lenni a fogyasztókat befolyásoló 

tényezőkre. Amely kerettényezőket Hofmeister&Tóth (2015) úgy foglal össze: 

 a vizsgált ország gazdasági, kulturális, demográfiai, jogi, műszaki-

technológiai jellemzői, amelyek a keretfeltételeket jelentik a vásárlóknak, 

 a szűkebb szociális környezet adottságai – például: a társadalmi szerkezet, 

szerepek, státus, elsődleges és másodlagos referenciacsoportok, család 

befolyásoló szerepe, életstílus, a legújabb világtrendek, 

 az egyéni tényezők – pszichológiai tényezők, amelyek kialakítják és 

meghatározzák az emberdöntési struktúráját, vásárlói habitusát, 

preferenciáit, lehetőségeit, attitűdjeit, értékeit. 
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5.1. A fogyasztás értelmezése 

A fogyasztás két alapvető kategóriába írható le (ld. 4. számú ábra), úgy mint: 

 funkcionális fogyasztás; 

 emocionális, érzelmi alapú fogyasztás további két alapvető motivációval 

magyarázható csoportra bontható: 

o önmegnyugtató fogyasztás, 

o önkifejező fogyasztás. (Rekettye-Törőcsik-Hetesi, 2015, 93) 

4. SZÁMÚ ÁBRA: FOGYASZTÁSI MODELLEK 

Termék
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Forrás: Rekettye, G., Törőcsik, M. & Hetesi E. (2015) Bevezetés a marketingbe . Budapest: 

Akadémiai Kiadó. 93-96. pp. alapján saját szerkesztés  

Természetesen a realitás nem azt mutatja, hogy az emocionális fogyasztásnak 

nincs funkcionális alapja vagy a funkcionális fogyasztás tekintetében nem beszélhetünk 

érzelmi tényezőkről – sokkal inkább úgy kell megfogalmaznunk a kérdést, hogy a 

fogyasztás céljának tekintetében mely elemek kerülnek túlsúlyba. (Rekettye-Törőcsik-

Hetesi, 2015, 93) 
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5.2. A vásárlói döntést befolyásoló tényezők 

A vásárlói döntést befolyásoló tényezők (ld. 5. számú ábra) közé sorolja Kotler: 

 a környezeti, 

 a társadalmi, 

 a személyes 

 és a pszichológiai jellemzőket. (Kotler, 1992) 

5. SZÁMÚ ÁBRA: A VÁSÁRLÓI MAGATARTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK RÉSZLETES MODELLJE 

 

Forrás: Kotler, Ph. (1992) Marketing management. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 160. p.  

Természetesen attól függően, hogy a folyamat mely elemét kívánjuk kiemelni 

(élmény vagy feladat típusú vásárlásról gondolkodunk) más-más meghatározó elemeket 

fedezhetünk fel a dinamikus folyamatként értelmezett vásárlás során. 

Így a vásárlói magatartást befolyásoló tényezők csoportosítását Törőcsik (2007, 

2009) meghatározását követve, megadhatjuk a következő módon is: 

 környezeti stimulusok, 

 vásárlói habitus, 

 az adott vásárlás feltételei, 

 a vásárlás következményei. 
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A fogyasztói magatartás modellek lényege, hogy a befolyásoló tényezők 

meghatározott kapcsolatban állnak egymással, ezek alapján pedig két fő csoportra 

oszthatók: 

 szerkezeti modellek, 

 sztochasztikus modellek. 

Mivel a fogyasztói magatartást vizsgáló átfogó modellek középpontjában a 

vásárlási döntési folyamat áll (Józsa, 2000), így meglátásom szerint, célszerűbb a vásárlási 

döntéseket a közösségi és egyéni hatások befolyásolásának szemszögéből vizsgálni, és 

ezen külső és belső hatások elemzésénél definiálni azt a komplexitást, amely mindkét 

oldalát jellemzi a vizsgált folyamatnak. 

Jóllehet a szakirodalomban, a legszélesebb körben az Engel-Blackwell-Miniard 

modell (ld. 6. számú ábra) terjedt el (Huszka, 2005), témám és vizsgálati módszerem 

szempontjából nem ezt tartom célszerűnek alkalmazni, hanem a külső és belső hatások 

elkülönítését és vizsgálatát. 
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6. SZÁMÚ ÁBRA: A TELJES ENGEL-BLACKWELL-MINIARD MODELL BONYOLULT VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS 

ESETÉN 

 

Forrás: Engel, J.,  Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1987) Consumer Behaviour. New York : CBS 

College Publishing. 

Ugyanakkor az általam bemutatni kívánt témakör kijelöli elméleti keretrendszerét 

is, ezért mindenképpen foglalkoznom kell azokkal a vásárlói magatartást leíró 

modellekkel, amelyeket az élelmiszerek fogyasztásánál alkalmaz a szakirodalom. Hiszen a 

hazai vállalatok marketingstratégiájuk kialakítása során használják ugyan a magyar 

termék/ hazai termék megnevezést, imázst de ezt legnagyobb arányban az élelmiszeripari 

termékeket gyártó, forgalmazó kereskedő cégek teszik. Azt is meg kell ugyanakkor 

jegyezni, hogy az egyik legismertebb magyar termék védjegyet alapító cég a Forest Papír 

Kft. nem élelmiszeripari termékeket gyárt és forgalmaz. 

5.2.1. Külső hatások 

A fogyasztói magatartást a legtágabb értelemben a társadalom általános állapota 

befolyásolja, vagyis: 

 a gazdasági helyzet (munkanélküliség, infláció, árszínvonal, stb.), 
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 a politikai szituáció (jogállamiság léte, jogszabályok, korlátok, lehetőségek, 

stb.), 

 a technológiai színvonal (infrastruktúra, innovációk, internet elérhetősége, 

stb.) és  

 a társadalmi normák (etnocentrizmus, hagyományok, értékeke, illem, 

divat, stb.) befolyásolja. 

Bár ezek a külső tényezők közvetett hatással vannak csak a döntésekre, mégis 

meghatározzák azokat: minél távolabbiak, annál kisebb befolyással bírnak. Ezért a 

környezeti hatásokat olyan körülményeknek kell tekinteni, amiket egy egyszerű vásárló 

képtelen befolyásolni. 

Ennél sokkal nagyobb hatással vannak a fogyasztó szűkebb környezetében levő 

csoporthatások, hiszen a fogyasztó nem csak a társadalom, hanem a társadalmon belül 

levő kisebb csoportok tagja is, aminek értékrendjét, szemléletét elfogadja és ad a 

véleményére. Ezeket a közvetlenül befolyásoló csoportokat referenciacsoportoknak 

nevezzük. Így például befolyásoló tényező a munkahely, a család vagy éppen a társadalmi 

státusz. (Marketinginfo, 2010, online) 

Valójában a vásárlói magatartást befolyásoló külső tényezők komplexitását 

jellemzi, hogy két élesen elkülönülő csoportra bonthatjuk: 

 Társadalmi tényezők (ld. 7. számú ábra) 

 Demográfiai tényezők (ld. 8. számú ábra). (Józsa, 2003) 
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7. SZÁMÚ ÁBRA: A VÁSÁRLÓI DÖNTÉST BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI TÉNYEZŐK 

 

Forrás: Józsa, L. (2003) Marketing-Reklám-Piackutatás I. Veszprém, Göttinger Kiadó.  67. p. 

8. SZÁMÚ ÁBRA: A VÁSÁRLÓI DÖNTÉST BEFOLYÁSOLÓ DEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK 

 

Forrás: Józsa, L. (2003) Marketing-Reklám-Piackutatás I. Veszprém, Göttinger Kiadó.  70. p. 

Ezen két tényezőcsoport is rengeteg tényezőelemre bontható, amelyek súlya 

véleményem szerint egyéni értékrend és szociológiai értelemben vett csoporthatások 

révén alakul ki. 

5.2.2. Belső hatások 

Ide tartoznak talán azok a legfontosabb belső tényezők, vagyis a személyes 

hatások, amik a fogyasztókat belső tényezőként befolyásolják: 
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 nemi szerep (férfi vs. nő), 

 az életkorból és az életciklusból adódó körülmények  

 a foglalkozásból eredő hatásokat, 

 a jövedelmi helyzetet, 

 az életstílus, amely manapság az egyén viselkedését egyre inkább 

befolyásolja. 

Nem csak az egyénnek a csoportban betöltött szerepe határozza meg fogyasztó 

döntési rendszerét. „A döntési motivációk legbensőbb mozgatórugója ugyanis nem az 

egyén különböző csoportokban betöltött szerepe, hanem belső tulajdonságok összessége, 

amelyek kialakítják a fogyasztó ízlését, különböző helyzetekhez történő hozzáállását 

(vagyis ún. attitűdjét) és meghatározzák hiedelmeit.” (Marketinginfo, 2010, online) Az 

egyedi és személyes hatások a külső környezet és a csoporthatásokat összefogva 

határozzák meg, hogy a fogyasztó milyen magatartást követ. És talán pont az 

egyediségnél fogva ezeknek a befolyásoló tényezőknek a megértése a legnehezebb. 

A belső emberi tényezőket is komplexitásuk miatt, elemzésük egyszerűsítése 

végett több meghatározó elemre (ld. 9. számú ábra) bonthatjuk (Józsa, 2003). 

9. SZÁMÚ ÁBRA: A VÁSÁRLÓI DÖNTÉST BEFOLYÁSOLÓ BELSŐ EMBERI TÉNYEZŐK 

 

Forrás: Józsa, L. (2003) Marketing-Reklám-Piackutatás I. Veszprém, Göttinger Kiadó.  75. p. 
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5.3. Fogyasztói problémamegoldás: a döntéshez vezető út 

A vásárlási döntéseket befolyásoló tényezők nem az aktív részei a folyamatnak, 

hanem a kereteit, peremfeltételeit adják annak. 

A vásárlási döntés folyamata során a vásárlók összegyűjtik és elemzik a vásárlás 

tárgyát képező termékről vagy szolgáltatásról elérhető információkat, és kiválasztják a 

számukra optimális döntésként válaszható terméket/ szolgáltatást. Ez a mai, modernkori 

közgazdaságtani gondolkodás Homo Oeconomicus képe, a racionálisan döntő ember. A 

fogyasztó akarva vagy akaratlanul, de minden vásárlása során alkalmazza ezt a 

folyamatot. Ugyanakkor a „ratio” (ész) nem az egyetlen hatás, amely a vásárlási döntést – 

a Homo Oeconomicus döntéseit – befolyásolhatja. Ki kell emelni az emberi elme 

kettősségét az irracionalitás, az „emotio” (érzelem) befolyásoló hatását és ezen a 

vezérfonalon tovább haladva ki kell terjeszteni az értelmezésünket a „fides”-re (hit, 

bizalom, remény) a harmadik elemre, amely a környezeti determináltságot hivatott 

jelenteni. 

A vásárlási döntés folyamata (ld. 10. számú ábra) 0+5 szakaszból épül fel, ami már 

magában foglalja a környezeti, társadalmi és pszichológiai (ratio et emotio) jellemzőket 

(Józsa, 2003). 

10. SZÁMÚ ÁBRA: A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉS FOLYAMATA 

 

Forrás: Józsa, L. (2003) Marketing-Reklám-Piackutatás I. Veszprém, Göttinger Kiadó. 61 -64. pp. 

0. szakasz: Ösztönzés

1. szakasz: A probléma felismerése

2. szakasz: Információk gyűjtése

3. szakasz: Alternatívák értékelése

4. szakasz: Vásárlási döntés

5.szakasz: Vásárlás utáni értékelés
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A fogyasztó által a választás, a vásárlási döntési folyamat során alkalmazott 

módszer lehet egyszerű(sítő) is, ugyanakkor sok esetben nagyon is összetett folyamat 

eredménye egy döntés meghozatala, mint ahogy ezt korábban is szemléltetni igyekeztem. 

Kiválóan mutatja ezt, W. F. van Raaij fogyasztói döntéshozatal modellje (ld. 11. számú 

ábra) is, amely sok esetben egyszerűsíti az eddig bemutatott elméletek hatókörét 

ugyanakkor megpróbálja azokat integrálni is. (Székely, 2003) 

11. SZÁMÚ ÁBRA: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSHOZATAL VAN RAAIJ SZERINTI MODELLJE 

 

Forrás: Raaij, W.F. van (1988) Information processing and decision making: Cognitive aspects of 

economic behaviour. In: W. F. van Raaij, G. M. Van Veldhoven, K. E. Wdrneryd: The Handbook of 

Economic Psychology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  

Az elmúlt időszak gazdasági nehézsége a vásárlási szokásokban is észrevehetőek. A 

GfK Hungária Piackutató Intézet egy 2010-ben készített felméréséből kiderül: "A 

vásárláshoz kapcsolódó kényelem és élményszerűség leginkább a lengyelek, az ukránok és 

az oroszok jellemzője, amely merőben másfajta viselkedést mutat, mint amit itthon 

tapasztalunk. A koncentrált kiskereskedelemmel rendelkező országokban, mint például 

hazánkban is, a fogyasztók kétharmada vásárlás megkezdése előtt összehasonlítja a 

különböző márkák árait”. (Menedzsment Fórum, 2010, online) 

http://www.flipkart.com/w-f-van-raaij/
http://www.flipkart.com/g-m-van-veldhoven/
http://www.flipkart.com/k-e-wdrneryd/
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A GfK Hungária Piackutató Intézet kutatásai is alátámasztják, hogy a vásárlók 

számára a jó minőség és a megfelelő ár után a hazai eredet egyre fontosabbá válik. Ezt 

bizonyítja egy 2009-ben közzétett kutatás sajtószolgálati közleménye, amelyben Kui 

János, a GfK Hungária Kereskedelmi Szektorának szektormenedzsere a következőket 

nyilatkozta: „Az árak fontosságát illetően kiemelném, hogy a vásárlók jellemzően nem 

kizárólag az olcsóságot, hanem a megfelelő ár-érték arányt keresik. […] A megkérdezettek 

68 százaléka számára fontos, hogy a termék magyar eredetű legyen, amely jelentős 

növekedést mutat a 2005-ben mért 52 százalékhoz képest.” (GfK Hungária, 2009, online) 

5.3.1. Élelmiszerfogyasztói magatartás 

Az élelmiszerfogyasztói magatartás a fogyasztói magatartáson belül speciális 

helyet foglal el. Egyrészről az ember létfenntartásához kapcsolódik, másrészt biológiai, 

társadalmi és kulturális folyamatok eredménye, harmadrészről pedig összetett emberi 

magatartásforma. Az általános fogyasztói magatartáson belül egyedi helyet foglal el, és 

többféle ellentmondás jellemzi. Jelentősége dolgozatom témája szempontjából azzal is 

indokolható, hogy a hazai és magyar termékek meghatározás esetében az élelmiszeripari 

termékek túlsúlyát láthatjuk. Az élelmiszeripari termékeket gyártó és forgalmazó cégek a 

hazai, magyar termék védjegyet kiadó tanúsító, minősítő szervezetek partnerei között 

felülreprezentáltak. 

Dolgozatom tárgyköre szempontjából tehát különösen fontos terület, hiszen a 

hazai vállalatok (legyenek azok termelő vagy kereskedő vállalatok) tevékenysége az 

élelmiszeriparban tekinthető kimagasló színvonalúnak, így a hazai termékek 

fogyasztásának, választásának kérdése, ha nem is kizárólag, de elsősorban ebben a 

szektorban értelmezhető Magyarország tekintetében. 

Az egyén életmódja visszatükröződik élelmiszerfogyasztói magatartásában, 

étkezési szokásaiban, ezért az élelmiszerfogyasztói magatartás vizsgálata során nem lehet 

figyelmen kívül hagyni az életstílus, értékrend változásait. 

Beaerdsworth & Kiel (1992) szerint az élelmiszerfogyasztás ellentmondása a 

mindenevő paradoxona, hogy az ember növény- és húsevő is egyben. Szerintük az 

élelmiszerfogyasztó magában rejti az emberi lét alapellentmondásait, mint például a jó és 

a rossz közérzet, az egészség és betegség, valamint az élet és a halál, amelyek az 
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élelmiszerfogyasztás során is gyakran jelentkeznek. Az élelmiszerfogyasztói magatartás 

ellentmondásai közé tartozik a kettős magatartás, amely olyan ellentétpárokkal 

jellemezhető, mint például a tervszerű-véletlen, biológiai-pszichológiai, hétköznapi-

ünnepi, takarékos-pazarló. (Lehota, 2004, online) 

Az általános élelmiszervásárlói magatartásról több közgazdász is készített már 

modellt. A magatartási jegyekben nagy szerepet játszanak szociológiai és pszichológiai 

tényezők is. A modellek általában általános jegyeket ragadnak ki a vásárlási döntési 

folyamatból. Ezeknek a modelleknek a legjellemzőbb tulajdonságait a 6. számú táblázat 

segítségével mutatom be: 

6. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: AZ ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI MAGATARTÁST ÁBRÁZOLÓ MODELLEK BEMUTATÁSA 

Katona modell 

(1963) 

A modell szerint a vásárló: 

 a külső környezetből buzdító, inspiráló jeleket fogad, 

 szokásai, motivációja és jövedelmi helyzete szerint dönt, és 

 vásárol. 

Engel-Blackwell 

(-Kollat-Miniard) 

(1973,1987) 

modell 

Általános modell, mely a vásárlói döntési folyamatra épül. Öt szakasza van: 

 probléma felismerés, 

 keresés, 

 alternatívák értékelés, 

 választás, 

 vásárlás utáni magatartás, tapasztalat. 

Pilgrim (1957) 

modell 

Pilgrim modelljében az élelmiszer elfogadás, választás alapvető 

meghatározója az észlelés. A fogyasztói döntésre koncentrál, a tényezők 

közötti kapcsolatok kevésbé kidolgozottak. 

Stepherd-féle 

modell (1990) 

A modell a vásárlói folyamatra összpontosít, és arra vonatkoztatja a tényezők 

hatását. Valójában Pilgrim modelljének továbbfejlesztése, amiben 

kiküszöbölte annak hiányosságait (idő, kapcsolatok) a fogyasztói döntésre 

koncentrálva.  

Abella és Heslin 

(1994) 

A vásárlói magatartást az egészségorientáció (egészségtudatosság) 

erőteljesen befolyásolja. 

Grunert-féle 

(1996) 

Rávilágít arra, hogy „konkrét terméktulajdonságok és az értékek közötti 

kapcsolat közvetett, több lépcsőfokon keresztül valósul meg” 

Forrás: saját szerkesztés – Lehota, J. (2001): Élelmiszergazdasági marketing. Budapest, Műszaki 

Könyvkiadó. alapján  
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5.4. A magyar fogyasztó jellemzőinek változásai 

Az előzőekben bemutatott élelmiszervásárlói magatartásmodellek után 

mindenképpen foglalkozni kell a hazai fogyasztók jellemzőivel. Hámori & Horváth (2009) 

kutatása során azt vizsgálta, hogy két hazai üzletláncban (CBA, Cora) a fogyasztók 

vásárlási döntésit a hazai termék eredet milyen mértékben befolyásolja, illetve mit 

várnának el a fogyasztók ezektől a kereskedőktől a hazai/ magyar termékek választéka és 

kommunikációja esetében. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy 

többségében mindkét üzlet vásárlói tudatosan keresik a hazai termékeket a kínálatban és 

vásárolják is ezeket – természetesen az árak befolyásoló szerepét nem szabad ezen 

megállapítások mellett sem elhanyagolni – ugyanakkor a kínálat szélessége és mélysége 

valamint a kommunikációs tevékenység esetében a két üzlet vásárlói között eltérés van. 

Törőcsik (2011) könyvében a magyar vásárlói csoportok között ugyan nem jeleníti 

meg külön a hazai/ magyar termékeket kedvelők csoportját, mivel életkor, nem és 

keresett élmény/ elvárás alapján szegmentálja a vásárlói csoportokat. Ugyanakkor a 

vásárlói trendcsoportok között Szakály (2011) alapján kiemeli a lassú-modern negyed 

csoportjai között az autentikus vásárlók trendcsoportját, „akik minden vásárlásuk során 

arra törekednek, hogy minél több kiadási tétel esetén megbízható gyártó, termelő 

termékét tudhassák magukénak. Fontos tehát számukra főképp élelmiszerek esetében a 

származási hely, a hozzáértő szakember, az autentikus kínálás. Ez a csoport határozottan 

növekvő arányú, a fogyasztói bizalom általános csökkenésével arányosan növekszik a 

csoporthoz tartozók száma.” (Törőcsik, 2011, 407) Ki kell emelni, hogy a minősített, 

védjegyezett termékek fogyasztásának emelkedése ezen trend alapján nem meglepő – 

csakúgy, mint a tudatos fogyasztásra ösztönző civil kezdeményezések megjelenése a 

magyar társadalomban (Gulyás, 2008). 

A magyar fogyasztók viselkedésének időbeli változását (Rekettye, Törőcsik & 

Hetesi, 2015) mutatja a 12. számú ábra, amelyben látható a 3-4. szakaszban a tudatos, 

racionális döntéseken alapuló, koncepciók mentén történő vásárlás erősödése. Ezt 

Törőcsik (2014) több tényezővel, megatrend hatásával is magyarázza, úgy mint: 

 öko- paradigma, 

 reális és virtuális térben való működés, 
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 ICT, 

 tapasztalás, 

 individualitás. 

12. SZÁMÚ ÁBRA: A FOGYASZTÓ „TÖRTÉNELME” 

Tudatos, 
elvi vásárlás

Elvárt szint 
vásárlása

Emocionális döntések 
aránya

Kiszámítható 
fogyasztó

Többségében jól reagál a 
racionális érvekre 

(„piacra dobjuk, veszi”) 
örül, ha hozzájutott

Kiszámíthatatlan 
fogyasztó

Eltérő ingerekre válaszol, 
termékcsoportonként is 

változóan 
(„ mindent bedobunk, 

miért nem veszi”) 
örülünk, ha megvette

Válságtanult 
fogyasztó

Koncepciók mentén való 
igényes vásárlás, vagy 
növekvő racionalitás a 

döntésekben
örülünk, ha értjük

Megokosodott 
fogyasztó

Kritika, anyagi előny 
elvárása, aktív fellépés, 

közösségi értékelés
örülünk, ha nem bánt

Forrás: Rekettye, G., Törőcsik, M. & Hetesi E. (2015) Bevezetés a marketingbe . Budapest: 

Akadémiai Kiadó. 97. p. 

Az ICT eszközorientáltságot, míg az ökotémák előtérbe kerülése érzelemdús, 

természetközelséget jelez. Az ICT világának kiteljesedésével a fogyasztói hatalom is 

előtérbe kerül – a közösségek szervezésének korlátlan lehetősége meghatározó, bár 

generációnként eltérő intenzitású (Rekettye, Törőcsik & Hetesi, 2015). A fogyasztói 

döntésben szerepet játszó tényezők esetében tehát egyre hangsúlyosabban jelennek meg 

olyan tényezők, mint a lokalitás, a gazdasági öko-racionalitás (erre épít pl. a 

Vidékfejlesztési Minisztérium kampányfilmje, 2013, 

https://www.youtube.com/watch?v=zPXqas4Paeo), a tudatosság, a termékeredet. 

https://www.youtube.com/watch?v=zPXqas4Paeo
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Ezek alapján a régi és új fogyasztó jellemzői a következő 7. számú táblázatban 

látható módon írhatóak le. 

7. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A RÉGI ÉS AZ ÚJ FOGYASZTÓ JELLEMZŐINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A RÉGI FOGYASZTÓ AZ ÚJ FOGYASZTÓ 

 kényelemorientált 

 „követő”, saját álláspontját nem alakítja 
át 

 kevéssé „időérzékeny” 

 tartja a „normál” napirendet 

 hagyományos infromációs csatornákon 
elérhető 

 önmegmutató 

 szórakoztatásigény 

 konformista 

 kevéssé aktív 

 kevéssé informált 

 tömegtermék 

 hitelességorientált 

 egyéni értékítélet, önálló vélemény 

 állandó időhiánnyal küzd 

 felborult napirend 

 „extrém” információcsatorna-használat: 
Szájreklám, elektronikus csatornák 

 önmegvalósító 

 információ- és élményéhség 

 független 

 aktív 

 informált 

 kis széria, egyedi megoldások 

Forrás: Rekettye, G., Törőcsik, M. & Hetesi E. (2015) Bevezetés a marketing be. Budapest: 
Akadémiai Kiadó. 101. p.  
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6. FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS 

A korábbi fejezetek a magyar társadalom nemzettudattal kapcsolatos érzületeit 

(nacionalizmus, patriotizmus, etnocentrizmus, kozmopolita érzület) szociológiai 

szempontból mutatták be. Ezt a nézőpontot bővítendő vizsgáltam a következő fejezetben, 

alfejezetekben a fogyasztói magatartást meghatározó tényezőket (melyben a társadalmi, 

kulturális elemeknek, referenciacsoportoknak nagyon fontos szerepe van) fókuszálva az 

élelmiszerfogyasztói döntésekre és a mai magyar fogyasztói magatartásra, hogy a két 

témakör összekapcsolásával ráirányítsam a figyelmet az etnocentrikus tendenciákon 

alapuló, a nemzetközi szakirodalomban is sokat kutatott etnocentrikus fogyasztói 

magatartás kérdéskörére. 

A dolgozat előző fejezeteiben arra szerettem volna rávilágítani milyen tényezők 

jelennek meg a fogyasztói etnocentrikus tendenciák esetében akár az egyén, akár a 

vállalatok, akár a közösség oldaláról. Természetesen tovább vizsgálva a kérdést a 

fogyasztók etnocentrikus szemléletét rengeteg elem befolyásolja, a következő fejezetben 

ezeket mutatom be. 

6.1. Fogalmi elhatárolások 

A fogyasztói etnocentrizmust kutató tudósok, magának az etnocentrizmusnak az 

általános konstrukcióját Sumnertől (1906) vették át (Balabanis, Diamantopoulos, Dentiste 

Mueller & Melewar, 2001; Hamond&Axelrod, 2006). 

Etnocentrizmus egy szinte univerzálisnak tekinthető szindróma, amely 

diszkriminatív attitűdöket és viselkedést eredményez (Sumner, 1906; Levine&Campbell, 

1972). A diszkriminatív attitűdöket vizsgálva azt láthatjuk, hogy a saját csoportot (in-

group), mint erényes és kiválót, a saját normákat, mint egyetemes értékeket fogadja el, 

addig a más csoportok (out-group) „értékeit” megveti, elítéli és gyengébbnek tartja. 

(Hamond&Axelrod, 2006) 

Az etnocentrikus viselkedésen alapuló csoportokat meghatározó alapvető 

tényezők, határok – amelyek megfigyelhetően egy vagy több tulajdonság által 

meghatározottak (nemzeti identitás, nyelv, akcentus, a fizikai adottságok, vallási) – fontos 
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kiinduló pontjai minden etnocentrizmussal kapcsolatos értelmezésnek. (Sumner, 1906; 

Hirschfeld, 1996; Kurzban, Tooby&Cosmides, 2001). Az ilyen viselkedésnek gyakran erős 

területi elme is van – ami a nemzeti identitáshoz való kapcsolata miatt különösen fontos 

(Sumner, 1906).  

Etnocentrizmusról nemcsak etnikai konfliktusokhoz kapcsolódóan (Brewer 1979; 

Chirot és Seligman 2001), vagy a demokratikus intézmények instabilitása okozta kaotikus 

helyzetben (Rabushka&Shepsle 1972), vagy háborúk idején (van der Dennen 1995), 

hanem a fogyasztók és demokratikus választásokon szavazók választási lehetőségeit 

vizsgálva is beszélhetünk (Kinder, 1998; Klein&Ettenson 1999). Bár az etnocentrizmus 

meghatározását legtöbbször diszkriminatív viselkedésekre utalva használják, ebben a 

dolgozatban arra fogok törekedni, hogy a saját csoport (in-group) előnyben részesítését 

emeljem ki. Ez a meghatározás összhangban van az etnocentrizmus kutatások 

antropológia és a pszichológia megközelítésével, amely különbséget tesz a saját csoport 

(in-group) előnyben részesítése (etnocentrizmus) és a külső csoport (out-group) ellenes 

magatartás (xenophóbia) között (Ray&Lovejoy, 1986; Struch&Schwartz, 1989; Cashdan, 

2001; Hewstone, Rubin & Willis, 2002; Brown, 2004; Hamond&Axelrod, 2006). 

Bár az előzőekben bemutatott meghatározások alapján látható, hogy az 

etnocentrizmus fogalma eredetileg tisztán szociológiai kategória volt, napjainkban 

azonban egyre többen értenek abban egyet, hogy mára a szociálpszichológia 

témaköréhez sorolandó (Malota, 2003a). Mindezek mellett a fogyasztói 

etnocentrizmussal foglalkozó kutatások az etnocentrikus fogyasztói viselkedés részének 

tekintenek sok esetben xenofób elemeket is. 

Az etnocentrizmus ugyanis: „az emberek univerzális hajlama saját csoportjukat a 

’világ központjának’ tekinteni, más társadalmi csoportokat saját csoportjuk szemszögéből 

megítélni, és negatívan értékelni azokat a személyeket, akik kulturálisan különbözőek, míg 

vakon elfogadni a kulturális szempontból hasonlókat. A személy vagy csoport képtelen a 

világot más nemzet vagy etnikai csoport szemével látni, az empátia a külföldiekkel szinte 

lehetetlen számára. Az etnocentrizmus egyes kutatók szerint meginghatatlan bizalom a 

saját csoport felsőbbrendűségében” (Malota, 2003a, 38). 

Meg kell azonban jegyeznünk azt is, amit Malota (2003a) is kiemel Levison (1949) 

alapján: „etnocentrizmus alatt azonban nemcsak a magatartás okát, magát a 
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magatartást is értjük, az etnocentrikus egyén általában elutasítja és rágalmazza a külső 

csoportokat, ezzel szemben túlságosan elfogadja és isteníti saját csoportját” (Malota, 

2003a, 38). 

Ezzel szemben a fogyasztói etnocentrizmus Shimp (1984) által megalkotott 

kategóriája a következő három komponensből épül fel: 

 a külföldi termékekhez való kognitív, 

 affektív, 

 normatív viszonyulás. 

Összegezve Shimp & Sharma (1987) definícióját: a fogyasztói etnocentrizmus nem 

más, mint a fogyasztók meggyőződései a külföldi termék vásárlásának morális 

helyességéről illetve személyes előfeltevései az import termékekkel kapcsolatban. 

(Balabanis, Diamantopoulos, Dentiste Mueller & Melewar, 2001) 

Az etnocentrikus fogyasztók helytelenítik az import termékek vásárlását, ugyanis 

az ő olvasatukban ezeknek a termékeknek a vásárlása veszélyezteti a hazai gazdaságot, 

sőt áttételesen még munkanélküliséget is okozhat. Ezzel szemben a nem etnocentrikus 

fogyasztó minőség- és teljesítmény-orientáltan választ, mintsem nemzeti érzés, identitás 

alapján. (Malota, 2003a, 107) Természetesen a megállapítás nem zárja ki, hogy a hazai 

termékek esetében (akár sztereotípiákra építve) a termék minősége is hangsúlyozásra 

kerüljön a származási ország mellett. 

Az 1980-as évek végén Shimp &s Sharma (1987) által készített tanulmányban 

kiterjesztették az etnocentrikus tendenciák vizsgálatát arra, hogy ez az érzület milyen 

hatást gyakorol az egyes fogyasztók vásárlási szokásaira. Az ő gazdasági feltételezésük 

tehát az eredeti fogyasztói etnocentrizmus koncepció, amely szerint a fogyasztók 

etnocentrikus beállítódása, érzületei befolyásolják azt, hogy az amerikai fogyasztók 

milyen hiedelmekkel rendelkeznek, mit hisznek, gondolnak a megfelelőségről, és a 

külföldön előállított termékek vásárlásáról. Az ezen érzületek, hiedelmek által 

meghatározott tendenciák az importált áruk jó minőségűnek tartásától a külföldi 

termékek hazafias elutasításáig tartanak. (Bikley&Nes, 1982; Netemyer, Durvasula & 

Lichtenstein, 1991). 
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6.1.1. Meghatározó tényezők 

Mint, ahogy azt dolgozatom bevezető fejezetében már megjegyeztem: „Az utóbbi 

években, az ország eredet hatás kutatók felismerték a korábbi tanulmányokban 

bemutatott egy magyarázó változós modellek korlátait, így a kutatások fő irányába a 

sokkal megfelelőbb több magyarázó változós modellek kerültek.” – ahogy azt Chao (1998, 

1) írja. Természetesen hasonló megállapítást tett azóta, több a témakörrel foglalkozó 

kutató is. (Papadopoulos&Heslop, 1993; Samiee, 1994; Balabanis, Diamantopoulos, 

Dentiste Mueller & Melewar, 2001) 

Ezért hangsúlyos kérdés, hogy a fogyasztói etnocentrikus tendenciák 

magyarázatával foglalkozó, azt vizsgáló modellek, milyen magyarázó változókat, milyen 

befolyásoló faktorokat alkalmaznak. Ezeket a fontos befolyásoló tényezőket a következő 

csoportokban összegezhetjük: 

 jövedelem, 

 nem, 

 életkor, 

 képzettség (Balabanis, Diamantopoulos, Dentiste Mueller, Melewar, 2001; 

Malota, 2003a). 

Ezek a tényezők valójában szocio-demográfiai ismérvek, de természetesen, ebből 

nem következik, hogy kizárólag ezek a tényezők befolyásolnák az egyének etnocentrikus 

attitűdjét, mindezen tényezők mellett más elemek is megjelennek. Ilyen faktorok 

lehetnek: 

 a politikai kultúra, 

 az egyéni érzelmek, érzések, 

 és az egyének hitvilága, értékrendszere. 
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13. SZÁMÚ ÁBRA: A NEMZETI IDENTITÁS DIMENZIÓI 

Nemzeti identitás

Hitrendszer

Nemzeti 
örökség

Kulturális 
homogenitás

Etnocentrizmus

 

Forrás: Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2009). Consumer behavior. New Jersey: Pearson Practice 

Hall alapján saját szerkesztés.  

 

Az egyének értékrendszere esetében három tényezőt kell kiemelnünk, amelyek 

szintén nagy befolyást gyakorolhatnak az etnocentrikus fogyasztói attitűd kialakulására, 

ezek pedig: 

 a nacionalizmus, 

 a patriotizmus, 

 és az internacionalizmus/kozmopolitizmus (Balabanis, Diamantopoulos, 
Dentiste Mueller, Melewar, 2001; Malota, 2003a). 

A 21. században – amelyben a relativizált posztmodern értékek dominanciája 

figyelhető meg – azonban korántsem jelenthetjük ki ilyen egyértelműen, hogy csak ezek a 

tényezők gyakorolnának hatást az etnocentrikus tendenciákra az egyének oldaláról. Ha 

tovább vizsgáljuk a kérdést egyértelműen láthatjuk, hogy a kultúra és identitás minden 

elemével ugyanilyen fontos eleme ennek a kérdéskörnek és különösen igaz ez, ha a 

nemzetek szintjén gondolkodunk. 

Az egyének hit/értékrendszere, a nemzeti örökség, a kulturális értékek és 

természetesen az etnocentrikus személetet befolyásoló alakító tényezők összessége 

egyaránt hatást gyakorol az identitás kialakulására (ld. 13. számú ábra) és ezáltal a 

fogyasztók etnocentrikus személetének alakulására. (Schiffman & Kanuk, 2009). 
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Az igazság minden oldalát megvilágítva a korábbi kutatások természetesen sokkal 

több olyan faktort azonosítottak, amelyek ugyanúgy megkerülhetetlenek, ha a fogyasztói 

etnocentrizmusra ható tényezőket vizsgáljuk, ezek pedig a következők: 

 konzervatizmus, 

 kollektivizmus, 

 dogmatikus gondolkodás, 

 kulturális érzékenység, 

 társadalmi osztály és státusz, 

 utazási tapasztalatok (Malota, 2003a). 

A teljes modellt elemezve, legelőször el kell különítenünk a szubjektív kultúra 

három szintjét (ld. 8. számú táblázat), mivel ezek a különböző gondolkodásmódok az 

önazonosságtudat különböző szintjeit határozzák meg (Schiffman & Kanuk, 2009). 

Ahhoz, hogy ezt az elkülönítést megtehessük, el kell választanunk egymástól a 

nacionalizmus és a patriotizmus értékrendszerét, mindezt pedig a korábban már 

bemutatott Druckman (1994) tanulmánya valamint Doob (1964) és Guibernau (1996) 

könyvei alapján tehetjük meg. 

8. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A SZUBJEKTÍV KULTÚRA HÁROM SZINTJE – SZUPRANACIONÁLIS, NEMZETI, ÉS CSOPORT 

Szintek (Sz) Definíciók/Dimenziók 

Sz1: Szupranacionális Szubjektív kulturális különbségek, amelyeket egynél több 

országban is tapasztalhatunk 

Amelyben megjelennek a fogyasztói szokások 

meghatározó faktorai: 

 regionális különbségek kiegyenlítése 

 etno-racionális fogyasztás 

 nyelvi és szimbólumok által meghatározott 

jelentéstartalmak 

Sz2: Nemzeti Megosztott kulturális karakterek (nemzeti karakterek és 

identitás) amik egyedileg vagy specifikusan 

meghatározzák egy ország állampolgárait 

Sz3: Csoport Kulturális felosztás vagy csoportosítás (különösen 

szubkultúrák) amik az egyének különleges összességeit 

jelentik (pl. családok, munkacsoportok, vásárlói 

csoportok, baráti társaságok) 

Forrás: Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2009). Consumer behavior. New Jersey: Pearson Practice 

Hall alapján saját szerkesztés.  
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A patriotizmust úgy definiálhatjuk, mint egy egyben individuális és közösségi 

szemléletmód, amely három elemből épül fel: 

 egy egyéni kötődés a szülőföldhöz/hazához, 

 az egyén motivációja saját hazájának megsegítésére, 

 a nemzeti orientáció segít az identifikációban, és a helyes 

önmeghatározásban (Druckman, 1994). 

Ezzel szemben a nacionalizmus egy olyan kategória, amelyet csak közösségi, 

társadalmi szinten értelmezhetünk (Doob, 1964). A nacionalizmus egy emocionális, 

pszichológiai aspektus, amely magában foglalja a nagyon erős kötődést a nemzeti 

szimbólumokhoz, úgy mint: 

 szülőföld, 

 anyanyelv, 

 hagyományok, 

 történelmi értékek, 

 nemzeti zászló, 

 nemzeti himnusz (Guibernau, 1996). 

6.1.2. A fogyasztói etnocentrizmus mérése 

A fogyasztói etnocentrizmus mérése meglehetősen kényes kérdés és feltétlenül 

kultúrafüggő. Az egyes földrajzi területek lakossága más-más módon viszonyul történelme 

folytán nemzeti érzéseihez még akkor is, ha a kutatók annak tisztán gazdasági 

vonatkozásaira kíváncsiak. 

Tovább bonyolítja a mérhetőség kérdését, hogy milyen magyarázó változókat 

lehet, kell, szükséges alkalmazni a modellekben – és ezen problémakör földrajzi helyhez 

és sok esetben időhöz kötött kérdés is. 

A témakört kutatók közül a Balabanis és szerzőtársai (1996, 1997, 1999, 2001, 

2002) által feltárt modellek leginkább a külső befolyásoló tényezők fontosságát 
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hangsúlyozták – hiszen ezek mérhetősége kevésbé kérdéses, mint az általuk kevésbé 

vizsgált személyi tényezők, egyéni aspektusok, egyéni vásárlói attitűdök. 

Az első nem tisztán etnocentrizmust, hanem fogyasztói etnocentrizmust mérő 

skála kifejlesztése Shimp & Sharma (1984, 1987) nevéhez fűződik. (Malota, 2003a) 

1987-ben a Journal of Marketing Research-ben publikált tanulmányukban 

mutatják be azt a folyamatot, melynek során eljutottak egy 17 állítást tartalmazó skála 

kialakításáig, mellyel azt kívánták mérni, hogy a fogyasztói etnocentrizmus tendenciái, 

hogyan viszonyulnak a külföldi vs. Amerikában gyártott termékek vásárlásához. 

Kihangsúlyozzák a cikkben, hogy tendenciákat és nem attitűdöket kívántak elemezni 

vizsgálódásaik során. (Shimp & Sharma, 1987) 

A kutatópáros a skálának a CETSCALE nevet adta, mely a Consumer Ethnocentrism 

Scale szavakból tevődik össze. A skála alkalmazására több kísérlet is született, így például, 

hogy néhány európai próbálkozást említsünk Luthy (2007) vagy Evanschitzky et al. (2007) 

tanulmányai. Ugyanakkor a skálát megalkotása óta több kritika is érte, melyeket Malota 

(2003a) munkájában összefoglalt, így: 

 elsősorban amerikai viszonyokhoz illeszkedik (bár több kutatás is használta 

és továbbfejlesztette a skála alkalmazását más országok esetében), 

 a külföldi általános megfogalmazás helyett specifikációra van szükség, 

 nem elkülönítve méri az etnocentrizmust és a hazai vs. külföldi termék 

közötti választást. 
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7. ORSZÁGEREDET-HATÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 

Ha azt szeretnénk definiálni, hogy mi is az országeredet-hatás, akkor legelőször is 

azt mondhatnánk, hogy a fogyasztói etnocentrizmus „gyakorlati manifesztációja”. 

Rengeteg empirikus kutatás igazolja azt, hogy a fogyasztók túl nagyra tartják azokat a 

termékeket/szolgáltatásokat, amelyek saját országukból származnak, azokkal szemben, 

amelyeket más országokból importálnak. És teszik mindezt annak ellenére, hogy 

természetesen semmilyen tényekkel igazolható okuk nincsen erre (Malota, 2003a). 

Maga az országeredet-hatás (COO – country of origin effect) Nagashima (1970) 

definíciója szerint: „képek, reputáció, sztereotípiák, melyeket az üzletemberek és a 

fogyasztók egy adott ország termékeihez kapcsolnak. Ez az imázs a reprezentatív 

termékek, a nemzeti jellemzők, a gazdaságpolitikai háttér, a történelem és a tradíciók 

alapján alakul ki”. 

A szakirodalomban természetesen a országeredet-hatás sokféle módon és 

formában került meghatározásra (Al-Sulaiti&Baker, 1998). Wang&Lamb (1983) alapján az 

országeredet-hatás megfoghatatlan, eszmei akadályokat jelent azzal szemben, hogy új 

piacokra lépjünk – ezek az akadályok pedig a fogyasztók import termékekkel szembeni 

negatív elfogultságában öltenek testet. Johansson et al. (1985) és Ozsomer&Cavusgil 

(1991) úgy határozzák meg a származási országot, mint az ország, ahol a vállalat központja 

a termék marketing tevékenységét szervezi vagy ahonnét a márka származik. Jellemzően 

ez a vállalat „származási” országa. 

Egy meghatározott országról és annak egy specifikus termékéről a fogyasztók 

jelentős része hajlamos sztereotípiákban gondolkozni.  

Valljuk be nyilvánvalóan sok termék/ termékkategória esetében, a COO fontos 

szerepet játszik, mint egy differenciáló tényező, amely alapján a fogyasztók (pozitívan) 

értékelnek. Kiváló példa erre: 

 a francia parfüm vagy a francia pezsgő, 

 a skót whisky, 

 a svájci órák, 
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 a belga sör, 

 a német autók, 

 az olasz divat, 

 a japán technológia, 

 a kolumbiai kávé, 

 de akár Magyarország esetében például a tokaji bor, a szalámi, a libamáj, 

vagy a kalocsai paprika. 

Ezek természetesen csak a legismertebb példák arra, ahogy a termék érzékelhető 

minősége és a COO illeszkedik egymáshoz, ezáltal megalapozva a fogyasztói értéket. Ezek 

pozitív példák – ugyanakkor ki kell emelni azt is, hogy nem minden esetben egyértelmű a 

pozitív hatások iránya. Kiváló példa erre a SONY, ahol nehezen dönthető el, hogy a SONY 

fokozza az ország imázst vagy éppen fordítva az ország imázs (japán csúcstechnológia) 

fokozza a márka imázst (CPI – Country Product Image). (Dinnie, 2008, 84) 

Ezek azonban sztereotípiák. Fontos kiemelni azon tulajdonságukat, hogy termék 

specifikusak, és az egyes termékekről kialakult értékítéleteket nem lehet kivetíteni más, 

jóllehet ugyanabból az országból származó termékekre – mégis néhol ezáltal építenek 

„tudatosan” országimázst (CI – Country Image). 
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14. SZÁMÚ ÁBRA: AZ ORSZÁGEREDET-HATÁS MÖGÖTT HÚZÓDÓ PSZICHOLÓGIAI FOLYAMATOK 

A termékjellemzőkre 
vonatkozó információk
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tartalma

Az egyén gondolatai
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Forrás: Eszes, I., Szabóné Streit, M., Szántó, Sz. & Veres, Z. (1999) Globális Marketing. Budapest: Műszaki 

Könyvkiadó alapján saját szerkesztés. 

A 14. számú ábra nagyon hasonlít a már előzőekben megismert fogyasztói 

döntéshozatal van Raaij (1988) szerinti modelljére, ugyanakkor mégis több dologban 

különbözik: 

 Az érzelem átviteli elmélet (É): szerint a termék származási helyéről 

kialakult érzelmek közvetlenül áttevődnek a termék teljes értékelésére. A 

származási hely információja tehát nem változtatja meg a fogyasztók 

terméksajátosságokról kialakított meggyőződését, csak a teljes 

termékértékelésüket módosíthatja, vagyis kiterjesztik az adott országról 

alkotott imázsukat az adott országból származó termékekre. 

 A kognitív elmélet (K): ezzel szemben azt mondja ki, hogy egy termék 

származási helyének információja közvetlenül befolyásolja a termék 

jellemzőiről vagy sajátosságairól kialakított meggyőződéseket. 

 Közvetlen viselkedési folyamat (V): a harmadik lehetséges folyamat, 

amelynek során a származási országgal kapcsolatos információ befolyásolja 

a viselkedést, a közvetlen hatás útján figyelhető meg, a termékjellemzők és 
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attitűdök befolyásoló hatása nélkül. (Eszes, Szabóné Streit, Szántó & Veres, 

1999) 

Sokkal világosabban meghatározva azt, hogy mit értünk országeredet-hatás alatt: 

az országeredet-hatás nem más, mint a fogyasztók általános értékelése azon termékek 

vagy szolgáltatások minőségéről, amelyek egy meghatározott országból származnak (Han, 

1990). 

„A kutatások az országeredet relatív hatását vizsgálják a fogyasztói döntési 

mechanizmus különböző szintjein, úgy mint percepciók, attitűdök cselekvési motivációk.” 

(Agrawal&Kamakura, 1999) Ezek alapján kimondhatjuk, hogy a fogyasztói etnocentrizmus, 

mint vásárlói magatartásforma az ország eredet hatás elismerése, a vásárlói döntési 

folyamatban. Nemcsak a korábban ismertetett belső és külső meghatározó tényezők 

hatnak tehát a fogyasztói magatartásra, hanem a termék/ szolgáltatás előállításának vagy 

éppen a tervezésének (dizájn) helye – ezzel összefüggésben természetesen az adott 

helynek/ országnak, régiónak a megítélése, elfogadottsága – is rendkívül fontos 

tényezőként jelenik meg az egyének fogyasztási/ vásárlási szokásaiban. Ezeket bővebben 

a következő fejezetben fejtem ki. 

A korábbi COO kutatások azt vizsgálták, hogy egy ország reputációja és imázsa 

hogyan befolyásolja az adott országban készült termékről alkotott képet, ami kézzel 

fogható hatásokra váltható a termékek fogyasztói értékelésével valamint a fogyasztók 

vásárlási szokásaival kapcsolatban (Larouche et. al, 2005). A legtöbb COO tanulmány 

éppen ezért a marketing és a fogyasztói magatartás szakirodalomban található. (White, 

2012) 

Schooler (1965) végezte az első empirikus vizsgálatot az országeredet-hatással 

kapcsolatban és megállapította, hogy a származási ország nevének megjelenése, 

kifejezetten a ’made in …’ eredetjelző a termék címkéjén, érintette a termék fogyasztói 

elfogadását és sikerét. Azóta számos vizsgálat alátámasztotta állítását valamint a 

kutatások azt is igazolták, hogy egyaránt racionális és emocionális változók is 

kapcsolódnak az országimázshoz, a termékértékeléshez és a vásárlási szándékhoz. 

(Peterson&Jolibert, 1995; Verlegh&Steenkamp, 1999; Papadopoulos&Heslop, 2002; 

Kang&Yang, 2010). 
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Reierson (1966) aki szintén az elsők között említhető az országeredet-hatás kutatói 

között, aki a sztereotípiák szerepét/ hatását emelte ki a termékek fogyasztók által történő 

értékelésben. Megállapította, hogy sokkal fontosabb szerepe van az egyes országokról élő 

sztereotípiáknak a termékek megítélésében, mint a konkrét termékkel kapcsolatos 

véleményeknek. 

Malota (2009) megítélése szerint az országeredet-hatás a termékek fogyasztói 

megítélésén keresztül hatással van (lehet) a vállalati marketing mix kialakítására is ezt a 

következő x. számú táblázatban mutatom be. Az országeredet-hatás ugyanis a fogyasztó 

termékkel kapcsolatos minőségképéhez kapcsolódik, mégpedig azáltal, hogy a vállalat 

által piacra vitt termék eredtét egy országhoz kapcsolja. A fogyasztók országhoz kapcsolt 

termékekkel kapcsolatos minőségképét/imázsát PCI-nek (Product-Country Image) nevezi 

a szakirodalom (Heslop & Papadopoulos, 1993) ez alapulhat a termékkel kapcsolatos 

aktuális tapasztalatokon, de akár reklámokból, hirdetésekből gyűjtött információkon is 

vagy akár más típusú a termékkel kapcsolatos információkon (marketingmix egyéb 

elemei) beleértve a szájreklámot és a napi sajtóban megjelenő cikkeket/ tartalmakat is 

(Verlegh et al., 2005). 

Malota (2003a) dolgozatában azt írja: „Dichter (1962) azt javasolta, hogy az 

országeredetet mint a marketing – mix ötödik elemét kellene figyelembe venni, mivel a 

termék elfogadását nagyban befolyásolja az, hogy honnan származik. Ha az országeredet 

az egyedüli termékről rendelkezésre álló információ, mindig nagyobb a hatás nagysága, 

mint ha más információk (pl. ár) is jelen lennének (Verlegh&Steenkamp (1999) az 1980 és 

96 között végzett 46 kutatás métaanalízise alapján). Az országeredet imázs befolyásolja 

az adott termék marketing – mixe iránti attitűdöket (Darling&Kraft 1977).” A 9. számú 

táblázat eredményei alapján láthatjuk, hogy az eredmények nagyon eltérőek, sőt akár 

egymásnak ellentmondóak is lehetnek. A kutatási kérdés, a válaszadók országának 

fejlettségi szintje egyaránt meghatározza az eredményeket (Malota, 2003a).  
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9. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A MARKETING-MIX ELEMEINEK ÉS AZ ORSZÁGEREDET IMÁZSNAK EGYÜTTES HATÁSAI 

MARKETING MIX ELEMEI (SZERZŐK) A KUTATÁS KÉRDÉSE (FÜGGŐ VÁLTOZÓ) FŐBB EREDMÉNYEK 

ÁR 

Johansson & Nebenzhal (1986) elfogadható árkülönbség a hazai és a külföldi 
termékek között 

az összehasonlítandó országok imázsa befolyásolja 

Hastak & Hong (1991) termékmegítélés az ár és az országeredet kb. ugyanolyan fontos, erős 
hatású 

Wall et al. (1991) termékminőség értékelése az országeredet fontosabb, mint az ár és a 
márkainformáció 

Metually (1993) fontossági súlyok az importtermékek 
vásárlásakor 

a közép-keleti fogyasztók számára 20 faktor közül a 
minőség és az ár a legfontosabb az 
importtermékeknél, de az országeredet is fontos 

Chao (1993) terméktulajdonság és dizájn megítélése az ár és a minőség kapcsolata országspecifikus 

Nebenzhal & Jaffe (1993) az országeredet-imázs hogyan befolyásolja az 
észlelt és az elfogadható árat 

ugyanaz a márka/termék másképp formált 
prefernciagörbével rendelkezik az országeredet-
imázstól függően. Az országeredet-imázs erősebb 
hatással van a preferenciagörbére, mint a 
terméktípus illetve a márkanév. 

Elliott & Cameron (1994) termékválasztás, a tényezők fontossági súlya a termék eredete szignifikánsan kevésbé fontos, 
mint az ár és a minőség 

Lin & Sternquist (1994) változik-e az ár becslése a boltpresztízs és az 
országeredet-imázs manipulálásakor 

az országeredet-imázs szignifikáns befolyásoló 
tényező volt a termék minőségének értékelésekor, 
de nem befolyásolta az árbecslést 
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MARKETING MIX ELEMEI (SZERZŐK) A KUTATÁS KÉRDÉSE (FÜGGŐ VÁLTOZÓ) FŐBB EREDMÉNYEK 

ÁR 

Bruning (1994) légitársaságok közötti választás az ár relatíve fontosabb, mint az országeredet 

Okechuku (1994) termékválasztás, a tényezők fontossági 
súlya 

az amerikai fogyasztók számára a tv-választáskor 
fontosabb az országeredet, mint az ár, garancia, 
képminőség. A rádióválasztás esetében 4 ország 
válaszadói között bizonyítható, hogy fontosabb az 
országeredet, mint az ár. 

Wai-Kwan et al. (1994) milyen kapcsolat van a termékek ára, 
az országeredet, a márka és a 
termékminőség között? 

az árnak szignifikáns hatása van a függő változókra – 
ugyanakkor a modell a főbb hatásokat erősítette 
csak meg a modellen belül csak gyenge kapcsolatok 
voltak kimutathatóak 

Okechuku & Onyemah (1999) vásárlási szándéka a nigériai fogyasztók esetében az országeredet 
fontosabb, mint az ár és más terméktulajdonságok 

Agrawal & Kamakura (1999) 50 kutatás 
metaanalízise alapján 

vállalatok árazási gyakorlata a prémium-, illetve diszkontárak a minőségi 
különbségeknek tudhatóak be, nem az országeredet-
imázsnak 

Drozdenko & Jensen (2009) hatással van-e az árak kialakítására az 
országeredt-imázs? 

a termékek árának kialakítására van hatása az 
országeredet-imázsnak, pozitív hatással van 

Nyitor (2010) hatással van-e a termékek árára az 
országeredet imázs? 

hatással van a termékek árára az országeredet-
imázs főleg Angliában és Nigériában – Ghánában 
kisebb a hatása 

Biswas et al. (2011) a termékek árázásában játszik-e 
valamilyen szerepet az országeredet? 

az országeredet-hatás minden eleme (COO, COM, 
COD, COA, COP) szerepet játszik az árak fogyasztói 
értékelésében Bangladesben 
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MARKETING MIX ELEMEI (SZERZŐK) A KUTATÁS KÉRDÉSE (FÜGGŐ VÁLTOZÓ) FŐBB EREDMÉNYEK 

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 

Reierson (1967) a nemzeti sztereotípia megváltoztatható-
e? 

promóciós eszközökkel megváltoztatható 

Han (1988) attitűdök patrióta témák a reklámban segítik a hazai termékek 
támogatottságát 

Gronhaug & Heide (1992) egy országról vetített reklám 
eredményezhet-e sztereotipizált imázst 
és országértékelést? 

a levetített reklámfilmet látott válaszadók a 23 változó 
közül 21-et pozitívabban és kisebb szórással értékeltek, 
mint azok, akik nem látták a filmet. A kis tudásra épült 
imázs könnyen változtatható és befolyásolható. 

Verlegh, Steenkamp & Meulenberg 
(2005) 

az országeredet, mint információs 
változó/ tényező a hirdetésekben 

a termék országeredete erősen befolyásolja a termék 
fogyasztói értékeléseket, annak ellenére, hogy a 
hirdetésekben milyen egyéb információk jelennek meg. 

Nyitor (2010) hatással van-e a reklámozás 
hatékonyságára az országeredet-imázs? 

egyértelműen kimutatható hatással van a reklámok 
hatékonyságára Angliában, Ghánában és Nigériában is az 
országeredet-imázs 

Hanaysha & Hilman (2015) kapcsolat a fenntartható márkaérték és 
az országeredet-imázs és a reklámozás 
között 

pozitív kapcsolat van az országeredet-imázs, a reklámozás 
és a fenntartható márkaérték között az autóiparban egy 
malajziai vizsgálat alapján 

ELOSZTÁS 

Reierson (1966) vásárlási szándéka jó hírnevű kiskereskedő csökkentheti a külföldi termékek 
kockázatát 

Chao (1989) reklámhihetőségének vizsgálata negatív 
sztereotípiával bíró termék esetén 

a Koreában gyártott szórakoztatóelektronikai termékek 
tulajdonságai hihetőbbek, ha jó presztízsű 
kiskereskedőkön keresztül értékesítik őket 

Thorelli et al. (1989) termékértékelés, attitűdök, vásárlási 
szándék 

az országeredet-imázs, a termékgarancia és a bolt 
imázsának interakciója befolyásolja a termékértékelést és 
az attitűdöket, de nincs hatással a vásárlási szándékra, az 
eredet hatása önmagában alacsony mindhárom tényezőre 



66 
 

MARKETING MIX ELEMEI (SZERZŐK) A KUTATÁS KÉRDÉSE (FÜGGŐ VÁLTOZÓ) FŐBB EREDMÉNYEK 

TERMÉK 

Ettenson et al. (1988) terméktulajdonságok fontossági súlya terméktulajdonságok és az árak fontosabbak, mint az 
országeredet 

Han & Terpstra (1988) termékminőség értékelése hibrid 
termékek esetén 

a márkanév és az országeredet együttesen befolyásolja, de 
az országeredet hatása nagyobb 

Elliott & Cameron (1994) termékválasztás, a tényezők fontossági 
súlya 

a hazai termék iránti általános preferencia hat különböző 
jellegű termékkategóriában, ha a minőség és az ár közel 
egyenlő vagy jobb, mint a külföldi terméké, ha viszont 
rosszabb minőségű, akkor a külföldi terméket választják 

Nes & Bilkey (1993) észlelt termékminőség és kockázat az országeredet-imázs hatása jelentős 

Lin & Sternquist (1994) termékminőség értékelése az országeredet-imázs szignifikánsan befolyásoló tényező 
volt a termék minőségének értékelésekor 

Samiee (1994) országeredet-hatás szerkezeti elve a márkaimázs és a termékimázs fontos befolyásoló 
tényező a országeredet-imázs kialakulásában 

Chryssochoidis, Krystallis & Perreas 
(2007) 

termékértékelés és attribútumok az országeredet hatás befolyásoló tényező a görög 
fogyasztók termékértékelésében és az attribútumok 
értékelésében 

Chowdhury (2010) termékértékelés van szignifikáns kapcsolat a termék fogyasztó általi 
értékelése az országeredet-hatás között 

Chen et al. (2014) termékértékelés és az országeredet-
hatás két elemének CRA (Country Related 
Affect), CRP (Country Related Product) 
kapcsolata 

a Japánban és Kínában elvégzett vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy az országeredet egy 
multidimenzionális konstrukció, amely egyeránt tartalmaz 
termékhez és nemtermékhez kapcsolódó asszociációkat 

Hossein (2015) van-e kapcsolat a termékértékelés 
folyamata és az országeredet között? 

van kapcsolat 

Forrás: saját szerkesztés a Malota, E. (2009) Országeredet-hatás. In: Tóth, T. (szerk.) Nemzetközi marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó. 220 -221. pp. 

táblázat alapján kiegészítésekkel (ezek dőlt betűvel jelölve)  
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7.1. Az országeredet-hatás modell 

Tény, hogy „az országeredet, mint egy információs jelzés, különböző etnocentrikus 

vagy nem etnocentrikus meggyőződéseket aktivál, ez az aktivációs folyamat érvényes a 

fogyasztók előzetes tudására is a termékről, melyek így képesek befolyásolni a termék, 

különböző attribútumainak az értékelését.” (Chryssochoidis, Krystallis & Perreas, 2007) 

A legrészletesebb modell meglátásom szerint, ami bemutatja az országeredet-

hatás működési mechanizmusát – úgy gondolom – a Samiee (1994) által megalkotott 

modell (ld. 15. számú ábra). 

15. SZÁMÚ ÁBRA: AZ ORSZÁGEREDET-HATÁS SZERKEZETI ELVE 

 
Forrás: Samiee, S. (1994)  Customer Evaluation of Products in a Global Market. Journal of 

International Business Studies, 25 (3), 587. alapján saját szerkesztés.  
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Ebben a modellben (Samiee, 1994) nemcsak egyszerűen az országeredet-hatást 

figyelhetjük meg. A modellben Samiee (1994) bemutatja, rendszerbe foglalja az 

országeredet-hatás különböző szintjeit, úgy mint az előállítási ország hatás (Country of 

Manufacture – COM) és az ország előítélet/sztereotípia hatás (Country Stereotyping 

Effect – CSE), ugyanakkor a vállalati szintet sem hagyja figyelmen kívül – hiszen ebben a 

tekintetben a vállalati imázsra gyakorolt hatást sem lehet marginális kérdésként kezelni. 

Természetesen az országeredet-hatás (COO) elemeiként: 

 az előállítási ország-hatást (COM – Country of Manufacture), 

 az ország előítélet/ sztereotípia-hatást (CSE – Country Stereotyping Effect), 

 a tervező ország-hatást (COD – Country of Design), 

 az összeszerelési ország-hatást (COA – Country of Assembly), 

 a részegység országeredet-hatást (COP – Country of Parts) 

 és a márka országeredet-hatást (COB – Country of Branding) sem szabad 

figyelmen kívül hagynunk (Biswas et al., 2011; Vianelli&Marzano, 2012; 

Rekettye&Tóth, 2015). 

Mindezek mellett azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a termékek és a 

szolgáltatások esetében is fogalmazhatunk meg különbségeket/ eltéréseket az 

országeredet-hatás tekintetében, összefoglalva a 10. számú táblázatban láthatóak az 

országeredet-hatás dimenziói. 
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10. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A COO (ORSZÁGEREDET-HATÁS) DIMENZIÓI 

TERMÉKEK 

Country-of-design 
(COD) 

tervező ország-
hatás  

A K+F tevékenység lokációja eltér a gyártás 
lokációjától. 

Country-of-
assembly (COA) 

összeszerelési 
ország-hatás 

Az alacsony reputációjú országokból a cégek az 
összeszerelést magas(abb) reputációjú 
országokba telepítik. 

Country-of-parts 
(COP) 

részegység 
országeredet-
hatás 

Fontos a részegységek, alkatrészek, 
alapanyagok származási országa. 

Country-of-
manufacture (COM) 

előállítási 
ország-hatás 

A gyártás helye eltér az eredeti (fogyasztói 
megítélés szerinti) származási országtól. 

Country-of-brand 
(COB) 

márka 
országeredet-
hatás 

A márkázási ország eltér attól, ahol a vállalat 
központja/főhadiszállása van. 

Country 
Stereotyping Effect 
(CSE) 

ország előítélet/ 
sztereotípia-
hatás 

Az országgal szembeni előítélet/sztereotípia. 

Country Related 
Affect/ Country 
Related Product 
(CRA/ CRP) 

országhoz 
kötődő hatás/ 
országhoz 
kötődő termék 

Az országimázst (Country Image – CI) 
befolyásoló termék. 

SZOLGÁLTATÁSOK 

Country-of-brand 
(COB) 

márka 
országeredet-
hatás 

A márkázási ország eltér attól, ahol a vállalat 
központja/főhadiszállása van. 

Country-of-service-
delivery (COSD) 

szolgáltatás 
nyújtási 
országeredet-
hatás 

Attól függően, hogy a szolgáltatást mely 
országban nyújtják, az ügyfelek igényei és 
elképzelései jelentősen eltérhetnek. 

Country person 
image (CPI) 

származási 
(szolgáltatást 
nyújtó 
személyére 
vonatkozóan) 
ország imázs 

A szolgáltatást nyújtó személy születési 
országának hatása. 

Country training 
image (CTI) 

származási 
(szolgáltatást 
nyújtó 
tudás/képesség 
szerzésére 
vonatkozóan) 
ország imázs 

A szolgáltatást nyújtó személy/szervezet a 
szolgáltatás nyújtásához szükséges/ahhoz 
szorosan kötődő speciális 
szaktudást/képességet megszerezte. 

Forrás: Biswas et al. (2011);  Vianelli&Marzano (2012); Aichner (2014); Rekettye&Tóth 

(2015) alapján saját szerkesztés  
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Másfelől a fogyasztói/ egyéni szint értelmezése a Samiee (1994) modellben nem 

olyan részletes, mint ahogy azt a fogyasztói etnocentrizmust leíró, vizsgáló elemzések 

többsége bemutatni igyekszik. Az egyéni determinációs tényezők közül a patriotizmus és a 

nacionalizmus jelenik meg – ugyanakkor a kozmopolitizmus, mint ellentétes attitűd 

kimarad a modellből. 

Ezeket figyelmebe véve egy malajziai kutatás példáján keresztül (Bojei, Tuah, Alwie 

& Ahmad, 2010) bemutatásra kell, hogy kerüljön az is milyen tényezők hatnak a külföldi 

termékekkel szembeni fogyasztói atittűdre (ld. 16. számú ábra). 

16. SZÁMÚ ÁBRA: A FOGYASZTÓK KÜLFÖLDI TERMÉKEKEL SZEMBENI ATTITŰDJÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

KONCEPTUÁLIS MODELLJE 

Demográfiai 
tényezők:

•Életkor
•Nem

•Képzettség
•Jövedelem
•Munkahely
•Tapasztalat

Termék megítélés 
(product

judgement – PJ)

•Ár/érték arány
•Gazdasági 
fejlettség

Fogyasztói Etnocentrikus 
Tendenciák 

(Consumer Ethnocentric Tendencies
– CET)

Világra való nyitottság 
(Global Openness – GO)

Külföldi Termékekkel Szembeni 
Attitűd 

(Attitude Toward Foreign Products –
AFP)

 

Forrás: Bojei, J. Tuah, S. N. A., Alwie, A. &  Ahmad, M. (2010) Local vs. Foreign Made: Are 

Malaysians Ethnocentric? The IUP Journal of Marketing Management, 9 (3), 6 -23. alapján saját 

szerkesztés.  

Meg kell említeni még, hogy az ország eredet vállalati és termék imázsra gyakorolt 

hatása azért sem kezelhető elhanyagolható kérdésként, mert kutatások bizonyítják, hogy 

az ország eredet hatás a fogyasztói értékítéletben a minőség egyik indikátorának 

tekinthető (Elliot&Cameron, 1994), és a gyakorlatban valóban tudja befolyásolni a 

fogyasztói magatartást, ahogy az a következő 17. számú ábrán látható is Chryssochoidis, 

Krystallis és Perreas (2007) modellje alapján.  
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17. SZÁMÚ ÁBRA: AZ AKTIVÁCIÓ SZINTJE A FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS ÉS AZ ORSZÁGEREDET-HATÁS 

KÖZÖTTI KAPCSOLATON KERESZTÜL A TERMÉKEREDETTŐL A TERMÉKÉRTÉKELÉSIG 

Ország eredet 
hatás

Etnocentrikus fogyasztó

Nem etnocentrikus fogyasztó

Ország szintje

Termék szintje

Attribútumok szintje

Hazai vs. külföldi termék Külföldi vs. külföldi termék

Hazai vs. külföldi termék ÉS/VAGY 
külföldi vs. külföldi termék

 

Forrás: Chryssochoidis, G.; Krystallis, A. & Perreas, P. (2007). Ethnocentric beliefs and country -

of-origin (COO) effect – Impact of country, product and product attributes on Greek consumers’ 

evaluation of food products. European Journal of Marketing, 41 (11/12), 15 -39. p. alapján saját 

szerkesztés.  

A fogyasztói etnocentrizmus és az országeredet-hatás működési mechanizmusát 

Malota (2003a) írja le a legrészletesebben, egy hazai mintán végzett kutatás alapján, 

ennek összegzése látható a következő 18. számú ábrán. Mivel a kérdéskör (fogyasztói 

etnocentrizmus és annak a gyakorlati manifesztációjaként értelmezett országeredet-

hatás) esetében a korábbiakban bemutatott (módon a) nemzeti karakterológiának 

nagyon meghatározó szerepe van, így figyelembe véve természetesen a bemutatásra 

kerülő kutatások eredményeit, megállapításait, de mindenképpen ez a modell írja le hazai 

helyzetet a legmegfelelőbb módon. 

Látható a 18. számú ábra alapján, hogy a hazai illetve a külföldi termékek 

fogyasztók általi megítélése milyen komplex modellel írható le. Ezen komplex modellben 

megjelenik az a három alapvető irányultság, amely a társadalom szintjén értelmezhető 

(szociológiai tartalmú, meghatározottságú) jelenség – úgy mint nacionalizmus, 

patriotizmus, kozmopolitizmus. 
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Természetesen ezen tényezőkre egyéni demográfiai és pszichológiai tényezők is 

hatnak – úgy mint jövedelem, életkor, végzettség illetve önbizalom, általános és konkrét 

külföldi tapasztalatok. A nem (férfiak) esetében közvetlen befolyásoló kapcsolat 

mutatható ki a hazai és külföldi termékek megítélése tekintetében. 

18. SZÁMÚ ÁBRA: AZ ORSZÁGEREDET IMÁZSRA ÉS A FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUSRA VONATKOZÓ 

ÖSSZEFOGLALÓ MODELL 

 

Forrás: Malota Erzsébet (2003) Fogyasztói Etnocentrizmus – A sztereotípiák, az etnocentrizmus 

és az országeredet imázs hatása a hazai és a külföldi termékek megítélésére. Budapest, BKÁE 

Ph.D. értekezés  
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7.2. Kitekintés – Az országimázs kapcsolata az országeredet-

hatással 

Az országeredet-hatás bemutatása szükségessé teszi egy hozzá szorosan 

kapcsolódó témakör kifejtését is a dolgozatban. Sok eleme került bemutatásra az 

országeredet-imázsnak (COO), úgy mint CSE, COM, COA, COP, COD, COB, CRA, CRP – de 

mindezek értelmezésének alapfeltétele a CI (Country Image) meghatározása, hiszen ebből 

és a PI (Product Image) együtteséből alakul ki az országeredet-imázs (valamint a CPI) 

kategóriája (Rekettye & Tóth, 2015) 

Hogy mennyire komplex témakör az országimázs kérdésköre és 

összefüggésrendszerében mennyire szervesen kapcsolódik az országeredet-hatás 

kérdéséhez, azt Jenes (2012) munkája alapján láthatjuk: „Az egyes országok megítélésével 

foglalkozó szakirodalom egészen az 1930-as évekig nyúlik vissza (ld. Katz & Braly, 1933; 

Klingberg, 1941), de igazán csak az 1960-as években került el térbe, az országeredet-

imázs fogalmának megjelenésével. Szakirodalmi elemzések 1000 körülire becsülik az 

ebben a témakörben megjelent publikációk számát, melyből legalább 400 jelent meg 

akadémiailag referált szaklapokban (Usunier, 2006) Egyetértés van azonban abban a 

kérdésben, hogy ezek a publikációk többnyire az országeredet-imázs témakörébe 

sorolhatók, s csak kis hányaduk foglalkozik a vizsgált ország általános imázsával. (ld. erről 

még: Papadopoulos & Heslop, 2002; Anholt, 2002; Srikatanyoo & Gnoth, 2002; Paswan, 

Kulkarni & Ganesh, 2003; Malota, 2004)” 

Jenes&Simon (2009) a következő országimázs meghatározásokat emeli ki: Kotler 

et al. (1993, 141) szerint az országimázs „különböző hitek, ideák, benyomások összessége, 

melyet az emberek egy bizonyos országról magukban hordoznak”. Martin & Eroglu (1993, 

193) szerint „az országimázs az összes leíró, következtetett és információs hit, melyet egy 

adott országról gondolunk.” 

Az országimázs tehát kapcsolatban van az országeredet-hatás témakörével, 

amelyet Jenes (2012) kutatási alapján a következő 20. számú ábrán mutatok be. 
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19. SZÁMÚ ÁBRA: AZ ORSZÁGIMÁZS SZAKTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSE AZ IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN 

 

Forrás: Jenes, B. (2012) Az országimázs mérésének elméleti és gyakorlati kérdései – Az 

országimázs és az országmárka dimenziói és mérési modellje – PhD értekezés. Budapest: 

Corvinus Egyetem, 38 p.  

Jenes (2012, 41) megfogalmazza Lala, Allred & Chakraborty (2009) szerzők alapján, 

hogy az országimázsnak három tartalmi elem van, így a vizsgálatok kutatások is ebből a 3 

irányból közelítenek a témakörhöz: 

 országkarakterisztikákat vizsgáló források (Halo megközelítés – irányadó 

hatás Malota, 2003);  

 termékkarakterisztikákat vizsgáló források (Summary megközelítés – 

összegző hatás Malota, 2003); 

 termék- és országkarakterisztikákat együtt vizsgáló források (Halo és 

Summary megközelítés – irányadó és összegző hatás Malota, 2003). 

Jenes (2012) megfogalmazza továbbá azt is kiterjedt elméleti irodalmi kutatásai 

alapján, hogy az országimázsnak komoly befolyásoló hatása van a fogyasztók 

viselkedésére, döntéshozatalára is. 

A 19. számú ábra alapján ki kell emelni azt is, hogy napjainkban az országimázs 

kérdéskörének értelmezése vizsgálata elképzelhetetlen az országmárkázás (NB – Nation 

Branding), a versenyképes ország arculat értelmezése nélkül. 

Dinnie (2008) alapján egyrészt vannak olyan márka definíciók, amelyek 

középpontjában egy márka vizuális megjelenése áll. Másrészt, vannak mélyebb tartalmú 

meghatározások, amelyek túlmutatnak a vizuális szempontból értelmezett márka 

definícióján és megpróbálják megragadni a márka (márkázás) tartalmának lényegét. 

Az egyik ilyen tömör és gyakran idézett meghatározása a sikeres márkának (Dinnie, 

2008, 14; Doyle, 1992 alapján): „a sikeres márka egy név, szimbólum, dizájn vagy ezeknek 
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valamilyen kombinációja, amely azonosítja a terméket vagy egy adott szervezetet – a 

márka előnye a fenntartható differenciális.” 

Az Amerikai Marketing Szövetség nagyon hasonló márka meghatározást javasol 

(ld. Dinnie, 2008, 14): „a márka lehet név, kifejezés, jel, szimbólum, formaterv vagy ezek 

valamilyen kombinációja, azzal a céllal, hogy az eladó vagy az eladók adott csoportjának 

termékeit vagy szolgáltatásait megjelöljék és megkülönböztessék a konkurenciától”. 

A vállalati, kereskedelmi márkákat azonban márkamenedzserek vezetik – az 

országok, országmárkák azonban nem tartoznak márkamenedzserekhez (egyes személyek 

felelősségi körébe), éppen ellenkezőleg ha tartoznak valahova, akkor a nemzetállam 

polgárainak hatáskörébe. (Dinnie, 2008, 15) „Az országmárka az egyedülálló, 

többdimenziós keveréke azoknak az alkotóelemeknek, amelyek biztosítják a nemzet 

kulturálisan megalapozott egyediségét (eltérőségét) és amelyek relevánsak a célközönség 

számára.” 

A különböző országok különböző stratégiákat adaptáltak annak érdekében, hogy a 

sokszor nagyon is eltérő kihívásokra reagálni tudjanak. Egyre több és több ország 

használja az országmárkázás lehetőségét annak érdekében, hogy megerősítse gazdasági 

teljesítményét (exportteljesítmény, beáramló beruházások /FDI/, turisztikai teljesítmény). 

Az eltérő stratégiákban a rengeteg tényező tekintetében a hazai ipar jelentősége, 

teljesítménye – az adott országban gyártott termékek, nyújtott szolgáltatások minősége, 

tartalma is fontos szerepet játszanak. (Dinnie, 2008, 24) 

Ma már tudható, hogy az országmárkázás azon marketingkommunikációs 

tevékenységek által, amelyek kedvező képet (imázst) alakítanak ki az adott országról 

sikerre vezethetnek, versenyképesebbé tehetnek egy országot. Anholt (2013) cikkében 

megfogalmazza, hogy a sikerhez szükség van stratégiára, tartalomra (állandóságra), 

szimbolikus akciókra. Magának az országmárkázásnak a fogalma, meghatározása is Anholt 

(1998) nevéhez kötődik, Anholt határozza meg először, hogy az országok (kiterjesztve 

értelmezhető városokra, régiókra is) reputációja valójában csaknem úgy viselkedik, mint a 

vállalatok vagy termékek márka imázsa – ugyanúgy érzékenyek a fejlődésre, a 

konjunktúrára, a jó menedzsmentre. Sajnos ugyanakkor sok félreértés is van az 

országmárkázással kapcsolatban, amelyek elsősorban abban gyökereznek, hogy a naiv 

kormányzatok elhiszik az ambiciózus tanácsadó ügynökségek ígéreteit, hogy 
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(kereskedelmi) marketingkommunikációs technikák alkalmazásával jól alakítható az 

országmárka. (Anholt, 2013) 

Anholt (2010) könyvében összefoglalja, hogy csakis egy következetes, 

összehangolt és töretlenül végrehajtott hasznos, észrevehető, világszínvonalú és 

mindenekelőtt az összes elképzelésre, termékre és politikára vonatkozó tevékenység 

képes fokozatosan növelni az ország reputációját – megteremteni, javítani az 

országmárkát. Ezen tevékenység alapja a már említett 3 elem a stratégia, a tartalom 

(állandóság), a szimbolikus akciók. 

Jenes (2012) alapján azonban megfogalmazhatjuk, hogy újabban – itt elsősorban 

Anholt (2007, 25) munkássága kiemelendő, aki a korábbi elméletét átdolgozva úgy véli: 

„egy ország – hasonlóan az általa korábban ismertetett és vallott 6 dimenziós 

országmárka-koncepcióhoz – 6 természetes csatornán keresztül kommunikál a világ többi 

részével.” Ezek a csatornák a következők: (1) turisztikai promóciók; (2) export márkák; (3) 

kormányzati döntések; (4) befektetések és tehetség vonzása az országba; (5) kulturális 

tevékenységek és export; (6) az ország lakosságának viselkedése külföldön és belföldön 

egyaránt. Felfogásában – és a korábbi, saját álláspontját is finomítva – a márkázáshoz 

kapcsolódó, jól megválasztott logó, internetes oldal vagy grafikai megjelenés alapjaiban 

nem változtatja meg az emberek fejében lévő adott országról alkotott képet. (Jenes, 

2012) 

Anholt (2007) szerint egy kialakult országképen csak az képes változatni, ha az 

állampolgárok és az országban működő szervezetek, intézmények (rendszere) változtatják 

meg viselkedésüket, vagy éppen hitüket, értékfelfogásukat. Ezek alapján, ahogy Jenes 

(2012) is megfogalmazza, Anholt (2007) értelmezése szerint ez a fajta kommunikáció nem 

illethető a ’márkázás’ (branding) elnevezéssel, sokkal inkább a ’versenyképes 

identitás/arculat’ (competitive identity) elnevezés lehet a célravezetőbb. A versenyképes 

identitás koncepciója egy lehetséges válaszként értelmezhető azokra a problémákra 

vonatkozóan, amelyek a mákázással kapcsolatos megközelítésekhez kötődően megjelent 

tudományos vitákban, véleménycserékben felmerültek (azaz, hogy tekinthető-e egy 

nemzet/ország/állam márkaként, és értelmezhetők-e a fogalmakkal kapcsolatban a 

márkázás során elengedhetetlen megközelítések).  
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8. REAGÁLÓ MARKETINGSTRATÉGIA(-ÁK) 

Egy szervezet életében fontos események – legyen az a szervezet létrejötte, vagy 

éppen megújítása, átszervezése – sohasem mehetnek végbe úgy, hogy magát az 

eseményt ne előzte volna meg valamilyen tervezési, stratégiaalkotási folyamat. Azonban 

minden ilyen folyamat sikerességét az határozza meg, hogy kellő figyelmet, energiát és 

időt fordítottak-e a folyamat szervezésében részt vevők az előzetes tervezésre. 

A marketingstratégia-alkotási folyamatnak lényegi eleme a szervezetet körülvevő 

környezet elemzése, feltérképezése. Ugyanis csak a szervezetet körülvevő környezet által 

kínált feltételrendszer megnyugtató ismerete mellett lehet kidolgozni azokat a válaszokat, 

akcióterveket, taktikákat, amelyek segítségével a változtatási folyamatot siker 

koronázhatja. 

Így a fogyasztói etnocentrikus tendenciák, az ország eredet hatás elemzése, 

vizsgálata természetes érdeke a piaci szereplőknek, hiszen kihasználható 

versenyelőnyként definiálható, egy a hazai vállalkozások számára kihasználható 

lehetőségként a vállalati (marketing) stratégia-alkotást befolyásoló tényezőként 

tekinthetünk rá. 

A stratégiaalkotás tehát nem öncélú tevékenység – természetesen lényegénél 

fogva a szervezet érdekeit szolgálja – hanem a szervezet és környezete dinamikus 

összhangjának megteremtésére hivatott azáltal, hogy a célok, érdekek és lehetőségek 

optimális konszenzusát valósítja meg. 

Ennek megfelelően az egyes piaci szereplők eltérő stratégiákat választhatnak 

melyeket ebben a fejezetben törekedtem összegyűjteni, reflektálva a dolgozat alapvető 

kérdésére, azaz hogy a fogyasztói etnocentrikus tendenciák, amelyek a társadalomban 

jelen vannak – miként befolyásolják, milyen módon befolyásolhatják a vállalati szintű 

(marketing)stratégiákat – illetve azokat a marketing (rész)stratégiákat, amelyek marketing 

gyakorlatban meghatározzák a vállalat sikerességét, versenyképességét a piacon. 

Az elmúlt másfél évtized – ahogy Józsa (2014) megfogalmazza Marketingstratégia 

című könyvében – komoly változásokat hozott nemcsak társadalmi, generációs, hanem 

mindenképpen gazdasági értelemben is – természetesen ez nemcsak Magyarország 
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esetében igaz, hanem a világ többi országa, gazdasági és egyéb erőközpontja esetében is. 

Mindezek a változások a stratégiaalkotás fontosságára fokozottan ráirányítják nemcsak a 

vállalti szakemberek, de a kutatók figyelmét is. A stratégiaalkotásnak – jóllehet hosszú 

távú gondolkodásról, előretekintésről van szó – több szintje is elkülöníthető, így ezen 

dolgozat keretében elsősorban a marketing stratégiai kérdésekkel kívánok foglalkozni. 

Mindezek mellett egy másik hangsúlyos eleme lehet a vállalati 

marketingstratégiáról való gondolkodásnak, amire Szerb et al. (2014), Rekettye (2012), 

Vecsenyi (2011), Kállay&Imreh (2004), Fülöp (2004), Roóz&Nagy (2003) és Szerb (2000) is 

többek között felhívja a figyelmet, azaz hogy a stratégiaalkotást, tervezést, a stratégiai 

viselkedési módot többek között a vállalati méret is jelentősen befolyásolja, 

meghatározza. Természetesen a pénzügyi lehetőségek komoly különbséget jelentenek 

kicsi és nagyobb vállalat között (nem a KSH mikro-, kis-, közepes- és nagyvállalat 

kategóriákat értve a meghatározás alatt), ugyanakkor az eltérő piaci célok, a nagyon 

eltérő tulajdonosi motivációk talán sokkal fontosabb elemét képezik a különbségtételnek. 

A vállalati stratégia kialakításában természetesen a vállalat mérete (méret alatt a 

létszám, árbevétel kategóriák mellett természetesen a nemzetközi jelenlétet is érthetjük) 

mellett a tulajdonosi kör elvárásainak, képviselt értékeinek illetve a vezetők 

személyiségének és tudásának is fontos szerepe van. 

És bár a cél mind a nagyobb vállalatok, mind a kisebb vállalatok esetében a piaci 

siker – amelynek természetesen lehet relatív értelmezése, elegendő a demarketingre 

gondolnunk Kotler&Levy (1971) – elérése, mégis a kisebb vállalatokra nem tekinthetünk 

úgy, mint kisebbfajta nagyvállalatokra hasonló erőforrásokkal és lehetőségekkel 

(Rekettye, 2012, 26). 

Az előzőekben megfogalmazottaknak megfelelően egy szervezet életében fontos 

események – legyen az a szervezet létrejötte, vagy éppen megújítása, átszervezése – 

sohasem mehetnek végbe úgy, hogy magát az eseményt ne előzte volna meg valamilyen 

tervezési, stratégiaalkotási folyamat. A stratégiaalkotás, tervezés természetesen nem egy 

stock egyszeri tevékenysége egy szervezetnek – folyamatos tervezésre van szükség, a 

külső és belső környezet változásainak függvényében alakított üzleti tervekre és 

stratégiákra lehet üzleti sikereket építeni. Azonban minden ilyen folyamat sikerességét az 

határozza meg, hogy kellő figyelmet, energiát és időt fordítottak-e a folyamat 
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szervezésében részt vevők az előzetes tervezésre, a hosszú távú szempontok integrálására 

a kialakuló tervekbe. 

A marketingstratégia-alkotási folyamatnak lényegi eleme a szervezetet (legyen az 

bármilyen szervezet, intézmény vagy a közigazgatási struktúra bármely eleme) körülvevő 

környezet elemzése, feltérképezése (Piskóti, 2012; Józsa, 2014). Ugyanis csak a 

szervezetet körülvevő környezet által kínált feltételrendszer megnyugtató ismerete 

mellett lehet kidolgozni azokat a válaszokat, akcióterveket, taktikákat, amelyek 

segítségével a változtatási folyamatot siker koronázhatja. 

A fogyasztói etnocentrikus tendenciák illetve az országeredet-hatás elemzése, 

vizsgálata természetes érdeke a piaci szereplőknek, hiszen kihasználható 

versenyelőnyként definiálható, egy a hazai vállalkozások számára kihasználható 

lehetőségként tekinthetünk rá. Így a társadalmi tendenciákra (legyenek azok általános 

megatrendek vagy éppen a magyar társadalomra kifejezetten jellemző etnocentrikus 

tendenciák) reagáló, ezeket figyelembe vevő, ezekre épülő kommunikációs elemek 

beépítése a vállalati marketingkommunikációs stratégiába – amelyet természetesen a 

vállalati marketingstratégia egy részstratégiájának kell tekintenünk (Józsa, 2014) – vagy 

kifejezetten ennek megfelelő vállalati marketingkommunikációs stratégia kidolgozása, 

célravezető lehet. Célravezető azaz a hazai esetleg (megszorításokkal természetesen) a 

nemzetközi piaci sikerességüket megalapozó lehet, a hazai vállalkozások számára. Ki kell 

ezért emelni, hogy a kommunikációs stratégiának illeszkednie kell a vállalati 

marketingstratégiába (Totth, 2013). 

A marketingkommunikációs stratégiával kapcsolatban külön ki kell emelni 

továbbá: 

 a vállalati arculat és identitás jelentőségét (Dörnyei, 2013a), hiszen a 

fogyasztói etnocentrizmussal kapcsolatban a szimbolikus elemeknek 

komoly jelentősége van; 

 a termékek által kommunikált üzenetek fontosságát (Horváth, 2013), azaz 

hogy a termékkel mit akarunk, tudunk kommunikálni a minket körülvevők 

felé; 
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 és természetesen ezzel összefüggésben a csomagolás fontos 

kommunikációs értékét is (Dörnyei, 2013b). 

A (marketing)stratégiaalkotás fontos tevékenység, mind a vállalati szintű stratégiák 

átgondoltsága meghatározó, mind pedig a marketingstratégia kialakításához kapcsolódó 

összes részstratégia – ide értve természetesen a termékek és szolgáltatások közötti 

számos létező különbséget – így az előzőekben megfogalmazottaknak megfelelően 

természetesen lényegénél fogva a szervezet érdekeit szolgálja, a szervezet és környezete 

dinamikus összhangjának megteremtésére hivatott azáltal, hogy a célok, érdekek és 

lehetőségek optimális konszenzusát valósítja meg. 

Ennek megfelelően az egyes piaci szereplők Hoffmann (2000) szerint négy 

alapvető stratégiát követhetnek: 

 Piacrészesedés növelés; 

 Piacrészesedés megtartása; 

 Aratás, betakarítás; 

 Visszavonulás. 

Ugyanakkor Józsa (2014, 206) szerint a vállalatok: „a piaci stratégiákat mindig a 

kiszolgálandó piac vonzerejéhez igazodva alakítják ki. Maga a vonzerő, a piac jövőbeli 

lehetséges állapota számos úton-módon határozható meg.” Ezek alapján a vállalati szintű 

piaci stratégiák esetében elkülöníthetünk: 

1. Piaci cél típusú stratégiákat; 

2. Földrajzi alapú piaci stratégiákat; 

3. Piaci belépés időzítésén alapuló stratégiákat; 

4. Piaci elkötelezettség alapú stratégiákat; 

5. Piacleépítési stratégiákat; 

6. Piaci verseny alapú stratégiákat. 

Természetesen dolgozatom témája szempontjából a földrajzi alapon működő 

stratégiaalkotás jelentőségére kell ráirányítanom a figyelmet – mivel ennek növekvő 

jelentősége lokális, regionális és globális értelemben is vitathatatlan – és itt nem csak az 
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országeredet-hatás jelentőségét kell kiemelni, hanem például a kézműves termékek 

jelentőségét is, amelyek helyi termelőktől, gyártóktól származnak és manufakturális 

keretek között készülnek. A vásárlási döntéseken belül egyre nő az emocionális tényezők 

döntésre gyakorolt hatásának aránya (Prónay, 2016). Ugyanakkor a szerző Batra et al. 

(2012) alapján azt is kiemeli, hogy a Roberts (2004) szeretetmárka (Lovemarks), 

szeretetközpontúság helyett a kapcsolatközpontúság (relationship) irányába mozdultak el 

a fogyasztói igények. Ugyanakkor a márka lehet érzelem közvetítője, így ajándékozás 

esetén ez különös jelentőséggel bír. Fuchs et al. (2015) azt vizsgálták, hogy a kézműves 

termékek esetében a fogyasztók pozitívabb attitűddel viseltetnek a termékek iránt, mivel 

azt érzik, hogy ezek szimbolikusan „szeretetet tartalmaznak” – így különösen alkalmasak 

ajándékozásra. Az is igaz mindemellett, hogy sokszor kapcsolódik össze a hazai és helyi 

(lokális, kézműves) termékeredet a vállalati, kereskedői marketingstratégiában – bár ez 

természetesen a inkább a mikro-vállalati körre jellemző. 

Mindezek mellett természetesen a Porter (2006) által megfogalmazott és 

valószínűleg a legismertebb stratégiatípusoktól sem tekinthetünk el, amelyek elemei sok 

vállalat stratégiájában megtalálhatóak: 

 Költségvezető szerep; 

 Megkülönböztető (differenciáló) szerep; 

 Koncentráló, szegmentáló szerep. 

Itt a témakör szempontjából mindenképpen érdemes a megkülönböztető és a 

koncentráló stratégiatípusokat kiemelni, hiszen a termék/szolgáltatás eredet (a 

vállalkozás imázsának vagy a vállalkozás valamelyik termékének/szolgáltatásának 

valamilyen lokációhoz való kötődése) alkalmat teremthet a piaci megkülönböztetésre 

vagy alapja lehet a piac szegmentálásának és egyes szűkebb szegmensekre való 

koncentrálásnak. Különösen fontos ez a vállalkozások számára azért is mert a termék 

származása (országeredete) úgy határozható meg Hausruckinger (1993) szerint, mint egy 

minőségjelző, amelyek befolyásolják a termék fogyasztói megítélést esztétikai, 

megfelelőségi, a tartóssági, teljesítmény és megbízhatósági szempontból is. 
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8.1. Hogyan építhető fel egy szervezet sikeres stratégiája? – 

Alapfeltételek 

Egy szervezet stratégiaalkotása akkor lehet sikeres, ha képes a környezet által 

támasztott elvárásoknak, kihívásoknak megfelelni illetve képes kihasználni azokat a 

lehetőségeket, melyek a szervezet számára potenciális fejlődési utakat nyitnak. 

Ezen folyamat sikerességéhez alapvetően két dolog szükséges: 

 A külső környezet megfelelő ismerete: 

o globális környezet; 

o makrokörnyezet; 

o versenykörnyezet; 

o közvélemény; 

o érintetti (stakeholder) környezet. (Rekettye-Törőcsik-Hetesi, 2015) 

 A szervezet kompetenciáinak, határainak (belső környezet) megfelelő 

ismerete. 

A globális környezet szempontjából a jelen vállalati és non-business 

marketingjének működését befolyásoló trendjeit (Rekettye-ifj. Rekettye, 2013) a 

következő 6 pontban foglalta össze: 

1. Globális klímaváltozás hatására a fenntarthatóság kérdése az elmúlt 

évtizedekben a növekedés határainak felismerése miatt kulcskérdés lett – 

így a CSR (Corporate Social Responsibility) beépül a vállalatok működésébe, 

vezetési filozófiájába. 

2. A globális pénzügyi és gazdasági válság a fogyasztási és megtakarítási 

trendeket jelentősen átrajzolta. 

3. A globális gazdaság súlypontjai áthelyeződtek, mind térbeli, mind iparági 

értelemben. 

4. Demográfiai változások – melyek irányultsága és összetétele térségenként 

nagyfokú diverzitást mutat. 
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5. A piacok proliferációja (elaprózódása, túlburjánzása) – új iparágak 

keletkezése, start up láz, értékesítés áthelyeződése a virtuális térbe. 

6. Dinamikus és folyamatos technológiai fejlődés. 

A makro környezet megismeréséhez kiváló támpontot nyújthat a sokak által 

alkalmazott STEEP-elemzés, amely a társadalmi (Social), technológiai (Technological), 

gazdasági (Economic), természeti (Ecological) illetve a politikai és jogi (Political) 

környezetet elemzi, valamint az ezen környezeti elemek esetében fennálló, kialakuló 

trendeket, szabályszerűségeket, metódusokat tárja fel és mutatja be az elemző számára. 

(Józsa, 2005; Incze, 2014) Az elemzési módszertan a jogi (Legal) és az oktatási 

(Educational) környezet vizsgálatával bővíthető. A gyémánt modell kidolgozója Porter 

(1990) úgy véli a politikai, gazdasági, jogi stabilitás mindenképpen szükséges, ugyanakkor 

nem elégséges feltétele a versenyképességnek. Egy ország/ régió/ iparág/ vállalat 

versenyképességét a makrokörnyezeti tényezők mellett mikroökonómiai tényezők is 

meghatározzák, így a modellben a termelési tényezők, a keresleti tényezők, a kapcsolódó 

és támogató iparágak illetve a vállalati stratégia és versengés kontextusa is megjelenik 

(Porter, 2004). 

A versenykörnyezet elemzése esetében a legtöbb marketing szakkönyv a Porter-

féle öt erő modellt (Porter, 2006) ajánlja. Ugyanakkor versenykörnyezet elemzésének 

fontos eleme (Stefflre, 1972; Józsa, 2014; Rekettye-Törőcsik-Hetesi, 2015): 

 a verseny piaci koncepciójának feltérképezése (termék-piac csatamező – 

versenytárstérkép), 

 a helyettesítési lehetőségek elemzése, 

 a versenytársak céljainak, stratégiáinak megismerése (stratégiai csoportok 

elemzése – Coulter, 2004), 

 a versenytársak erős és gyenge pontjainak feltárása  

 a versenytársakról alkotott fogyasztói értékelés vizsgálata (márkaváltási 

elemzés, percepciós térkép, kényszerválasztás módszere, vásárlási 

időelemzés). 
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A közvélemény szerepe a szervezetek imázsának kialakulásában azért különösen 

hangsúlyos, mert az infokommunikációs technológiák fejlődésével, az online közösségeket 

létrehozó platformok elterjedésével egyre kevésbé elkerülhető, hogy az egyes 

szervezetekről alkotott vélemények ne kerüljenek nyilvánosságra. A „köz” véleményét két 

csoportba sorolhatjuk: belső és külső közvéleményt tudunk elkülöníteni. A belső 

közvélemény alakítása, menedzselése, szervezése a Humán Erőforrás Menedzsment 

témaköréhez tartozik, míg a külső közvélemény esetében az alábbi elemeket kell 

figyelembe vennünk: 

 kormányzati vélemény; 

 pénzügyi szolgáltató/tanácsadó szervezetek véleménye; 

 médiumok/ sajtó véleménye; 

 általános közvélemény; 

 fogyasztói közvélemény; 

 helyi/ lokális közvélemény; 

 civil társadalom/ érdekvédelmi szervezetek véleménye. (Rekettye, Törőcsik 

& Hetesi, 2015, 70) 

Az érintetti (stakeholder) környezet elemzéssel a vállalatot a társadalom szélesebb 

kontextusába érdemes helyezni, mert a ma szervezeteinek komplex környezetben kell 

sikeresen működniük. Általánosan megállapítható, hogy sok egymástól akár teljesen 

eltérő egyén, csoport vagy szervezet bír sajátos érintettséggel a vállalatot illetően, így 

ebben az esetben is beszélhetünk külső és belső érintettekről (Rekettye, Törőcsik & 

Hetesi, 2015). Dolgozatom témája szempontjából a fogyasztói érdekvédelmi 

szervezeteknek például különös jelentősége van, így a Tudatos Fogyasztók Egyesülete, 

amely könyvet adott ki (Gulyás, 2008) „Tudatos Vásárlók könyve” címen ebben pedig a 

helyi/ hazai termékek vásárlásának kisebb környezetterhelési súlyára hívja fel a 

fogyasztók figyelmét. 

A külső környezet elemzésének folyamatát bemutató 20. számú ábrán láthatjuk, 

hogy magának a külső környezet elemzésének is szigorú menetrendje, szabályszerűségei 
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vannak, mindezen szabályszerűségek betartása az elemzés sikerességét, így végső soron a 

stratégiaalkotási folyamat sikerességét befolyásolja. 

20. SZÁMÚ ÁBRA: A KÜLSŐ KÖRNYEZET ELEMZÉSÉNEK FOLYAMATA 

Forrás: Józsa, L. (2005) Marketingstratégia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 48. p.  

A Miles amerikai kutató által 1980-ban kifejlesztett modellben a környezeti 

elemzés lefolytatásához a következő kérdések megválaszolását tekinti 

elengedhetetlennek (Józsa, 2005): 

 Milyen bonyolult a környezet? 

 Mennyire sztenderdizált és rutinjellegű a szervezet kapcsolata a 

környezetével? 

 Milyen az egyes környezeti tényezők kölcsönhatása? 

 Mennyire dinamikus és előrejelezhető a vállalkozásokra, a szervezetekre 

hatást gyakorló tényezők változása? 

 Mennyire fogékony a menedzsment a környezeti hatások megértésére, a 

változtatások megtételére, az adódó lehetőségek kihasználására? 
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 Milyen korlátok akadályozzák a vállalkozásokat új irányok, lehetőségek felé 

történő elmozdulásukban? 

Természetesen a végső cél a környezet elemzésével a stratégiai válasz megadása a 

környezet által generált kihívásokra. Mindez azonban csak abban az esetben lehet sikeres, 

ha a szervezet képességeit és kompetenciáit vagy éppen azok hiányát jól ismerjük. 

A képességek és kompetenciák megismeréséhez elengedhetetlen, hogy 

megismerjük a szervezetet belülről – ehhez pedig a vállalati erőforrásokat, képességeket 

és kompetenciákat kell, hogy áttekintsük. „A rövidtávú versenyelőny fenntartható 

versenyelőnnyé átalakításának garanciája az, hogy az erőforrások heterogének és 

nehezen másolhatóak legyenek. *…+ Prahalad&Hamel (1990) szerint a sikeres vállalatok 

esetében meghatározhatóak olyan alapképességek vagy kompetenciák, amelyekre építve 

a vállalat megelőzi a versenytársait.” (Laczkó&Balaton, 2014, 58) Az előzőekben említett 

erőforrásokat Antal-Mokos et al. (2005) anyagi erőforrások (pénzügyi, tárgyi, humán, 

szervezeti) és nem anyagi erőforrások (technológiai, innovációs, hírnév) csoportokba 

sorolják. Az ezekből levezethető vállalati erőforrás alapú stratégiák témám szempontjából 

is fontosak – hiszen elsősorban a nem anyagi erőforrások látható módon determinálják 

egy cég stratégiáját. „A stratégia szempontjából fontos erőforrások azonosítása komplex 

feladat, mivel egyrészt az erőforrások és a képességek szerepe a kontextustól függően 

változik, másrészt a sikert előidéző erőforrások és képességek bonyolult 

viszonyrendszerben kapcsolódnak össze.” (Laczkó&Balaton, 2014, 67) 

A képességek azonosításához két megközelítést alkalmazhatunk, ezek a 

funkcionális alapú megközelítés és a porteri értéklánc szemlélet (Laczkó&Balaton, 2014, 

67). Itt a dolgozat témájának kifejtése szempontjából relevánsnak ítélt funkcionális 

megközelítés bemutatását helyezem előtérbe. 

Természetesen a vállalati képességek funkcionális területek mentén történő 

csoportosítása (Grant, 2007) elsősorban a Marketing, mint funkcionális terület 

tekintetében fontos a dolgozat témája szempontjából. 
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11. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A VÁLLALATI KÉPESSÉGEK FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA 

Vállalati funkció Képességek 

Vállalatirányítási funkciók Pénzügyi menedzsment 

Nemzetközi menedzsment 

Stratégiai innováció 

Vezetői információs 

rendszerek 

Integrált és átfogó döntéstámogató vállalatirányítási 

rendszerek 

K+F Kutatói képességek 

Innovatív új termékek fejlesztése 

Marketing Márkamenedzsment 

Fogékonyság a piaci trendek változására 

Dizájn Formatervezési képességek 

Forrás: Grant, R. M. (2007) Contemporary Strategy Analysis (6
th

). Cambridge, MA: Blackwell 

Publishing. 136. p.  

A marketing képességek (márka-, védjegy-menedzsment és a fogékonyság a piaci 

trendek változására) és az ezt megalapozó erőforrások (anyagi – szervezeti, HR – illetve 

nem anyagi – hírnév) a fogyasztói etnocentrikus tendenciákra való reagálás beépítését a 

vállalati stratégiába az elméleti modellek oldaláról is indokolják. Ugyanakkor azt is ki kell 

emelni, hogy a tényezőpiacon széles körben hozzáférhető erőforrások a vállalat 

rendelkezésére álló erőforrásokkal csak ideiglenes szinergiát tudnak létrehozni 

(Mahoney&Pandian, 1992), azaz a külső forrásból szerzett hírnév (eredetjelző-, 

minőségtanúsító-védjegyek) szerepe a vállalati stratégia sikerében rövidtávon elméleti 

oldalról igazolható – hosszabb távon további kutatások szükségesek. 

A külső és belső tényezők elemzése és az ezek alapján kialakítható vállalati 

(szervezeti) stratégia meghatározására, a SWOT-elemzését (vagy GYELV-elemzését) 
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javasolja a szakirodalom (Balaton, 2014) amelynek felépítése, logikai vezérfonala a 

következő 21. számú ábrán látható. 

21. SZÁMÚ ÁBRA: A SZERVEZET BELSŐ KÖRNYEZETÉNEK ELEMZÉSÉRE SZOLGÁLÓ SWOT-MÁTRIX FELÉPÍTÉSE 

 

Forrás: Piercy (1997) alapján  Józsa (2014) Marketingstratégia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 131. 

p. 

Egy dolgot azonban nagyvonalúan hajlamosak vagyunk elfelejteni – jóllehet a külső 

környezet elemzésénél a gazdasági szempont esetében érdemes foglalkozni a szervezetet 

körülvevő versenytársak vizsgálatával – mégpedig, hogy a szervezetek nem önmagukban 

létező entitások, nem egy kvázi légüres térben tevékenykednek. Főleg igaz ez abban az 

esetben, ha profitorientált vállalatokról, piacgazdaságról és szabad versenyről beszélünk. 

Fontos tehát a külső környezet elemzésénél illetve a környezeti adottságokra, 

problémákra adható/adandó szervezeti válaszok lehetőségeinek kutatásánál 

hangsúlyozottan figyelmet fordítani a közvetlen versenytársak megfigyelésére, 

elemzésére. Mindez több szempontból is lényeges (ld. 22. számú ábra), olyan kérdésekre 

kell válaszolnunk (Józsa, 2005), mint: 

 Ki tekinthető ellenfélnek és miért? 

 Melyek a versenytársak céljai? 

 Milyen és mennyire eredményes stratégiát követnek a versenytársak? 
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 Melyek a versenytársak erősségei és gyengeségei? 

 Milyen a versenytársak viselkedése az adott környezetben? 

 Hogyan reagálnak a versenytársak a piaci változásokra és támadásokra? – 

Ezzel összefüggésben a saját versenyző szervezetünk hogyan képes reagálni 

a versenytársak lépéseire? 

22. SZÁMÚ ÁBRA: A TÖBBDIMENZIÓS ELEMZÉS MODELLJE A VERSENYHELYZET ELEMZÉSÉHEZ 

 

Forrás: Józsa, L. (2005) Marketingstratégia. Budapest : Akadémiai Kiadó, 90. p.  

Természetesen a kérdések megválaszolásához szükség van arra, hogy a különböző 

dimenziókat az elemző képes legyen egységes szemléletben vizsgálni, valójában a 

legfontosabb szükségszerűségként azonban a vizsgálati dimenziók mindegyikének 

figyelembe vétele emelhető ki. 

8.2. Hova akarunk eljutni? – Stratégiai célok 

A stratégia alapfeltételeinek megléte nem helyettesíti magát a stratégiaalkotást, a 

környezetelemzés eredményét és az azonosított válaszlehetőségeket még nem hívhatjuk 

stratégiának. Alapvető döntéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy a stratégia 

életképes legyen. El kell döntenünk a környezetelemzésből (belső és külső) legyen az 
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globális környezet, makro környezet vagy mikro környezet elemzés (Rekettye, Törőcsik & 

Hetesi, 2015) kinyert információk alapján, hogy a szervezet stratégiája a továbbiakban: 

 túlélési, 

 fennmaradási, 

 növekedési, 

 vagy erőteljes terjeszkedési stratégia lesz (Szabó, 2009). 

A stratégia céljának kijelölése fundamentuma mind a véglegesítésnek, mind a 

gyakorlatba történő átültetésnek (alkalmazásnak), mind pedig az ellenőrzésnek, a 

kontrolling tevékenységnek. 

Természetesen a stratégiai cél kijelölése esetében a szervezet által támasztott 

kritériumoknak történő megfelelésre kell a hangsúlyt helyezni úgy, mint: 

 a működés legyen jövedelmező, 

 feleljen meg a szervezetben érdekeltek igényeinek, 

 a szervezet által kibocsátott termék vagy szolgáltatás elégítse ki a 

vevőkör/igénybevevői kör szükségleteit. (Szabó, 2009) 

Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk el, hogy a vállalaton/szervezeten belüli 

érdekcsoportok eltérő igényeket támaszthatnak a szervezet céljaival szemben. Azaz a 

szervezeten belül eltérő érdekek jelenthetnek meg: 

 a tulajdonosok, 

 a menedzsment 

 a munkavállalók, 

 és az egyéb érdekcsoportok részéről. (Szabó, 2009) 

Fontos tehát, hogy a különböző érdekek esetében megvalósuló konszenzust a 

szervezet egyes tagjai ne kudarcként éljék meg. Optimális megoldás, stratégiai cél 

kijelölésére van tehát szükség – természetesen ez a helyesen elvégzett SWOT-elemzés 

tükrében könnyen elérhető – annak érdekében, hogy a gyakorlati megvalósítás során a 
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stratégiai célok teljesítése – a szervezeten belül meglévő, korábban figyelembe nem vett 

akadályok miatt – ne forogjon veszélyben. 

8.3. A stratégiai kialakításának folyamata 

Természetesen be kell látnia minden tervezőnek, stratégiaalkotónak, hogy a 

realizált stratégia a szándékolt elemeken túl, menet közben kialakuló elemeket is 

tartalmaz. Ugyanakkor az alap nélkül felépülő ház (in)stabilitásához hasonlóan a 

szervezetek stratégiája is akkor tud életképes lenni, ha a stratégiaalkotást megelőző 

folyamatokban rejlő lehetőségeket is kihasználta a szervezet. 

Ahogy Józsa (2014) megfogalmazza a szervezetek (legyenek azok for- vagy non-

profit szervezetek, vállalatok, állami intézmények, civil szervezetek) különféle 

időhorizontra vonatkozóan fogalmaznak meg célokat, annak érdekében, hogy gazdaságos 

és sikeres működésüket hosszú távon biztosítani tudják. 

A stratégia realizálásának folyamata a klasszikus tipológia szerint 3 alapvető 

momentumból épül fel: 

 tervezés, 

 megvalósítás, 

 ellenőrzés. (Papp & Szabó, 2008) 

Mindezek mellett beszélhetünk a stratégia kialakításának különböző szintjeiről, 

amelyet a következő 23. számú ábra mutat. Ezeknek a stratégiai szinteknek a kialakítása 

elengedhetetlen kellék a sikeres vállalati, szervezeti működéshez. Különösen fontos a 

gyakorlati alkalmazás előtt a célok kijelölésével összefüggésben a szervezet víziójának, 

jövőképének, missziójának a megfogalmazása, hiszen ezen kiindulópontokhoz képest 

tájékozódhat később a szervezet, ezen fundamentumokhoz viszonyítva történhet a 

stratégia megvalósulásának ellenőrzése.  
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23. SZÁMÚ ÁBRA: A STRATÉGIA SZINTJEI 

 

Forrás: Papp, I. & Szabó, Zs. R. (2008) Stratégiai menedzsment. Győr: UNIVERSITAS-GYŐR 

Nonprofit Kft., 25. p. alapján saját szerkesztés  

Ha a stratégiaalkotást kevésbé a menedzsment szempontjából közelítjük meg, így 

nem a szervezet és annak felépítésének és működési mechanizmusainak primátusát 

hangsúlyozzuk sikerességének kulcsaként, azaz egy „piacorientáltabb” megközelítésben 

gondolkodunk, akkor a menedzsment elvek stratégiában történő megjelenítésén túl a 

marketingnek is jelentős felületet kell szánnunk. 

A szervezet ugyanis nem egyedüli létező a piacon, ahogy az a külső környezet 

elemzésének fontossága esetén már bemutatásra került. A gazdasági rendszernek a 

szervezet tagjain túl részei a versenytársak, együttműködő partnerek, a politikai, jogi 

szervezetek, struktúrák, intézmények és végső soron a fogyasztó/igénybevevő is. Tehát 

ezen szereplők viszonyát, lehetőségeit is tisztázni kell a sikeresség érdekében. 

Ahogy következő 24. számú ábrán látható, ennek a gondolkodásmódnak a 

felépítése szempontjából, ki kell mondanunk, a szervezet (marketing)stratégiájának 

meghatározásakor a marketing eszközrendszer (mix) elemeinek fontosságát, legyen az 

akár termékek esetében a 4P vagy szolgáltatások esetében a 7P (Szilágyi&Veres, 2007). 

A helyzetelemzés (külső és belső) megfelelő módon történő elvégzése valamint a 

stratégiai célok meghatározása után az operatív/taktikai feladatok megfogalmazása már 

Vízió

Stratégiai koncepció kialakítása

Stratégiai akciók menedzsmentje

Stratégiai változások menedzsmentje
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nem jelenthet túl nagy kihívást. Sajnos azonban néhány szervezet itt kezdi a tervezést, az 

előző lépéseket kihagyva és így projektről projektre vándorol, amely zavarhoz, a szervezet 

nem megfelelő működéséhez, sőt végül a szervezet sikertelenségéhez, megszűnéséhez is 

vezethet. A feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok úgy kapcsolódjanak a stratégiai 

célokhoz, mint a célok a küldetéshez, a küldetés pedig a jövőképhez. 

24. SZÁMÚ ÁBRA: STRATÉGIAPIRAMIS 

 

Forrás: Cohen, W. A. (2009) Marketingtervezés. Budapest : Akadémiai Kiadó, 81. p. alapján saját 

szerkesztés 

Mindezek alapján a jól megfogalmazott és a stratégiai célkitűzésekhez rendelt 

feladatok jellemzői, hogy: 

 konkrétak, 

 reálisak, 

 határidősek, 

 helytállóak, 

Stratégiai marketingmenedzsment, 
általános vállalati célok teljesítése

Marketingstratégia:  behatolás új 
piacra, terjeszkedés, 

piacszegmentálás stb.

Marketingtaktikák 
(Marketingrészstratégiák): termék, 

ár, értékesítési hely, promóció 
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 és mérhetők. 

Ludwig Wittgenstein megfogalmazása – „A problémákat nem új információk 

segítségével oldjuk meg, hanem azáltal, hogy rendszerbe foglaljuk azt, amit már régóta 

tudunk.” – egy elég szélsőséges nézőpontot tükröz, azonban jól rávilágít a stratégiaalkotás 

elsődleges fontosságú problémájára, azaz hogy a komplexitás mennyire fontos a szervezet 

életében. Fontos, hogy a problémákat ne környezetükből kiragadva kezeljük. Fontos, hogy 

a megoldás sok esetben nem a költséges fejlesztések segítségével érhető el, hanem a 

meglévő szervezeti erőforrások kihasználásának optimalizálásával, vagy éppen a szervezet 

környezetében rejlő (régóta) meglévő lehetőségek kiaknázásával. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a stratégiai tervezéskor a következő elemeket 

kell meghatározni: 

 jövőkép (vision), 

 átfogó cél (mission), 

 alapvető célok (objectives), 

 kulcsfontosságú területek (key result areas), 

 irányvonalak (goals). 

Mindezen elemek megléte előfeltétele a munka elindításának és a később 

potenciálisan bekövetkező sikereknek, ugyanakkor a tényleges munka megkezdéséhez 

valamint a stratégia továbbviteléhez és tartalommal való megtöltéséhez a feladatok 

kijelölésén túl fontos, hogy a szervezet az általa termelt termék vagy előállított 

szolgáltatás célpiacát folyamatosan vizsgálja, elemezze. Hiszen a végső cél valójában a 

fogyasztó/igénybevevő teljes mértékben történő kiszolgálása. Ehhez pedig szükség van: 

 a primer és szekunder adatok vizsgálatára – a szükségletek és igények 

feltérképezése miatt, 

 valamint hatékony kommunikációra, amelynek segítségével információkat 

juttathatunk el a partnerekhez (legyen az akár fogyasztó/igénybevevő akár 

a szervezet környezetének bármely más eleme). 
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A stratégiaalkotás fontosságának és menetének feltárása közben rengeteg fontos 

elemet lehet kiemelni, ezek közül több a korábbiakban bemutatásra került. Egy dolgot kell 

még számításba venni ebben a folyamatban – mely folyamat egyik jelentősége, hogy 

valóban folyamatként és nem statikus elemként jelenik meg egy szervezet életében – ez 

pedig nem más, mint az időtényező. Jóllehet a feladatok meghatározása esetében 

kiemelésre került a határidők meghatározása, ugyanakkor ezen „kvázi határidők”, azaz a 

tervezési periódusok, stratégiai tervek időhorizontja esetében is hasonlóan lényeges és 

fajsúlyos kérdések. 

8.4. Az imázs és marketingstratégia kapcsolata 

A vállalati döntéseket meghatározó, szervezeti és működési filozófiából (küldetés) 

levezetett vállalati identitás (Corporate Identity – CI) olyan eleme az általános vállalati 

döntéseknek, amely a vállalat „személyiségét” jeleníti meg több tényezőn keresztül, úgy 

mint (Rekettye, Törőcsik & Hetesi, 2015, 41): 

 szervezeti megjelenés (Coporate Design); 

 szervezeti magatartás (Coporate Behaviour); 

 szervezeti kommunikáció (Coporate Communication). 

A CI tehát sajátos, az adott vállalatra jellemző megjelenést eredményez, aminek a 

visszatükröződése a Corparte Image (Vállalati imázs), vagyis az a kép, amely az 

üzletfelekben, a tágabb környezetben él a cégről (Rekettye, Törőcsik & Hetesi, 2015). 

A XXI. század vállalatainak identitását a társadalmi kontextus – liberális 

demokrácia, pluralista értékrend, interaktív médiakultúra – befolyásolja (Braun, 2013, 

118). 
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25. SZÁMÚ ÁBRA: VÁLLALATI DÖNTÉSEK RENDSZERE 

 

Forrás: Rekettye, G., Törőcsik, M. & Hetesi, E.  (2015) Bevezetés a marketingbe . Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 41. p. 

A 25. számú ábrán látható módon a marketingstratégia kialakítása, a 

marketingstratégiai döntések meghozatalának előfeltétele a küldetés megfogalmazása, a 

corporate identity kialakítása és az egyéb cégstratégiai döntések meghozatala (Reketty, 

Törőcsik & Hetesi, 2015). Aichner (2014) tanulmányában az országeredet-hatáson alapuló 

marketingstratégiák között olyan elemek is megjelennek, amelyek a vállalati arculatra, 

imázsra vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Így sok vállalat esetében az 

országeredet direkt módon a vállalat nevében jelenik meg, utalva az országra, régióra, 

városra. (például: Alitalia (Légitársaság, Olaszország), Air France (Légitársaság, 

Franciaország), British American Tobacco (Dohányipar, Egyesült Királyság), Deutsche Bank 

(Bank, Németország), Bank of America (Bank, Amerikai Egyesült Államok), Vienna 

Insurance Group (Biztosítás, Bécs, Ausztria). Vagy egy másik példát említve a vállalatok 

saját arculatuk kialakítása során az országeredetre utaló hivatalos zászlókat, emblémákat, 

szimbólumokat vagy más a nemzeti identitás vizuális megjelenítésére alkalmas elemeket 

használnak. Aichner (2014) tanulmányában írja továbbá, hogy a termékek 

csomagolásának kialakítása során gyakran alkalmazzák ezeket – különösen igaz ez a 

tipikus (országra jellemző) termékeknél például hamburger, popcorn, ketchup (USA); 

Küldetés

Corporate identity (CI)

Cégstratégiai döntések

Marketingstratégiai döntések

Marketingmix döntések



97 
 

kolbász, sör (Németország); tészta, pizza (Olaszország); ásványvíz (Szentkirályi, 

Margitszigeti, Kékkúti – Magyarország). 

Mindezek mellett Józsa (2014) alapján kiemelhető az is, hogy a kialakítandó 

marketingstratégiának része minden marketingmix elemhez kapcsolódó részstratégia 

kidolgozása is. 

A vállalati identitást, a kommunikáció miatt természetesen a digitális társadalom 

kialakulása is befolyásolja (Fehér, 2013). Így jól látható Szeles (2001) és Dörnyei (2013a) 

meghatározásában az alábbi 12. számú táblázatban, hogy a vizuális identitás mennyire 

sok területen jelenik meg és miért is fontos a vállalatok marketingkommunikációs 

részstratégiájának kialakításakor, amely kialakítása során már korántsem a 

hagyományosnak tekinthető ATL6, BTL7, TTL8 (CTL9, OTL10) struktúrában gondolkodnak. 

Sokkal inkább jellemző a POE11-elv mentén (Corcoran, 2009) történő kialakítása a 

marketingkommunikációnak, mivel a fizetett médiumok mellett a saját tulajdonú és a 

szerzett kommunikációs felületeknek egyre nagyobb szerepe lesz. 

                                                           
6
 above the line – vonal feletti eszközök 

7
 belove the line – vonal alatti eszközök 

8
 trough the line – vonalon átívelő eszközök 

9
 cross the line – vonalon átívelő eszközök 

10
 on the line – vonalon átívelő eszközök 

11
 paid, owned, earned – fizetett, saját tulajdonú, szerzett (kiérdemelt) médiafelületek 
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12. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A VIZUÁLIS IDENTITÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 

AZONOSÍTÓK NYOMTATVÁNYOK ONLINE ANYAGOK KERESKEDELMI 
ANYAGOK 

SPECIÁLIS 

INFORMÁCIÓHORDOZÓK 

Embléma Matricák Honlap, weblap Vállalati szórólap Recepció 

Logórendszer Borítékok Közösségi média felületek  Termékszórólap Belső irányítótábla 

Színek Levélpapírfejléc Mirosite Számlák Külső irányítótábla 

Tipográfia Faxlap Blog, fórum Megrendelések Külső cégtábla 

Szignál PR-hírlevél, DM-levél Intranet Termékcsomagolás Információs jelzések 

 Üdvözlőkártya Szoftveradaptációk Használati utasítás Zászlók 

 Pénzügyi adatközlő E-mail platformok Reklámeszközök Szignál 

 Belső magazin Netikett normák  Boltok, bemutatóterem 

 Dossziék, mappák   Kiállítási standok 

 Névjegyek   Munkaruházat 

 Periodikák   Járművek, autók 

 Tanulmányok, jelentések    

 Prezentációs anyagok    

 Statisztikai jelentések    

 Éves jelentések    

Forrás: Szeles, P. (2001) Arculatelmélet. A hírnév ereje. Budapest: Budapest alapítvány a public relations fejlesztéséért alapján Dörnyei, K. R. (2013a) A 

vállalati arculat formai kérdései. In: Horváth, D. & Bauer, A. (szerk.) Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 167. p. 
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8.5. Az etnocentrikus tendenciákra reagáló marketing (rész)stratégiák 

A vállalati szintű stratégiaalkotás a hosszú távú szemlélet miatt különösen fontos a 

vállalatok számára, ugyanakkor a részstratégiák kidolgozása teremti meg a lehetőségét 

annak, hogy a vállalat a mindennapi működésébe integrálja a hosszú távú elképzeléseit 

marketing tervek és marketing programok formájában. (Rekettye, 2012, 47) 

A marketing részstratégiák kidolgozottsága hasonlóan a vállalati 

(marketing)stratégiához mindenképpen függ a vállalat méretétől, tevékenységi körétől, piaci 

elkötelezettségétől, földrajzi irányultságától és természetesen piaci céljaitól. A mikro-, kis-, 

közepes-vállalatok (MKKV) jellemzően gerillamarketinget, de mindenképpen innovatív 

marketing eszközöket használva kénytelenek marketingtevékenységüket folytatni a siker 

érdekében, megpróbálva kiegyenlíteni a helyzetükből, méretükből fakadó hátrányukat a 

nagyvállalatokkal szemben. Míg az MKKV szektorhoz tartozó vállalatok jellemzően egy 

(szűkebb, speciális igényekkel rendelkező) piaci szegmensre fókuszálnak, addig a 

nagyvállalatok számára az integrált és komplex marketing rendszerek kínálnak jó 

lehetőségeket. 

A részstratégiák kialakítása tekintetében vissza kell utalnom egy korábbi 

megállapításomra, azaz különbséget kell tenni termék és szolgáltatás között, hiszen ez a 

részstratégiák kidolgozását befolyásolja, még akkor is ha Vargo & Lusch (2004) külön kiemeli 

annak fontosságát, hogy ezt a marketingre jellemző kétpólusú megközelítést feloldva, egy új 

logika kell, hogy teret nyerjen a marketingtevékenység kialakításához kapcsolódóan – 

mégpedig az SDL (Service Dominant Logic). Természetesen a szolgáltatások esetében hazai 

szolgáltatásokról beszélni és a COO hatást vizsgálni sokkal nehezebb, mint a termékek 

esetében, ugyanakkor a gyakorlatban léteznek olyan megoldások, amelyek képesek 

megjeleníteni azt, hogy egy szolgáltatás mennyire kötődik egy országhoz (pl. Magyar Termék 

Nonprofit Kft. – Hazai szolgáltatás védjegye). Ezt a tendenciát erősíti meg, illetve támasztja 

alá elméleti oldalról is az országeredet-hatás modelleket bemutató fejezetben látható 

Országeredet-hatás dimenzióit bemutató táblázat, melyben külön rész foglalkozik a 

szolgáltatások esetében értelmezhető dimenziókkal, úgy mint COB, COSD, CPI, CTI. 
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A társadalomban jelen lévő fogyasztói etnocentrikus tendenciák figyelembe vétele 

tekintetében, a vállalatok a marketing részstratégiák közül elsősorban a termékpolitikára és 

a marketingkommunikációs politikára kell, hogy a hangsúlyt helyezzék. Természetesen azt 

sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az árazási stratégia kidolgozásánál is sok tényezőt 

figyelembe kell vennie egy vállalatnak (Rekettye, 2011). Így a korábbiakban jelzett módon a 

termék származási országa befolyásolja a fogyasztók minőségképét (Hausruckinger, 1993), 

ami a termékek árában is megjelenik (Malota&Berács, 2007; Drozdenko&Jensen, 2009; 

Vianelli&Marzano, 2012; Kotschate-Fischer et al., 2012), hiszen a fogyasztók az adott ország 

termékeihez egyfajta pozitív (vagy negatív) minőségképet is társítanak. És mindezek mellett 

természetesen az elosztási csatorna is fontos szerepet játszik (Hámori&Horváth, 2009; Földi, 

2014), hiszen nagyon sok kereskedelmi márka esetében láthatjuk megjelenni a termékek 

csomagolásán a magyar termék eredet-megjelölés valamilyen formáját illetve ma már azt is 

láthatjuk, hogy kiskereskedelmi vállalják fel hazai áruk értékesítését, lesznek tagjai/ 

támogatói földrajzi eredetjelző vagy minőséget tanúsító védjegytulajdonos szervezeteknek 

(pl. CBA, COOP, Aldi, LIDL). 

Kutatások igazolják azt is, hogy az eredetjelző- és minőségtanúsító védjegyek 

megjelenése a termékek csomagolásán a fogyasztók vásárlási döntésében is szerepet játszik 

(Dörnyei&Gyulavári, 2012). 

A termékpolitika esetében a csomagolás, ezen belül is különösen a címke az, ami 

hangsúlyos, hiszen a címkén feltüntetésre kerül a termék összetétele, a hatóanyagok, az 

alkalmazás módja, a felmerülő mellékhatások, allergiát okozó alkotóelemek, ellenjavaslatok, 

a gyártás és a lejárat ideje mellett a származási ország is. A származási ország feltüntetése a 

termék címkéjén annak ellenére kötelező, hogy néha emiatt állnak el a fogyasztók a termék 

megvásárlásától. (Deli, 2005) 

A csomagolás növekvő jelentőségével több kutató is egyetért, hiszen a legkritikusabb 

pillanatban a vásárlási döntés pillanatában is ott van, ellentétben az egyéb kommunikációs 

eszközökkel. (Behaeghel, 1991; Peters, 1994) Természetesen a csomagolás rendelkezik 

logisztikai (szállíthatósági és védelmi), menedzseri és marketing funkcióval is (Dörnyei, 

2013b), azonban ezek közül a marketing funkció az, ami meghatározó a vizsgált kérdés 

szempontjából. Hiszen a csomagolás címkézése, mint néma eladó (Kotler&Keller, 2006) 

alkalmas a fogyasztói bizalom elnyerésére a vásárlás pillanatában, promóciós és 
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eladásösztönző eszköz, reklámközvetítő és jelentős tájékoztató szereppel bír (Dörnyei, 

2013b). 

A címkén a származási ország feltüntetése (akár egyszerűbb, akár földrajzi 

eredetmegjelölő vagy minőségtanúsító védjegy formájában) három hatásmechanizmus 

(Young, Sauer&Unnava, 1994) valamelyikén keresztül idézi elő a fogyasztók pozitív vagy 

negatív értékítéletét (Deli, 2005): 

 az első mechanizmus a korábban már jelzett halo hatás (lehet pozitív vagy 

negatív) – a származási ország miatt vélekedik a fogyasztó a termékről 

valahogy – attitűd befolyásolás; 

 a második mechanizmus során az adott országból származó más termékek 

jellemzőivel kapcsolatos vélemények alapján alakul ki/át a fogyasztó 

véleménye az adott országból származó termékekről – attitűd és vásárlási 

szándék befolyásolás; 

 a harmadik hatásmechanizmus során a vásárlási szándék közvetlen 

befolyásolása történik – például a nemzeti, hazai termékek vásárlására 

vonatkozó program. 

A termékpolitikával és csomagolással összhangban a vállalati arcultra is fontos 

ráirányítani a figyelmet, különösen ennek a fogyasztó számára legszembetűnőbb pontjára, 

ami a logó – hiszen ez a legszembetűnőbb vizuális elem, amely a céget vagy a márkát 

azonosítja (Rekettye, 1997). Rengeteg példát láthatunk arra, hogy ez a nemzeti identitás 

mely szimbolikus elemeit használja a gyakorlatban (pl. Szentkirályi Ásványvíz – Szent Korona; 

Pick Szalámi – piros, fehér, zöld színek). 

A termékpolitika mellett, a másik (marketing)részstratégiai kérdés, amivel 

részletesebben foglalkoznunk kell a dolgozat témája szempontjából, az a 

marketingkommunikációs részstratégia. Ezt érdemes abból az aspektusból megvizsgálni, 

amivel a bevezető és a dolgozat későbbi fejezeteiben is foglalkoztam, azaz a digitális trendek 

szempontjából. A fogyasztói felhatalmazódás ugyanis egyszerre technológiai, gazdasági, 

társadalmi és jogi jelenség (Kucuk&Krishnamurthy, 2007). „Az internetnek és a 

mobilkommunikációs platformoknak hála, a fogyasztó folyamatosan elérhetővé vált, 

valamint rendelkezésre állnak olyan eszközök (pl. web2.0 platformok, közösségi média), ahol 
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könnyedén hangot adhat véleményének, tapasztalatainak, s így a korábbi egyirányú 

(vállalat-fogyasztó) kommunikáció helyett a fogyasztók, visszacsatolási lehetőségükkel élve, 

szinte azonos horderejű szereplővé válnak a kommunikációs felhőben, mint a vállalatok.” 

(Csordás&Nyírő, 2013, 376) Mindezek mellett a vállalatok is új típusú eszközöket és 

lehetőségeket szereztek arra, hogy (értékalapú!) közösségeket építsenek maguk köré – 

amely közösségek megteremtése ma már egy sikeresen működő vállalkozás üzleti 

modelljéből nem hiányozhat (Osterwalder&Pigneur, 2012). – Jó példák erre a Magyar 

Termék (Hír, média facebook oldal), az Univer (vállalati facebook oldal), a Márka (vállalati 

facebook oldal), a Túró Rudi (vállalati facebook oldal), a Vedd a magyart (Magyarország 

legnagyobb a magyar termékeket népszerűsítő blogja), a Magyarok a Piacon Klub (közösségi 

szervezet, amely az egyik legismertebb magyar hetilap a Heti Válasz támogatásával jött 

létre). 

Mindenképpen meg kell fontolnia azt a vállalatvezetőknek, hogy a hazai imázs 

segítségével ma már könnyebben el tudják érni a hazai fogyasztókat, így a hazai vállalatok 

számára korántsem marginális kérdés, hogy a fogyasztók miként rangsorolják a hazai 

versenytársakat. 

Míg ugyanis 1989-ben a rendszerváltozás idején a magyar fogyasztók inkább 

vásároltak külföldi terméket, mint hazait, addig ez a tendencia 2002-ben megfordult és ma 

már azt mondhatjuk, hogy anyagi lehetőségeiket figyelembe véve természetesen, de ma már 

inkább vásárolnak hazai, mint külföldi terméket (Kovács, 2010). 

Ahogy a korábbiakban is kihangsúlyoztam napjainkban a patrióta és etnocentrikus 

fogyasztás vizsgálata nem elhanyagolható jelentőségű eleme a marketing tudománynak és 

gyakorlatnak. A hazai termékek nagyon fontos elemét képezik a nemzeti identitásnak 

(Nagashima, 1970). A vállalatoknak szükségük van valamilyen versenyelőnyre – különösen 

egy ilyen nagyhatású válság után – ez pedig lehet a vállalat által gyártott termékek vagy 

nyújtott szolgáltatások ’hazai imázsa’, országeredet imázsa (Vianelli&Marzano, 2012), amit 

alkalmazhatnak a marketing (rész)stratégiáik – különös tekintettel a termék illetve a 

marketingkommunikációs stratégia – kialakítása során. Aichner (2014) tanulmányában 

elkülönít (1) jogilag szabályozott és (2) nem szabályozott stratégia típusokat. A (1) jogilag 

szabályozott (az Európai Unió és a nemzeti szabályozó hatóságok által) stratégia típusok 

tekintetében a marketingkommunikációs stratégia kialakításához sorolható a (1a) „Made 
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in…” stratégia, ami a gyártás helyének a kommunikációját jelenti, valamint a (1b) 

„Minőségtanúsítók és eredetjelzők” (védjegyek és szimbólumok) alkalmazásának stratégiája, 

ami a termékpolitika kialakításában játszik meghatározó szerepet. A (2) jogilag nem 

szabályozott stratégiák – mindegyike a marketingkommunikációs stratégia kialakítása 

tekintetében jelentős – a következők: 

 (2a) Az ország eredet megjelenítése a vállalat nevében; 

 (2b) Az ország eredetet a vállalat nevében tipikus, az országra jellemző 

szavakkal jelölik; 

 (2c) Az ország eredetet a termék nevében, a kommunikációban a nyelv 

használatával, nyelvi fordulatokkal jelölik; 

 (2d) Híres emberekkel jelenítik meg a vállalat imázsában az ország eredetet; 

 (2e) Az imázsban, arculatban a zászló, a nemzeti szimbólumok jelölik az ország 

eredetet; 

 (2f) Az országra jellemző tipikus tájak, épületek jelölik az ország eredetet. 

Aichner (2014) tanulmányában továbbá összefoglalja és meghatározza azt is, hogy a 

jelzett stratégiák a vállalatok perspektívájából implicit vagy explicit startégiák – illetve a 

kommunikációs fókuszukat tekintve mennyire tekinthetők komplexnek. Ezt a 13. számú 

táblázatban mutatom be. 
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13. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: COO STRATÉGIÁK 

Ssz. Stratégia meghatározása Stratégia típusa Kommunikáció 
komplexitása 

1a „Made in…” stratégia, a gyártás helyének a 
kommunikációja 

Explicit Alacsony 

1b „Minőségtanúsítók és eredetjelzők” 
(védjegyek és szimbólumok) alkalmazásának 
stratégiája 

Explicit Alacsony 

2a Az ország eredet megjelenítése a vállalat 
nevében 

Explicit Alacsony 

2b Az ország eredetnek a vállalat nevében 
tipikus, az országra jellemző szavakkal történő 
jelölése 

Implicit Közepes 

2c Az ország eredetnek a termék nevében, a 
kommunikációban a nyelv használatával, 
nyelvi fordulatokkal történő jelölése 

Implicit Közepes/Magas 

2d Az ország eredetnek a vállalat imázsában híres 
emberekkel történő megjelenítése 

Implicit Közepes/Magas 

2e Az imázsban, arculatban a zászló, a nemzeti 
szimbólumok jelölik az ország eredetet 

Explicit/Implicit Alacsony/Közepes 

2f Az országra jellemző tipikus tájak, épületek 
jelölik az ország eredetet 

Implicit Közepes 

Forrás: Aichner, T. (2014) Country-of-origin marketing: A list of typical strategies with examples. Journal of 

Brand Management, 21 (1), 91. p. alapján saját szerkesztés 

Érdemes az egyes Aichner (2014) által meghatározott stratégiákra vonatkozóan külön 

példákat nézni, ezeket a 14. számú táblázatban mutatom be. 
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14. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: COO STRATÉGIÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ PÉLDÁK 

Ssz. Stratégia meghatározása Példa Példa kifejtése 

1a „Made in…” stratégia, a gyártás 
helyének a kommunikációja 

Made in Germany Sok szerző alapján kijelenthető, hogy a német COO imázs 
fejlődésének következtében a főbb iparágak, amelyek használják 
ezt a stratégiát a következőek: autóipar (Fechtner, 2006), 
gyógyszer-, kémiai-ipar, (Turek, 2004), gépipar, elektronikai ipar 
(Turek, 2004, von Wartenberg&Haß, 2005; Hirsch-Kreinsen, 2009). 
Néhány példa ezen iparágakban működő vállalatokra: VW, 
Mercedes, Audi, BMW, Porsche (autóipar); Bayer, BASF, I.G. 
Farben, Henkel, Evonik (gyógyszer-, kémiai-ipar); Siemens, 
ThyssenKrupp, Gildemeister, Gea, ABB, Bosch, Miele, Neff, 
Siemens (gépipar, elektronikai ipar); Dr Oetker (élelmiszeripar). 
De erre a satrtégiára építi tevékenységét néhány szolgáltató cég is, 
mint például: Deutsche Telekom (telekommunikációs ipar) 
Lufthansa, Deutsche Bahn (közlekedési ipar), SAP (üzleti 
szolgáltatás ipar). 

1b „Minőségtanúsítók és 
eredetjelzők” (védjegyek és 
szimbólumok) alkalmazásának 
stratégiája 

Magyar Termék Nonprofit Kft. 
illetve Magyar Termék Nagydíj 

A példa bővebb kifejtése az empirikus kutatást bemutató 
fejezetben a Magyar Termék Nonprofit Kft.-ről valamint a Magyar 
Termék Nagydíjról szóló esettanulmány bemutatásánál olvasható. 

2a Az ország eredet megjelenítése 
a vállalat nevében 

Sok példa említhető, arra 
vonatkozóan, hogy a COO a 
vállalat nevében hogyan 
jeleníthető meg 

Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Alitalia (Légitársaság, 
Olaszország), Air France (Légitársaság, Franciaország), British 
American Tobacco (Dohányipar, Egyesült Királyság), Deutsche 
Bank (Bank, Németország), Bank of America (Bank, Amerikai 
Egyesült Államok), Vienna Insurance Group (Biztosítás, Bécs, 
Ausztria). 
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2b Az ország eredetnek a vállalat 
nevében tipikus, az országra 
jellemző szavakkal történő 
jelölése 

Az adott országra jellemző 
vezeték vagy keresztnevek 
és/vagy az adott országra 
jellemző egyéb elemek (pl. 
városnevek, kifejezések, állatok) 
megjelenése a vállalat nevében, 
logójában 

Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Suzuki (vezetéknév – 
Japán), Dr. Oetker (vezetéknév – Németország), Frescobaldi 
(vezetéknév – Toszkána, Olaszország), IKEA (Ingvar Kamprad 
/alapító neve/, Elmtaryd, Agunnaryd /alapító lakóhelye/ – 
Svédország), Lego („Leg godt!” – „Játssz jól” – Dánia), Lufthansa 
(darumadár – Németország). 

2c Az ország eredetnek a termék 
nevében, a kommunikációban a 
nyelv használatával, nyelvi 
fordulatokkal történő jelölése 

Szlogenekben megjelenő nyelvi 
fordulatok – amelyeket akár az 
egész világon alkalmaznak 
- 
A márkanév esetében eredetre 
utaló nyelvhasználat 

Például: a VW – Das Auto szlogenje vagy az AUDI – Vorsprung 
durch Technik szlogenje 
 
- 
Például: Olasz divat (Intimissimi, Pomodoro), Francia kozmetikai 
ipar (L’Oréal, Vichy, Yves Rocher) 

2d Az ország eredetnek a vállalat 
imázsában híres emberekkel 
történő megjelenítése 

Híres/ történelmi személyiségek 
(országeredetre utaló) 
megjelenése a márka, termék 
nevében 

Kaiser húsipari termékek (Ferenc József császár), egyes Pick 
termékek (Rákóczi szalámi), Széchenyi Kártya hitellehetőségek 
(pénzintézeteknél igénybe vehető pénzügyi termékek), Mátyás 
király kenyér (Pedró Pékség). 

2e Az imázsban, arculatban a 
zászló, a nemzeti szimbólumok 
jelölik az ország eredetet 

A nemzeti zászló, korona, 
nemzeti színek használata a 
logóban, termékek 
csomagolásán. 

A termékek csomagolásának kialakítása során gyakran alkalmazzák 
ezeket – különösen igaz ez a tipikus (országra jellemző) 
termékeknél például hamburger, popcorn, ketchup (USA); kolbász, 
sör (Németország); tészta, pizza (Olaszország); ásványvíz 
(Szentkirályi – Magyarország); nemzeti légitársaságok (nemzeti 
színek – Air France, MALÉV). 

2f Az országra jellemző tipikus 
tájak, épületek jelölik az ország 
eredetet 

Tipikus táj vagy épület 
megjelenése a termék 
csomagolásán. 

Jó példa a Toblerone (a terméket a Kraft Foods gyártja Bernben 
/Svájc/ a termék csomagolásán egy a Matterhornról készült képet 
jelenít meg, amely a Alpok hegység svájci részén található) vagy a 
Herbária Pannonhalmi gyógynövényteák (a termék csomagolásán 
megjelenik a Pannonhalma név mellett a Pannonhalmi Főapátság 
emblematikus épülete is). 

Forrás: Aichner, T. (2014) Country-of-origin marketing: A list of typical strategies with examples. Journal of Brand Management, 21 (1), 91. p. alapján saját szerkesztés
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9. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK BEMUTATÁSA 

A dolgozatban megfogalmazott kutatási kérdések és alkérdések – amelyeknek 

vizsgálatát a szakirodalom elemzésével, szekunder és kvalitatív jellegű (mélyinterjú, 

esettanulmány módszer) primer kutatásokkal kívánom elvégezni – a következőek: 

 K1 Milyen etnocentrikus tendenciák figyelhetők meg a magyar 

társadalomban? 

o K1a Jelen vannak-e kimutathatóan az etnocentrikus tendenciák a 

magyar társadalomban? 

o K1b Hogyan változtak az etnocentrikus tendenciák a magyar 

társadalomban? 

o K1c Befolyásolják-e ezek az etnocentrikus tendenciák a magyar 

fogyasztók vásárlási döntéseit? 

 K2 A vállalatok figyelnek-e az etnocentrikus tendenciákra és milyen 

marketing (rész)stratégiákat (Józsa, 2014; Aichner, 2014) követnek ezek 

alapján? 

o K2a Ha befolyásolják az etnocentrikus tendenciák a magyar 

fogyasztók vásárlási döntéseit, akkor ez megjelenik-e a hazai 

vállalatok marketingstratégiájában? 

o K2b A vállalati marketingstratégia megalkotása során, mely 

területén van a legnagyobb jelentősége az etnocentrikus 

tendenciáknak (termék vs. kommunikációs stratégia)? 

 K3 Valós megoldás/lehetőség-e a tanúsító, eredetjelölő védjegyhasználat a 

termékpolitikai és kommunikációs-politikai marketing (rész)stratégiák 

kidolgozásában? 

o K3a Milyen tényezők befolyásolják a tanúsító, eredetjelölő 

védjegyhasználat sikerességét? 

o K3b Sikeresnek tekinthetőek-e a tanúsító, eredetjelölő védjegyek? 
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o K3c Milyen eredményei mutathatók ki a tanúsító, eredetjelölő 

védjegyhasználatnak? 

A szekunder kutatáshoz a bevezetőben is jelzett tanulmányokat és kutatásokat 

használom fel, míg a kvalitatív primer vizsgálat során a vállalati oldal képviselői mellett a 

tanúsító védjegyek szolgáltatóival készített mélyinterjúk elemzése és az ezekből készült 

esettanulmányok állnak a vizsgálat középpontjában. 

A kutatási kérdések alapján megfogalmazott előfeltevések között egyaránt vannak 

elméleti (konceptuális, teoretikus) és kutatási (empirikus) előfeltevések. 

Elméleti előfeltevések: 

EFTe1 A magyar társadalomban vannak olyan etnocentrikus tendenciák, amelyek 

képesek befolyásolni a fogyasztói szokásokat. 

EFTe2 A magyar társadalomban meglévő etnocentrikus tendenciák, fogyasztói 

etnocentrizmus megjelenik – hatással van – a hazai vállalatok marketingstratégiájában, 

különös tekintettel a termékpolitikai és marketingkommunikációs politikai 

részstratégiában. 

Kutatási előfeltevések: 

EFTk1 A hazai (elsősorban MKKV) vállalatok a magyar termékek védelme 

érdekében igénylik és elvárják az állami segítséget. 

EFTk2 A nagyobb vállalatok és a közösen szervezett, üzleti alapon működő 

marketingstratégiára építő védjegyszolgáltató vállalatok is inkább a vállalati oldalról 

jelentkező magyar termékeket felkaroló kezdeményezéseket ítélik jónak. 

EFTk3 Míg az állami, államhoz kötődő kezdeményezés(ek)nek a minőség üzenete – 

termékpolitikai marketing részstratégiára gyakorolt hatása – a hangsúlyos, addig a 

vállalati kezdeményezéseknek az etnocentrikus tendenciákhoz illeszkedő 

marketingkommunikációs (részstratégiához kapcsolódó) üzenete. 

EFTk4a Vannak olyan hazai/ magyar termékekre fókuszáló védjegyszolgáltatók, 

amelyek esetében különösen hangsúlyos a minőség fókusz is a kommunikációs üzenet 

tartalma mellett és itt a védjegyhez kapcsolódó marketingkommunikációs részstratégia 
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részletes kidolgozása és megvalósítása vállalati szinten jelenik meg – így a 

marketingkommunikációs részstratégia sikere a vállalattól függ. 

EFTk4b Vannak ugyanakkor olyan hazai/ magyar termékekre fókuszáló 

védjegyszolgáltatók, ahol a kommunikációs üzeneten nagyobb a hangsúly – ezeknél a 

védjegyszolgáltatóknál a marketingkommunikációs stratégia összehangolása jellemző. 

EFTk5 Egy kialakult etnocentrikus imázs (védjegyszolgáltató által sikeresen 

menedzselt) proaktív marketingkommunikációs alkalmazása segíthet a pénzügyi 

sikeresség (árbevétel változás) javításában. 
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II. EMPIRIKUS KUTATÁS 

„Ha meg akarunk érteni egy tudományt, először nem elméleteit vagy eredményeit 

kell megtekintenünk, és egészen biztosan nem azt, amit hívei mondanak róla – azt kell 

megnéznünk, hogy mit csinálnak azok, akik a gyakorlatban művelik.” (Geertz, 1994, 172) 

10. A KUTATÁS MÓDSZERTANA, MODELLJE 

A dolgozat empirikus adatgyűjtési, kutatási része további két jól elkülönülő részből 

áll: 

 szekunder kutatás; 

 primer kutatás. 

Több kutatásmódszertannal foglalkozó irodalom is megjegyzi (Veres, Hoffmann & 

Kozák 2006, 2009; Malhotra&Simon, 2009; Pervez – Kjell, 2011; Gyulavári et al. 2012), 

hogy primer adatgyűjtésre akkor van szükség, ha a szekunder adatok nem megfelelőek a 

kutatási kérdéseink megfelelő minőségben történő megválaszolásához. Ugyanakkor azt is 

több szakkönyv (Veres, Hoffmann & Kozák 2006, 2009; Malhotra&Simon, 2009; 

Pervez&Kjell, 2011; Gyulavári et al. 2012) jelzi, hogy a szekunder adatok mindemellett 

támogathatják a kutatás sikerét úgy is, hogy: 

 általuk jobban megértjük és segítségükkel könnyebben tudjuk bemutatni a 

kutatási kérdést; 

 segítenek a probléma okainak detektálásában, helyes értelmezésében; 

 támogatják a primer adatfelvétel céljainak, módszereinek, hipotéziseinek 

pontosabb meghatározását; 

 segítséget nyújtanak a primer kutatások eredményeinek értelmezésében. 

Mindezeket figyelembe véve a dolgozat megírása során törekedtem arra, hogy a 

felhasznált szekunder adatok, elemzések a leírtaknak megfelelően támogassák és segítsék 



111 
 

a primer vizsgálat lebonyolítását és az eredmények értelmezését, amellett hogy 

eredmények és következtetések megfogalmazására is lehetőséget teremtenek. 

A kutatási folyamat meghatározásánál az adatgyűjtés módja mellett tisztázandó 

kérdés az alkalmazott kutatási módszertan milyen kutatási logikát követ, azaz induktív 

vagy deduktív kutatásról beszélünk. Az induktív logika alkalmazása során a folyamat a 

megfigyelésből indul ki, amely alapján következtetést, általános megállapítást 

fogalmazhatunk meg. Míg a deduktív logika ismert elmélet(ek), feltételezés(ek) alapján 

indul el a tudományos megismerés felé és ezen elgondolások vizsgálata alapján von le 

következtetéseket. (Babbie, 2008; Pervez&Kjell, 2011) „*…+ az indukció és a dedukció 

bemutatása az elméletalkotás alternatív módjait vagy szakaszait is feltárja előttünk. A 

legtöbb kutató és tudós úgy véli, hogy a kutatásban mindkettőt használja. Az indukció és a 

dedukció folyamatai nem zárják ki teljesen egymást, az indukció a dedukció elemeit is 

alkalmazhatja és fordítva.” (Pervez&Kjell, 2011, 19) 

A kutatási logika ugyanakkor nemcsak a hagyományos utakat követheti (induktív, 

deduktív, abduktív12) hanem új lehetőségeket is bevonhat az elméletalkotásba, a kutatási 

folyamat lebonyolításába. Így lehetőség nyílik a Grounded Theory (GT – Megalapozott 

Elmélet) alkalmazására is, amely irányzataitól függően ugyan, de erősen függ az 

alkalmazott kutatási módszertantól – kvalitatív vagy kvantitatív (Mitev, 2015a, 

Corbin&Strauss, 2015). Mivel a kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereknek is van 

előnyük a társadalomtudományi kutatásokban, így a kevert módszertanok (’mixed-

method designs’) alkalmazása lehetőséget teremt: a triangulációra 13 ; a kiegészítő 

                                                           
12

 “A legjobb megoldásra irányuló következtetés. *…+ Ahogy Howe (2004) mondja, a kvalitatív kutatások a 
kevert módszerű kísérletek (’mixed-method designs’) területére tartoznak. Mint ilyen, a kvalitatív módszer 
magában is használható, vagy kiegészíthető kvantitatív kutatásokkal. A kevert módszer a klasszikus 
experimentalizmus utóda, amely nem egyszerűen azt jelenti, hogy új dolgokkal próbálkozunk, hanem az 
eredmények értékelése és értelmezése is változik. A hasznos eredményekhez vezető kísérletek nem 
kísérletek többé, hanem eszközök. Greene et al. (1989), illetve Sántha (2011) a kevert módszer 5 
legfontosabb célját az alábbiakban fogalmazzák meg: 1. trianguláció (más kutatási módszer eredményeinek 
megerősítése); 2. kiegészítés (más kutatási módszer eredményeinek illusztrációja); 3. bevezetés (az 
ellentmondásokra való rávilágítás, a kutatói kérdés újrafogalmazása); 4. fejlesztés, szinergia (a módszerek 
egymásra hatását segíti); 5. expanzió (a kutatási tartomány kiterjesztése különböző kutatási kérdésekre).” 
(Di Blasio, 2012) 
13

 „A módszertani triangulációval (egyazon kutatási kérdés vizsgálatához több módszer felhasználása) a 
kutató ellenőrizni tudja, hogy a különböző módszerekből származó eredmények egy irányba mutatnak, azaz 
konvergálnak-e. Ezáltal a kutatási eredmények gazdagabbá, árnyaltabbá válhatnak, valamint nagyobb 
megbízhatóságra és hitelességre tehetnek szert.” (Király, Dén-Nagy, Géring & Nagy, 2014, 96) 
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jellegre14; a kidolgozásra15; a kezdeményezésre16 és a kidolgozásra17. (Király, Dén-Nagy, 

Géring & Nagy, 2014) 

A GT, mint kvalitatív módszer hitelességének és érvényességének alapvető eleme 

a kutató és kutatása viszonyának reflektálása. A GT módszertan közös jellemzőinek 

leírásában többnyire egyetértés mutatkozik a szerzők között: elméleti érzékenység; a 

szakirodalom reflektív felhasználása; nyílt kódolás és állandó összehasonlítás; elméleti 

kódolás; az elemzés az adatok gyűjtésével egy időben, azzal párhuzamosan halad; a 

mintavételt a kutatási kérdés megfogalmazása és az elemzés során felmerülő szempontok 

alakítják. (Sallay, 2015) Az előbbiekben bemutatott elméleti irányzatok közül a 

dolgozatban bemutatásra kerülő kutatásra mindegyik hatott, így nem tisztán alkalmazott 

egyik vagy másik módszertan. A kutatást adatgyűjtése alapján a kvalitatív kutatásokhoz 

sorolom, mivel egy mélyinterjús feltáró kutatásból illetve egy szakértői mélyinterjúkon és 

szekunder elemzéseken alapuló esettanulmányos módszertan alkalmazásból áll. 

Az elvégzett kutatás során kialakuló esettanulmányok igyekeznek bemutatni két 

szereplő jelentőségét a „hazai védjegypiacon” – ami természetesen hat a hazai vállalatok 

marketingstratégiájának kialakítására. Az egyszeri esettanulmány egy olyan kutatási 

módszer, amelynek során egy adott csoportot (vállalatot) vagy eseményt figyelünk meg 

egy adott időpontban. (Pervez – Kjell, 2011, 79) Ahogy Mitev (2015b, 129) megfogalmazza 

„*…+ az esettanulmány módszer a hatékony információszerzés és –sűrítés művészete, mely 

a jelenségek magasabb szintű megértését teszi lehetővé. A kutatónak tehát úgy kell 

                                                           
14 “Több módszer használata eseten az egyes módszerek kiegészítik egymást. Ha a használt módszerek 

„vakfoltjai” nem esnek egybe, akkor a kutató teljesebb képet kaphat a vizsgált jelenségről. Továbbá az egyik 
módszerrel kapott eredmények kifejtéséhez, értelmezéséhez és árnyalásához hozzásegíthetnek a másik 
módszerből származó eredmények.” (Király, Dén-Nagy, Géring & Nagy, 2014, 96) 
15 “A kevert módszertanok használata során az egyik módszer eredményei segíthetnek a másik módszerrel 

végzett vizsgálat kialakításához és finomhangolásához. Bár ez sok esetben a kvalitatív „elő-kutatás” fázisát 
jelenti egy nagymintás survey adatfelvétel vagy egy kísérleti vizsgálat lebonyolítása előtt, a kidolgozás célja 

a másik irányban (kvantitatív –> kvalitatív) is érvényes kutatói stratégia alapja lehet…” (Király, Dén-Nagy, 
Géring & Nagy, 2014, 96) 
16 “Egy kevert módszertanon alapuló kutatás nagyobb eséllyel fedi fel a vizsgált jelenség ellentmondásait, 

vagy vet fel további tisztázásra szoruló kérdéseket. Ebben az értelemben a vizsgálatok eredményei új 
kutatások alapját adhatják és/vagy a kutatási kérdés újragondolását eredményezhetik, még abban az 
esetben is ha (vagy éppen akkor ha) a különböző módszerekből származó eredmények ellentmondanának 
egymásnak.” (Király, Dén-Nagy, Géring & Nagy, 2014, 96) 
17 “A kevert módszertanok használata kiterjeszti a vizsgált jelenséggel kapcsolatos fókuszt, mert a kutató 

más-más módszerekre tud támaszkodni a jelenség különböző aspektusainak vizsgálatakor. A módszertani 
nyitottság tehát egyfajta rugalmasságot is biztosit a kutatás számára, hiszen a kevert módszertani keretben 
gondolkozó kutató hajlamosabb lesz több potenciális módszert figyelembe venni a vizsgált jelenség 
különböző dimenzióival kapcsolatban.” (Király, Dén-Nagy, Géring & Nagy, 2014, 96) 
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működnie, mint egy jó nyomozónak, aki képes a szétszórt információk kreatív gyűjtésére 

és generálására.” Az esettanulmány módszertan alkalmazása korlátozott számú esemény 

elemzésére alkalmas, ahol annak körülményei, valamint a közöttük lévő 

kapcsolatrendszerek is bemutatásra kerülnek. Yin (1994) szerint ugyanakkor az 

esettanulmányok alkalmasak mind elméletépítésre, mind pedig az elmélet tesztelésére. 

Természetesen az elemzés során nem csak egyetlen esettanulmányra támaszkodhatunk, 

szükséges lehet több esettanulmányra építve bemutatni egy jelenséget (Mitev, 2015b), 

ilyenkor természetesen az „eset” inkább megfigyelési, mint elemzési egység (Pervez – 

Kjell, 2011, 79). 

A dolgozat megírása során alkalmazott kutatási módszertan(ok) alkalmazásának 

megfelelőségét alátámasztja az is, hogy bár a COO-val, fogyasztói etnocentrizmussal 

foglalkozó marketing területhez kapcsolódó kutatások nem nagyon alkalmaznak kvalitatív 

módszertanokat – mégis a kvalitatív kutatások növekvő jelentősége figyelhető meg a 

marketing tudományának területén (Simon, 2016). A hazai marketing irodalomban is 

találhatóak olyan kutatások, amelyek alkalmazzák a kevert módszertani megközelítést 

(Nyírő et al., 2012) 

Sőt, ahogy Neulinger (2016, 65) megfogalmazza: „A marketingkutatás során 

mindig azt a megoldást keressük, amely adott kutatási kérdésre és adott célcsoport 

vonatkozásában a legjobb eredményt adja. A társadalmi-gazdasági változások, az 

egyetlen jó megoldást nélkülöző posztmodern perspektíva kiegészülve a technológiai 

fejlődéssel új kihívások elé állítja a marketingkutatást. A hibrid kutatások – mind a több-

módszertanú, mind a vegyes módszertanú kutatások révén – alkalmasak arra, hogy 

hozzáférjenek azokhoz az információkhoz, amivel a társadalom, benne a fogyasztáshoz 

kötődő kérdések megérthetők és megmagyarázhatók. A hibrid kutatások több lábon álló 

megközelítésével elérhetőek lesznek a nehezen elérhető csoportok és hozzáférhetővé 

válnak a nehezen hozzáférhető és részletes információk, hiszen az eltérő kutatási 

módszerek rugalmas kombinációja a megismerés határait kitágítja.” 
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10.1. Kutatási modell 

Egy adott vizsgálat lehetséges előnyei természetesen nagymértekben függnek a 

kutatás felépítésétől, modelljétől (’research design’). (Király, Dén-Nagy, Géring & Nagy, 

2014) 

A dolgozat kutatási modelljének kidolgozásakor a fentiekben bemutatott 

szakirodalmi háttérre és módszertanra támaszkodtam. A kutatási modell (ld. 26. számú 

ábra) kialakítása során figyelembe vettem továbbá, hogy a modellekkel szemben milyen 

általános elvárások fogalmazhatók meg, úgymint: leírás; magyarázat; 

prognózis/előrejelzés; tevékenységhez kapcsolódó útmutatás. (Pervez – Kjell, 2011, 54) 

26. SZÁMÚ ÁBRA: A DOLGOZAT KUTATÁSI MODELLJE 

 

Forrás: saját szerkesztés  

A dolgozat Empirikus Kutatást bemutató részének logikai felépítése a következő 

27. számú ábrán látható. 

  

Etnocentrikus 
társadalmi 

tendenciák által 
befolyásolt vállalati 
marketingstratégia

Etnocentrikus társadalmi 
tendenciák feltárása 

(szekunder adatok alapján)

EFTe1; EFTe2

Jogszabályi, intézményi környezet 
(védjegyszolgáltatók) Magyarországon 
(szekunder kutatás, primer kutatás -

esettanulmányok)

EFTk2 részben; EFTk3 részben; 
EFTk4a; EFTk4b; EFTk5

Vállalati elvárások, tervek, 
elképzelések (primer feltáró 

kutatás)

EFTk1; EFTk2 részben; 
EFTk3 részben; EFTk5
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27. SZÁMÚ ÁBRA: A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSÉNEK EMPIRIKUS KUTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZE 

Bevezetés 

Szakirodalmi háttér 

Kutatási kérdések, hipotézisek bemutatása 

Kutatásmódszertan, kutatási modell 

Fogyasztói etnocentrizmus és az országeredet-hatás 
valósága Magyarországon – szekunder kutatás 

Történelmi kitekintés – jogszabályi 
környezet 

Magyar/ hazai termékek – 
Intézményrendszer 

Védjegyszolgáltatók 

Fogyasztói etnocentrikus tendenciákra reagáló 
vállalatok és 115édjegyszolgáltatók – primer kutatás 

Feltáró kutatás 

Kvalitatív adatgyűjtés esettanulmányokhoz  

Esettanulmányok a védjegyszolgáltató 
szervezetekről 

Sikertelen kvantitatív kutatás 

Tézisek kidolgozása 

Jövőbeli lehetőségek, a kutatás korlátai 

Forrás: saját szerkesztés  
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3. FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS ÉS AZ ORSZÁGEREDET-

HATÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON – SZEKUNDER 

KUTATÁS 

11.1. Történelmi kitekintés 

A fogyasztói etnocentrizmust és az országeredet-hatást vizsgálva látnunk kell, hogy 

a személetmódot több alkalommal próbálták meg beemelni a politikába, azaz a 

gazdaságpolitikába. 

Ezen próbálkozások közül, talán a két legismertebb lehet számunkra: 

 a New Deal, mint a legismertebb nemzetközi (amerikai) példa, 

 illetve a Kossuth Lajos által szervezett Védegylet, mint magyar példa. 

Jóllehet, ezek a programok kevéssé elfogadhatóak a fogyasztói etnocentrizmus 

példájaként, hiszen sokkal inkább a gazdaságpolitika egy etnocentrikus gyakorlati 

megvalósulásaként definiálhatnánk őket, azonban meg kell jegyeznünk, hogy mindkét 

program azt a meggyőződést helyezte előtérbe, melyet a fogyasztói etnocentrikus 

magatartásforma és gondolkodásmód illetve az országeredet-hatás meghatározásánál 

használunk. 

Az ilyen hazai gazdaságot, termelést előtérbe helyező intézkedések, programok 

általában akkor kerülnek előtérbe, ha valamivel szemben, valami ellenében kívánjuk 

megkülönböztetni magunkat, vagy pedig valamilyen depressziós hatás következtében 

(ilyen volt például a két világháború közötti nagy világgazdasági válság is) helyezzük a 

hangsúlyt a hazai ipar által előállított termékekre. 

11.1.1. New Deal 

1932-ben a Demokrata Párt Nemzeti Konvencióján, elnökjelölti beszédében 

Franklin Delano Roosevelt (New York Állam akkori kormányzója) tett egy ígéretet, 

melyben egy „új gazdasági politikát” (New Deal) ajánlott az embereknek. Jóllehet ezt a 

New Deal-t igazából sohasem definiálták pontosan, mégis a nagy gazdasági világválságból 
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kivezető útként tartja számon az Egyesült Államok történelme. (Janda, Berry & Goldman, 

1992) 

Magát az intézkedéssorozatot két részre tagolják: 

 az első rész 1935-ben ért véget, célja gazdaság talpra állítása volt, 

 a második szakasz 1938-ban ért véget, ebben az időszakban a szociális 

intézkedéseken volt a hangsúly. (Janda, Berry & Goldman, 1992, 694-696) 

Azonban a program a fogyasztói etnocentrizmus, patrióta szemléletmód 

alkalmazása szempontjából mégsem ezért érdekes, sokkal inkább jelentős ebből a 

szempontból a Blue Eagle (Kék Sas) embléma, mellyel azokat az amerikai termékeket 

jelölték meg, melyek a New Deal során hozott új törvények által támasztott 

kritériumoknak megfeleltek. 

11.1.2. Védegylet 

Magyarország történelmét szemlélve a reformkor szolgáltat hasonló példát az 

etnocentrikus, patrióta gazdaságpolitika alkalmazására. Jóllehet hazánkban nem a válság, 

sokkal inkább az akkori Osztrák Birodalom magyar szempontból igazságtalan gazdasági 

struktúrája volt az oka annak, hogy a magyar politika, gazdaságpolitika alakítói az 

etnocentrikus, patrióta gondolatokat helyezték előtérbe. 

Kossuth Lajos felismerte, hogy a kor fejlődési iránya az iparosodás, és elképzelései 

szerint hazánknak önálló ipari fejlődést kell produkálnia, ennek érdekében támogatta a 

Védegylet létrehozását 1844 októberében. (Kaposi, 2001, 218) 

A Védegylet célja a magyar ipar segítése volt, s bár jóllehet kezdetben sikereket ért 

el ezen a területen, hat éves működés után mégis megszűnt – melynek természetesen 

oka volt a sikertelenül megvívott 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc és az alapító 

Kossuth Lajos emigrációja is. 
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11.2. Jogszabályi környezet18 

Ahhoz hogy a magyar termékekről eshessen szó, először az alábbi kérdéseket 

kellene tisztázni: 

 Mit nevezhetünk magyar terméknek?  

 Honnan tudhatjuk, mik azok a látványos jelek, amelyek felhívják az 

emberek figyelmét, hogy magyar termékről van szó? (Gyüre, 2009, 

Németh, 2012) 

11.2.1. Magyar termék 

„A „vegyél magyart!” nem nacionalista szlogen, hanem önös érdeken alapuló 

törekvés. Ha a hozam egy magyar tulajdonú cégé, sokkal nagyobb eséllyel költik el azt a 

tulajdonosok itthon (fogyasztásként, beruházásként). Ebből a költségkülönbségből 

áttételeken keresztül jut mindenkinek, adó formájában az államnak is. 

Tehát: „vegyél magyart”! Az elmúlt években a fogyasztási cikkek piacán javult a 

helyzet a rendszerváltás időszakához képest, amikor sikk volt nyugatit venni és „ciki” volt 

hazait. A pozitív változásban a telítődésen és a józanészen túl szerepe van a 

mezőgazdasági termelői nyomásnak, a retromárkák divatjának és a kínai termékek 

minőségi kockázatának is.” – olvasható Lakatos (2008) Péter a Népszabadság Online-on 

megjelent cikkében. 

A Nyugat-Európai piac valószínűleg igényt tart a jó minőségű, egyedi magyar 

termékekre, amelyek különböznek a „tucat termékek és tucat szolgáltatások” 

személytelen kínálatától. A mai trendek is igazolják, hogy a több tízmilliós példányszámú 

árucikkek mellett van igény a világszerte megbecsült, gondos munkával gyártott 

különlegességekre. 

A HVG-ben megjelent cikk szerint: „ma legalább hét különböző szempont alapján 

lehet magyarnak hívni a terméket: 

 a tulajdonos nemzetisége; 

                                                           
18

 A fejezet megírását az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZAKOLL-11-0012 azonosítószámú „A 
felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása” c. projekt keretében támogatta. 
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 a dolgozók állampolgársága; 

 a cég székhelye; 

 az előállítás helye; 

 a termékek előállításához használt anyagok eredete; 

 a cég neve; 

 a termékeinek forgalmazási helye alapján.” (HVG, 2010, online) 

Kevés tudományos kutatás tesz különbséget a termékkel asszociált ország-eredet, 

a termelés, gyártás vagy összeszerelés helye szerinti eredet vagy éppen a tervező ország 

eredete között (COO – COM – COD – COP – COA – COB), ennek oka az, hogy az 

országeredet-imázs nehezen választható el a márkaimázstól. (Rekettye-Tóth, 2015, 332) 

A legszigorúbb vásárlók szerint az igazi magyar termék mind a hét feltételnek 

eleget tesz. A százalékos arányok találgatása helyett alkalmazzunk egy általánosan 

elfogadott közgazdasági meghatározást, amit nemrég a Tudatos Vásárlók Magazinja 

közölt, miszerint „azt az árut tekintjük magyarnak, amely értékének több mint 50%-át 

itthon állították elő.” (Tudatos Vásárló, 2010, online) – ez Malota (2003b) szerint 

megegyezik a közgazdaságtani definícióval.  

A Magyar termékek körét a 2012 szeptemberétől hatályos Magyar Termék 

Rendelet (74/2012. (VII. 25.) VM rendelet) jelöli ki és határozza meg pontosan (Malota, 

2013): 

1. Magyar termék minősítés, vagy bármely más, az élelmiszer/termék magyar 

származását tartalmazó állítás kizárólag akkor tüntethető fel az árun, ha az 

magyar alapanyagból, Magyarországon készült. 

2. Hazai terméknek akkor nevezhető az élelmiszer/termék, ha összetevőinek 

legalább 50%-a magyar és a feldolgozás minden egyes lépése 

Magyarországon történt. 

3. A harmadik kategória a hazai feldolgozású termékek köre, ide tartoznak a 

Magyarországon feldolgozott, de többségében import eredetű 

összetevőket tartalmazó élelmiszerek/termékek. 
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11.2.2. Mi a különbség Magyar Termék és Hungarikum között? 

„A hungarikum különleges, egyedi, jellegzetes, csak Magyarországra jellemző 

dolog, amely lehet egy magyar mű, magyar termék, őshonos állatok, kulturális tényezők, 

de a jelzőt esetenként alkalmazzák társadalmi vagy közéleti jelenségekre is.”- írja a 

Wikipedia internetes lexikon nem tudományos meghatározása. 

Az 1997. évi CXL. törvény („A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről”)19 szerint a hungarikum „a Magyarország mindenkori 

területén megjelent minden, továbbá a külföldön, magyar nyelven, magyar szerzőtől, 

illetőleg magyar vonatkozású tartalommal keletkezett valamennyi dokumentum, 

függetlenül attól, hogy nyilvánosságra hozták-e vagy sem”. 

A 2012-ben elfogadásra került hungarikum törvény (2012. évi XXX. törvény „A 

magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról”) 20  szerint a hungarikum: 

„gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben 

olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző 

tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság 

csúcsteljesítménye.” 

Hungarikumok lehetnek könyvek, kész ételek és alapanyagok, zöldségek és 

gyümölcsök, gyógyászati termékek, tájak és nevezetes helyek, zenei darabok, múzeumok, 

kutyafajták és haszonállatok. Ezen felül ide tartoznak még például a magyar népmesék is, 

a szellemi és a tulajdonságbeli sajátosságok is. Pontos gyűjteményként és meghatározás 

bázisként szolgál a Hungarikumok esetében a Tózsa&Zátori (2013) könyv, melyben a 

szerzők természeti és világörökségi, gazdasági vagy termékalapú illetve szociális-kulturális 

hungarikumokról írnak. 

11.2.3. Kevés a védett hungarikum 

Az Európai Unióban kevés a védett magyar termékek száma, mert eddig nem volt 

olyan szabályozás, amely nyilvántartásba vette volna a hungarikumként azonosított 

termékeket és értékeket.  

                                                           
19

 1. Számú Melléklet d) pont 
20

 1§(1) b) pont 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g


121 
 

Az élelmiszer és agrártermékek területén már létezik egy lista: a Földművelésügyi 

és Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezésére 1998-ban megvalósult a 

Hagyományok-Ízek-Régiók program, amely program keretében háromszáz hagyományos 

és tájjellegű mezőgazdasági termék és élelmiszer szerepel. (Heti Válasz, 2010, online) 

11.2.4. Hungarikum törvény 

Az Országgyűlés által egy szakmai csoport felállítására került sor a 

hungarikumokról szóló törvény kidolgozására. A Birinyi József néprajzkutató vezetésével 

alakult Hungarikum-csoport jogszabály tervezete alapján egy hungarikumokat segítő és 

figyelő intézményrendszer jönne létre. (Heti Válasz, 2010, online) 

Arról hogy pontosan milyen is lesz a hungarikumok védelméről szóló kerettörvény, 

Dr. Horváth Zsolt nyilatkozata alapján tudhatunk meg néhány információt: „Egy olyan 

egységes szabályozást szeretnénk megalkotni, mely a legfontosabb fogalmakat, az 

eljárásrendet, a szervezeti rendszert is tartalmazza.” (Nemzeti Fórum, 2010, online) 

A 2012-ben elfogadásra került hungarikum törvény (2012. évi XXX. törvény „A 

magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról”) tartalmazza értékeink piramis 

rendszerben történő elhelyezését, amit a következőképpen szemléltetnék (ld. 28. számú 

ábra): 

28. SZÁMÚ ÁBRA: HUNGARIKUM TÖRVÉNY SZERINT A MAGYAR NEMZETI ÉRTÉKEK PIRAMISA 

 

Forrás: Tózsa, I. & Zátori, A. (2013) Hungarikumok. Budapest:  Corvinus Egyetem, 
Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Turizmus Kompetencia Központ . 23. p. 

A piramisnak nem célja a minőségbeli különbségek és kategóriák meghatározása. 

Aki benne van, értéket képvisel, a tagokat a kategóriák nem minősítik le vagy fel.  

A hungarikumokat ún. értékőrök választják ki, akiknek egyfajta menedzser 

feladatuk van: 
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 Megtalálja az adott területen az értéket; 

 Segíti a piramisba való bejutást; 

 Gondoskodik arról, hogy a piramison belüli lehetőségeket mindenki 

igénybe tudja venni. 

Értékőr lehet magánszemély, gazdasági társaság és civil szervezet is. Pályázat útján 

kerülnek kiválasztásra határozott időre. 

A törvény szerint a hungarikumok csomagolásán egységes logó21 szerepel, és az 

előirányzott tervezetek alapján a Hungarikumoknak kiemelt adókedvezményt és 

támogatást nyújtanak. (Nemzeti Fórum, 2010, online) 

Véleményem szerint a hungarikum piramis horizontális szintjeit egy képzeletbeli 

vertikális vonallal ketté lehetne választani a szerint, hogy gazdasági vagy kulturális 

szempontból vizsgáljuk. Gazdasági hungarikumról abban az esetben beszélhetnénk, ha a 

termék vagy szolgáltatás eladásából a nemzetgazdaságnak, a termelőnek gazdasági 

haszna származik. A piramis ellenkező oldalán a kulturális hungarikum állhatna, aminél az 

eszmei érték a meghatározóbb. A két rész találkozásánál olyan értékek alakulnak ki, amik 

mindkét csoportba beletartoznak. Itt olyan termékre vagy szolgáltatásra, esetleg 

vállalatra, szervezetre gondolok, ahol az elsődleges szempont a kultúra fenntartás, 

miközben gazdasági haszon realizálódik. 

Ezeket a példákat a következő 29. számú ábrán mutatom be: 

  

                                                           
21

 2012. évi XXX. törvény „A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról” 8.§ (1) A hungarikum védjegy 
a HB tevékenységének megjelenítésére, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő kiemelkedő 
nemzeti értékek megismertetésének elősegítésére, színvonaluk és minőségük folyamatos fenntartására 
szolgáló védjegy. 
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29. SZÁMÚ ÁBRA: AZ ÉRTÉKPIRAMIS HORIZONTÁLIS FELOSZTÁSA 

 

Forrás: saját szerkesztés  

11.2.5. Védjegyjogi szabályozás 

Hogy miért fontos a védjegy? „Globalizálódunk. Olyan világban élünk, ahol az 

általunk megvásárolt termékek voltaképpen bármelyik országból érkezhetnek. Mégis az, 

hogy honnan jönnek (pontosabban, hogy melyik országot gondoljuk származási helynek, 

country-of-origin-nek), fontos szerepet játszik vásárlási döntésünkben. Sőt, Anholt (1999) 

szerint a globalizáció korában ez maradt az egyetlen versenyelőny.” (Papp-Váry, 2004, 

297 – idézi Gyüre, 2009) 

Ennek a versenyelőnynek a kihasználására számos ötlet került előtérbe, ezek közül 

a védjegyoltalmak lehetnek a legfontosabbak. A tisztességes gazdasági versenyhez és a 

fogyasztók tájékoztatásához szükség van képi vagy szöveges árut megkülönböztető 

jelzőkre. 

Az 1997. évi XI. törvény („A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról”) szerint 

védjegyoltalomban részesülhet „minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely 

alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól 

vagy szolgáltatásától.” 
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A védjegy meghatározása a Magyar Szabadalmi Hivatal szerint: „az árujelzők 

legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások 

azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának 

előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvető eszköze, kiemelkedő 

szerepet játszik a marketing és a reklám területén.” (MSZH, 2010, online) 

Egy új védjegy bevezetésénél fontos szerepe van a névnek, amelynek: 

 egyedinek, 

 érthetőnek és 

 könnyen megjegyezhetőnek kell lennie. 

A névadás sok országban külön üzletágként üzemel, ahol jogászok, nyelvészek és 

marketing szakemberek segítenek a megfelelő névválasztásban. Védjegybejelentés előtt 

érdemes védjegykutatást végezni. Ezzel megbizonyosodhatunk arról, hogy a kiválasztott 

név vagy ahhoz hasonló nem áll-e már oltalom alatt. Magunk is meggyőződhettünk erről 

az ingyenes szolgáltatást nyújtó magyar MSZH Pipacs (www.pipacsweb.hpo.hu) adatbázis 

segítségével 2011. június 1-ig. Azóta működik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 

melynek e-Kutatás adatbázisa az MSZH Pipacs adatbázisa helyébe lépett és sok 

kiegészítéssel és plusz funkciókkal áll a kutatók rendelkezésére. (SZTNH, 2012, online) 

A védjegy feladata, hogy bizalmat ébresszen a fogyasztóban, jó emlékei alapján 

később is azt válassza, valamint a konkurenssel szembeni megkülönböztetés piaci eszköze 

is egyben. 

Funkcióit a többféle módon határozhatjuk meg: 

 megkülönböztető illetve azonosító funkció 

 versenyeszköz funkció 

 reklámeszköz funkció 

 csoport- és minőségjelző funkció. (Pintz, 2010) 

A védjegyek különböző fajtáit a következő 15. számú táblázatban mutatom be. 
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15. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A VÉDJEGYEK FAJTÁI 

Áruvédjegy Olyan megjelölések, amelyek egy meghatározott vállalkozás 

által előállított termékek megkülönböztetésére szolgálnak 

Szolgáltatási védjegyek Olyan megjelölések, amelyek egy meghatározott vállalkozás 

által nyújtott szolgáltatások megkülönböztetésére szolgálnak 

Együttes védjegyek Olyan védjegyek, amelyek valamely társadalmi szervezet, 

köztestület vagy egyesülés tagjainak áruit vagy szolgáltatásait 

különböztetik meg a védjeggyel megjelölt áruk vagy 

szolgáltatások minősége, származása vagy egyéb tulajdonságai 

alapján. 

Tanúsító védjegyek Olyan védjegyek, amelyek meghatározott minőségű vagy egyéb 

jellemzőkkel rendelkező árukat vagy szolgáltatásokat azzal 

különböztetnek meg más áruktól vagy szolgáltatásoktól, hogy e 

minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítják – jelezhetnek 

részben földrajzi eredetet is. 

Közismert védjegyek Olyan védjegyek, amelyek a piacon közismerteknek 

tekintendők, és ennek eredményeként az erősebb oltalom 

előnyével rendelkeznek. 

Forrás: Magyar Szabadalmi Hivatal *online+ *2010.10.25.+: Szerezzünk védjegyet, 

www.hpo.hu/kiadv/ingy_magy/szerezzunk_vedjegyet_utmutato.pdf  

Új termék vagy szolgáltatás létrehozásakor, vagy a már meglévő termék 

újrapozícionálásakor a védjegyválasztásnál a következő követelményeket kell szem előtt 

tartani: 

 a név harmonizáljon a termékkel, 

 ne legyen leíró jellegű, 

 minden nyelven legyen szimpatikus, keltsen jó benyomást, 

 ne legyen összetéveszthető más jó hírnevű védjeggyel, 

 legyen szabad, 

http://www.hpo.hu/kiadv/ingy_magy/szerezzunk_vedjegyet_utmutato.pdf
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 a domain is szabad legyen. (Pintz, 2010) 

A védjegyek egyik speciális területét alkotják a csoportjelző védjegyek, amit nem a 

csoport maga, hanem a csoport tagjai használnak. Ilyenek például a magyar termék 

címkék is. (Pintz, 2010) 

11.2.6. A védjegyek, a származási jelzés szerepe Európában – jogszabályi 

háttér 

Európában már a XIX. században foglalkoztak az eredetvédelemmel, a 

védjegyjoggal (Pintz, 2010): 

 Ipari tulajdon Oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény (1883, 1967) 

 az áruk hamis és megtévesztő származási jelzése ellen jött létre a Madridi 

Megállapodás (1891). 

Ezt követően az Eredetmegjelölések Oltalmára és Nemzetközi Lajstromozására 

vonatkozó Lisszaboni Megállapodás (1958) foglalkozott a még nyitva maradt kérdések 

rendezésével. (Pintz, 2010) 

De a XX. század sem maradt adós az eredet-megjelölések nemzetközi 

egyezményekkel történő szabályozása, kialakítása tekintetében (Pintz, 2010): 

 Nizzai Megállapodás (1957) 

 Bécsi Megállapodás (1973) 

 Madridi Jegyzőkönyv (1989) 

 Védjegyjogi Szerződés – WIPO (1994) 

 TRIPS Egyezmény (1994) 

 Szingapúri Szerződés (2006) 

Hazánk – 2004. május 1-jén – az Európai Unióhoz történt csatlakozását követően 

nem csak a hazai jog szerint köteles eljárni a védjegyoltalom kérdésében, hanem a 

meghatározó EU jogszabályokat is figyelembe kell vennie, úgymint: 

 a Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a közösségi védjegyről 

(korábbi megfelelője a 40/94/EK rendelet); 
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 a Bizottság 2868/95/EK rendelete (1995. december 13.) a közösségi 

védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról; 

 az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008. október 22.) 

a védjegyekre vonatkozó szabályok tagállami közelítéséről (korábbi 

megfelelője a 89/104/EGK irányelv). 

Mindezek figyelembevételével látható, hogy a téma milyen mélységű, és mennyire 

igaz az a megállapítás, hogy a kérdés csak magyar vonatkozásban nem vizsgálható. Sokkal 

tágabb kontextusba kell helyezni a kérdés vizsgálatát. Mindezen problémakör részletes 

kidolgozására azonban a dolgozat terjedelme nem elegendő. 

11.3. Magyar Termékek – Intézményrendszer 

„Számos kutatás és reprezentatív felmérés szerint a magyar fogyasztók több mint 

fele (mintegy 52%) előnyben részesíti a magyar termékek vásárlását a külföldi, import 

árukkal szemben. Ezek azonban – sajnálatos módon – csak a fogyasztók preferenciáit 

mutatják, ténylegesen mindössze 35 százalékuk vásárol magyar termékeket. Az okok 

hátterében az állhat, hogy a fogyasztók mindössze 23 százaléka bízik a védjegy 

megjelölésben, míg ugyanez a szám például Ausztriában 80 százalék. Emellett a védjegyek 

ismertségi szintje is igen alacsony, sőt, még a magasabb ismertségi szintű védjegyekkel 

megjelölt termékekért sem hajlandóak a magyar fogyasztók többet fizetni.” – írja a 

Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatóságának honlapja (2016, online). Ami 

természetesen ellentétben áll a már korábban jelzett tanulmány megállapításával 

(Drozdenko&Jensen, 2009). 

Ahogy a dolgozat elméleti irodalmakat összegző, feltáró fejezetében is 

megfogalmaztam, természetesen a magyar társadalom szociológiai vizsgálatai is fontos 

eredményeket mutatnak be, tárnak fel a társadalomban jelen lévő (látens, felszínre törő, 

elfojtott) vagy marginális szerepet betöltő etnocentrizmusról – természetesen a 

nacionalizmus, patriotizmus, kozmopolita szemléletmód vizsgálata is megemlítendő. A 

reprezentatív ISSP (1995, 2003, 2013) kutatások és elemzések alapján összességében azt 

láthatjuk, hogy a magyar társadalomban az etnocentrizmus (szélsőséges és mérsékelt 

formája) 69%-ban jellemző. (Örkény, 2004, 14) Ennek a megállapításnak a fényében nem 
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meglepőek azok az eredmények, amelyeket piackutató intézetek felmérései és vállalati, 

kutatói vélemények tükröznek. Ezek bemutatására teszek kísérletet a következő 

részekben. 

A korábban már leírtaknak megfelelően a legszigorúbb vásárlók szerint az igazi 

magyar termék mind a hét feltételnek (magyar a tulajdonos nemzetisége; magyar a 

dolgozók állampolgársága; magyarországi a cég székhelye; Magyarország a termék/ 

szolgáltatás előállításának helye; a termékek előállításához használt anyagok eredete 

magyar; magyar a cég neve; magyar a termékeinek forgalmazási helye) eleget tesz. A 

százalékos arányok találgatása helyett azonban a korábban megfogalmazottaknak 

megfelelően alkalmazzunk egy általánosan elfogadott közgazdasági meghatározást, amit a 

Tudatos Vásárlók Magazinja közölt, miszerint „azt az árut tekintjük magyarnak, amely 

értékének több mint 50%-át itthon állították elő.” (Tudatos Vásárló, 2010, online) – ez 

Malota (2003b) szerint megegyezik a közgazdaságtani definícióval. 

Ugyanakkor általánosan elfogadott az a nézet, hogy magyar terméknek tekinthető 

az, amiről a fogyasztók elhiszik, hogy magyar: (Szonda Ipsos, 2009, online) 

1. Magyar alapanyagokból készült (77%) 

2. Védjeggyel ellátott (58%) 

3. Magyar tulajdonú vállalat gyártja (47%) 

4. Régi, hagyományos (38%) 

A Medián (2009) felmérésében a fogyasztók azokat a termékeket tekintik 

magyarnak, amelyek: 

1. Hazai tulajdonú cégek termékei (60%) 

2. Minden, amit itthon állítanak elő, még akkor is, ha a gyártó cég külföldi 

(40%) – kb. 90 % vélte magyarnak a Borsodi sört, a Nestlé Boci csokit 

3. A termék magyar eredete a 4. kiválasztási szempont az ár, a minőség és az 

egészségesség után 

4. 17% szerint fontos a magyar eredet, mert így a hazai gazdaságot 

támogatja, 45% szerint pedig a hazai áru jobb minőségű 
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A GfK Hungária (2009) 2003 óta kétévente végez felméréseket a patriotizmus 

témakörében: 

1. Tendenciaként figyelhető meg, hogy a magyar fogyasztók jobban 

odafigyelnek, mint a környező országok fogyasztói, hogy hazai eredetű 

terméket válasszanak (Ausztria természetesen kivétel). 

2. A magyar fogyasztók 68%-a számára fontos, hogy a vásárolt termék magyar 

eredetű legyen (ez az arány 2005-ben 52% volt). 

3. A fogyasztók: 8% nem részesíti előnyben a hazai termékeket, 20% vásárol 

gyakrabban magyar terméket, 69% ugyanolyan mértékben, 11% pedig 

ritkábban vásárol. 

Egy másik, a Nielsen piackutató által 2011-ben készített felmérés a magyar 

fogyasztók élelmiszervásárlási szokásait vizsgálta: a kutatás eredményeként az 

fogalmazható meg, hogy a magyarok többségének fontos, hogy hazai élelmiszert 

válasszon. 

„Tízből hat fogyasztó tartja fontosnak, hogy amikor élelmiszert vásárol, akkor 

magyar terméket válasszon. Közülük egyharmad a jó minőséget, egyötöd a hazai áru 

egészséges voltát jelölte döntése fő okának." (Marketinginfo, 2011, online) 

A döntési szempontok között a megkérdezettek továbbá „sorrendben a 

megbízható alapanyagot, a megszokott ízt és a márka kedveltségét nevezték meg, 10-17 

százalék közötti arányban.” Általában „fontos is, meg nem is” az élelmiszer magyar 

eredete, mondta a megkérdezettek 23 százaléka. További 16 százalék számára nem 

lényeges tényező, hogy a beszerezni szándékozott élelmiszer magyar legyen. 

(Marketinginfo, 2011, online) 

Az egyes élelmiszer fajtákat tekintve, a magyar termékek közül legtöbben a 

húskészítményeket részesítik előnyben (a válaszadók 81 %-a). A további sorrend: zöldség 

és gyümölcs (76%), tej (72%), alapvető élelmiszerek, mint liszt, cukor, búzadara (62%), a 

sajt, illetve a joghurt, tejföl, kefir, tejdesszert, tejszelet közös csoportja (54-54%), a méz és 

lekvár (53%). A sort a tészta, az ásványvíz, a fagyasztott zöldség és gyümölcs, az étolaj, a 

gyümölcslé és szénsavas üdítőital, a margarin és vaj, az édes keksz, a konzerv és dobozos 

étel, a csokoládé és a sör zárja (ld. 30. számú ábra). (Marketinginfo, 2011, online)  
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30. SZÁMÚ ÁBRA: EGYES ÉLELMISZER KATEGÓRIÁK VÁSÁRLÁSÁNÁL A FOGYASZTÓK HÁNY SZÁZALÉKA RÉSZESÍTI 

ELŐNYBEN A MAGYAR TERMÉKEKET? (%) 

 

Forrás: Marketinginfo (2011) A  magyar termék logó megduplázhatja az eladást. *online+ 

[2013.10.12.] http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=22172 készítette a Nielsen 

Piackutató 2011-es felmérése alapján  

A kutatás azt is vizsgálta, hogy hajlandó-e többet fizetni egy magyar termékért a 

külföldivel szemben a vásárló – az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók 26%-a a 

magyar termék eredet alapján hajlandó többet fizetni. Ez nagy részüknél plusz 5-10% 

többletvállalást jelentene, kisebb részük azonban 10 százaléknál nagyobb árkülönbséget is 

elfogad. Általában a nők, a legnagyobb jövedelműek és a felsőfokú végzettségűek 

hajlandók magasabb árat fizetni a magyar eredetű élelmiszerekért. A megkérdezettek 

http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=22172


131 
 

többsége, 74%-a ugyanannyit kész fizetni egy magyar termékért, mint egy külföldiért. 

(Marketinginfo, 2011, online) 

A Nielsen kutatói az élelmiszer láncok akciós újságainak vizsgálata alapján 

megállapították, hogy a húskészítmények átlagosan 68%-át valamilyen magyar termék 

logóval együtt hirdették 2011 júliusában. A zöldség- és gyümölcsfélék 58%-át hirdették a 

jelzett időszakban magyar eredet megjelölésével. A Nielsen kutatási eredményei 

alátámasztják azt a feltételezést, hogy ha a boltok egy árucikket magyar termék logóval 

kínálnak, akkor jelentősen megnövekszik, olykor duplájára emelkedik az eladása. 

(Marketinginfo, 2011, online) 

A felmérés kiterjedt arra is, hogy mit jelent a fogyasztók számára, ha egy 

élelmiszer csomagolásán magyar termék eredetre utaló feliratot, információt találnak: 

 49% szerint kizárólag magyar alapanyagból és Magyarországon állítják elő; 

 31% szerint ezeket a termékeket jelentős részben magyar alapanyagból és 

Magyarországon állítják elő; 

 10% szerint Magyarországon csomagolták ezeket a termékeket; 

 8% szerint a termékek márkája magyar. (Marketinginfo, 2011, online) 

A magyar élelmiszerek csakis akkor lehetnek versenyképesek, ha a hagyományok 

megőrzése és fejlesztése mellett felelnek meg a szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak. 

A GVH (2012) által megrendelt 600 fős országos reprezentatív mintán elvégzett 

kutatás alapján az is megállapítható, hogy a válaszadók 43 %-a vásárol inkább magyar 

termékeket még akkor is, ha ezáltal kevesebb pénz marad a pénztárcájában, illetve a 

magyar termékek felkutatása megnöveli a vásárlás időtartamát. 

A gyakorlatban láthatjuk, hogy nem csak a vállalatok használják a „hazai”-hoz 

köthető szimbólumokat vagy a „gyártó” országra utaló eredetjelzőket, amikor egyes 

fogyasztói/társadalmi csoportokat el akarnak érni. Rengeteg olyan non-business 

szervezetet és egyéb fogyasztói csoportot (főleg az internet segítségével létrejött 

klubokat, közösségeket) találunk, amelyek szintén építeni kívánnak ezekre a 

lehetőségekre. 

Tehát mindenképpen el kell különítenünk: 
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 egy intézményi, 

 és egy fogyasztói oldalt. 

Az intézményi oldal alatt értem – e tipológia alapján – a vállalatokat, a non-

business szervezeteket, illetve az államot és a helyi önkormányzatokat. Ezen az oldalon a 

legnagyobb probléma egyértelműen a harmonikus stratégiák abszolút hiánya. 

Magyarországon az utóbbi 25 évben (a rendszerváltozást követően) több mint 20 

védjegyet (földrajzi árujelzőt) hoztak létre különböző szervezetek a „hazai termékek” 

megsegítésére (Gyüre, 2009). 

Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása után rengeteg hazai 

vállalkozás megpróbál a „hazai termék” imázs mögé bújva sikereket elérni, ugyanakkor 

néha ebből az igyekezetből olyan groteszk megoldások születhetnek, mint amellyel a 

Kaiser Élelmiszergyártó Kft. jelent meg a piacon. 

Tudható, hogy a Kaiser logóján Ferenc József császár portréja látható, akinek 

természetesen nem kis érdeme van az 1848/49-es magyar Forradalom és Szabadságharc 

vérbefojtásában. Ugyanakkor a március 15. alkalmából piacra vitt paprikás szalámi 

csomagolására a logó mellé egy ajándék kokárda került felragasztásra. Tipikus példája ez a 

nemzeti szimbólumaink félresikerült alkalmazásának a marketing területén. 

11.3.1. Fogyasztói etnocentrizmus az interneten Magyarországon 

Az érem másik oldala, hogy a fogyasztók ugyanakkor szeretnének hazai 

termékeket vásárolni, mégpedig Shimp & Sharma tézise alapján azért, mert „az 

etnocentrikus fogyasztó szemszögéből, az import termékek vásárlása helytelen, mert – 

ahogy ők gondolják – ez rosszul érinti a hazai gazdaságot, munkahelyek megszűnését 

eredményezi, és természetesen hazafiatlan cselekedet.” (Shimp & Sharma, 1987, p. 280.) 

Ezt támasztja alá a Facebook közösségi portálon a ’Magyar Termék Hír/Médiaoldal’ profil, 

amelynek (2016. március 21-én) 124 195 like-ja van. Azt is ki kell még emelni, hogy 

vannak olyan Klubok, amelyeket magyar vállalatok hoznak létre annak érdekében, hogy 

saját termékeiknek biztosítsanak megjelenési felületet, ilyen pl. a ’Túró Rudi’ Facebook 

oldal, amelynek (2016. március 21-én) 911 603 like-ja van. 
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Természetesen, ahogy láthatjuk a Túró Rudi példáján is, nemcsak a fogyasztók 

használják az internet nyújtotta lehetőségeket. A vállalatokon kívül a non-business 

szervezetek is élnek ezekkel a lehetőségekkel, mint ahogy ezt a Magyar Termék Nonprofit 

Kft (http://www.amagyartermek.hu/kezdolap/) is teszi. Ezen web2.0-ás felületek által 

pedig könnyebben és főleg kevesebb anyagi ráfordítással tudja elérni a fogyasztókat, mint 

a korábban alkalmazott hagyományos marketingkommunikációs eszközök segítségével. 

Hiszen ahogy Corcoran (2009) megfogalmazza a POE-elvnek megfelelően, a fizetett 

médiumok mellett a saját tulajdonú és a szerzett (kiérdemelt) kommunikációs 

felületeknek egyre nagyobb szerepe lesz. 

Tehát az etnocentrikus, patrióta fogyasztók blogokat, fórumokat, klubokat hoznak 

létre a web2.0-ás felületeken azért, hogy megoszthassák egymással a hazai termékekre 

vonatkozó ismereteiket és tudásukat – ezzel olyan informális közösségeket teremtve, 

amelyek képesek hatást gyakorolni rengeteg fogyasztóra. Ilyen például a Tudatos Vásárlók 

Egyesülete: amely (http://tudatosvasarlo.hu/cimke) védjegy/címke értékelő alkalmazást 

is indított oldalán; Facebook oldalának pedig 51 541 (2016. március 21-én) követője van. 

A másik ilyen típusú kezdeményezés a „Vedd a magyart” hírportál, 

(http://www.veddamagyart.info/celjainkrol) amely megfogalmazott küldetése szerint: 

„Egy aktív közösség, amely bemutatkozási lehetőséget biztosít magyar gyártóknak, 

termelőknek és értékteremtőknek.” – az azonos nevű Facebook oldal követőinek a száma 

42 528 (2016. március 21-én). 

11.3.2. Az állam is lehet etnocentrikus? 

Ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni ezt a provokatív kérdést, mindenképpen fontos 

közelebbről is megvizsgálni, hogy a Magyar Állam milyen szervezeti struktúrában és 

milyen marketingkommunikációs programokkal jelenik meg a hazai termékek támogatása 

területén. 

Ha megvizsgáljuk a kérdést, arra a következtetésre juthatunk, hogy volt egy olyan 

szervezet, amely nagyon aktívan szerepet vállalt ezen a területen, ez pedig nem más, mint 

az „AgrárMarketing Centrum” (AMC). Ennek a szervezetnek is természetesen van egy 

védjegye: a Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) védjegy. 
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31. SZÁMÚ ÁBRA: A KIVÁLÓ MAGYAR ÉLELMISZER VÉDJEGY 

 
Forrás: AgrárMarketing Centrum www.amc.hu (2012) 

Természetesen az AMC nem csak a védjegyet használta fel arra – bár ezt nagyon 

sikeresen tette, hiszen ez az egyik legismertebb ilyen típusú védjegy – hogy segítse a hazai 

vállalkozásokat a fogyasztók elérésében. A szervezet mindezen túl: 

 segített a termelőknek, hogy hazai és nemzetközi vásárokon és 

kiállításokon megjelenhessenek, 

 találkozókat szervezett a befektetők és a termelők között, 

 közös hirdetési kampányokat szervezett a termelőknek egyeztetve a 

kereskedelmi kamarákkal, 

 támogatta a hazai tradicionális termékeket, 

 piackutatásokat végzett a termelők információhoz jutásának 

megkönnyítése érdekében a piac méretéről, orientációjáról és a 

trendekről. (Szakály, Pallóné & Nábrádi, 2010) 

Azt azonban nem állíthatjuk ezek figyelembe vételével, hogy az állam 

etnocentrikus, csak azt fogalmazhatjuk meg, hogy a kormányzat támogatja a termelőket. 

2012-ben a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatósága kapott a Kormánytól 

felhatalmazást, hogy a korábbi tevékenysége mellett közösségi agrármarketing és 

közösségi bormarketing feladatokat is ellásson. Az Agrármarketing Centrum 

megszűnésével a KMÉ védjegy tulajdonjoga átkerült a Földművelésügyi Minisztérium 

Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkárságához. 

Természetesen az állam etnocentrikusságát jogszabályok is lehatárolják, hiszen 

Magyarország EU tagságának következtében a közösségi jog is korlátozó. A közösségi jog 

esetében rendkívül sok szabályozásra lehetne felhívni a figyelmet, hiszen a releváns 

joganyagok részét képezik a jogalkalmazói (Bírósági) döntések is. Ugyanakkor 3 fontos 

http://www.amc.hu/


135 
 

elemet kell kiemelni a közösségi joganyag esetében, amelyek a ’Vásárolj hazait!’ (Buy 

Domestic!) típusú kampányokat korlátozzák: 

 A tagállamok között tiltott minden, az importra vonatkozó mennyiségi 

korlátozás, illetve azzal egyenlő hatású bármely intézkedés; 

 A tagállamok között tiltott minden, az exportra vonatkozó mennyiségi 

korlátozás, illetve azzal egyenlő hatású bármely intézkedés; 

 A tiltott támogatás formái: 

o kedvezményt foglal magában, 

o tagállam az adományozó, vagy legalább is tagállami forrásokból 

finanszírozódik, 

o meghatározott vállalatoknak vagy iparágaknak biztosított a 

kedvezmény, 

o torzítja a versenyt, 

o befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet. 

11.4. Védjegyszolgáltatók 

Sem a Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-es rendelete nem ír elő védjegy- vagy 

logóhasználati kötelezettséget (!), sem más jogszabály erre nem kötelez – támogatja 

ugyanakkor a rendeletnek megfelelő civil tanúsító védjegyek használatát. 

A Magyarországon elterjedt hazai/ magyar termékekre utaló védjegyek közül a 

legnépszerűbbek a Magyar Termék Nonprofit Kft. „Magyar Termék” („Hazai Termék”; 

Hazai Feldolgozású Termék”) védjegye, a korábban az AgrárMarketing Centrumhoz 

(jelenleg az FM – Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkárságához) tartozó „Kiváló 

Magyar Élelmiszer” védjegy illetve az INDUSTORG – Védjegyiroda Kft. „Magyar Termék 

Nagydíj” védjegye. A Lidl Magyarország által alkalmazott kereskedői „Magyar Termék” 

védjegy is használatos és több a Lidl Magyarországgal szerződésben álló termelő ezt 

használja is. Ugyanakkor a megoldást természetesen a logó kivitelezése miatt komolyan 

támadta a Magyar Termék Nonprofit Kft. (Torontáli, 2015, online) 
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A védjegyek, védjegyszolgáltatók esetében irányultságuk mellett azt is fontos 

kiemelni, hogy milyen típusú védjegyről beszélhetünk specifikáció alapján. A Szente 

(2008) és a Totth&Fodor (2011) szerzők által jegyzett tanulmányokban egyértelműen a 

német élelmiszerpiac közösségi marketingszervezete alapján két védjegytípust 

különíthetünk el: 

 ágazatspecifikus 

 ágazatspecifikáció nélküli. 

Természetesen a tér szerepe (lokalitás, genius loci, regionalitás) akár az 

identitásban, akár a szervezetek felépítésében megjelenik, így ennek figyelembe vételével 

további kategóriákba sorolhatjuk a védjegyeket, védjegyszolgáltatókat. Ezt a következő 32 

számú ábrán mutatom be. 

A közösségi marketing (community marketing) olyan marketing stratégia, amely 

aktív, ám nem tolakodó eszmecserét igyekszik elindítani és fenntartani lehetséges és 

korábbi fogyasztók között. Megfelelő gondosság esetén jól szolgálja a következő, 

ügyfélszerzéshez szükséges, alapvető fontosságú feltételek teljesülését (Gaál, 1995): 

 a meglévő ügyfelek a lehetségesekkel történő összekötése; 

 a lehetséges ügyfelek egymással történő összekötése; 

 a meglévő és lehetséges ügyfelek összekötése a céggel a hűség 

megszilárdítása érdekében; 

 összeköti a meglévő ügyfeleket az elfogadás és az elégedettség növelése 

érdekében. 

Különösen az élelmiszeripari marketingben van fontos szerepe a közösségi 

marketingnek. (Lehota, 2001) Két alapvető típusa az organikus (a fogyasztók által 

kezdeményezett és irányított) és a szponzorált (egy cég, szervezet által kezdeményezett 

és irányított) közösségi marketing. 

  

http://mediapedia.hu/fogyaszto
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32. SZÁMÚ ÁBRA: KÖZÖSSÉGI MARKETING SZERVEZETEK VÉDJEGYEZÉSI GYAKORLATA 

 

Forrás: saját szerkesztés a Totth, G. & Fodor, M. (2011) Közösségi védjegypolitika, esélyek és 

lehetőségek az élelmiszergazdaságban. In: Ferencz, Á. (szerk.)  Erdei Ferenc VI. Tudományos 

Konferencia II. Kötet. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, 27 p. alapján.  

Szűcs&Pólya (2014) tanulmányukban – amely egy 2013. március és április közötti 

keresztmetszeti kutatásra épül – fogyasztói megkérdezésekre építve mutatják be, hogy a 

hazai fogyasztók esetében a magyar piacon jelen lévő védjegyek ismertsége és 

jelentősége milyen. A 2013 (a kutatás ideje) óta eltelt időszakban a kormányzati 

tevékenység következtében jelentősen változott a kutatásban vizsgált védjegyek tartalma, 

szerepe és sok esetben a saját kutatás szempontjából is néhányat irrelevánsnak ítéltem, 

így a következő 16. számú táblázatban felsorolt hazai védjegyszolgáltatókat tartom 

fontosnak kiemelni dolgozatom témája szempontjából. 

Területi sajátosságÁgazati szintKözösségi szint

Közösségi 
marketing 

szervezet (az 
élelmiszerpia-

con)

Ágazatspecifikus

Helyi

Regionális

Országos

Ágazatspecifikáció 
nélküli

Helyi

Regionális

Országos
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16. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: RELEVÁNS MAGYARORSZÁGI TANÚSÍTÓ VÉDJEGYSZOLGÁLTATÓK – MAGYAR TERMÉK, HAZAI TERMÉK, HAZAI FELDOLGOZÁSÚ TERMÉK, 
HAZAI/MAGYAR SZOLGÁLTATÁS (2015) 

Ssz. Védjegyszolgáltató 
neve  
(-

22
/+

23
;O

24
/R

25
/H

26
) 

Védjegyet 
használó 
vállalkozások 
száma 

Védjegyek Termék és/vagy 
Szolgáltatás 
védjegy 

Védjegyet használó 
termékek és/vagy 
szolgáltatások száma 

Állam 
szerepe 

Mikor jött 
létre 

Honlapcím Facebook 
megjelenés 
(követők száma) 

1 Magyar Termék 
Nonprofit Kft. (-O) 

143  Magyar 
Termék 

 Hazai 
Termék 

 Hazai 
Feldol-
gozású 
Termék 

 Magyar 
Szolgál-
tatás 

termék és 
szolgáltatás 
(kereskedői és 
gyártói) 

3482 nincs 
(csekély) 

2006 
(jogelőd) 

http://www.
amagyarter
mek.hu/ 

van (4422) 

2 INDUSTORG – 
VÉDJEGYIRODA Kft. 
(-O) 

159  Magyar 
Termék 
Nagydíj 

termék, 
szolgáltatás és 
know-how 

303 van (támo-
gató) 

1997 http://terme
knagydij.hu/ 

van (163) 

3 United Publishers 
Hungary Kft. (-O) 

228 
(fogyasztói 
márka) 
125 (üzleti 
márka) 
3 (különdíj) 

 Magyar 
Brands 

márkák a termelők, 
szolgáltatók, 
szervezetek, összes 
terméke és 
szolgáltatása 
használhatja 

nincs 2008 http://magya
rbrands.hu/ 

van (11361) 

  

                                                           
22

 nincs ágazati specifikáció 
23

 van ágazati specifikáció 
24

 országos 
25

 regionális 
26

 helyi/lokális 

http://www.amagyartermek.hu/
http://www.amagyartermek.hu/
http://www.amagyartermek.hu/
http://termeknagydij.hu/
http://termeknagydij.hu/
http://magyarbrands.hu/
http://magyarbrands.hu/
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4 AgrárMarketing 
Centrum (AMC) 
FM

27
 Élelmiszerlánc-

felügyeltért felelős 
Államtitkárság (+O) 

22  Kiváló 
Magyar 
Élelmiszer 

termék 
(élelmiszer – 
kereskedői és 
gyártói) 

28 állami 1997 
(2012) 

http://elelmi
szerlanc.kor
many.hu/ 
http://agrar
marketing.itt
hon.hu/ 

van (623) 

5 Premium 
Hungaricum 

Egyesület (-O) 

24  Premium 
Hunga-
ricum 

termékek 
(élelmiszerek) 

a termelők összes 
terméke használhatja 

nincs 2004 http://www.
premium-
hungaricum.
hu/ 

van (17) 

6 Vágóállat és Hús 
Szakmaközi Szervezet 
és Terméktanács 
(VHT) (+O) 

47  Kiváló 
Minőségű 
Sertéshús 

termékek 
(élelmiszerek) 

a termelők összes 
terméke használhatja 

állami 
megbízás 

2013 http://www.
finomsertes.
hu/ 

van (1058) 

7 Baromfi Termék 
Tanács (+O) 

n.a.+5  Magyar 
Baromfi 

 Koronás 
Tojás 

termékek 
(élelmiszerek) 

a termelők összes 
terméke használhatja 

közfel-
adatokat 
ellátó 
érdek-
védő 
szervezet 

2002 
(2004) 

http://www.
mbtt.hu/ 

nincs 

8 LIDL Magyarország 
Kereskedelmi Bt. (-O) 

kb. 320  Magyar 
Termék 

termékek 
(élelmiszerek) 

>2500 nincs 2012 http://beszal
lito.lidl.hu/#
miert 

nincs 

Forrás: saját szerkesztés a táblázatban jelzett honlapok adatai alapján  

 

                                                           
27

 Földművelésügyi Minisztérium 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/
http://agrarmarketing.itthon.hu/
http://agrarmarketing.itthon.hu/
http://agrarmarketing.itthon.hu/
http://www.premium-hungaricum.hu/
http://www.premium-hungaricum.hu/
http://www.premium-hungaricum.hu/
http://www.premium-hungaricum.hu/
http://www.finomsertes.hu/
http://www.finomsertes.hu/
http://www.finomsertes.hu/
http://www.mbtt.hu/
http://www.mbtt.hu/
http://beszallito.lidl.hu/#miert
http://beszallito.lidl.hu/#miert
http://beszallito.lidl.hu/#miert
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12. FOGYASZTÓI ETNOCENTRIKUS TENDENCIÁKRA REAGÁLÓ 

VÁLLALATOK ÉS VÉDJEGYSZOLGÁLTATÓK – PRIMER KUTATÁS 

12.1. Feltáró kutatás 

12.1.1. Az adatgyűjtés módszere – Mélyinterjú 

A feltáró kutatás során alkalmazott adatgyűjtési módszer a mélyinterjú volt, amely 

kvalitatív módszertani jellegéből fakadóan kismintás vizsgálatot jelent nyílt kérdésekkel 

(Sántha, 2013, 123). A kvalitatív adatgyűjtési tengelyen (ld. 33. számú ábra) elhelyezve az 

elkészített mélyinterjúkat, azok a strukturált és strukturálatlan interjú meghatározás 

között helyezkednek el. 

33. SZÁMÚ ÁBRA: KVALITATÍV ADATGYŰJTÉSI TENGELY 

 

Forrás: Sántha, K. (2013) Multikódolt adatok kvalitatív elemzése. Budapest: Eötvös József 

Könyvkiadó, 123. p.  

A kvalitatív kutatásokkal kapcsolatban a következő általános megállapításokat 

érdemes még kiemelni: 

 kiindulópontjai tágabb kutatási kérdések (K1, K2, K3); 

 a következtetések iránya induktív vagy abduktív; 

 a mérés szerepe nem fontos; 

 a mintavétel nem valószínűségi; 

 a mintavétel és a kutatás célja a mélyebb megismerés, megértés; 

 a minta elemszáma kevés; 
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 a kutatás értékvezérelt, elfogult; 

 a kutatás folyamata rugalmas; 

 a kutatás standardizálhatósága alacsony; 

 az elemzés lényege a jelenségek egyediségét megőrző, kontextusba ágyazott 

leírása, megértése; 

 a prezentálása során történetek bemutatása történik idézetekkel; 

 a minőség megítélése a hihetőségen alapul. (Mitev, 2015c, 35) 

Az adatgyűjtés és az adatok elemzési módszertanának megválasztásakor 

mindezeket figyelembe véve alakítottam ki a kutatási stratégiát. A kvalitatív kutatások 

elemzésekor fontos kérdések a távlat (ahonnan szemlélődünk); a dimenziók, 

tulajdonságok (attribútumok); a kontextus (melybe valamely feltételek között 

helyezkedünk) és a következmények (kísérte cselekvés vagy folyamat) vizsgálata, 

bemutatása (Corbin&Strauss, 2015, 111) – ezek figyelembe vételére törekedtem az 

elemzés és a teljes dolgozat megírása során. 

12.1.2. Az elemzőeszköz meghatározása, az elemzés módszere, folyamata 

A feltáró, mélyinterjúkra épülő kutatás elemzésére a MAXQDA™ 12.0 szoftvert 

alkalmaztam, amely kvalitatív adatok elemzését teszi lehetővé (részben kvantitatív és 

vizuális módszerekkel) és a társadalomtudományok, gazdálkodási tudományok területén, 

a világon a három leggyakrabban alkalmazott ilyen típusú elemzőszoftver egyike. (Sántha, 

2013) 

Az elemzés során az adatok elemzésére több módszer is alkalmazható, így: a 

manuális szövegelemzés és a szövegrészek közötti kapcsolatelemzés. A vizsgálat tárgyát 

képező témakörben elkészített interjúk tartalma tekintetében nem a szövegrészek közötti 

kapcsolatokon van a hangsúly megítélésem szerint, így a manuális szövegelemzés 

módszertanát alkalmaztam, melynek során: 

 készítettem memókat – és nagy figyelmet fordítottam az adatrendezésre; 
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 intrakódolás 28  segítségével vizsgáltam a kódolás megbízhatósági 

mutatóját; 

 elvégeztem a kódolás alapján a szövegek strukturális elemzését; 

 illetve részben vizsgáltam a szövegeket lexikai szempontból. (Sántha, 

2013) 

A kódolási folyamat során egyaránt alkalmaztam párhuzamos kódokat és 

hierarchikus rendszert. Mindezek mellett a strukturális elemzés második szintjén a 

szövegnek (a diskurzusnak) értelmet, irányt adó implicit struktúrák dekódolására is 

kísérletet tettem, hiszen ezek a szövegek nem egyszerű leírások, hanem a végkifejlet 

(értelem) szempontjából rendeződnek, alakulnak, így a dekódolási folyamat amellett, 

hogy bonyolult, természetesen a szubjektív hatásoktól sem mentes. (Sántha, 2013, 138) 

A kódolási folyamat során a GT-re jellemző módon a nyílt kódolást követően axiális 

kódolást alkalmaztam, melynek alapján egy kódolási paradigmát (elméleti modellt) 

állítottam fel, ennek során vizuálisan ábrázoltam (ld. 34. számú ábra) a kategóriák közötti 

kapcsolatot. (Mitev, 2015a) 

  

                                                           
28

 Ugyanazon kódoló két független kódolását végzi el ugyanannak a dokumentumnak. 
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34. SZÁMÚ ÁBRA: KÓDOLÁSI PARADIGMA A PRIMER FELTÁRÓ KUTATÁS SORÁN VIZSGÁLT BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐK ESETÉBEN 

Etnocentrikus 
társadalmi 

tendenciák által 
befolyásolt vállalati 
marketingstratégia

Etnocentrikus társadalmi 
tendenciák

Intézményi környezet (védjegyszolgáltatók) 
Magyarországon

Vállalati elvárások, tervek, 
elképzelések

Iparági 
sajátosságok

A magyar helyzet 
megítélése (társadalmi, 

gazdasági, politikai)

Védjegyhasználat 
megítélése

Az etnocentrikus imázs 
(védjegy, vállalati arculati 

elemek) használatának oka, 
célja

Forrás: saját szerkesztés  

A szelektív kódolás során a kódolási folyamat zárásaként a modell központi 

elemeként a vállalati elvárások, tervek, elképzelések „történetét” adom meg. (Mitev, 

2015a, 110) 

Az elemzési folyamat során a MAXQDA™ 12.0 szoftvert alkalmaztam. Ebben a 

szoftverben a rendelkezésre álló adatokat úgynevezett „projekt”-ekben lehet elemezni. A 

projektekbe dokumentumokat lehet betölteni – az általam elvégzett elemzés során 10 db 

*.txt formátumú dokumentumot töltöttem be. A dokumentumok (mélyinterjú 

szövegkönyvek) szerkesztésére, az adatok rendezésére a MAXQDA™ 12.0 szoftverben a 

„Document Browser” nézetben az „Edit” menüpontban van lehetőség, ezt felhasználva a 

dokumentumok szerkesztését itt véglegesítettem. A MAXQDA™ 12.0 szoftver használata 

során a dokumentumok rendezését és többszöri átolvasását követően lehetőség van a 

kódrendszer (kódlista) felépítésére a „Code System” nézetben, ezt az elemzés során 

klasszikus kódolást alkalmazva a „New code” (új kód) funkcióval tettem meg, azaz in-vivo 
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kódokat29 nem alkalmaztam – a kódolási paradigmából kiindulva és ahhoz ragaszkodva. A 

létrehozott kódok tekintetében több esetben hierarchikus kódolást alkalmazva 

úgynevezett „sub-code”-okat és „sub-sub-code”-kat is alkalmaztam. A kódok átláthatóbb 

rendezése és a kódolási folyamat megkönnyítése és átláthatósága, illetve az elemzési 

szempontok miatt színekkel történő kódolást is alkalmaztam (Color coding). A kódolási és 

elemzési folyamat meggyorsítása érdekében alkalmaztam továbbá a „Memo” készítés 

lehetőségét a kódokhoz rendelve (51 kód, sub-kód30 és sub-sub-kód31 létrehozása során 

29 db „Memo” került rögzítésre az elemzési folyamat során). (Sántha, 2013) 

A projekt rögzítése során 10 dokumentum került betöltésre, ehhez 11 kód, 28 sub-

kód és 12 sub-sub-kód került kialakításra, amivel 529 kód szegmens (kódolt szövegrészek 

száma) került kijelölésre. 

12.1.3. A minta jellemzői 

Visszautalva az előző fejezetben jelzettekre, a kvalitatív kutatási folyamat során a 

mintavétel logikája, a mintavétellel kapcsolatos elvárások eltérőek a kvantitatív kutatási 

módszerektől – azaz a mintavétel nem valószínűségi; a mintavétel és a kutatás célja a 

mélyebb megismerés, megértés; a minta elemszáma kevés (Mitev, 2015c, 35). A minta 

kialakítása során ezen elvárásoknak törekedtem megfelelni, figyelembe véve minden az 

irodalom, illetve a szekunder kutatás során feltárt szempontot és a kutatási kérdéseim 

megválaszolási lehetősége által támasztott kritériumot. 

A minta kialakítása során törekedtem arra, hogy kis- és közepes méretű vállalatok 

egyaránt kerüljenek a mintába, mindezek mellett az is fontos volt, hogy kerüljenek a 

mintába olyan vállalatok, akik ágazat-specifikus védjegyet használnak és olyan vállalatok 

is, akik nem ágazat-specifikus védjegyet használnak. Fontosnak tartottam továbbá a minta 

kialakításánál azt is, hogy legyenek olyan vállalatok, akik mindösszesen egy védjegy 

használatával kapcsolatban rendelkeznek tapasztalatokkal és véleménnyel, továbbá 

legyenek olyan vállalatok is a mintában, akik rendelkeznek több védjeggyel kapcsolatban 

is véleménnyel és tapasztalatokkal. 

                                                           
29

 Az elemzett szövegből nyert kódok. 
30

 Al-kód. 
31

 Al-al-kód. 
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Ennek megfelelően a következő, 17. számú táblázatban látható minta kialakítására 

került sor. A vállalatok neve anonimizálásra került (a táblázatban fantázianevek vannak 

feltüntetve) – a további, a vállalatok gazdasági jellemzőire vonatkozó adatok pedig nem 

önbevallás alapján kerültek megadásra, hanem a Bisnode Magyarország által 

üzemeltetett HBI Cégadatbázis™ alapján. 

A használt védjegyek típusát és nevét a vállalatok honlapja és az elkészített 

mélyinterjúk alapján adom meg. A táblázatban szerepel továbbá a mélyinterjú 

készítésének ideje (a kutatás időtartama: 2013. május 24. – 2016. július 5.); a mélyinterjú 

alany beosztása, illetve az interjú időtartama. A mélyinterjúk elkészítése során egy rövid 

bevezető beszélgetésben az interjúkészítés célját ismertettem az interjúalanyokkal, illetve 

a tervezett kutatási folyamatot, ezt követően pedig a további részekben a mellékletben 

megadott interjúvázlat alapján folytatódott az interjú. Az elemzéseket a bevezető 

beszélgetés elhagyásával végeztem – mivel az főleg a kutatás céljára fókuszált. 
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17. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A KVALITATÍV KUTATÁS FONTOSABB PARAMÉTEREI 
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Gyártó vállalatok 

Sajt Zrt. 6 206 119 2013. 
05.24. 

Kereskedelmi 
igazgató 

KMÉ 2 óra 

Ízesítő Kft. 1 126 47 2013. 
06.10. 

Kereskedelmi 
igazgató 

KMÉ 1,5 óra 

Hús Kft. 14 926 367 2013. 
06.12. 

Technikai 
vezető 

KMÉ 1 óra 

Méhészet n.a. n.a. 2013. 
06.15. 

Tulajdonos KMÉ 1,5 óra 

Házi sajt Kft. 189 14 2013. 
06.20. 

Technikai 
vezető 

KMÉ 
HÍR 

1,5 óra 

Piros Kft. 2 327 157 2013. 
06.21. 

Kereskedelmi 
igazgató 

Magyar 
termék 

1 óra 

Szalámi és Tej 
Zrt. 

2 035 129 2013. 
06.24. 

Vállalati 
kapcsolatok 
és PR 
igazgató 

KMÉ 2 óra 

Tészta Kft. 3 093 139 2013. 
06.28. 

Marketing és 
Kereskedelmi 
igazgató 

Magyar 
termék 
KMÉ 

2 óra 

Liszt Zrt. 10 431 105 2013. 
07.03. 

Cégvezető Magyar 
termék 
KMÉ 
Magyar 
Barands 

1,5 óra 

Párizsi Kft. 2 947 67 2013. 
07.05. 

Technikai 
vezető 

KMÉ 
Magyar 
Termék 
Nagydíj 

1 óra 

Forrás: saját szerkesztés a HBI Cégadatbázis™  adatainak felhasználásával  

KMÉ=Kiváló Magyar Élelmiszer; HÍR=Hagyományok -Ízek-Régiók  

12.1.4. Az adatok elemzése 

Az elemzés első lépéseként a kódolás általános megbízhatósági mutatójának 

számítását végzem el az előzőekben jelzett intrakódolás módszertanának segítségével. A 

                                                           
32

 Anonimizált. 
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kódolás megbízhatósági mutatójának számítása (Sántha, 2013, 130) során (jele km) a 

következő képletet alkalmazzuk: 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

Az elemzés eredménye elfogadható, hiszen a 0 és 1 közötti mutató érték esetében 

a 0,6 feletti érték megfelelő kódstruktúrát jelent, annak ellenére, hogy általánosan 

elfogadott érték nincsen. (Sántha, 2013, 131) 

A megfelelő kódstruktúra kialakítását a következő ábrával is szemléltetni kívánom, 

amelyet a MAXQDA™ 12.0 szoftver Visual Tools>Code Relations Browser funkció 

segítségével kaptam meg. A 35. számú ábrán láthatóan a kódok egyezőségének 

vizsgálatát végeztem el, ezek alapján megállapítható, hogy 2 olyan kód van, ahol 

kiemelkedően nagy egyezőséget állapított meg a gyakorisági elemzés, ugyanakkor a 

kódokhoz rendelt „Memok” alapján a két kód között tartalmi eltérés van. 

35. SZÁMÚ ÁBRA: A KÓDSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA A CODE RELATIONS BROWSER FUNKCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL 

 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével 

A dokumentumok kódolt szegmensei alapján a következő 18. számú táblázatban 

látható kereszttábla alakítható ki. 
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18. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: KERESZTTÁBLA ELEMZÉS A KÓDOK ÉS DOKUMNETUMOK ALAPJÁN (KÓDSZEGMENSEK MEGOSZLÁSA %) 

Kódok Sub-kódok Sub-sub-kódok Párizsi 
Kft. 

Házi sajt 
Kft. 

Liszt 
Zrt. 

Hús 
Kft. 

Sajt 
Zrt. 

Tészta 
Kft. 

Piros 
Kft. 

Méhé-
szet 

Ízesítő 
Kft. 

Szalámi 
és Tej Zrt. 

Total 

védjegyhasználat 
megítélése 

inkább negatív   3,57 4,26 3,64 4,88 0,00 1,72 0,00 0,00 3,23 2,60 2,27 

inkább pozitív 
  0,00 8,51 5,45 0,00 4,11 2,59 12,9

0 
3,33 6,45 1,30 3,97 

egyéb befolyásoló 
tényezők 

iparági 
sajátosságok, 

jogszabályi 
környezet 

  21,43 6,38 1,82 2,44 13,7
0 

5,17 3,23 16,67 16,13 10,39 8,70 

van értelme a 
védjegyhasználat

nak 

nincs értelme (-)   0,00 2,13 1,82 4,88 4,11 0,00 0,00 0,00 3,23 2,60 1,89 

van értelme (+) 
  0,00 6,38 3,64 2,44 2,74 2,59 12,9

0 
3,33 6,45 1,30 3,59 

a kommunikáció 
tartalma 

sikertelen a 
kommunikáció 

  14,29 6,38 5,45 2,44 6,85 7,76 6,45 10,00 3,23 2,60 6,24 

BTL eszközök 
használata 
önállóan 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 3,33 0,00 2,60 0,76 

BTL eszközök 
használata 

közösen 

  0,00 8,51 5,45 0,00 1,37 1,72 3,23 0,00 3,23 7,79 3,40 

ATL eszközök 
használata 
önállóan 

  0,00 0,00 0,00 4,88 0,00 0,86 0,00 0,00 3,23 0,00 0,76 

ATL eszközök 
használata 

közösen 

  3,57 0,00 5,45 0,00 1,37 0,86 3,23 0,00 0,00 3,90 1,89 

védjegy a 
csomagoláson 

  3,57 0,00 5,45 7,32 2,74 0,00 6,45 0,00 3,23 1,30 2,46 
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védjegyhasználat, 
149egati 

termékeredet 
nemzetközi 

környezetben 

nincs szerepe   0,00 2,13 3,64 4,88 5,48 1,72 0,00 0,00 0,00 3,90 2,65 

van szerepe (+) 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2,74 2,59 0,00 0,00 6,45 3,90 1,89 

elvárt segítség a 
védjegyhasználat-
tal kapcsolatban 

az állam szerepe 
nagyon fontos 

  7,14 2,13 0,00 0,00 5,48 1,72 3,23 3,33 6,45 6,49 3,40 

az állam szerepe 
csekély 

  0,00 0,00 3,64 0,00 0,00 2,59 0,00 0,00 0,00 2,60 1,32 

nincs szükség az 
államra 

nincs szükség az államra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,19 

más vállalatokkal együtt 0,00 0,00 5,45 0,00 0,00 2,59 3,23 0,00 0,00 0,00 1,32 

egyedül 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 

védjegyhasználat 
oka 

fogyasztók 
megtartása, új 

fogyasztók 
szerzése 

  0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,72 6,45 0,00 0,00 2,60 1,32 

kommunikációs cél 

kommunikációs cél 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 3,23 1,30 0,76 

termékeredet 
kommunikálása 

0,00 4,26 3,64 7,32 6,85 2,59 0,00 0,00 0,00 1,30 3,02 

minőség kommunikálása 3,57 6,38 5,45 12,20 5,48 11,21 3,23 20,00 6,45 1,30 7,37 

nemzeti 
elköteleződés 

  3,57 0,00 3,64 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 1,30 0,95 

identitás értelemben 
elkötelezett 

0,00 6,38 3,64 4,88 8,22 2,59 9,68 3,33 3,23 1,30 4,16 

gazdasági értelemben 
elkötelezett 

7,14 4,26 1,82 0,00 2,74 6,90 3,23 0,00 3,23 5,19 3,97 

védjegyhasználat 
időtartama 

kevés ideje   0,00 2,13 1,82 0,00 1,37 0,00 0,00 3,33 0,00 1,30 0,95 

régóta   3,57 0,00 1,82 2,44 0,00 0,86 3,23 0,00 0,00 2,60 1,32 
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kommunikáció 
fókusza 

kommunikációs 
fókusz 

  3,57 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 1,30 0,95 

kommunikációs fókusz 0,00 6,38 1,82 2,44 0,00 7,76 3,23 0,00 0,00 7,79 3,97 

etnocentrikus tendenciákra 
való reagálás 

0,00 2,13 0,00 4,88 4,11 4,31 3,23 0,00 0,00 0,00 2,27 

150egati-hazai termék 
megjelölés megjelenítése 

0,00 6,38 3,64 7,32 2,74 3,45 3,23 0,00 0,00 2,60 3,21 

minőség   7,14 6,38 5,45 12,20 6,85 8,62 3,23 20,00 6,45 3,90 7,56 

használt meg-
különböztetés 

vállalati imázs 
elemek 

  0,00 0,00 1,82 0,00 2,74 0,00 0,00 0,00 3,23 2,60 1,13 

védjegy 

több védjegy 3,57 2,13 1,82 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 

egy védjegy – nem ágazat-
specifikus 

3,57 0,00 5,45 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 

egy védjegy – ágazat-
specifikus 

3,57 4,26 0,00 2,44 2,74 0,00 0,00 3,33 3,23 1,30 1,70 

150egati helyzet 
megítélése 

irreleváns az üzleti 
sikeresség 

szempontjából 

  0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,38 

150egative 
helyzetkép 

  7,14 0,00 0,00 9,76 4,11 6,90 3,23 10,00 3,23 6,49 5,10 

pozitív helyzetkép   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 0,00 0,00 6,45 0,00 0,95 

SUM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N (Documents) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével 
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A táblázat alapján látható, hogy az egyes válaszadók külön-külön milyen 

mértékben tartották fontosnak kiemelni az egyes meghatározó szempontokat, illetve a 

táblázat utolsó oszlopában látható a 10 mélyinterjú alapján kialakuló összesített 

gyakoriság is az egyes kódok esetében. 

A továbbiakban a MAXQDA™ 12.0 szoftverben elkészített projektbe betöltött és 

szerkesztett dokumentumok, illetve a kialakított kódok közötti kapcsolatot mutatom be. 

Ehhez segítséget nyújt a program Visual Tools>Code Matrix Browser funkciója, az 

eredmény a 36. számú ábrán látható. 

36. SZÁMÚ ÁBRA: A MÉLYINTERJÚK ELEMZÉSE A CODE MATRIX BROWSER ALAPJÁN 

 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével 
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Az eredmény alapján látható, hogy az iparági sajátosságok egyértelműen – 

minden válaszadó megítélése alapján – fontos szerepet játszanak a védjegyeknek a 

marketingkommunikációs (rész)stratégiában sikerrel történő alkalmazása esetében. 

A magyar helyzet megítélése (gazdasági, politikai, társadalmi) tekintetében 

árnyaltabb képet mutat az elemzés. Egyértelműen kirajzolódik egy negatív tendencia az 

interjúalanyok véleményének vizsgálata során, ugyanakkor vannak (kisebb számban 

ugyan) olyanok is, akik pozitív helyzetet látnak (természetesen azt is meg kell itt jegyezni, 

hogy ezek a pozitívumok ambivalens interjúkban kerültek elő, azaz negatív tendenciák 

mellett – inkább remélt pozitív jövőképek formájában jelennek meg). Az interjúalanyok 

szintén egy kis részénél az a vélemény jelent meg, hogy a vállalat sikeressége 

szempontjából irreleváns a magyar gazdasági, politikai helyzet. Ami az elméleti fejezetben 

bemutatott marketingstratégia kialakítását segítő makro és mikrokörnyezet-elemzési 

módszertanoknak ellentmondani látszik – ugyanakkor a kódszegmenseket értelmezve azt 

láthatjuk, hogy a makrokörnyezet fontossága helyett a vállalati és fogyasztói 

cselekvéseket emelte ki az interjúalany. A negatív helyzetkép kapcsán még azt ki kell 

hangsúlyozni, hogy sokan emelték ki azt, hogy pontosan egy ilyen környezetben kell 

nagyobb figyelmet fordítania egy vállalatnak azokra a lehetőségekre, amelyekkel meg 

tudja magát különböztetni, ki tudja magát emelni a piacon. 

A védjegyhasználat megítélése vegyes képet mutat. Az elemzés során több kód 

kialakítására is sor került, úgymint: 

 általános megítélés; 

 a védjegyhasználat sikerességének megítélése nemzetközi környezetben; 

 kommunikációs elemek megítélése; 

 elvárt segítség a védjegyhasználatban. 

Ezek alapján nagyon árnyalt a kép. A védjegyhasználat általános megítélése vegyes 

képet mutat, összességében a jövőre vonatkozó elgondolások pozitívabbak és elsősorban 

nem a profit/ eredményesség növekedését emelték ki az interjúalanyok, sokkal fontosabb 

volt a fogyasztói lojalitás és a vállalati versenyképesség növelése. 
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„A védjegyhasználat a minőségpolitikánk része, ez mutatja, hogy magas minőségű 

termékeket gyártunk, amelyek megfelelnek az előírásoknak.” (Ízesítő Kft.) „Az igazat 

megvallva, számunkra ez presztízskérdés. Azért használjuk, hogy kiemeljük a termékünket 

a többi közül, hogy megkülönböztessük ezt a vásárlók számára.” (Párizsi Kft.) 

Ugyanakkor a profitra gyakorolt hatással kapcsolatban is érdekes megállapításokat 

tettek az interjúalanyok – összefüggésben a 2012-es Magyar Termék Rendelettel:  

 „Konkrétan egy *…] vállalat, aki az első kapavágástól (Magyar Termék 

Rendelet megalkotása) ott van. Minden terméke magyar termék volt, a 

rendeletig. Most a rendelet óta egy bizonyos termékét nem tudja a magyar 

termékkategóriában tartani, át kellett helyezni a hazai termékkategóriába. 

Okozott-e ez neki forgalom visszaesést? Okozott-e ez neki problémát a két 

füle között? Nem okozott. Ezeket csak mi gondoljuk, mi véljük úgy, de senki 

nem csinált erről egy reprezentatív kutatást, még egy kis irodait sem.” 

(Tészta Kft.) 

A vállalatok mindezek mellett azt is kiemelték, hogy a védjegyhasználatnak 

érezhető, a vásárlói lojalitást növelő hatása is van a részben kimutatható pénzügyi/ 

eredményességi hatások mellett, attól függetlenül, hogy a kommunikáció sikeressége 

tekintetében minden interjúalany megemlítette a nehézségeket, sikertelenségeket okozó 

tényezőket is: 

 „Érezhetően nőtt a vásárlók lojalitása a termékeink iránt, mióta használjuk 

a védjegyet” (Piros Kft.) 

 „Az elmúlt év végén *…+ úgy gondoltuk ebben nagyobb a perspektíva. 

Felpörgött a társaság és igazából mi is egy ilyen kis pörgős kis csapat 

vagyunk, egy ilyen proaktív társasággal, ahol éles kampány van, 

kommunikáció a fogyasztók felé.” (Tészta Kft.) 

 „Alapvetően azért, mert mi fontosnak tartjuk, hogy legyen ilyen termékünk, 

ami kiemelkedik a többi közül. Nem csak a nevében prémium, hanem a 

védjegy a fogyasztó szemében egy bizonyíték, egy megerősítés.” (Sajt Zrt.) 
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 „Természetesen számtalanszor kellett a fogyasztóimnak elmondani, hogy 

mit jelent *a védjegy+, mitől kiváló magyar élelmiszer, mert fogalmuk sincs 

róla.” (Méhészet) 

Többen kiemelték ugyanakkor azt is, hogy szükséges lenne az államnak nemcsak 

szabályozó (olykor túlszabályozó) oldalról kivennie a részét a magyar termékek 

piacképességének növelése tekintetében, hanem a kommunikációs tevékenység 

finanszírozásában is részt kellene vállalnia. Itt elsősorban nem a korábban is általában 

sikeresnek ítélt BTL elemek hiányát emelték ki az interjúalanyok, hanem a rendkívül 

hiányos finanszírozású ATL elemeket: 

 „Úgy gondolom, mindenképpen valami felülről jövő marketing kampányra 

lenne szükség, az államnak kellene megtámogatni a dolgot, és tájékoztatni 

a vásárlókat. Rengeteget változtattak most a jogszabályokon, ezekhez a 

vállalkozásoknak tartaniuk kell magukat, de a vevőknek nem mondja el 

senki, hogy mi mit jelent pontosan, mi az, hogy magyar termék, hazai 

termék… Tehát az államnak kellene a kezébe vennie a dolgot.” (Ízesítő Kft.) 

 „A törvény ilyen szempontból elég semmitmondó, hiszen ha mondjuk, 

megállítunk egy fogyasztót, és megkérdezzük tőle, hogy mi a különbség a 

magyar és a hazai termék között, akkor nem fog mondani semmit.” *…+ „A 

cégnél azt gondoljuk, hogy ha ezt a kormány, vagy az ország vezetése 

hallja, biztosan fog erre egy nagyon nagy összegű marketingkampányt 

szánni, hogy a fogyasztókkal megismertessék a magyar termék 

védjegyeknek az előnyeit. Azt gondolom, hogy ha lesz egy ilyen kampány, 

akkor ez majd hozhatja maga után az eredményeket.” (Sajt Zrt.) 

 „Sok pénzbe kerül a használat, de mivel igazából nem hirdetik a védjegyet, 

nem jól van kommunikálva, nincs igazából marketing csatorna erre, így 

igazából nem éri el a célját.” (Párizsi Kft.) 

Ugyanakkor az idézetekből és az interjúk elemzéséből az is egyértelműen látható, 

hogy a cégek, főleg a kisebb méretűek, igénylik és elvárják az állami támogatást a hazai 

termékek marketingjéhez kapcsolódóan. Míg a MT védjegyet használó nagyobb vállalatok 

sokkal fontosabbnak és hatékonyabbnak ítélik a piaci (vállalati) oldalon megjelenő 



155 
 

kezdeményezéseket, amelyeknek elsősorban a marketing, kommunikációs – 

termékeredet üzenete a hangsúlyos. 

Azok a vállalkozások azonban, akik ’A Magyar Termék Nonprofit Kft.’ 

gondozásában álló Magyar Termék védjegyet használják, azt mondták, azért ezt a 

kezdeményezést választották, mert sokkal inkább proaktív, mint a korábban az 

AgrárMarketing Centrum által kiadott védjegyek. Nem is csoda, hogy az interjú alanyok 

által leggyakrabban használt szavak ebben a szövegkörnyezetben „proaktív”, az „erősebb” 

és a „marketing” voltak, ahogy az egyik interjúalany megfogalmazta: 

 „Azért választottuk a Magyar Termék védjegyet, mert az üzenete erősebb, 

és a mellé rakott marketing is hatékonyabb.” (Piros Kft.) 

A védjegyhasználat sikerességének megítélése nemzetközi környezetben, 

természetesen nagymértékben függött attól, hogy exportál-e a vállalat külföldre, ha igen 

milyen célországokba – és ugyanakkor ott az is fontos volt, hogy a magyar termék 

eredetet a kialakult/ elfogadott magyar motívumokra épülő termékimázzsal vagy egy 

kevésbé ismert védjeggyel akarja megjeleníteni: 

 „A szaláminál egyértelműen. Azt kell látnia, hogy a *…+ szalámi exportjának 

döntő része továbbra is a német piacra megy, és ott meghatározó a 

szalámi. És hát, ahogy az előbb mondtam, tehát Németországba – én ezt 

mindig örömmel látom, hogy kimegy az ember, bemegy egy német üzletbe, 

90% eséllyel van *…+ szalámi. Tehát a legnagyobb láncokban ott van a *…] 

szalámi termék és más… gyakran más magyar termék nincs is 

gyakorlatilag. Ami egy szomorú történet, de ez van. Tehát a németek 

számára a magyar szalámi az a *…+ szalámi. És az ott a csomagoláson is 

egyértelműen rajta van. Nemzeti színnel jelezzük, hogy ez magyar termék.” 

(Szalámi és Tej Zrt.) 

A védjegyezésnek az export piacok elérése sikerességében játszott szerepét a 

továbbiakban is érdemes vizsgálni, mivel Magyarország exportteljesítménye (a 2008-2010 

közötti időszakot leszámítva) növekedett. Az is igaz ugyanakkor, hogy az 

exporttevékenység struktúrájában jelentős átrendeződés látható. Míg az 1980-as években 

a mezőgazdasági termékek a teljes exporttevékenység legalább 25%-át tették ki, addigra 
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ma ez nem éri el a 10%-ot sem. A technológia-intenzív, technológiavezérelt iparágak 

exportteljesítménye ugyanakkor dinamikusan növekedett, így az autóipar teljesítménye 

kiemelendő ebben az összefüggésben. Azt is ki kell emelni mindemellett, hogy a tudás-

intenzív szolgáltatási tevékenységek exportja is egyre meghatározóbb. A statisztikai 

vizsgálatok, elemzések mellett az esettanulmányokra épülő kutatás alapján az is 

eredményként állapítható meg, hogy a magyarországi külföldi tulajdonú vállalatok 

exportteljesítménye meghatározó – míg a hazai vállalatok exportteljesítményében a 

kapcsolatrendszerek és a nyújtott minőség a meghatározó. (Ábel&Czakó, 2013) Hasonló 

megállapításokat fogalmaz meg egy kvantitatív kutatás alapján a Reszegi&Juhász (2014) 

szerzőpáros is. Ugyanakkor az is igaznak fogadható el tehát, hogy a nemzetközi piacokon 

elért magyar vállalati sikerek esetében a termékeredet megjelölése helyett sokkal 

fontosabb szerepet játszik a termék minősége. 

Az etnocentrikus imázs (védjegy, vállalati arculati elemek) használatának oka, 

célja tekintetében azt láthatjuk, hogy az interjúalanyok a termékeredet és az 

etnocentrikus fogyasztói tendenciák hatásának kiemelése, az azokra való reagálás mellett 

a minőségi (prémium) termék üzenetet minden esetben kiemelték. Még a Magyar Termék 

Nonprofit Kft. esetében is nagy hangsúlyt helyeztek arra a védjegyhasználók, hogy egy 

tanúsítási, minősítési rendszernek kell megfelelniük – ugyanakkor több helyen is 

kiemelték, hogy a legfontosabb cél a kereskedői márkáktól való megkülönböztetése a 

termelői márkáknak nagyon nehézkes, hiszen a nagy kereskedelmi láncok is élnek a 

magyar, a hazai, valamint a hazai feldolgozású termék-védjegyezési lehetőséggel. A 

gazdasági elköteleződés Magyarország iránt szinte minden cégnél megjelent, ugyanakkor 

az identitáshoz kapcsolódó nemzeti elköteleződés nem volt ennyire hangsúlyos, bár ez is 

többször előkerült az interjúk során.  
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A szövegtartalmak lexikai szempontú elemzése során nem a szövegtartalmak 

kontextusának kiemelése a fontos, hanem a kvalitatív elemzésbe a kvantitatív módszertan 

beemelése (Sántha, 2013, 139). Az elemzés során számíthatunk általános ismétlődési 

együtthatót, funkcionális ismétlődési együtthatót, illetve lexikális ismétlődési együtthatót. 

Továbbá vizualizálhatjuk az elemzés eredményét a szófelhő módszer segítségével. A 

számítások elvégzéséhez először a MAXQDA™ 12.0 szoftver MAXDictio funkcióját 

használva a szavak előfordulási gyakoriságának táblázatát (ld. 19. számú táblázat) 

kaphatjuk meg, ami a formagyakoriságokat mutatja meg, ezt pedig tovább lehet szűkíteni 

az elvárt értelmezési szintnek megfelelően az Analysis>Extended Lexical Search 

funkcióval. 

19. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: SZÓGYAKORISÁGI TÁBLÁZAT A MAXDICTIO FUNKCIÓVAL ELVÉGZETT ELEMZÉS ALAPJÁN 

Word Word length Frequency % 

nem 3 336 2,40 

egy 3 295 2,10 

magyar 6 224 1,60 

van 3 187 1,33 

termék 6 149 1,06 

mert 4 98 0,70 

kell 4 92 0,66 

vagy 4 90 0,64 

mi 2 83 0,59 

csak 4 81 0,58 

Magyar 6 76 0,54 

még 3 71 0,51 

most 4 69 0,49 

védjegy 7 69 0,49 

védjegyet 9 62 0,44 

már 3 61 0,43 

lehet 5 53 0,38 

Nem 3 52 0,37 

hazai 5 50 0,36 

lenne 5 50 0,36 

jó 2 46 0,33 

Termék 6 46 0,33 

minőség 7 46 0,33 

egyéb szavak - 11638 82,99 

Összesen - 14024 100,00 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével 
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A funkcionális formagyakoriságok /fminőség(ɑ)/ kiszámítása során a formagyakorisági 

táblázatot vizsgálva a szinonimák összesítése alapján (pl. magyar termék = magyar 

termék, hazai termék, hazai feldolgozású termék, Magyar Termék, Hazai Termék, Hazai 

Feldolgozású Termék vagy minőség = minőség, minőségi, prémium, nagyon jó minőségű) 

összegezhetjük a vizsgálat szempontjából azonos jelentéstartalommal bíró szavakat, 

szókapcsolatokat. 

(5) fminőség(ɑ)=184 

(6) fmagyar termék(ɑ)=470 

Relatív formagyakoriságok a két vizsgált forma esetében: 

(7)  % 

(8)  

(9)  

A lexikális elemzés következő lépcsőjében az előzőekben vizsgált két lexikális 

forma környezetét vizsgálom. Ennek első lépéseként az elemzési pólust kell kiválasztani, 

amely formának a környezetét vizsgálni kívánjuk. Ez esetünkben az előzőekben jelzett 

’magyar termék’ forma lesz. Ezt követően a vizsgálni kívánt forma megfigyelt 

gyakoriságának értékét számítom ki a legközelebbi indexek (paragrafusokra vetített 

szomszédság alapján) átlaga alapján. 

(10)  

(11)  

 

 

 

 

(12)  

Ezek függvényében számolható ezután a vizsgált item esetében az elméleti 

gyakoriság f€. 

(13) =241,408 



159 
 

(14)  

Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy az elemzési pólus elutasítja az adott 

formát (minőség) a szomszédságából. Azaz, bár a kódolás során a kommunikációnak a 

minőség fókusza több esetben előkerült – mégis az interjúk kontextusra való vonatkozása 

nélküli elemzése alapján, azt láthatjuk, hogy a magyar termékek esetében a gyártók nem 

a minőséget hangsúlyozzák – ami részben annak a következménye lehet, hogy ezen 

meghatározásoknál a termékeredetet és a fogyasztói etnocentrikus tendenciákra való 

reagálást emelték ki. 

A lexikális elemzések vizuális megjelenítési formája a szófelhő, amely az egyes 

szavak előfordulási gyakorisága alapján hozható létre. A MAXQDA™ 12.0 szoftver Visual 

Tools>Tag cloud funkciója segítségével olyan szófelhőket is elő lehet állítani (ld. 37. számú 

ábra), amelyek esetében az irreleváns szavak (pl. névelők) listából való kiiktatására is van 

lehetőség. 

37. SZÁMÚ ÁBRA: SZÓFELFŐ A MÉLYINTERJÚK ELEMZÉSE ALAPJÁN 

 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével 
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12.2. Kvalitatív adatgyűjtés esettanulmányokhoz 

12.2.1. A módszer 

A korábban megfogalmazottaknak megfelelően, az elvégzett kutatás során 

kialakuló esettanulmányok igyekeznek bemutatni két szereplő jelentőségét a „hazai 

védjegypiacon” – ami természetesen hat a hazai vállalatok marketingstratégiájának 

kialakítására. Az egyszeri esettanulmány egy olyan kutatási módszer, amelynek során egy 

adott csoportot (vállalatot) vagy eseményt figyelünk meg egy adott időpontban. (Pervez – 

Kjell, 2011, 79) Ahogy Mitev (2015b, 129) megfogalmazza „*…+ az esettanulmány módszer 

a hatékony információszerzés és –sűrítés művészete, mely a jelenségek magasabb szintű 

megértését teszi lehetővé. A kutatónak tehát úgy kell működnie, mint egy jó nyomozónak, 

aki képes a szétszórt információk kreatív gyűjtésére és generálására.” Az esettanulmány 

módszertan alkalmazása korlátozott számú esemény elemzésére alkalmas, ahol annak 

körülményei, valamint a közöttük lévő kapcsolatrendszerek is bemutatásra kerülnek. Yin 

(1994) szerint ugyanakkor az esettanulmányok alkalmasak mind elméletépítésre, mind 

pedig az elmélet tesztelésére. Természetesen az elemzés során nem csak egyetlen 

esettanulmányra támaszkodhatunk, szükséges lehet több esettanulmányra építve 

bemutatni egy jelenséget (Mitev, 2015b), ilyenkor természetesen az „eset” inkább 

megfigyelési, mint elemzési egység (Pervez – Kjell, 2011, 79). 

Az esettanulmány módszertan alkalmazása esetében általánosságban következő 

lépésekkel kell számolnunk (Dooley, 2002; Klenke, 2008): 

 kutatási kérdés meghatározás; 

 az esetek kiválasztása: egy vagy több eset; 

 az adatgyűjtési és elemzési technikák kiválasztása; 

 az adatgyűjtés előkészítése és kutatói reflexió; 

 adatgyűjtés; 

 adatok elemzése és interpretálása; 

 kutatási beszámoló készítése. (Mitev, 2015b, 137) 
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Az adatgyűjtési és ehhez kapcsolódóan az elemzési technikák meghatározásakor 

az esettanulmány módszer esetében téves megállapítás az, hogy kizárólag etnográfiai 

módszerek vagy résztvevő megfigyelések alkalmazhatóak. „Ez azonban tévedés, mivel 

kvalitatív és kvantitatív technikák egyaránt felhasználhatóak, számos adatgyűjtési 

módszer ötvözhető, mint például a dokumentumelemzés, a kérdőívek, interjúk, Delphi-

technika és még tovább sorolható a lista.” (Mitev, 2015b, 140) 

Az esettanulmányokhoz kapcsolódó adatgyűjtés ugyanakkor tipikusan egy 

módszerrel kezdődik, ami aztán a későbbiekben további elemekkel egészül ki, a helyzet 

függvényében. (Dooley, 2002; Mitev, 2015b) A dolgozatban bemutatásra kerülő 

esettanulmányok esetében – a feltáró kutatás eredményeinek figyelembe vételével – a 

mélyinterjús (szakértői mélyinterjúk) adatgyűjtési módszertan alkalmazására kerül sor. 

Ennek alapján a mélyinterjúkhoz kapcsolódó az előző fejezetekben alkalmazott szoftveres 

elemzési lehetőség (a MAXQDA™ 12.0 szoftver) alkalmazása történt meg. 

Az adatok elemzése során természetesen az induló adatgyűjtési módszerhez 

igazodó elemzési technika lesz a meghatározó, ugyanakkor Stake (1994; Mitev, 2015b, 

144) az adatelemzés négy típusát támogatja, úgymint: 

 kategorikus összesítés; 

 mintaösszevetés; 

 magyarázatgyártás; 

 analitikus általánosítás. 

A dolgozatban bemutatásra kerülő esettanulmány-elemzési módszertan az utóbbi 

kettő technikába sorolható. Az előző kvalitatív kutatási módszertan bemutatása során is 

nagy hangsúlyt kapott az úgynevezett kódolási paradigma bemutatása, hiszen ez alapján 

történik a mélyinterjú axiális kódolása. Az esettanulmányokhoz kapcsolódó mélyinterjúk 

esetében a kódolási paradigmát a 38. számú ábrán mutatom be. 

  



162 
 

38. SZÁMÚ ÁBRA: KÓDOLÁSI PARADIGMA A SZAKÉRTŐI MÉLYINTERJÚK ESETÉBEN 

Etnocentrikus 
társadalmi 

tendenciák által 
befolyásolt vállalati 
marketingstratégia

Etnocentrikus társadalmi 
tendenciák

Intézményi környezet 
(védjegyszolgáltatók) 

Magyarországon

Vállalati elvárások, tervek, 
elképzelések

Kulturális, 
történelmi, 
társadalmi, 

gazdasági, piaci, 
jogi háttér

Partnerek elvárásai
Védjegyek fogyasztói 

megítélése
A védjegy kommunikációs célja, 

eredményeinek megítélése

Forrás: saját szerkesztés 

12.2.2. A minta 

A dolgozatban a 12. számú táblázatban megadott releváns magyarországi 

védjegyszolgáltatók közül (kutatói megítélésem alapján a két legmeghatározóbbal) kettő 

esetében történt mélyinterjús megkérdezés. A mélyinterjú vezérfonala (ld. 2. számú 

melléklet) a feltáró kutatás eredményeinek, illetve a védjegyszolgáltatók sajátosságainak 

figyelembe vételére épült. Az esettanulmányok elkészítése során nem kellett törekednem 

az anonimizálásra, mivel az interjúalanyok belegyeztek abba, hogy véleményüket ne 

kezeljem anonim módon, az esettanulmányok készítéséhez felhasznált további 

információk pedig nyilvános forrásokból származnak, így a védjegyszolgáltatók 

honlapjáról, illetve a HBI Cégadatbázis™-ból. 

A minta elemeinek legfontosabb paraméterei a 20. számú táblázatban láthatóak. 
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20. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A KVALITATÍV KUTATÁS FONTOSABB PARAMÉTEREI 
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Védjegyszolgáltató vállalatok 

MAGYAR 
TERMÉK 
Nonprofit Kft. 

61 4 2015. 
02.16. 

ügyvezető 
igazgató 

Magyar 
Termék 
(Hazai 
Termék; 
Hazai 
Feldolgozású 
Termék; 
Magyar 
Szolgáltatás) 

2,5 óra 

INDUSTORG - 
VÉDJEGYIRODA 
Kft. 

44 2 2015. 
02.27. 

ügyvezető 
igazgató 

Magyar 
Termék 
Nagydíj 

2,5 óra 

Forrás: saját szerkesztés a HBI Cégadatbázis™  adatainak felhasználásával  

12.3. Esettanulmányok a védjegyszolgáltató szervezetekről 

12.3.1. Magyar Termék Nonprofit Kft. esettanulmány 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. története 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. nem ezen a néven jött létre és megalakulásakor 

nem is azokat a védjegyeket használta, amiket most, mégis minden kutatás alapján a 

legismertebb eredetjelölő, tanúsító védjegyet szolgáltató cég Magyarországon. 

„A védjegy egyszerű jelölésként született 2003-ban, amikor a Forest-Papír Kft. fő 

tulajdonosa, Bodrogai Ferenc úgy ítélte meg, hogy a cég termékein meg kellene jeleníteni, 

hogy azok Magyarországon készülnek. Akkor ő úgy gondolta, előbb-utóbb létjogosultsága 

lesz annak, hogy a fogyasztói döntésekben a termék hazai eredete fontos szempont 

legyen, de ebben az időszakban nem sokan gondolták így. Amikor elkészült a jelölés, akkor 

az ismeretségi körében megkérdezett néhány cégvezetőt, hogy egyetértenek-e ezzel a 

gondolattal, és csatlakoznának-e a kezdeményezéshez. 2006-ig tartott, mire összejött 13 

magyar cég vezetője, hogy önálló szervezetet alakítson a jelölésből levédett, ábrás 
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védjeggyé alakult logó kezelésére; ez lett a Magyar Termék Kht.” (100 000 Munkahely.hu, 

2014) 

Az esettanulmány elkészítését segítő mélyinterjú alapján megállapítható az is, 

hogy a megalakulást követő időszakban komolyabb válsághelyzetek léptek fel a cég 

életében, melyeket belső személyi változásokkal (2011-től Kecskeméti Attilát nevezik ki 

ügyvezető igazgatónak), irányításhoz és döntéshozatalhoz kapcsolódó változtatásokkal 

(túlzott tagokhoz kötődő demokratizmus megszüntetése), valamint működési forma 

váltással (Közhasznú Társaságból lett Nonprofit Kft.) igyekeztek kezelni. 

2011-re a szervezetnek mindösszesen 11 tagja volt. Ezt a helyzetet és változást 

Kecskeméti Attila a Magyar Termék Nonprofit Kft. (korábbi) ügyvezető igazgatója a 

következőképpen értékelte a mélyinterjú során: „2011-re 11 tagja van a szerveződésnek 

(ez technikusan azt jelenti, hogy vannak új tagok is és vannak távozó tagok – akik 

időközben vagy csődbe mentek vagy nem tartották annyira fontosnak a kezdeményezést, 

hogy továbbra is a tagjai maradjanak). Mivel azonban a működés a „túlzott 

demokratizmus” miatt ellehetetlenülni látszott, a Forest-Papír Kft. számára viszont „túl 

fontos” volt a projekt (túl sok pénzt, időt, energiát fektettek már bele és a mögötte húzódó 

misszió is nagyon hangsúlyos), így Bodrogai Ferenc megbízott engem, hogy vigyem sikerre 

a projektet. Ennek indoka az előbb vázolt belső okok mellett az is, hogy a külső 

környezetben is fellelhetők ösztönzők, úgymint a 2010-es kormányváltás ezen a területen 

új prioritásokat jelöl ki, illetve ami ennél fontosabb, hogy a gazdasági válság miatt újra 

előtérbe kerül a magyar/hazai termékek- hazai munkahelyek összefüggése.” 

A Magyar Termék Nonprofit Kft.-hez kötődik a 2010 év végén készült „A jövőnk 

múlhat rajta, válassz magyar terméket!” című kampányfilm, amely a legnépszerűbb 

videómegosztó portálon (YOUTUBE) „Az Európai Unió által betiltott magyar reklám” 

néven is elérhető (https://www.youtube.com/watch?v=ZkBwQI2-YbI) és közel 130.000 

megtekintéssel rendelkezik. 2011-ben publikálták az „Itthon a legjobb, minden élménnyel 

több leszel!” című kampányfilmjüket (https://www.youtube.com/watch?v=4JKntJhNC44), 

illetve a 3. kampányfilmjük, amelynek címe „Helyi Termék, Helyi Siker” 

(https://www.youtube.com/watch?v=_C5Hwdyy_6Q). 
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A Magyar Termék Nonprofit Kft. céljai 

A cég működését, a honlapon is látható Széchenyi Istvántól származó tételmondat 

határozza meg: „Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének – 

nem derék ember.” A Magyar Termék Nonprofit Kft. jelmondatai: „Kezedben a jövő!” – „A 

demokrácia a pénztárnál kezdődik!” (Magyar Termék Nonprofit Kft., 2016, online) 

Ahogy a Heti Válasz (2013, online) oldalán megjelenik a Magyar Termék Nonprofit 

Kft. védjegyével kapcsolatban: „A hazai gazdaság bővülésének egyik legfontosabb 

feltétele a vásárlóerő fejlesztése, ami egyértelműen összefügg a termelés és a 

munkahelyek számának növelésével. A magyar vásárlók leginkább azzal járulhatnak hozzá 

ehhez a célhoz, ha magyar termékeket fogyasztanak”. A cég honlapján és a szakértői 

mélyinterjúban is megjelenő célok, küldetés a következő: 

 fogyasztói tudatosság növelése; 

 hazai termékek könnyű és egyértelmű felismerhetőségének elősegítése; 

 magyar termékek iránti kereslet növelése; 

 minőségi tanúsítványként való megjelenés. (Magyar Termék Nonprofit Kft., 

2016, online) 

A mélyinterjú elemzése 

A mélyinterjú elemzése során a MAXQDA™ 12.0 szoftvert alkalmaztam. Az  

általam elvégzett elemzés során 2 db *.rtf formátumú dokumentumot töltöttem be. A 

dokumentumok (szakértői mélyinterjú szövegkönyvek) szerkesztésére, az adatok 

rendezésére a MAXQDA™ 12.0 szoftverben a „Document Browser” nézetben az „Edit” 

menüpontban van lehetőség, ezt felhasználva a dokumentumok szerkesztését itt 

véglegesítettem. A MAXQDA™ 12.0 szoftver használata során a dokumentumok 

rendezését és többszöri átolvasását követően lehetőség van a kódrendszer (kódlista) 

felépítésére a „Code System” nézetben, ezt az elemzés során klasszikus kódolást 

alkalmazva a „New code” (új kód) funkcióval tettem meg, azaz in-vivo kódokat33 nem 

alkalmaztam – a kódolási paradigmából kiindulva és ahhoz ragaszkodva. A létrehozott 

kódok tekintetében több esetben hierarchikus kódolást alkalmazva úgynevezett „sub-

                                                           
33

 Az elemzett szövegből nyert kódok. 
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code”-okat és „sub-sub-code”-kat is alkalmaztam. A kódok átláthatóbb rendezése és a 

kódolási folyamat megkönnyítése és átláthatósága, illetve az elemzési szempontok miatt 

színekkel történő kódolást is alkalmaztam (Color coding). A kódolási és elemzési folyamat 

meggyorsítása érdekében alkalmaztam továbbá a „Memo” készítés lehetőségét a 

kódokhoz rendelve (29 kód, sub-kód34 és sub-sub-kód35 létrehozása során 13 db „Memo” 

került rögzítésre az elemzési folyamat során). (Sántha, 2013) 

A projekt rögzítése során 2 db dokumentum került betöltésre, ehhez 4 kód, 11 

sub-kód, 7 sub-sub-kód és 7 sub-sub-sub-kód került kialakításra, amivel 156 kód szegmens 

(kódolt szövegrészek száma) került kijelölésre. 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával 2015 februárjában 

készített mélyinterjú elemzésének – az elemzés megbízhatóságára vonatkozó számítások 

és vizuális megjelenítések egyaránt érvényesek a Magyar Termék Nagydíjat működtető 

INDUSTORG Védjegyiroda Kft. ügyvezetőjével készített mélyinterjú elemzésére is – első 

lépéseként a kódolás általános megbízhatósági mutatójának számítását végzem el a 

korábbiakban már bemutatott intrakódolás módszertanának segítségével. A kódolás 

megbízhatósági mutatójának számítása (Sántha, 2013, 130) során (jele km) a következő 

képletet alkalmazzuk: 

(15)  

(16)  

(17)  

(18)  

(19)  

Az elemzés eredménye elfogadható, hiszen a 0 és 1 közötti mutató érték esetében 

a 0,6 feletti érték megfelelő kódstruktúrát jelent, annak ellénére hogy általánosan 

elfogadott érték nincsen. (Sántha, 2013, 131) 

A megfelelő kódstruktúra kialakítását a következő ábrával is szemléltetni kívánom, 

amelyet a MAXQDA™ 12.0 szoftver Visual Tools>Code Relations Browser funkció 

                                                           
34

 Al-kód. 
35

 Al-al-kód. 
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segítségével kaptam meg. A 39. számú ábrán láthatóan a kódok egyezőségének 

vizsgálatát végeztem el, ezek alapján megállapítható, hogy 2 olyan kód van, ahol 

kiemelkedően nagy egyezőséget állapított meg a gyakorisági elemzés, ugyanakkor a 

kódokhoz rendelt „Memok” alapján a két kód között jelentős tartalmi eltérés van. 

39. SZÁMÚ ÁBRA: A KÓDSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA A CODE RELATIONS BROWSER FUNKCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL 

 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével 

Az esettanulmányhoz kapcsolódó dokumentum kódolt szegmensei alapján a 

következő 21. számú táblázatban látható kereszttábla alakítható ki. 
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21. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: KERESZTTÁBLA ELEMZÉS A KÓDOK ÉS A MEGADOTT DOKUMENTUM ALAPJÁN (KÓDSZEGMENSEK MEGOSZLÁSA %) 

Kód Sub-kód Sub-sub-kód Sub-sub-sub-kód Document name = Magyar Termék Nonprofit Kft. 

a védjegy 
kommunikációs 
célja, az 
eredmények 
megítélése 

az eredmények 
megítélése 

kommunikációs 
eredmények 

fogyasztói lojalitás növelése 1,18 

termékeredet kommunikálása 3,53 

minőség kommunikálása 2,35 

a hazai piacon 
inkább negatív 0,00 

inkább pozitív 4,71 

nemzetközi 
környezetben 

inkább negatív 0,00 

inkább pozitív 1,18 

a védjegy 
kommunikációs 
célja 

minőség 
kommunikálása 

  7,06 

a gazdasági iránti 
elköteleződés 
hangsúlyozása 

  8,24 

reagálás az 
etnocentrikus 
tendenciákra 

  2,35 

termékeredet 
kommunikálása 

  4,71 

védjegyek 
fogyasztói 
megítélése 

      12,94 
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partnerek elvárásai 

irreális elvárások     1,18 

önállóan 
szervezhető 
marketingstratégia 

    1,18 

közösen szervezett 
kommunikációs 
tevékenység 

    3,53 

nagyobb piac 
elérése, fogyasztói 
lojalitás növelése 

    3,53 

kulturális, 
történelmi, 
társadalmi, 
gazdasági, jogi 
háttér 

jogszabályi 
környezet 

    4,71 

gazdasági, piaci 
háttér 

    20,00 

társadalmi háttér     8,24 

történelmi háttér     3,53 

kulturális háttér     5,88 

SUM 100,00 

N (Documents) 1 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével 
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A táblázat alapján látható, hogy a szakértői mélyinterjú alanya külön-külön milyen 

mértékben tartotta fontosnak kiemelni az egyes meghatározó szempontokat. 

A továbbiakban a MAXQDA™ 12.0 szoftverben elkészített projektbe betöltött és 

szerkesztett dokumentumok, illetve a kialakított kódok közötti kapcsolatot mutatom be. 

Ehhez segítséget nyújt a program Visual Tools>Code Matrix Browser funkciója, az 

eredmény a 40. számú ábrán látható. 

40. SZÁMÚ ÁBRA: A MÉLYINTERJÚK ELEMZÉSE A CODE MATRIX BROWSER ALAPJÁN 

 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. eredményei 

Az elemzés alapján megállapítható, hogy a kommunikációs célok esetében vannak 

eltérések a két védjegyszolgáltató között, ugyanis a minőség kommunikálása (elsősorban 

a csomagoláson) bár mindkét védjegyszolgáltatónál megjelenik, ugyanakkor a Magyar 

Termék Nagydíj védjegy esetében emellett a hazai termékeredet kommunikációja sokkal 

kevésbé hangsúlyos. Ugyanakkor a Magyar Termék Nonprofit Kft. esetében a 
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kommunikációnak (itt nem csak a csomagoláson megjelenő védjegyet kell érteni, hanem a 

közösen szervezett – közösségi – marketingkommunikációs tevékenységet is) a hangsúlya 

a minőség mellett a termékeredeten van – ezt próbálja meg bemutatni a 

marketingkommunikációs kampányaiban (amelyekben egyaránt vannak ATL és BTL 

elemek), hogy a magyar termékek vásárlása a hazai gazdaságot hogyan és milyen 

formában erősíti. Szervezet B2B (szervezeti piacokon végzett) marketinget is folytat, ma 

már nemcsak termelőknek, hanem kereskedőknek is védjegyeznek termékeket, a 

termelőknek segítenek a kereskedőkkel felvenni a kapcsolatot, egységesen tárgyalni és a 

kommunikációban is figyelmet fordítani az egységes (hatékonyabb) megjelenésre. Ahogy 

az interjú alanya megfogalmazta: „Marketingelni kell a marketinget – a vállalati 

kapcsolatok kiépítésében fontos feladatok vannak a kereskedői oldallal is – az lenne a cél, 

hogy teljes legyen a termékkosara a védjegynek.” 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. reagálva a 2012-es VM rendeletre36, ehhez 

igazította védjegyeinek megjelenési formáját, ezeket a 41. számú ábrán mutatom be. 

41. SZÁMÚ ÁBRA: A MAGYAR TERMÉK NONPROFIT KFT. VÉDJEGYEI 

    

Forrás: Magyar Termék Nonprofit Kft. (2016) *online+ *2016.03.15.+ 

http://amagyartermek.hu/termekek/?name=&ean_code= 

A kommunikációs célok mellett az eredmények megítélésénél azt kell kiemelni, 

hogy főleg a 2012-es VM rendelet óta a védjegyszolgáltatók piacán erősödött a pozíciója a 

Magyar Termék Nonprofit Kft-nek. A 2006-os induláshoz képest, amikor 11 vállalat 

alapította meg a céget, 2016 év elején a szerződött védjegyhasználó vállalatok száma már 

143. A 2010 nyara óta eltelt időszakban a cég által gyűjtött sajtómegjelenések száma (BTL 

kommunikációs elemek, nem pedig ATL újsághirdetések) 45 db. A piaci pozíció erősödését 

támasztja alá a 22. számú táblázat is, amelyben látható, hogy az egyes védjegytípusokba 

hány termék illetve szolgáltatás tartozik.  

                                                           
36 

74/2012. (VII. 25.) VM rendelet „Egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő 
használatáról” 
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22. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A MAGYAR TERMÉK NONPROFIT KFT. ÁLTAL VÉDJEGYEZETT TERMÉKEK 

Védjegy típusa (kereskedői 
– termelői) 

Védjegy típusa (Magyar 
Termék – Hazai Termék – 
Hazai Feldolgozású Termék 
– Magyar Szolgáltatás) 

Védjegyezett termékek/ 
szolgáltatások darabszáma 

Kereskedői 

Magyar Termék 468 db 

Hazai Termék 367 db 

Hazai Feldolgozású Termék 399 db 

Magyar Szolgáltatás 0 db 

Kereskedői védjegyek összesen 1 234 db 

Termelői 

Magyar Termék 890 db 

Hazai Termék 748 db 

Hazai Feldolgozású Termék 527 db 

Magyar Szolgáltatás 22 db 

Termelői védjegyek összesen 2 187 db 

Nem besorolt védjegyezett termékek 4 db 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. által védjegyezett 
termékek és szolgáltatások száma 

3 425 db 

Forrás: saját szerkesztés a Magyar Termék Nonprofit Kft. (2016) *online+ *2016.03.15.+ 
http://amagyartermek.hu/termekek/?name=&ean_code= alapján 

A védjeggyel kapcsolatos kommunikációs eredményeket hivatott igazolni a 23. 

számú táblázat is, amelyben a védjegyet használó vállalatok éves árbevétel adatainak 

átlagos változása, valamint az árbevétel és az egyes vállalatok által védjegyezett termékek 

db számának korrelációja látható. 

23. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A MAGYAR TERMÉK NONPROFIT KFT. VÉDJEGYÉT VISELŐ VÁLLALATOK ÁTLAGOS 

ÁRBEVÉTEL-VÁLTOZÁSA ÉS A VÉDJEGYEZETT TERMÉKEIK SZÁMA KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA 

A Magyar Termék 
Nonprofit Kft. védjegyét 
viselő vállalatok átlagos 
árbevétel változása 
2012/2013-as évre 

A Magyar Termék 
Nonprofit Kft. védjegyét 
viselő vállalatok átlagos 
árbevétel változása 
2013/2014-es évre 

Korrelációs együttható 
értéke az árbevétel-
változás és a vállalatok 
által védjegyezett 
termékek száma között 

110 % 105 % 0,027482 (nincs kapcsolat) 

Forrás: saját szerkesztés a Magyar Termék Nonprofit Kft. (2016) *online+ *2016.03.15.+ 
http://amagyartermek.hu/termekek/?name=&ean_code=, a HBI Cégadatbázis™  adatainak 

felhasználásával és az MS ECXEL™ programcsomag használatával 

Az eredmények alapján látható, hogy a legalább 2012 óta védjegyet használó 

vállalatok árbevétele növekedett, bár csökkenő mértékben, ami természetesen más 

jelentős gazdasági eseményeknek, fogyasztást serkentő gazdaságpolitikai 

intézkedéseknek is köszönhető. Az viszont egyértelműen látható a korrelációs együttható 
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értékéből, hogy az egyes cégek árbevételének alakulása nem függ attól, hogy 

termékportfóliójuk esetében hány terméket látnak el valamilyen Magyar Termék 

védjeggyel. 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyeinek fogyasztói megítélése, az üzenetek 

átadásának sikeressége a mélyinterjú alany megállapítása alapján inkább pozitív irányba 

változott. Amit alátámasztanak tudományos vizsgálatok is: 

 ilyen a Szűcs&Pólya (2014) felmérés, amely arra az eredményre jutott, 

hogy a magyar termékekkel szembeni attitűdök rendkívül kedvezők, a 

fogyasztó azonban mást is gondol a magyar termékekről, mégpedig azt, 

hogy drágák. A védjegyes termékért hajlandó többet fizetni a vásárló, ha az 

jól ismert, megbízható és kellő hozzáadott értéket közvetít. 

 valamint a Szakály et al. (2014) kutatás, amelynek megállapításai a 

következőképpen összegezhetőek: „Mi sem bizonyítja jobban a közösségi 

marketingben rejlő potenciált, mint az, hogy a "MAGYAR TERMÉK" 

Nonprofit Kft. tanúsító védjegyeinek népszerűsége kimagasló, sőt egyre 

szélesebb, míg a többi eredetjelölő védjegy ismertsége lényegesen kisebb, 

és inkább csökkenő tendenciát mutat.” 

Az üzleti partnerek elvárásainak tekintetében a közösen szervezett 

kommunikációs tevékenységeket és a nagyobb piac elérésére, a fogyasztói lojalitás 

növelésére vonatkozó elvárásokat lehet kiemelni a mélyinterjú alapján. 

A kulturális, történelmi, társadalmi, gazdasági, piaci háttér és jogi környezet 

tekintetében a gazdasági, piaci környezet jelentőségét kell kiemelni. A mélyinterjúkra 

épülő feltáró kutatás során is egyértelműen látható volt a gazdasági elköteleződés 

fontossága, az iparági sajátosságok gazdasági jelentősége, amik az esettanulmányokhoz 

készített mélyinterjúk alapján is kiemelhetőek. Ezt alátámasztja a következő, 

mélyinterjúból származó idézet is: „Nem fejlesztenek a magyar vállalatok annyit, mint 

külföldi társaik, de ebből nem következik, hogy a magyar termék rosszabb lenne, mint a 

külföldi. A szabad piac fontos kritérium, az EU csatlakozás a hazai cégek szempontjából 

kevésbé mondható sikeresnek. Ezért is irreális elvárások kapcsolódnak a 

védjegyhasználathoz a cégek részéről.”  
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A Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyében rejlő jövőbeli lehetőségek 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. jövőbeli célját az interjú során az ügyvezető 

igazgató nagyon tömören fogalmazta meg: „Azt szeretnénk elérni, hogy 10 éven belül 

legyen az egységes eredet-megjelölés magyarországi fundamentuma.” Ahhoz, hogy ezt a 

célkitűzést el lehessen érni, sok mindent kell megtenni, amiket a cég a honlapján meg is 

fogalmaz: 

 A célok elérése érdekében a Magyar Termék Nonprofit Kft. közösségi 

marketingtevékenységet, különféle ATL és BTL kampányokat szervez. 2010 

óta rendszeresen, évente megszervezésre kerülnek promóciós 

kampányokkal összefüggő nyereményjátékok. Ezek során a résztvevő felek 

célja saját értékesítési pozícióik javítása mellett ismertté és elismertté 

tenni a Magyar Termék védjegyeket viselő garantáltan megbízható magyar 

termékeket, s velük közvetve támogatásban részesíteni a hazai 

munkaerőpiacot és gazdaságot. A védjegyhasználók 2013-ig 

nagyságrendileg 600 millió forintot fordítottak közösségi kommunikációra. 

 2011 őszétől közös beszerzéseket is koordinál a Magyar Termék Nonprofit 

Kft. tagvállalatai és védjegyhasználói részére a villamos energia, az 

üzemanyag, a gáz és egyéb beszerzések esetén. 

 A magyar termékeket gyártók érdekét képviselve lobbi tevékenységet 

végez a cég, koordinálja a tárgyalásokat a partner üzletláncokkal. 

 A cég Kereskedelmi Bizottsága aktív munkát végez, ennek köszönhető, 

hogy az üzletláncok akcióiban közösen jelenhetnek meg, azonos 

designelemeket használva (pl. wobbler, raklapszoknya, akciós újságban 

logós termékfotók és „magyar termék keret”, termékbemutatókon közös 

molinó stb.) a védjegyhasználó cégek és termékeik. 

 Végül a cég partneri megállapodásokat kötött több érdekelt szereplővel is, 

így a következőkkel: Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI), FBN-H Felelős 

Családi Vállalatokért Egyesület, Földművelésügyi Minisztérium, Magyarok a 

Piacon Klub, Magyar Turizmus Zrt., Nemzeti Agrár Kamara (NAK), Nemzeti 

Élelmiszer Biztonsági Hivatal (NÉBIH), Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
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(NFH), helyi és települési önkormányzatok és üzletláncok. (Magyar Termék 

Nonprofit Kft., 2016, online) 

12.3.2. Magyar Termék Nagydíj esettanulmány 

Az INDUSTORG Védjegyiroda Kft. – a Magyar Termék Nagydíj története 

A Magyar Termék Nagydíjat koordináló Pályázati Iroda az INDUSTORG 

Védjegyiroda Kft-ben működik. A Magyar Termék Nagydíj küldetését a 2015-ös Pályázati 

Rendszeréről szóló Katalógus a következőképpen fogalmazza meg: 

„A Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy olyan áruk, szolgáltatások és 

gazdasági szervezetek kitüntetése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyítottan 

elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az 

egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. 

Az elmúlt esztendők alatt a rendszer évről-évre bővült, korszerűsödött. Napjainkra a 

Magyar Termék Nagydíj pályázat a legrangosabb minősítő rendszerré vált. *…+ 

Megtestesít egy filozófiát, küldetése a minőségtudatos szemlélet, a termékbiztonság 

elterjesztése, a hazai termékek iránti elkötelezettség javítása, mellyel segíti a 

minőségtudatos fogyasztói magatartást. Szerepe van a nemzetközi piaci pozíciók 

megerősítésében is.” (Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer Katalógus, 2015, 6, 

online) Vagy, ahogy rövidebben megfogalmazva is olvashatjuk „A tanúsított minőség 

európai útlevele.” (Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer Katalógus, 2015, 4, online) 

A mélyinterjú és a Magyar Termék Nagydíj honlapja alapján azt mondhatjuk el, 

hogy az INDUSTORG Védjegyiroda Kft. 1992-ben alakult Bt. formában, később váltott 

társasági formát és lett Kft. A cég 1998 óta gondozza a Magyar Termék Nagydíj védjegyet, 

amelyet Dr. Huszay Gábor alapította. 1998-ban 25 pályázóval indult a Magyar Termék 

Nagydíj története, amelyet 2015-ben 18. alkalommal ítéltek oda. Az utóbbi években évről 

évre kb. 100 pályázó nyújtja be pályázatát, annak érdekében, hogy a Magyar Termék 

Nagydíjat elnyerje. 1998-2015 között 544 tanúsító védjegy odaítélése történt meg. 2015-

ben a negyedik zsűri bírálati körbe jutott 72 pályázatból végül 58-at díjaztak 

védjegyhasználattal. 
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Az INDUSTORG Védjegyiroda Kft. – a Magyar Termék Nagydíj céljai 

A Magyar Termék Nagydíjat kiíró pályázati iroda megfogalmazásában: „A Magyar 

Termék Nagydíj Pályázat a gazdaságélénkítés alternatív programjaként jól illeszkedik a 

közvetett gazdasági támogatások rendszerébe, az európai regionális tanúsító védjegyek 

méltó tagja. Magyarországnak új, ambiciózus célkitűzések mentén kell dolgoznia, hogy a 

2025-ig terjedő időszakban a bruttó hazai termék (GDP) 200 milliárd euróra növekedjen. 

*…+ A Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy a találékonyság és szakértelem 

kirakata, azok elismerése, akik ismerik és alkalmazzák a „KIVÁLÓSÁG TÖRVÉNYÉT”, azért 

dolgoznak, fejlesztenek, hogy jóból kiválóvá váljanak. A védjegyhasználatot kiérdemelt 

pályázók nemcsak büszkeségeink, akik bizalmat kaptak, de akiknek egyben kötelességük 

és felelősségük is megnő, hiszen példaként szolgálnak, kisugárzói azoknak az értékeknek, 

amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel, hozzájárulva egy 

erősebb gazdaság megvalósulásához.” (Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 

Katalógus, 2015, 7, online) 

Mindezek mellett a pályázati Rendszert bemutató Katalógusban és a 

mélyinterjúban is előkerült a minőség tanúsítása mellett (ennek támogatásával) a 

nemzetközi piacokon való megjelenés támogatásának célként való megjelölése. 

A mélyinterjú elemzése 

Az előző esettanulmányhoz kapcsolódóan a kódolás megbízhatóságának elemzése 

bemutatásra került, így itt most attól eltekintek, annak eredményei ezen 

esettanulmányhoz kapcsolódó szakértői mélyinterjú esetében is érvényesek. 

Az esettanulmányhoz kapcsolódó dokumentum kódolt szegmensei alapján a 

következő 24. számú táblázatban látható kereszttábla alakítható ki. 
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24. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: KERESZTTÁBLA ELEMZÉS A KÓDOK ÉS A MEGADOTT DOKUMENTUM ALAPJÁN (KÓDSZEGMENSEK MEGOSZLÁSA %) 

Kód Sub-kód Sub-sub-kód Sub-sub-sub-kód Document name = Magyar Termék Nagydíj 

a védjegy 
kommunikációs 
célja, az 
eredmények 
megítélése 

az eredmények 
megítélése 

kommunikációs 
eredmények 

fogyasztói lojalitás növelése 2,82 

termékeredet kommunikálása 1,41 

minőség kommunikálása 5,63 

a hazai piacon 
inkább negatív 0,00 

inkább pozitív 4,23 

nemzetközi 
környezetben 

inkább negatív 0,00 

inkább pozitív 1,41 

a védjegy 
kommunikációs 
célja 

minőség 
kommunikálása 

  23,94 

a gazdasági iránti 
elköteleződés 
hangsúlyozása 

  2,82 

reagálás az 
etnocentrikus 
tendenciákra 

  0,00 

termékeredet 
kommunikálása 

  8,45 

védjegyek 
fogyasztói 
megítélése 

      5,63 
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partnerek elvárásai 

irreális elvárások     0,00 

önállóan 
szervezhető 
marketingstratégia 

    4,23 

közösen szervezett 
kommunikációs 
tevékenység 

    2,82 

nagyobb piac 
elérése, fogyasztói 
lojalitás növelése 

    0,00 

kulturális, 
történelmi, 
társadalmi, 
gazdasági, piaci, 
jogi háttér 

jogszabályi 
környezet 

    5,63 

gazdasági, piaci 
háttér 

    15,49 

társadalmi háttér     8,45 

történelmi háttér     2,82 

kulturális háttér     4,23 

SUM 100,00 

N (Documents) 1 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével 
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A táblázat alapján látható, hogy a szakértői mélyinterjú alanya külön-külön milyen 

mértékben tartotta fontosnak kiemelni az egyes meghatározó szempontokat. 

A továbbiakban a MAXQDA™ 12.0 szoftverben elkészített projektbe betöltött és 

szerkesztett dokumentumok illetve a kialakított kódok közötti kapcsolatot mutatom be. 

Ehhez segítséget nyújt a program Visual Tools>Code Matrix Browser funkciója, az 

eredmény a 42. számú ábrán látható. 

42. SZÁMÚ ÁBRA: A MÉLYINTERJÚK ELEMZÉSE A CODE MATRIX BROWSER ALAPJÁN 

 

Forrás: saját szerkesztés a MAXQDA™ 12.0 szoftver segítségével  

Az INDUSTORG Védjegyiroda Kft. – a Magyar Termék Nagydíj eredményei 

A mélyinterjú elemzése alapján most is megállapítható néhány alapvető 

különbség, így a kommunikációs célok esetében fogalmazhatóak meg a legmarkánsabb 

eltérések a két védjegyszolgáltató között, ugyanis a minőség kommunikálása (elsősorban 

a csomagoláson) bár mindkét védjegyszolgáltatónál megjelenik, ugyanakkor a Magyar 

Termék Nagydíj védjegy esetében emellett a hazai termékeredet kommunikációja sokkal 
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kevésbé hangsúlyos, lényegében semmilyen prioritás formájában nem jelenik meg. Ezt 

támasztja alá a mélyinterjú elemzése mellett a Pályázati Rendszert bemutató Katalógus 

(Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer Katalógus, 2015, online) tartalma is. A 

Katalógus csak mellékes elemként említi meg, hogy a minőség tanúsítása mellett a 

magyar termékeredetet is igazolja a védjegy. Ugyanakkor a termékeredethez 

kapcsolódóan a cég honlapján is megjelenik, hogy a tanúsítási rendszerbe 2001 óta 

bekerülő élelmiszerek esetében a védjegyszolgáltató alkalmazza a 2012-as VM 

rendeletet37. 

A kommunikációban ki kell még emelni a védjegynek a termék csomagolásán való 

megjelenítésének a jelentőségét – amely a minőséget tanúsítja. A 

marketingkommunikációs tevékenység tekintetében a védjegyszolgáltató a pályázaton 

nyertes cégeknek egyéb támogatást nem nyújt, nem szervez közös kommunikációs 

eseményeket. A védjegy díjkiosztó ünnepségének azonban komoly hírértéke van, ami a 

nyertes pályázóknak média-megjelenést generál. A védjegypályázat ünnepélyes 

díjkiosztóját minden évben a Magyar Országgyűlés egyik termében rendezik ünnepélyes 

keretek között, amelyről – mint ahogy minden a Magyar Termék Nagydíjjal kapcsolatos 

hírről – a médiumok az MTI Nonprofit Zrt. hírcsatornáin keresztül értesülhetnek. 

A Magyar Termék Nagydíj védjegyének megjelenési formáját több történelmi 

motívum és komoly ornamentikai kutatások előzték meg, a védjegy 43. számú ábrán 

látható. És bár ennek a védjegy logónak a szerkesztése komoly kutatásokon alapul, a 

mélyinterjú elemzése alapján a védjegyszolgáltatónak nem célja a társadalomban jelen 

lévő etnocentrikus tendenciákra való reagálás. Az identitáshoz kapcsolódó elköteleződés 

inkább gazdasági oldalról jelenik meg. 

  

                                                           
37

 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet „Egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő 
használatáról” 
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43. SZÁMÚ ÁBRA: A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ VÉDJEGYE 

  

Forrás: INDUSTORG Védjegyiroda Kft. (2016) [online] [2016.03.15.] 

http://www.termeknagydij.hu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

A kommunikációs célok mellett az eredmények megítélésénél azt kell kiemelni, 

hogy a termelő, gyártó, szolgáltató vállalatok között egyre népszerűbb a pályázat. Ezt 

hivatottak alátámasztani a 25. számú táblázat adatai. 

25. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ VÉDJEGGYEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB ADATOK AZ 

ELMÚLT 6 ÉVRE VONATKOZÓAN 

Évszám 
Lehetséges pályázati 

kategóriák száma 
Pályázók 

száma 

Kiosztott Magyar 
Termék Nagydíjak 

száma 

2010 17 39 37 

2011 22 n.a. n.a. 

2012 23 53 58 

2013 24 65 78 

2014 31 66 66 

2015 37 54 57 

Forrás: saját szerkesztés az INDUSTORG Védjegyiroda Kft. (2016) [online] [2016.03.15.] 

http://www.termeknagydij.hu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 alapján 

A védjeggyel kapcsolatos kommunikációs eredményeket hivatott igazolni a 26. 

számú táblázat is, amelyben a védjegyet használó vállalatok éves árbevétel adatainak 

átlagos változása valamint az árbevétel és az egyes vállalatok által védjegyezett termékek 

db számának korrelációja látható. 
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26. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ VÉDJEGYET VISELŐ VÁLLALATOK ÁTLAGOS ÁRBEVÉTEL-
VÁLTOZÁSA ÉS A VÉDJEGYEZETT TERMÉKEIK SZÁMA KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA 

A Magyar Termék 
Nagydíj védjegyet 
viselő vállalatok 
átlagos árbevétel 
változása 
2012/2013-as évre 

A Magyar Termék 
Nagydíj védjegyet 
viselő vállalatok 
átlagos árbevétel 
változása 
2013/2014-es évre 

Korrelációs 
együttható értéke 
az árbevétel-
változás és a 
vállalatok által 
védjegyezett 
termékek száma 
között 

Korrelációs együttható 
értéke az árbevétel-
változás és a 
védjegyhasználat 
időtartama között 

113 % 119 % 0,052969 
(nincs kapcsolat) 

0,030293 
(nincs kapcsolat) 

Forrás: saját szerkesztés az INDUSTORG Védjegyiroda Kft. (2016) [online] [2016.03.15.] 

http://www.termeknagydij.hu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, a HBI Cégadatbázis™  

adatainak felhasználásával  és az MS ECXEL™ programcsomag használatával 

Az eredmények alapján látható, hogy a legalább 2012 óta védjegyet használó 

vállalatok árbevétele átlagosan növekedett és a növekedés üteme sem csökkent. Ami 

természetesen más jelentős gazdasági eseményeknek, fogyasztást serkentő 

gazdaságpolitikai intézkedéseknek is köszönhető. És itt az országos exportteljesítmény 

javulását is érdemes kiemelni, ami a nemzetközi piacokra igyekvő minőségi tanúsítvánnyal 

rendelkező termelők árbevételét érinti, még akkor is, ha az Ábel&Czakó (2013) kutatás 

eredményei nem is azt támasztják alá, hogy a hazai tulajdonú vállalatok esetében bővült 

jelentősebb mértékben az export. Az viszont egyértelműen látható a korrelációs 

együttható értékéből, hogy az egyes cégek árbevételének alakulása nem függ attól, hogy 

termékportfóliójuk esetében hány terméket látnak el a Magyar Termék Nagydíj 

védjeggyel. Ugyanezt az eredményt (nincs kapcsolat) állapíthatjuk meg akkor is, ha a 

rendelkezésre álló védjegyhasználati időtartammal és az árbevétel változásával 

kapcsolatban számítjuk ki a korrelációs együtthatót. 

A Magyar Termék Nagydíj védjegy fogyasztói megítélésével kapcsolatban sokkal 

kevesebb tudományosan igazolt megállapítást tehetünk, mint a Magyar Termék Nonprofit 

Kft. védjegyeivel kapcsolatban. Az üzenetek átadásának sikeressége a mélyinterjú alany 

megállapítása alapján inkább pozitív irányba változott. Ahogy a mélyinterjú alanya 

megfogalmazta: „Nem áldozunk plusz összegeket a magyar, hazai termékekre, sokkal 

fontosabb a minőség. A globális termékek esetében az ár közel hasonló, a minőség az, ami 

eltér és a döntésnél befolyásoló tényező.” 
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Az üzleti partnereknek nem elvárása a közösen szervezett kommunikációs 

tevékenység, hiszen nem ezért pályáznak a minőséget tanúsító védjegy elnyerésére. 

Maga a védjegy, a tanúsítási, minősítési rendszer a fontos – igazolja a termék minőségét, 

ennek van jelentősége a vállalati partnerek oldaláról. 

A vállalati partnereknek célja a nagyobb piac elérése, a fogyasztói lojalitás 

növelése, a minőség kommunikálása, megjelenítése a védjegy és az ünnepélyes díjkiosztó 

segítségével. Ehhez viszont elengedhetetlen az átlátható pályázati, tanúsítási rendszer, 

amelyben valóban szakértő bírálók kapnak helyet. Itt fontos kiemelni a pályázati kiírókat 

(állami és piaci szervezetek) és a bírálatban résztvevő, szakmai szervezeteket és 

személyeket (egyetemek, kutatóintézetek, állami szakhivatalok) is. 

A kulturális, történelmi, társadalmi, gazdasági, piaci háttér és jogi környezet 

tekintetében a gazdasági, piaci környezet jelentőségét kell kiemelni az előző 

esettanulmányhoz hasonlóan. A mélyinterjúkra épülő feltáró kutatás során is 

egyértelműen látható volt a gazdasági elköteleződés fontossága, az iparági sajátosságok 

gazdasági jelentősége, amik az esettanulmányokhoz készített mélyinterjúk alapján is 

kiemelhetőek. Ugyanakkor a Magyar Termék Nagydíjhoz készített esettanulmány kapcsán 

az egyéb tényezők, mint kulturális és történelmi környezet jelentősége sokkal 

hangsúlyosabban kiemelésre került az interjúalany részéről. Ezt alátámasztja a 

mélyinterjúból vett hosszabb idézet is: „Magyar traumák vannak, ezekből lehet kiindulni, 

a jelenlegi helyzetet ezek határozzák meg. 1526-ban Magyarország elveszíti önálló 

államiságát 300 évre, ennek következménye, hogy nincs szerves jogfejlődés. Az alapvető 

értékrend, ami a magyar társadalmat meghatározza, hogy a Nyugat mindig jobb, a Kelet 

mindig rosszabb, ez persze Kelet-Közép Európára igaz elsősorban. 1820 körül a magyar 

még nem államnyelv, vagy csak részben az – a német nyelv és kultúra meghatározó. A 

tanúsító-védjegyeket identitásképzőnek gondoljuk, ezt akarják sokan – véleményem 

szerint helytelenül. De a Magyar Termék Nagydíjnak nem ez a célja! A nemzet, a nemzeti 

öntudat újradefiniálásához kellenek, kellettek az identitásképzők. A tanúsító-védjegyek a 

középkorban az udvari szállítókat minősítették. Azt jelezték, hogy a termék, szolgáltatás 

alkalmas arra, hogy kiszolgáljon magasabb szinteket, igényeket. Nyugat-Európában tehát 

ezek elsősorban minőségi attribútumok.” 
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Az INDUSTORG Védjegyiroda Kft. védjegyében rejlő jövőbeli lehetőségek 

A minőség kommunikálásának prioritása segíthet a nemzetközi piacok felé igyekvő 

vállalatoknak kiaknázni a tanúsító-védjegyekben rejlő lehetőséget. Ez pedig nagy 

lehetőség a Magyar Termék Nagydíj védjegy számára, hiszen a nemzetközi piacok 

irányába történő nyitás komoly gazdaságfejlesztési prioritásként jelenik meg a 

gazdaságban, ahogy ez a Pályázati Rendszert bemutató Katalógusban is megjelenik. 

(Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer Katalógus, 2015, online) Természetesen – a 

mélyinterjú megállapításai alapján szükségszerűen – ki kell emelni a megváltozott, egyre 

inkább a minőség irányába elmozduló fogyasztói igényeket, azt az egyre tudatosabb 

fogyasztói magatartást, ami a hazai fogyasztókat jellemzi a korábban a fogyasztói 

magatartás változásait bemutató fejezetben leírtaknak megfelelően. 

12. 4. Sikertelen kvantitatív kutatás tanulságai 

A műhelyvitán megfogalmazott észrevételeknek megfelelően igyekeztem a kevert 

módszertanú megközelítést tovább szélesíteni egy kvantitatív kutatás elvégzésével is. Erre 

a kutatás logikája alapján úgy láttam lehetőséget, hogy az esettanulmányokban 

megfogalmazott (illetve részben kvantitatív módon, meglévő adatbázis alapján vizsgált) 

védjegyhasználat, védjegyezési stratégia és vállalati teljesítmény közötti kapcsolatot 

vizsgálom, elemzem tovább egy online kérdőíves kutatás segítségével. 

Sajnos azonban a lekérdezés során kialakult minta elemszáma minden próbálkozás 

ellenére túl kicsi lett ahhoz (ld. 27. számú táblázat), hogy a lekérdezés eredményei alapján 

komoly következtetéseket tudjak megfogalmazni. Ugyanakkor a kutatás alapvető 

tanulságainak bemutatását fontosnak értékelem – összevetve a korábbi elemzések 

eredményeivel. 

Az online kérdőíves kutatás lebonyolítására a nemzetközi irodalomban és 

kutatásokban is talán a legtöbbször alkalmazott platformot használtam, ami a 

SurveyMonkey™ portál volt. 

A minta alakulását erőteljesen meghatározta tehát a két esettanulmányban 

bemutatott minőségtanúsító- és eredetjelző védjegyeket szolgáltató szervezet által 

kibocsátott védjegyeket használó vállalatok köre.  
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27. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: KVANTITATÍV KUTATÁS – VÁLASZADÁSI HAJLANDÓSÁG 

Védjegyhasználó vállalatok 
száma 

Visszaérkezett kérdőívek 
száma 

Válaszadási arány 

143 (Magyar Termék Nonprofit 
Kft.) + 159 (Magyar Termék 
Nagydíj) = 302 

14 4,63 % 

Forrás: saját szerkesztés 

A kutatás folyamata a következőek szerint alakult: 

1. Kérdőív kialakítása (fókuszában a vállalati teljesítmény alakulása, használt 

védjegy(ek), védjegyhasználat motivációja és megítélése) ld. 3. számú 

melléklet. 

2. Az alapsokaság meghatározása – ezek alapján egy adatbázis összeállítása 

(releváns e-mail címek, teljesítménymutatók, védjegyhasználat kezdete, 

HBI Cégadatbázis™, védjegyszolgáltatók honlapja illetve a vállalati 

honlapok alapján) 

3. Az online kérdőív eljuttatása az alapsokasághoz – Lekérdezés (2016. 

október 11. – 2016. október 31.) – a kérdőív elektronikus kiküldése a 

lekérdezés időtartama alatt 4 naponként ismétlődött. 

4. Az eredmények értékelése - MS ECXEL™ programcsomag használatával. 

A minta és a megfogalmazható eredmények bemutatása 

A mintába kerülő vállalkozások által használt védjegyek megoszlását a 28. számú 

táblázat mutatja. 

28. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A MINTÁBA KERÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL HASZNÁLT VÉDJEGYEK MEGOSZLÁSA 

Alkalmazot

t védjegy 

Magyar Termék Nonprofit Kft. – Magyar Termék védjegy 

(magyar termék, magyar szolgáltatás, hazai termék, 

hazai feldolgozású termék) 

Magyar 

Termék 

Nagydíj 

Magyar 

Brands 

Említések 

száma 
6 7 3 

Arány 43% 57% 21% 

N 14 14 14 

Forrás: saját szerkesztés 

A kérdőívet minden esetben a cég felső vezetésében dolgozó (ügyvezető, 

marketing vezető, kereskedelmi vezető), tulajdonosi köréhez tartozó személy töltötte ki. 
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A felmérésben résztvevő vállalatok tulajdonosi köre tekintetében hazai 

magánbefektetőket, hazai pénzügyi befektetőket és családi tulajdont említhetünk. Az 

átlagos cégméret alkalmazotti létszám alapján 142 fő. A cégek átlagosan 21 éve folytatnak 

nemzetközi (export) tevékenységet – melynek fő relációi EU és nem EU tag európai 

országok – az elmúlt 3 évben dinamikusan 10%-ot meghaladó mértékben növelték 

árbevételüket, valamint javították piaci pozíciójukat piacrészesedésük növelésével a hazai 

piacon. A vállalkozások jelentős része rendelkezik valamilyen írásos stratégiai 

dokumentummal illetve alkalmaz valamilyen módszertant (pénzügyi, számviteli, 

marketing, menedzsment) a stratégia megalapozására. 

Az üzleti célok fontosságának megítélése a vállalkozások által a 29. számú 

táblázatban látható. Itt ki kell emelni azt, hogy a legfontosabb és legkevésbé kérdéses cél 

a jövedelmezőség javítása – ami talán a pénzügyi és gazdasági válság hatásaival 

magyarázható a leginkább. 

29. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A MINTÁBA KERÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT ÜZLETI CÉLOK 

Üzleti célok 
Üzleti célok fontosságának 

megítélése (1-7 skála) 
Szórás 

Árbevétel növelése 6,14 1,17 

Piacrészesedés növelése 5,79 1,37 

Jövedelmezőség javítása 6,50 0,76 

Tőkeakkumuláció (adott évi nyereség visszaforgatása a 

vállalkozásba, azaz a saját tőke növelése) 
5,57 1,55 

Alkalmazotti létszám növekedése 4,71 1,59 

Társadalmi felelősségvállalás 5,57 1,34 

Élőmunka termelékenység növelése 5,86 1,66 

Felelősség megosztása (feladatok delegálása) 5,71 1,44 

Versenyképes üzleti modell továbbfejlesztése 6,21 1,42 

Innováció 6,21 1,25 

Forrás: saját szerkesztés (N=14) 

A kérdőívvel vizsgáltam azt is, hogy néhány megfogalmazott érték mennyire 

jellemző a szervezetre. Ezek közül a relációs értékek (identitás, család, nemzet) 

fontosságának értékelését emelném ki, amely ugyan nem a legmagasabb értékelést kapta 

(például a lokális aktivitásnak nagyobb fontosságot tulajdonítanak a vállalatok), de magas 

5,14-es értéket kapott (1-7 fontossági skála) ugyanakkor a szórás értéke 2,11, ami 

nagyfokú eltéréseket mutat a válaszadók megítélésében. 
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A válaszadó vállalatok proaktivitását mutatja, hogy minden megkérdezett 

elkötelezett az innováció tevékenység iránt – így rendelkeznek a cégek innovációs 

stratégiai dokumentumokkal és az elmúlt 3 évben valósítottak is meg innovációt (termék/ 

szolgáltatás-fejlesztés – 64 illetve 71%-uk, üzleti folyamat fejlesztés, bevontak új 

médiafelületeket a termékek/szolgáltatások értékesítésének támogatására – 50%-uk, új 

értékesítési csatornákat kerestek – 50%-uk). 

A védjegyhasználat motivációja tekintetében (ld. 30. számú táblázat) nem 

rajzolódik ki az eredmények tekintetében markáns különbség a mélyinterjúkhoz képest. 

Látható, hogy a termék/szolgáltatás tekintetében a minőség és az eredet hangsúlyozása a 

legfontosabb motivációs tényező, ugyanakkor a piaci stabilitás megőrzése és a kereslet 

növelése is fontos motivációs elem. A történelmi kontextus és a társadalomban jelen lévő 

etnocentrikus tendenciák közepesen fontos tényezők. A legkevésbé fontos motivációs 

tényező a vállalat árbevételének növelése illetve az exportpiacokon való nagyobb siker 

elérése – ami különösen érdekes, hogy bár fontos a cégek életében a nemzetközi 

tevékenység (export) mégis úgy gondolják, hogy a magyar termék imázzsal csak a hazai 

piacot lehet elérni hatékonyan. 

30. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: A MINTÁBA KERÜLŐ VÁLLALATOK VÉDJEGYHASZNÁLATI MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐI 

Védjegyhasználat motivációs tényezői 

Védjegy-használat motivációs 

tényezői tekintetében a 

fontosság megítélése (1-7 skála) 

Szórás 

A védjegyhasználat oka a társadalomban jelen lévő, 

érzékelhető etnocentrikus tendenciák (patriotizmus, 

nacionalizmus, kozmopolita gondolkodás) 

4,64 1,28 

A védjegyhasználat oka a magyar történelmi, 

társadalmi átalakulás kontextusa. 
4,57 0,85 

A védjegyhasználat célja a termék/szolgáltatás 

minőségének hangsúlyozása a fogyasztók felé. 
6,07 1,21 

A védjegyhasználat célja a termék/szolgáltatás 

eredetének hangsúlyozása a fogyasztók felé. 
6,00 1,41 

A védjegyhasználat célja a piaci stabilitás megőrzése, 

illetve kereslet bővülés elérése. 
5,43 1,28 

A vállalat árbevétele növekedett a védjegyhasználat 

következtében. 
3,71 1,59 

Az exportpiacokon való eredményes és sikeres 

megjelenést elősegíti a védjegyhasználat. 
3,79 1,63 

Forrás: saját szerkesztés (N=14)  
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13. TÉZISEK KIDOLGOZÁSA 

A dolgozat megírása során kialakított kutatási keretrendszer sajátosságainak 

figyelembe vételével a dolgozat záró fejezetében a megfogalmazott kutatási kérdések 

megválaszolására teszek kísérletet a dolgozatban megfogalmazott kutatási eredmények 

alapján. A kutatási kérdésekhez kapcsolódóan megfogalmazott elméleti és kutatási 

előfeltevések értékelését adom meg, amire építve megfogalmazásra kerülnek a dolgozat 

tézisei. Ezek alapján pedig a kutatási modellre és a primer vizsgálatokhoz kapcsolódó 

kódolási paradigmákra alapozva megadom azt az elméleti modellt, ami vizuálisan 

bemutatja és összefoglalja a dolgozat eredményeit. 

13.1. Milyen etnocentrikus tendenciák figyelhetők meg a magyar 

társadalomban? (K1) 

EFTe1 A magyar társadalomban vannak olyan etnocentrikus tendenciák, amelyek 

képesek befolyásolni a fogyasztói szokásokat. 

A dolgozatban bemutatott korábbi és az ISSP National Identity kutatásokra (ISSP, 

1995, 2003, 2013) épülő szociológiai témájú, tartalmú tanulmányok, elemzések (Csepeli 

et al., 1992, 2000, 2004, 2005; Örkény, 2004) alapján, valamint a fogyasztói 

etnocentrizmust és országeredet-hatást vizsgáló kutatások és tanulmányok eredményei 

alapján (Berács&Malota, 2000; Malota, 2003a, 2003b, 2004, 2005, 2009; Papp-Váry, 

2004; Malota&Berács, 2007; Nótári, 2008; Szente, 2008; Popovics, 2009; Jenes&Simon, 

2009; Szakály et al., 2010; Totth&Fodor, 2011; Jenes, 2012; Józsa, Makkos-Káldi & 

Németh 2012; Hámori, 2013; Malota&Mitev, 2013, Szakály et al., 2014; Szűcs&Pólya, 

2014; Földi, 2014; Rekettye et al., 2015; Csatáriné, 2015), továbbá a témakörben 

Piackutató Intézetek (GfK, Gallup, Szonda Ipsos, Medián, Nielsen) által végzett felmérések 

alapján a EFTe1 előfeltevést elfogadom. Ezek alapján a dolgozatban megfogalmazott Te1 

tézis a következő: 

Te1 A magyar társadalomban vannak olyan etnocentrikus tendenciák, amelyek képesek 

befolyásolni a fogyasztói szokásokat. 
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EFTe2 A magyar társadalomban meglévő etnocentrikus tendenciák, fogyasztói 

etnocentrizmus hatással van  a hazai vállalatok marketingstratégiájára, különös tekintettel 

a termékpolitikai és marketingkommunikációs politikai részstratégiára. 

A dolgozat marketingstratégia és országeredet-hatás témakörével foglalkozó 

fejezeteiben megjelenített szakirodalmi feldolgozás Józsa (2014) és más szerzők művei 

alapján, illetve a Te1 tézisben megfogalmazottaknak megfelelően, figyelembe véve 

Aichner (2014) megállapításait a EFTe2 előfeltevést elfogadom. Ezek alapján a 

dolgozatban megfogalmazott Te2 tézis a következő: 

Te2 A magyar társadalomban meglévő etnocentrikus tendenciák, fogyasztói 

etnocentrizmus hatással van a hazai vállalatok marketingstratégiájára, különös tekintettel 

a termékpolitikai és marketingkommunikációs politikai részstratégiára. 

13.2. A vállalatok figyelnek-e az etnocentrikus tendenciákra és 

milyen marketing (rész)stratégiákat követnek ezek alapján? (K2) – 

Valós megoldás/lehetőség-e a tanúsító védjegyhasználat a 

termékpolitikai és kommunikációs-politikai marketing 

(rész)stratégiák kidolgozásában? (K3) 

EFTk1 A hazai (elsősorban MKKV) vállalatok a magyar termékek védelme 

érdekében igénylik és elvárják az állami segítséget. 

A hazai vállalatok – a kutatás során tanúsító (részben eredetjelölő) 

védjegyhasználó vállalatok vizsgálata történt meg – akik magyar, hazai, hazai feldolgozású 

termékkategóriába tartozó termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítenek (termelők, 

gyártók, kereskedők) elsősorban kis- és középvállalati kategóriába tartoznak (alkalmazotti 

létszám és árbevétel adatok alapján). Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy bizonyos tanúsító védjegyeket, mint például a Magyar Termék Nagydíjat, 

alkotóközösségek módszertani jelentőségű munkásságai is elnyerhetik, bizonyos 

kategóriákban, de ezekre a kutatás és az elemzés során nem fókuszáltam. 

A feltáró, védjegyhasználókkal készített mélyinterjúkra épülő kutatás során az 

elemzés egyértelműen azt mutatatta, hogy a védjegyszolgáltató esetében az állami 



190 
 

részvétel, kontroll mértéke, nagysága meghatározza azt, hogy a vállalatok az államtól mit 

várnak el. Az esettanulmányokra épülő elemzés során ugyanakkor az is egyértelművé vált, 

hogy a védjegyszolgáltatók is sokkal tisztább helyzetet remélnek akkor, ha az államtól 

(állami intézményrendszertől) egyértelműbb jogszabályi környezetet kapnak és 

mindemellett elvi, szakmai támogatást is. A védjegyszolgáltatók több állami intézménnyel 

is szakmai támogatói kapcsolat kialakítására törekednek, bizonyos tekintetben a 

minősítési, tanúsítási folyamatba is bevonják ezeket az állami intézményeket. Az 

elsősorban piaci alapon működő védjegyszolgáltatók esetében az állam szerepe kevésbé 

fogalmazódik meg erős elvárásként (inkább a tiszta és egyértelmű jogszabályi környezet 

fontossága jelenik meg hangsúlyként), míg az erős állami befolyás mellett működő 

védjegyek, programok esetében az állam felé egyértelmű elvárásként jelenik meg a 

marketingkommunikáció teljes megszervezése, működtetése és finanszírozása. Ezek 

alapján az EFTk1 előfeltevést csak részben tudom elfogadni. Az eredmények alapján 

megfogalmazott tézis a következő: 

Tk1 A hazai (elsősorban MKKV) vállalatok a magyar/ hazai/ hazai feldolgozású termékek és 

a magyar/hazai szolgáltatások védelme érdekében igénylik és elvárják az állami 

segítséget, de az elvárt segítség mértéke eltérő a különböző hátterű védjegyszolgáltatók 

és a különböző védjegyeket használó vállalatok esetében, a különbség pedig az elvárt 

kommunikációs segítség mértékében és típusában is megjelenik. 

EFTk2 A nagyobb vállalatok és a közösen szervezett, üzleti alapon működő 

marketingstratégiára építő védjegyszolgáltató vállalatok is inkább a vállalati oldalról 

jelentkező, magyar termékeket felkaroló kezdeményezéseket ítélik jónak. 

A védjegyhasználók között találunk néhány nagy (nagyobb) vállalatot is (az 

árbevétel nagysága és a foglalkoztatotti létszám alapján kevés a nagyvállalati kategóriába 

eső vállalkozás, így nagyobb vállalatnak tekintem azokat a vállalatokat is, amelyek a 

középvállalati kategória felső 1/3-ába esnek). Ezek a vállalatok a hazai piac, gazdaság 

védelme érdekében és a külföldi piacokon történő sikeres megkülönböztetés, minőségi 

tanúsítás miatt (élelmiszeripari termékek esetén hangsúlyos elsősorban, mivel a magyar 

élelmiszerekről az a sztereotípia él, hogy minőségi élelmiszerek) proaktívan önálló 

kezdeményezés(eke)t indítottak a magyar/ hazai/ hazai feldolgozású termékek védelme 

érdekében. Ezekben az államnak kezdetben nagyon csekély szerepe volt, mivel ezek 
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részben vagy egészben piaci alapon szerveződő cégek vagy olyan nonprofit szervezetek, 

amelyek vállalati célokat szolgálnak. Később (2012-es Magyar Termék VM rendeletet 

követően) azonban ezen védjegyszolgáltatók esetében is partneri, kiíró megállapodások 

jöttek létre állami intézményekkel. Az állami intézményeknek tehát a védjegyek értékének 

megteremtésében fontos szerepe van – hiszen szakmai segítséget tudnak nyújtani a 

védjegyszolgáltató szervezeteknek, ezáltal a védjegy értéke is növekszik. Természetesen 

nem csak a fogyasztók szemében, hanem akár a (sikeres külpiacra lépéshez szükséges) 

források bevonása esetében is. Ezek alapján az EFTk2 előfeltevést részben tudom 

elfogadni. Az eredmények alapján megfogalmazott tézis a következő: 

Tk2 A nagyobb vállalatok és a közösen szervezett, üzleti alapon működő 

marketingstratégiára építő védjegyszolgáltató vállalatok is inkább a vállalati oldalról 

jelentkező, magyar termékeket felkaroló kezdeményezéseket ítélik jónak, ugyanakkor a 

2012-es Magyar Termék Rendelet hatályba lépését követően az állami intézmények 

szerepe a védjegyérték növelésében láthatóan megjelenik. 

EFTk3 Míg az állami, államhoz kötődő kezdeményezés(ek)nek a minőség üzenete – 

termékpolitikai marketing részstratégiára gyakorolt hatása – a hangsúlyos, addig a 

vállalati kezdeményezéseknek az etnocentrikus tendenciákhoz illeszkedő 

marketingkommunikációs (részstratégiához kapcsolódó) üzenete. 

Az EFTk3 előfeltevést nem fogadom el, mivel a piaci alapon működő 

védjegyszolgáltatók esetében (Magyar Termék Nagydíj védjegy) is láthatóan a minőségi 

tanúsítás a hangsúlyos (a minőség a termékhagyma modellben a tárgyiasult/elvárt 

termékszinten megjelenő terméktulajdonság – Rekettye, Törőcsik & Hetesi, 2015, 174). 

Valamint az is cáfolja a hipotézisben megfogalmazott állítást, hogy a vállalati 

kezdeményezések esetében sem sikerült a primer vizsgálat alapján feltárni egyértelmű 

(identitáshoz) etnocentrikus tendenciákhoz való illeszkedést a 

marketingkommunikációban, mert bár a termékeredet megjelenítése és kommunikálása a 

fogyasztó irányába fontos eleme a védjegyszolgáltatók tevékenységének, a 

védjegyhasználó vállalatok és a védjegyszolgáltató által megfogalmazott üzenet is inkább, 

a hazai gazdaság működése iránti elkötelezettséget emeli ki. Ezek alapján a 

megfogalmazott tézis a következő: 
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Tk3 A védjegyszolgáltatók és a védjegyhasználók esetében is termékpolitikai részstratégia 

a hangsúlyosabb, a védjegyeket minőségi tanúsítóként értelmezik elsősorban, az 

eredetmegjelölő marketingkommunikációs szerepe másodlagos üzenet/ elvárás. 

EFTk4a Vannak olyan hazai/magyar termékekre fókuszáló védjegyszolgáltatók, 

amelyek esetében különösen hangsúlyos a minőségfókusz is a kommunikációs üzenet 

tartalma mellett, és itt a védjegyhez kapcsolódó marketingkommunikációs részstratégia 

részletes kidolgozása és megvalósítása vállalati szinten jelenik meg – így a 

marketingkommunikációs részstratégia sikere a vállalattól függ. 

A Magyar Termék Nagydíjhoz kapcsolódó esettanulmány alapján az EFTk4a 

előfeltevést elfogadom. Ezek alapján a megfogalmazott tézis a következő: 

Tk4a Vannak olyan hazai/magyar termékekre fókuszáló védjegyszolgáltatók, amelyek 

esetében különösen hangsúlyos a minőség fókusz is a kommunikációs üzenet tartalma 

mellett, és itt a védjegyhez kapcsolódó marketingkommunikációs részstratégia részletes 

kidolgozása és megvalósítása vállalati szinten jelenik meg – így a 

marketingkommunikációs részstratégia sikere a vállalattól függ. 

EFTk4b Vannak ugyanakkor olyan hazai/magyar termékekre fókuszáló 

védjegyszolgáltatók, ahol a kommunikációs üzeneten nagyobb a hangsúly – ezeknél a 

védjegyszolgáltatóknál a marketingkommunikációs részstratégia összehangolása jellemző. 

A Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyeit bemutató esettanulmány alapján az 

EFTk4b előfeltevést elfogadom. Ezek alapján a megfogalmazott tézis a következő: 

Tk4b Vannak ugyanakkor olyan hazai/ magyar termékekre fókuszáló védjegyszolgáltatók, 

ahol a kommunikációs üzeneten nagyobb a hangsúly – ezeknél a védjegyszolgáltatóknál a 

marketingkommunikációs részstratégia összehangolása jellemző. 

EFTk5 Egy kialakult etnocentrikus imázs (védjegyszolgáltató által sikeresen 

menedzselt) proaktív marketingkommunikációs alkalmazása segíthet a pénzügyi 

sikeresség (árbevétel változás) javításában. 

Az előfeltevés vizsgálata nehéz feladat. Itt első feladatomként egy kutatói 

önreflexiót kell tennem: Az első kérdés, amit megfogalmazhatunk, mit jelent a 

proaktivitás válság közben, fellendülés előtt és növekvő gazdaság esetében? A rossz 
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helyzetben lévő vállalat, miért van rossz helyzetben? Saját belső gyengeségei miatt vagy a 

romló piaci körülmények miatt? Valójában csak akkor lehet proaktív egy vállalat, ha 

rosszak a kilátások, piaci körülmények? 

Az előfeltevés vizsgálatához mindkét, a dolgozatban bemutatásra kerülő 

esettanulmányban elemzéseket végeztem a védjegyhasználók esetében az árbevétel 

alakulásra vonatkozóan. Az eredmények alá is támaszthatnák a hipotézist, hiszen mindkét 

esetben átlagosan növekvő árbevétel látható a védjegyhasználók esetében 2012 óta 

(ugyanakkor ennek a növekedésnek, ez is artikulálásra került az esettanulmányokban, 

makrogazdasági okai is vannak/lehetnek). Ugyanakkor az biztos, hogy a vizsgált 

(Magyarországon a két legsikeresebbnek tekinthető) védjegyszolgáltatók nem akarnak 

etnocentrikus imázst kialakítani magukról. Tanúsító védjegyet adnak a 

védjegyhasználóknak különböző tartalommal és szolgáltatáscsomaggal és ennek csak 

másodlagos üzenete a termékeredet. Így az EFTk5 előfeltevést nem tudom elfogadni. 

Ezek alapján a megfogalmazott tézis a következő: 

Tk5 Egy kialakult imázzsal rendelkező tanúsító védjegy (védjegyszolgáltató által sikeresen 

menedzselt) marketingkommunikációs alkalmazása segíthet a piaci stabilitás elérésében a 

védjegyszolgáltatók megítélése alapján. 

13.3. A dolgozat elméleti modellje 

Az elvégzett kutatás és a megfogalmazott tézisek alapján a következő, 44. számú 

ábrán látható elméleti modellt tudom megfogalmazni. 
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44. SZÁMÚ ÁBRA: A DOLGOZAT EREDMÉNYEI ALAPJÁN KIALAKÍTOTT ELMÉLETI MODELL 

Etnocentrikus 
társadalmi 

tendenciák által 
befolyásolt vállalati 
marketingstratégia

Etnocentrikus társadalmi 
tendenciák

Intézményi környezet 
(védjegyszolgáltatók) 

Magyarországon

Vállalati elvárások, tervek, 
elképzelések

Iparági 
sajátosságok

A magyar helyzet 
megítélése 
(társadalmi, 
gazdasági, 
politikai)

Védjegyhasz-
nálat megítélése

Az etnocentrikus 
imázs (védjegy, 
vállalati arculati 

elemek) 
használatának 

oka, célja Kulturális, 
történelmi, 
társadalmi, 
gazdasági, 
piaci, jogi 

háttér

Partnerek 
elvárásai

Védjegyek 
fogyasztói 
megítélése

A védjegy 
kommunikációs 

célja, 
eredményeinek 

megítélése

 

Forrás: saját szerkesztés 
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14. JÖVŐBELI LEHETŐSÉGEK, A KUTATÁS KORLÁTAI 

A dolgozat megírása során törekedtem a minél részletesebb szakirodalmi feltáró 

munka elvégzésére, amely az identitás, nemzettudat szociológiai témakörének, a CE, a 

COO és a marketingstratégia marketing tudományához kapcsolódó témakörének 

szerteágazó irodalmi bázisa miatt minden bizonnyal nem lehet teljes. Igyekeztem 

megjelölni az egyes vizsgált témakörök esetében a legfontosabb szerzőket és 

eredményeket, mégis az irodalom-feldolgozás általam kialakított modellje kutatói 

szubjektivitásomat integrálta az elvégzett munkába. Ez a korlát a későbbiekben feloldható 

a még részletesebb irodalmi kutatómunkával, de a több mint 300 összegyűjtött 

szakirodalom, melynek kb. 80%-a a szűken értelmezett etnocentrizmus, fogyasztói 

etnocentrizmus, országeredet-hatás, marketingstratégia témakörével foglalkozik, 

megítélésem szerint nem jelent feloldhatatlan korlátot a kutatás eredményeinek 

értelmezése során. 

A dolgozat empirikus kutatását értékelve, arra kell felhívni a figyelmet, amit a 

kutatásmódszertant bemutató fejezetnél is hangsúlyoztam, azaz hogy a primer kutatások 

lefolytatása akkor célszerű és releváns, ha megfelelő megbízhatóságú, érvényességű és 

tartalmú szekunder adatok, információk nem állnak rendelkezésünkre. A dolgozat 

választott témaköréhez kapcsolódó korábbi szociológiai tematikájú felmérések, 

kutatások, elemzések és a fogyasztói etnocentrizmus, országeredet-hatás témaköréhez 

kapcsolódó hazai kutatások megfelelő kiinduló alapot jelentettek a dolgozat értelmezési 

keretének kialakításához. Komoly terjedelmű dokumentum és online tartalom elemzés 

alapján sikerült a dolgozatban feltárni azokat a jogszabályi tartalmakat, történelmi, 

intézményi meghatározottságokat, amelyek a primer vizsgálat előfeltételei voltak. 

A kvalitatív kutatási paradigma alapján a kvalitatív kutatásoknak eltérő a 

filozófiája, mintavételezési szempontrendszere és kutatási folyamata a kvantitatív 

kutatásokhoz képest (Mitev, 2015c, 35). Ugyanakkor a kevert módszertan alkalmazások 

mellett is szólnak érvek, ami természetesen két dolgot is jelenthet. Egyfelől a kvalitatív 

vizsgálatok, kvantitatív vizsgálatokkal történő kiegészítését, tesztelését vagy értelmezését, 

másfelől ugyanakkor a kvalitatív adatokban elemzésében a kvantitatív elemzési 

módszertanok alkalmazását is. A dolgozatban korlátként jelenik meg, hogy egy feltáró, 

értelmező kutatásra épít, amelynek elemzési módszertana kvantitatív elemeket is 
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tartalmaz ugyan, de az adatok értelmezését, kiegészítését nem végeztem el egy 

kvantitatív módszertant alkalmazó kutatással. Ehelyett egy olyan módszer alkalmazására 

teszek kísérletet, ami a kvalitatív adatgyűjtési és elemzési módszertanhoz közelebb áll, 

részben használja is azt, ez pedig az esettanulmány módszertan alkalmazása. Az 

esettanulmány módszer alkalmazása azért nehéz feladat a kutatónak, mert „*…+ úgy kell 

működnie, mint egy jó nyomozónak, aki képes a szétszórt információk kreatív gyűjtésére 

és generálására.” (Mitev, 2015b, 129) 

Az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága tekintetében fontos kiemelni, hogy 

egyaránt levonhatóak belőlük következetések, javaslatok a (állami intézményrendszer 

felelős) döntéshozók számára valamint a hazai vállalati kör számára is. 

A döntéshozók számára megfogalmazható az a javaslat, hogy a vállalati oldalról 

jelentkező védjegyezési kezdeményezések támogatása célravezetőbb lehet, mint az állami 

kezdeményezések preferálása, ugyanakkor itt a vállalati méret tekintetében a vállalati 

elvárások eltérőek lehetnek – azaz érdemes lehet a kisebb méretű vállalkozásokhoz 

igazodó állami szerepvállalással megvalósuló program kidolgozása. 

A vállalatok számára kiemelhető legfontosabb javaslatot az 5. kutatási tézis alapján 

fogalmaznám meg, azaz egy kialakult imázzsal rendelkező tanúsító-, eredetjelölő védjegy 

(védjegyszolgáltató által sikeresen menedzselt) marketingkommunikációs alkalmazása 

segíthet a piaci stabilitás elérésében a védjegyszolgáltatók megítélése alapján. 

A kutatás korlátainak megfogalmazása alapján, a vizsgálat jövőbeli folytatásának 

lehetősége nyitott több irányban is. Ezek az irányok megítélésem szerint a következők: 

 a dolgozatban érintett társadalomtudományi tématerületek elméleti, 

szakirodalmi bázisának szélesítése; 

 a kvalitatív módszertani elemzések folytatása, akár újabb nem tipikus, 

hanem szélsőséges eseteket feltáró esettanulmányok megírásával; 

 a kvalitatív kutatási paradigma feloldása, kvantitatív értelmező, kiegészítő, 

tesztelő kutatásokkal – bevonva a vizsgálatba olyan hazai vállalatokat, 

amelyek még nem építenek tudatosan marketingstratégiájukban az 

etnocentrikus tendenciákra.  
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Feltáró kutatás - Mélyinterjú guideline 

1. BEVEZETÉS (kb. 10 perc) – Témaaktualitás/ ráhangolódás 

 Cég neve 
 Mit gondol Magyarországról? (esetleg a jelen hazai helyzetről) 

 Aktuálisnak gondolja a hazai termékek kérdésének vizsgálatát? (Miért? – Miért nem?) 

 Mi a véleménye a hazai/magyar termékekről? 

 Van-e megítélése szerint különbség hazai és magyar termék között? Ha van mi ez a 

különbség, miben nyilvánul meg? 

2. ETNOCENTRIZMUS (kb. 10 perc) 

 Milyen magyarnak lenni? Büszke rá, hogy magyar? 

 Elköltözne-e az országból külföldre? 

 Mit vesz figyelembe vásárláskor? Mennyire fontos az Ön számára, hogy magyar/hazai 

termékeket vásároljon? 

 Miért fontosak a magyar/hazai termékek? Kinek fontosak? 

3. KEZDEMÉNYEZÉSEK (kb. 40 perc) 

 Mit gondol a magyar termékek ügyét felkaroló kezdeményezésekről? (Pl. Hungarikum 

Klub, A Magyar Termék Nonprofit Kft., Agrármarketing Centrum, Magyar Brands, 

Hagyományok-Ízek-Régiók) Fontosnak tartja az ilyen csoportosulások létrejöttét? 

 Az Ön cége tagja a MT/ KMÉ/ MB/ HÍR csoportnak, s termékein használja a „[…]” 

védjegyet. Mióta használják a védjegyet? 

 Miért döntöttek a védjegy használata mellett? 

 Miért éppen ezt a védjegyet használják (nem pedig a „[…]” védjegyet)? 

 Miben mutatkozik meg, a tagság előnye/ hátránya? Védjegyhasználat, közös marketing 

stratégia stb.? 

 Mi változott az Önök vállalkozásánál az óta, hogy tagjai lettek a kezdeményezésnek? 

(Gazdasági fellendülés, növekedés, vásárlások száma nőtt? Esetleg nem változott semmi?) 

 Mit vár még el a védjegyhasználattól a jövőre nézve? 

 Ön szerint mire jó a védjegy használata a termékeik csomagolásán? (vevők tájékoztatása, 

megkülönböztetés, minőségi garancia, marketingfogás stb.) 

 Mennyire fontos a védjegy feltüntetése a csomagoláson? 

4. KÜLFÖLD (10 perc) 

 Az Önök cége külföldön is forgalmaz hazai termékeket? 

 Mely országokban? Miért pont azokban az országokban? 

 Ott is feltüntetik rajta a magyar termék védjegyet? 

 Miért lehet fontos a nemzetközi jelenlétben a védjegyek használata? 

5. LEZÁRÁS (kb. 5 perc) 

 Mi a véleménye a magyar fogyasztók tudatosságáról? Tudatos fogyasztók vagyunk? Jó 

lenne a hazai/ magyar vállalatoknak, ha tudatos fogyasztók lennénk? 
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2. számú melléklet: Szakértői méyinterjúk az esettanulmányok 

elkészítésének támogatására - Mélyinterjú guideline 

1. BEVEZETÉS (kb. 20 perc) – Témaaktualitás/ ráhangolódás 

 Cég neve 
 Pozíció – mióta tölti be? 
 Mióta foglalkozik a hazai termékek kérdésével? 

 Aktuálisnak gondolja a hazai termékek kérdésének vizsgálatát? (Miért? – Miért nem?) 

 Mi a véleménye a hazai/magyar termékekről? 

 Van-e megítélése szerint különbség hazai és magyar termék között? Ha van mi ez a 

különbség, miben nyilvánul meg? 

2. ETNOCENTRIZMUS (kb. 20 perc) 

 Mit gondol Magyarországról? (esetleg a jelen hazai helyzetről) 

 Milyen magyarnak lenni? Büszke rá, hogy magyar? 

 Elköltözne-e az országból külföldre? 

 Mit vesz figyelembe vásárláskor? Mennyire fontos az Ön számára, hogy magyar/hazai 

termékeket vásároljon? 

 Miért fontosak a magyar/hazai termékek? Kinek fontosak? 

3. KEZDEMÉNYEZÉSEK (kb. 50 perc) 

 Mit gondol a magyar termékek ügyét felkaroló kezdeményezésekről? (Pl. Hungarikum 

Klub, A Magyar Termék Nonprofit Kft., Agrármarketing Centrum, Magyar Brands, 

Hagyományok-Ízek-Régiók) Fontosnak tartja az ilyen csoportosulások létrejöttét? Mi az 

önök kezdeményezésének a célja? Miben tér el a többi kezdeményezéstől? 

 Miben mutatkozik meg, a tagság előnye/ hátránya? Védjegyhasználat, közös marketing 

stratégia stb.? 

 Mit gondol, sikeres a „magyar termék imázs” a fogyasztók körében? (Miért? – Miért nem?) 

 Mik a védjeggyel kapcsolatos jövőbeli lehetőségek? 

 Ön szerint mire jó a védjegy használata a termékek csomagolásán? (vevők tájékoztatása, 

megkülönböztetés, minőségi garancia, marketingfogás stb.) 

 Mennyire fontos a védjegy feltüntetése a csomagoláson? 

4. KÜLFÖLD (10 perc) 

 Az Önök partnerei külföldön is forgalmaznak hazai termékeket? 

 Mely országokban? Miért pont azokban az országokban? 

 Ott is feltüntetik rajta a magyar termék védjegyet? 

 Miért lehet fontos a nemzetközi jelenlétben a védjegyek használata? 

5. LEZÁRÁS (kb. 10 perc) 

 Mi a véleménye a magyar fogyasztók tudatosságáról? Tudatos fogyasztók vagyunk? Jó 

lenne a hazai/ magyar vállalatoknak, ha tudatos fogyasztók lennénk? 

 Milyen egyéb tendenciákat emelne ki, amik meghatározzák a hazai/ magyar vállalatok 

helyzetét/ jövőképét/ jövőbeli lehetőségeit – elsősorban a fogyasztói gondolkodásban/ 

magatartásban megjelenő sajátosságokra gondolok? 
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3. számú melléklet: A kvantitatív kutatáshoz alkalmazott kérdőív 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

PhD tanulmányaim részeként a hazai vállalkozások esetében vizsgálom a menedzsment, 

marketingstratégiai és teljesítménydifferenciákat! Ehhez kérem szépen az Ön segítségét és 

együttműködését az alábbi kérdőív kitöltésével. Természetesen bizonyos lehet abban, hogy 

minden információt rendkívül bizalmasan kezelek. Amennyiben bármilyen kérdése van a 

kutatásommal kapcsolatban, örömmel veszem érdeklődését ezen az email-címen: 

nemeth.szilard@uni-bge.hu (Németh Szilárd, adjunktus, doktorjelölt, BGE-PSZK, Vállalkozás és 

Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék) 

 

 

Cégdemográfiai adatok (statisztikai célokra) 

 

1. Kapcsolattartáshoz e-mail elérhetőség, ahová a kutatási jelentés kiküldhető:  
 

       

 

 

2. Hány éve dolgozik Ön a vállalkozásnál? _____________év 
 

3. Mi az Ön beosztása?_________________________________________ 
 

4. Cég neve:         
 

5. Alapítás éve:   
 

6. Melyik megyében található a vállalkozás székhelye?  
 

 Bács-Kiskun megye 

 Baranya megye 

 Békés megye 

 Budapest 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 Csongrád megye 

 Fejér megye 

 Győr-Moson-Sopron megye 

 Hajdú-Bihar megye 

 Heves megye 

mailto:nemeth.szilard@uni-bge.hu
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 Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 Komárom-Esztergom megye 

 Nógrád megye 

 Pest megye 

 Somogy megye 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 Tolna megye 

 Vas megye 

 Veszprém megye 

 Zala megye 

 

7. Hány főt foglalkoztat a vállalkozás?    fő 
 

8. Melyik ágazatban tevékenykedik a vállalkozás?  
 

1 Mezőgazdaság/erdészet/halászat 

2 Bányászat, kőfejtés  

3 Feldolgozóipar 

4  Villamosenergia-, gáz-, hőellátás, légkondicionálás 

5  Hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

6  Építőipar 

7  Kereskedelem, gépjárműjavítás 

8  Szállítás, raktározás 

9  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

10  Információ, kommunikáció 

11  Pénzügyi, biztosítási tevékenység 

12  Ingatlanügyletek 

13  Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

14  Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

15 Oktatás 

16 Egészségügyi szolgáltatás 

17 Művészet, szórakoztatás, szabadidő 

18 Egyéb szolgáltatás 

 

 

9. Kik alkotják a cég tulajdonosi körét? Több választ is megjelölhet! 
1. egy vagy több család tagjai 

2. hazai (független) magánszemélyek    

3. hazai szakmai befektetők    

4. hazai pénzügyi befektetők   

5. külföldi magánszemélyek  

6. külföldi befektetők  

 

10. Az alábbiak közül mely értékek, mennyire jellemzőek a szervezetre? Értékelje 1-től 7-ig 
terjedő skálán, ha 1-egyáltalán nem jelentős, 2 – nem jelentős, 3 – inkább nem jelentős, 4 
inkább jelentős, 5 – kissé fontos, 6 – fontos, 7- nagyon jelentős 
 

Etikai értékek (becsületesség, igazságosság, méltányosság)  

http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php


226 
 

Személyes értékek (hűség, szerénység)  

Érzelmi értékek (együttérzés, nagylelkűség)  

Nyilvános értékek (jó állampolgári/adózói magatartás, közösségi részvétel)  

Lokális aktivitás, mint érték (helyi közügyekben, társadalmi-közéleti tevékenységben 
való részvétel) 

 

Gazdasági értékek (pénzügyi felelősség, takarékosság)  

Pénzügyi értékek (anyagi jólét, függetlenség)  

Munkahelyi értékek (erőfeszítés, pontosság, szakmai kiválóság, kompetencia)  

Üzleti értékek (profit, menedzsment, vezetés)  

Fizikai és rekreációs értékek (egészség, mozgás, munka-magánélet egyensúlya, családi 
vakáció, hobbi) 

 

Oktatási értékek (önfejlesztés, képzés, akadémiai tevékenység)  

Mecénási értékek (mások segítése idő és pénz befektetésekkel)  

Kulturális értékek (zene, képzőművészet, utazás)  

Relációs értékek (identitás, család, nemzet)  

 

11. Az üzleti célokkal kapcsolatban értékelje az alábbi táblázatban feltüntetett célkitűzések 
relevanciáját, jelentőségét a vállalkozás számára!  

Válaszaiban az alábbi skálát használja: 

1-egyáltalán nem jelentős,    7- nagyon jelentős 

 

Árbevétel növelése  

Piacrészesedés növelése  

Jövedelmezőség javítása   

Tőkeakkumuláció (adott évi nyereség visszaforgatása a vállalkozásba, azaz a saját 
tőke növelése) 

 

Alkalmazotti létszám növekedése  

Társadalmi felelősségvállalás  

Élőmunka termelékenység növelése  

Felelősség megosztása (feladatok delegálása)  

Versenyképes üzleti modell továbbfejlesztése  

Innováció   

 

12. Kérem, adja meg, hogy az alábbi menedzsment rendszerek/tevékenységek jellemzőek-e a 
vállalkozásra, rendelkezik-e velük a vállalkozás?  

 Igen Nem Nem 
tudom 

Stratégiai és üzleti tervezési tevékenység (írásos tervek készítése)     

Kontrolling tevékenység    

Belső ellenőrzés    

Vezetői számvitel    

Vállalatirányítási rendszer, vezetői döntéstámogató vagy üzleti 
intelligencia rendszer alkalmazása 

   

Vállalatkormányzási rendszer (igazgatótanács, családi tanács, stb.)    

Képzési programok a vezetők képességeinek fejlesztése érdekében    

Külső tanácsadók, szakértői szolgáltatások igénybevétele    

Oktatási intézményekkel való együttműködés (innováció,    
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tudásmegosztás, stb.) 

Felelős vállalatirányítási szempontok (etikai, környezeti) megjelenése a 
vezetésben (pl. társadalmi felelősségvállalási stratégia, CSR 
kezdeményezések)  

   

 

13.  Alkalmazzák-e az alábbi stratégiai vezetői számviteli módszereket a vállalkozásnál? 

Stratégiai módszerek Igen Nem Nem 
tudom 

Életciklus költségszámítás    

Értékelemzés    

Minőség költség számítás    

Célköltség számítás    

Értéklánc-elemzés    

Benchmarking    

Integrált teljesítmény menedzsment (Balanced Scorecard, 
teljesítménypizma, stb.) 

   

Stratégiai költségmenedzsment    

Stratégiai árazás    

Márkaérték számítás    

Vevőjövedelmezőség elemzése    

BCG mátrix (portfolió-elemzés)    

SWOT-analízis    

Stratégiai tervezés    

Versenytárselemzés    

 

 

14. A nemzetköziesedés kapcsán jellemzőek-e a vállalkozásra az alábbiak? 
 

 Igen Nem 

Import-beszerzés   

Export-értékesítés   

Külföldi értékesítő leányvállalatok működetése (kereskedelmi 
iroda, konszignációs raktárak, szolgáltató és értékesítő 
leányvállalatok) 

  

Licenc-értékesítés, franchise rendszer, alvállalkozói, bedolgozói 
szerződés  

  

Külföldi termelő leányvállalat létrehozása   

  

15. Mely relációkban jelenik meg az exporttevékenység?  
1 EU 

2 Európai országok (nem EU tagok) 

3 Közel-Kelet 

4 Kína 

5 Oroszország 

6 USA, Kanada 

7 Közép- és Dél-Amerika 

8 Afrika 
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9 Ausztrália 

10 Egyéb országok:--------------------------------- 

 

 

16. Mióta folytat nemzetközi tevékenységet?  
 

 

17. Hogyan alakult az elmúlt 3 évben? A válaszaihoz használja az alábbi skálát: 
 

csökkent         stagnált    

 növekedett 

-5 -4 -3  -2  -1  0 +1 +2 +3 +4 +5 

 

a foglalkoztatottak létszáma  

a vállalkozás árbevétele  

a vállalkozás piacrészesedése  

a vállalkozás mérlegfőösszege  

 

18. Az árbevétel növekedés éves átlagos mértéke az elmúlt három évben: 
o 10 % alatti 
o 10 % és 20 % közötti 
o 20 % feletti  

 

19. Hogyan alakult az elmúlt 3 évben a vállalkozás piacrészesedése? 
 

20. Hogyan alakult az elmúlt 3 évben a vállalkozás mérlegfőösszege? 
 

21. Rendelkezik-e a vállalkozás az alábbi stratégiai dokumentumokkal?  

 igen nem 
nem 

tudom 

a. 1-3 évre szóló részletes üzleti tervvel     

b. innovációs stratégiával    

c. telephely-fejlesztési stratégiával    

d. környezetvédelmi stratégiával    

e. társadalmi felelősségvállalásra irányuló stratégiával     
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22. Az elmúlt három évben (2012-től 2015-ig tartó időszakban) a vállalkozás vezetett-e be: 

 Igen Nem Nem 

tudom 

Új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékeket, árukat (ebbe nem tartozik bele 

a más vállalkozásoktól megvásárolt új áruk egyszerű továbbértékesítése, 

valamint a kizárólag esztétikai jellegű módosítás) 

  

 

Új vagy jelentősen továbbfejlesztett szolgáltatásokat    

Az áruk vagy szolgáltatások előállítására szolgáló új vagy jelentősen 

továbbfejlesztett módszereket 
  

 

Új vagy jelentősen továbbfejlesztett logisztikai, szállítási vagy elosztási 

módszereket az alapanyagok, áruk vagy szolgáltatások körében 
  

 

A folyamatok támogatására szolgáló új vagy jelentősen továbbfejlesztett 

tevékenységeket (például karbantartási rendszereket vagy beszerzési, 

könyvelési vagy számítási műveleteket) 

  

 

A munka vagy eljárások szervezésére irányuló új üzleti gyakorlatokat (pl. 

ellátási lánc-menedzsment, üzleti folyamatok újraszervezése ("BPR"), 

karcsúsított termelés, minőségmenedzsment, stb.) 

  

 

Új munkaszervezési és döntési módszereket (pl. az alkalmazott felelősségét 

szabályozó új rendszer első alkalmazása, csapatmunka, decentralizáció, 

részlegek összevonása vagy részekre bontása, kapcsolódó képzés/ átképzés stb.) 

  

 

Más vállalatokkal vagy állami szervezetekkel tartott kapcsolatok szervezésének 

új módszereit (pl. első alkalommal megkötött szövetségek, partnerségek, 

kiszervezés vagy alvállalkozók) 

  

 

Új piacok megcélozása érdekében jelentős változtatásokat a termék vagy 

szolgáltatás formatervében vagy csomagolásában  
  

 

Új médiát vagy technikát a termék reklámozására (pl. adott reklámeszköz első 

alkalommal történő alkalmazása, új márka-imázs kialakítása, hűségkártyák 

bevezetése stb.) 

  

 

Új módszereket, illetve csatornákat a termékterjesztésben vagy értékesítésben 

(pl. franchise-rendszer, vagy forgalmazási engedélyek első alkalommal történő 

alkalmazása, közvetlen értékesítés, kizárólagos forgalmazás, új elképzelések a 

termék megjelenítésére stb.) 

  

 

Új módszereket az áruk vagy szolgáltatások árképzésében (pl. a kereslet szerint 

változó árazás első alkalommal történő alkalmazása, kedvezményrendszer stb.) 
  

 

 

23. Használ-e a termékei/szolgáltatásai megkülönböztetésére tanúsító vagy eredetmegjelölő 
védjegyet? (pl. Magyar Termék védjegy) 

  Igen   

Nem 
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24. Amennyiben használ védjegy megjelölést, kérem, jelölje meg, hogy melyikeket? (Ha 41. 
kérdésre a válasz: Igen) 
1. Magyar Termék Nonprofit Kft. Magyar Termék védjegy (magyar termék, magyar 

szolgáltatás, hazai termék, hazai feldolgozású termék) 
2. Magyar Termék Nagydíj 
3. Magyar Brands 
4. Kiváló Magyar Élelmiszer 
5. Premium Hungaricum 
6. Kiváló Minőségű Sertéshús 
7. Magyar Baromfi 
8. Koronás Tojás 
9. LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. Magyar Termék eredetjelző 
10. Egyéb:…………………. 

 

25. Mennyire meghatározóak az alábbi állítások a védjegy-használat során? Értékelje az egyes 
állításokat 1-től 7-ig terjedő skálán, ha 1 = egyáltalán nem jellemző, 7 = nagyon jellemző. 
(Ha a 41. kérdésre Igen válasz érkezett) 

 

Védjegy-használat motivációs tényezői 

A védjegyhasználat oka a társadalomban jelen lévő, érzékelhető etnocentrikus tendenciák 
(patriotizmus, nacionalizmus, kozmopolita gondolkodás). 

 

A védjegyhasználat oka a magyar történelmi, társadalmi átalakulás kontextusa.  

A védjegyhasználat célja a termék/szolgáltatás minőségének hangsúlyozása a fogyasztók 
felé. 

 

A védjegyhasználat célja a termék/szolgáltatás eredetének hangsúlyozása a fogyasztók 
felé.  

 

A védjegyhasználat célja a piaci stabilitás megőrzése, illetve kereslet bővülés elérése.  

A vállalat árbevétele növekedett a védjegyhasználat következtében.  

Az exportpiacokon való eredményes és sikeres megjelenést elősegíti a védjegyhasználat.  

 

 

Köszönöm szépen, hogy megtisztelt és válaszaival segítette a doktori kutatásaimat! 

Természetesen adatait bizalmasan kezelem!  
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4. számú melléklet: a MAXQDA 12.0 szoftverrel készített 

színkódkönyv a szövegprotrék értelmezéséhez (feltáró 

mélyinterjús kutatás) 

Color Parent code Code 

● használt megkülönböztetés vállalati imázs elemek 

● védjegy több védjegy 

● kommunikáció fókusza kommunikációs fókusz 

● védjegyhasználat időtartama kevés ideje 

● nemzeti elköteleződés identitás értelemben elkötelezett 

● kommunikációs fókusz kommunikációs fókusz 

● kommunikációs cél termékeredet kommunikálása 

● védjegyhasználat oka fogyasztók megtartása, új fogyasztók szerzése 

● nincs szükség az államra más vállalatokkal együtt 

● elvárt segítség a védjegyhasználattal 
kapcsolatban 

az állam szerepe nagyon fontos 

● védjegyhasználat, magyar termékeredet 
nemzetközi környezetben 

nincs szerepe 

● magyar helyzet megítélése irreleváns az üzleti sikeresség szempontjából 

● van értelme a védjegyhasználatnak nincs értelme (-) 

● a kommunikáció tartalma sikertelen a kommunikáció 

● egyéb befolyásoló tényezők iparági sajátosságok, jogszabályi környezet 

●   védjegyhasználat megítélése 

● védjegyhasználat megítélése inkább negatív 

● magyar helyzet megítélése negatív helyzetkép 

● használt megkülönböztetés védjegy 

● védjegy egy védjegy - nem ágazatspecifikus 

● kommunikáció fókusza minőség 

● kommunikációs fókusz etnocentrikus tendenciákra való reagálás 

● védjegyhasználat időtartama régóta 

● nemzeti elköteleződés gazdasági értelemben elkötelezett 

● védjegyhasználat oka kommunikációs cél 

● kommunikációs cél minőség kommunikálása 

● nincs szükség az államra egyedül 

● elvárt segítség a védjegyhasználattal 
kapcsolatban 

az állam szerepe csekély 

● védjegyhasználat, magyar termékeredet 
nemzetközi környezetben 

van szerepe (+) 

● a kommunikáció tartalma BTL eszközök használata önállóan 

● van értelme a védjegyhasználatnak van értelme (+) 

●   egyéb befolyásoló tényezők 

● védjegyhasználat megítélése inkább pozitív 

● magyar helyzet megítélése pozitív helyzetkép 
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● védjegy egy védjegy - ágazatspecifikus 

● kommunikációs fókusz magyar-hazai termék megjelölés megjelenítése 

● védjegyhasználat oka nemzeti elköteleződés 

● elvárt segítség a védjegyhasználattal 
kapcsolatban 

nincs szükség az államra 

● a kommunikáció tartalma BTL eszközök használata közösen 

●   van értelme a védjegyhasználatnak 

●   a kommunikáció tartalma 

● a kommunikáció tartalma ATL eszközök használata önállóan 

●   védjegyhasználat, magyar termékeredet 
nemzetközi környezetben 

● a kommunikáció tartalma ATL eszközök használata közösen 

●   elvárt segítség a védjegyhasználattal kapcsolatban 

● a kommunikáció tartalma védjegy a csomagoláson 

●   védjegyhasználat oka 

●   védjegyhasználat időtartama 

●   kommunikáció fókusza 

●   használt megkülönböztetés 

●   magyar helyzet megítélése 
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5. számú melléklet: a MAXQDA 12.0 szoftverrel készített 

szövegportrék a mélyinterjúkhoz: 

Szalámi és Tej Zrt. 

 

Ízesítő Kft. 
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Méhészet 

 

Piros Kft. 
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Sajt. Zrt. 

 

Tészta Kft. 

 



236 
 

Hús Kft. 

 

Liszt Zrt. 
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Házi sajt Kft. 

 

Párizsi Kft. 
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6. számú melléklet: a MAXQDA 12.0 szoftverrel készített 

színkódkönyv a szövegprotrék értelmezéséhez (mélyinterjús 

kutatás az esettanulmányok elkészítéséhez) 

Color Parent code Code 

●   A védjegy kommunikációs célja, 
az eredmények megítélése 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\a 
védjegy kommunikációs célja 

minőség kommunikálása 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése az eredmények megítélése 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése\nemzetközi környezetben 

inkább negatív 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése\a hazai piacon 

inkább negatív 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése 

kommunikációs eredmények 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése\kommunikációs eredmények 

fogyassztói lojalitás növelése 

● partenerek elvárásai irreális elvárások 

● kulturális, történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi háttér jogszabályi környezet 

●   védjegyek fogyasztói megítélése 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése a védjegy kommunikációs célja 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\a 
védjegy kommunikációs célja 

a gazdasági iránti elköteleződés 
hangsúlyozása 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése\nemzetközi környezetben 

inkább pozitív 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése 

a hazai piacon 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése\a hazai piacon 

inkább pozitív 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése\kommunikációs eredmények 

termékeredet kommunikálása 

● partenerek elvárásai önállóan szervezhető 
marketingstratégia 

● kulturális, történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi háttér gazdasági, piaci háttér 

●   partenerek elvárásai 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\a 
védjegy kommunikációs célja 

reagálás az etnocentrikus 
tendenciákra 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése 

nemzetközi környezetben 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\az 
eredmények megítélése\kommunikációs eredmények 

minőség kommunikálása 

● partenerek elvárásai közösen szervezett 
kommunikációs tevékenység 

● kulturális, történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi háttér társadalmi háttér 

●   kulturális, történelmi, társadalmi, 
gazdasági, jogi háttér 

● A védjegy kommunikációs célja, az eredmények megítélése\a 
védjegy kommunikációs célja 

termékeredet kommunikálása 
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● partenerek elvárásai nagyobb piac elérése, fogyasztói 
lojalitás növelése 

● kulturális, történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi háttér történelmi háttér 

● kulturális, történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi háttér kulturális háttér 
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7. számú melléklet: a MAXQDA 12.0 szoftverrel készített 

szövegportrék a mélyinterjúkhoz 

Magyar Termék Nonprofit Kft. 

 

INDUSTORG Védjegyiroda Kft. – Magyar Termék Nagydíj 

 


