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1. BEVEZETÉS 
 
Magyarországon a tulajdonviszonyok átalakulása a vállalatok makro- és 
mikrokörnyezetében olyan változást hozott, amely a vállalati stratégia gyökeres 
reformját eredményezte. Az élelmiszer kiskereskedelemben a hetvenes- és 
nyolcvanas évekre jellemző biztos tevékenységi háttér bizonytalan piaci 
környezetté változott, amelynek jelei a vállalkozások beszerzési és értékesítési 
magatartásában is megmutatkoznak. A piac szerkezete átalakult, a hazai és 
multinacionális üzletláncok a forgalom egyre nagyobb hányadát koncentrálják, a 
magas szolgáltatási színvonalat biztosító hipermarketek jelentősége fokozatosan 
növekszik. A hagyományos kis- és nagykereskedelmi tevékenységi struktúra 
megváltozott, a piac szereplőinek magatartása folyamatosan formálódik, a verseny 
intenzitásának növekedésével a horizontális- és vertikális együttműködés 
fokozódik. A változás nem zárult le, az Európai Unióhoz csatlakozás várhatóan 
tovább befolyásolja a vállalkozások tevékenységét.  
 
A változás az egyes régiókat, megyéket eltérően érintette, amely a vállalkozások 
magatartására is kihatott. Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági fejlettségét 
tekintve a megyék között az utolsó kvartilis tagja, elmaradottságának jegyeit az 
élelmiszer kiskereskedelem is magán hordozza, amely más régiókhoz viszonyítva a 
korszerű üzletformák alacsony számában, az üzlethálózat elaprózottságában, a 
korlátozott terjedelmű választékban és a tőkebefektetés alacsony szintjében 
nyilvánul meg.  
 
A megyében működő élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások beszerzési és 
értékesítési magtartásának feltárása rávilágíthat arra, hogy a piacvezérelt, bonyolult 
kapcsolatrendszerrel jellemezhető élelmiszervertikumban hogyan változott meg a 
vállalatok magatartása, annak milyen elemei állandósultak, milyen változás 
várható, beszerzési és értékesítési magatartásuk hogyan modellezhető. A kutatás 
remélhetőleg hozzájárul a téma elméleti hátterének bővüléséhez, a kereskedelemi 
marketing és a regionális gazdaságtan ismeretanyagának növekedéséhez és az 
eredmények a gyakorlatban is hasznosíthatók lesznek. 
 
A kutatás alaphipotézise az volt, hogy a vállalkozások heterogenitása és a piaci 
környezet differenciáltsága mellett a beszerzési és értékesítési magatartásban jól 
látható azonosságok vannak, azonban ezek nem korlátozzák a vállalati sajátosságok 
megnyilvánulását. Az azonos magatartásjegyek lehetővé teszik a beszerzési és 
értékesítési magatartás rendszermodelljének kialakítását, az eltérések azonban 
indokolják a parciális modellek létrehozását. 
 
A kutatás célja: 
! A szakirodalom áttekintésével feltárni a szervezeti piac és annak sajátos 

részpiacaként értelmezhető viszonteladói piac szereplőinek vásárlási 
magatartását befolyásoló tényezőket, az élelmiszer kiskereskedelemben 
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alkalmazott marketing eszközök körét és a kutatási témához kapcsolódó 
magatartási modelleket. Összehasonlító elemzés során rámutatni azok 
azonosságaira és eltéréseire, valamint hazai alkalmazhatóságuk lehetőségeire, 
annak feltételeire. 

! Az európai országok élelmiszer kiskereskedelmének összehasonlító elemzése 
és modelljeinek értékelése alapján rámutatni a csoportosítás és a modellezés új 
lehetőségére. Feltárni a magyarországi élelmiszer kiskereskedelem 
átalakulásának súlypontjait, bemutatni a piac szerkezetét és szereplőit, valamint 
körvonalazni további fejlődésének irányát a hazai és az európai élelmiszer 
kiskereskedelem változásának tükrében. 

! Elemezni Jász-Nagykun-Szolnok megye élelmiszer kiskereskedelmének 
szerkezetét, változásának trendjeit, valamint meghatározni a differenciált 
feltételrendszerrel jellemezhető vállalkozási csoportokat, amelyek a kutatás 
utolsó fázisában kiemelt szerepet kapnak. 

! A megyében működő élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások beszerzési és 
értékesítési magatartásának több ismérv alapján történő összehasonlító 
értékelése során feltárni az azonosságokat és különbségeket (kiemelten az 
árucsoport- és regionális sajátosságokra). Ennek alapján parciális modellek 
képzése, majd a beszerzési és értékesítési magatartás rendszermodellben 
történő megjelenítése. 

 
A kutatási téma tág vetületben fogja át a vállalkozások beszerzését és értékesítését, 
annak teljes körű feltárása nem valósítható meg, ezért főként, marketing- és 
gazdálkodási szemléletű közelítése jellemző. Az élelmiszer kiskereskedelmi 
vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartásának kutatása, az információk 
feldolgozása többlépcsős szűkítéssel történt, amelyet egyrészt a szervezeti piac-
viszonteladói piac, másrészt FMCG termékkör- élelmiszerek-kiemelt árucsoportok 
szerinti közelítés jellemez. A termékcsoportok sajátosságainak magatartásra 
gyakorolt hatását a primer kutatás során vizsgáltam, az árucsoportok 
kiválasztásánál figyelembe vettem a termékek jellegét, az üzletek választékát, a 
beszerzés és értékesítés eltéréseit. Az értékesítés marketing eszközeinél azok 
differenciáltsága miatt kiemelést alkalmaztam, amelynek tükrében a választék, a 
kereskedelmi márkázás, az árképzés és áralkalmazás, a vertikális és horizontális 
együttműködés, a kiskereskedelmi formák, üzlettípusok és a 
marketingkommunikáció egyes eszközei kaptak nagyobb jelentőséget.  
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2. IRODALMI  ÁTTEKINTÉS 
 
 

2.1 Viszonteladói piac 
 
A kereskedelem az értékesítési csatorna szereplőjeként sajátos pozíciót tölt be az 
áruk termelőtől fogyasztóig történő eljuttatásában. Közvetítő funkciójának egyik 
jellemző vonása a kétirányú piaci alkalmazkodás és magatartás, mivel 
beszerzésében a szervezeti piachoz, értékesítésében pedig a fogyasztói piachoz 
kapcsolódik. Ez elsősorban a kiskereskedelemre vonatkozik, de a 
nagykereskedelmet is érinti, mivel az élelmiszervertikum kínálati oldalt 
megtestesítő szereplői (mezőgazdasági termelők, feldolgozóipari vállalatok, 
nagykereskedelem, kiskereskedelem) egyre közelebb kerülnek a fogyasztóhoz. Ez a 
termelő esetén a direkt értékesítésben, míg a nagykereskedelemnél célpiacának 
végső fogyasztó felé kiterjesztésében nyilvánul meg. Ahhoz, hogy a kereskedelmi 
vállalatok tranzakciós funkciójukat magas színvonalon tudják ellátni, megfelelő 
információkkal kell rendelkezniük mind a szervezeti, mind a fogyasztói piacokról. 
Marketing döntéseik alapvető feltételeként fogalmazható meg a szervezetek és a 
fogyasztók (vevők) magatartásának ismerete és elemzése. Az egyén és a szervezet 
szerepe a piacon eltérő, vásárlási magatartásuk a beszerzési cél, az azt befolyásoló 
külső és belső tényezők eltérése miatt olyan különbségeket hordoz, amely 
indokolttá teszi elkülönítésüket. Ez a fogyasztói és szervezeti piacok 
megkülönböztetésében is megnyilvánul.   
 
A fogyasztói magatartás kutatása az ötvenes évektől a marketing fejlődésének 
kísérőjelensége volt, a marketingkutatás módszerei, azok fejlődése elsősorban e 
területhez kapcsolódtak. A szakirodalom jelentős teret szentel a fogyasztói 
magatartást befolyásoló tényezők rendszerezésének, a vásárlási folyamat 
bemutatásának, a döntési modellek ismertetésének. A szervezeti piacok 
marketingszempontú közelítése nem egységes, az egyes részpiacokhoz kapcsolódó 
szakirodalom is szűkebb, amely indokolttá teszi annak részletesebb feltárását. A 
kis- és nagykereskedelem beszerzési magatartását, a beszerzéshez kapcsolódó 
marketingeszközök alkalmazását jelentős mértékben befolyásolják a piac szereplői, 
a szállítók vevőkkel kapcsolatos felfogása, a kereskedelem szállítókkal szembeni 
elvárásai, vagyis a viszonteladói piac sajátosságai. 
 
A téma irodalmi áttekintését több lépcsőben szűkítve végeztem, a piactípusok 
kapcsolódása, a viszonteladói piac jellemzői, a vásárlás folyamata és a vásárlási 
döntést befolyásoló tényezők, a kiskereskedelmi tevékenység (ezen belül az 
élelmiszer kiskereskedelem) kiemelésével. A feldolgozás során figyelembe vettem 
a hazai és külföldi szerzők koncepciójának azonosságát és különbségét, amely a 
feltárt magatartási modellekben is megnyilvánul. Az élelmiszer kiskereskedelem 
beszerzési és értékesítési magatartásához kapcsolódó irodalom feldolgozását a 
kétirányú piaci alkalmazkodás miatt kiemelten kezeltem.  
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2.1.1 A viszonteladói piac sajátosságai 
 
Az értelmezés, illetve a témához kapcsolódó kategóriák nevesítésének szerzőnkénti 
különbségei elsősorban a szervezeti piac szereplői és tevékenységük oldaláról 
közelíthetők. Mind a külföldi, mind a magyar szakirodalom erősen hangsúlyozza a 
fogyasztói piac és a szervezeti piac elkülönítésének fontosságát, de a szervezeti 
piac értelmezésében és a kifejezések használatában eltérés található. Ezen 
eltéréseket mutatja a tevékenységre kialakított kifejezések változatossága is: 
szervezeti marketing, ipari marketing, termelőeszköz marketing, üzleti marketing, 
vállalatközi marketing, intézményi marketing. A hazai és nemzetközi 
szakirodalomban a szerzők egy része a szervezeti piacot szűken értelmezve a 
tranzakciók tárgyát elsősorban a termelőeszközökhöz kapcsolja (Józsa-Kiss 1992, 
Tóth 1996), míg a tágabb értelmezés szerint a szervezeti piac szereplőihez 
sorolhatók a közvetítők is (Kotler 1991, 1998, Lehota 1994, Jobber 1998, Bauer-
Berács 1999). Utóbbi értelmezés szerint a kereskedelem a szervezeti (üzleti) piac 
sajátosan elkülönülő részét alkotja, amely a piacok tipizálásában is jól látható. A 
vizsgált szerzők többsége a szervezeti piacon ipari-, viszonteladói- , kormányzati- 
és intézményi piacokat különít el, különbséget téve a szereplők, az adás-vétel 
tárgya és a tevékenység célja között (Pride-Ferrel 1989, Kotler 1991, Lehota 2001). 
Megjegyzendő, hogy Kotler (1998) más szempontú csoportosításában (üzleti 
piacok, fogyasztói piacok) a kereskedőket az üzleti piacok fontos szereplőiként 
tünteti fel. 
 
A szervezeti és fogyasztói piac különbsége a vevők (vásárlási cél, értékorientáció), 
a kereslet (mennyisége, jellege, ingadozása, vevők száma), és a vásárlói döntés 
(jellege, szereplői) eltéréseivel jellemezhető. A szervezeti piac vevői szervezetek, 
amelyek termelési, vagy viszonteladási céllal szerzik be a termékeket, míg 
fogyasztói piacon a vevők fogyasztási céllal vásárolnak. A vásárlási magatartás 
különbsége a vásárlás tervezettségének fokában és a döntési racionalitás 
mértékében  is megjelenik, a szervezeti vásárlásban a racionalitás foka magasabb, a 
fogyasztói piacon gyakran jellemző az impulzus vásárlás. A keresleti sajátosságok 
közül kiemelhető a kereslet jellege, amely a fogyasztói piacon elsődleges, 
közvetlenül a fogyasztóktól származó, míg a szervezeti piacon származtatott, tehát 
a közvetítőkön keresztül megjelenő keresletet jelent. A szervezeti piacon a 
fogyasztói piachoz viszonyítva sokkal alacsonyabb a vevők száma. A szervezeti 
vásárlásra többnyire a szervezethez kapcsolódó csoportos döntés, míg a 
fogyasztóknál  az egyéni, vagy családi keretekben hozott döntés jellemző. Ezek a 
sajátosságok a szervezeti és fogyasztói piacon működő vállalkozások által 
alkalmazott marketing eszközökben jelentős eltérést mutatnak.  
 
A szervezeti és fogyasztói piacok összehasonlításának többszempontú, komplex 
közelítése (Gross et.al. 1993) a szervezeti és fogyasztói piacokra jellemző 
marketingfilozófia, a vásárlói magatartás és a termék/szolgáltatásmix alapján is 
elvégezhető. Néhány vonatkozását kiemelve, jelentős különbségek találhatók 
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például a szervezeti és fogyasztói piacon működő vállalatok szegmentációs 
tevékenysége között. A piac homogén részekre osztását célzó szegmentáció 
ismérvei eltérőek, míg a fogyasztók piacán általában demográfiai, addig a 
szervezetek szegmentációjában az empográfiai ismérvek dominálnak. Az eladó-
vevő interakció a szervezetek esetében hosszútávú kapcsolatépítésre, míg a 
fogyasztóknál elsősorban a tranzakcióra épül. Ebből adódóan a szervezeti piacon 
jelentős szerepet kap a kapcsolati marketing. A vásárlói magatartás 
összehasonlításának érdekes szempontja a vevők változása, amely az eladó számára 
a fogyasztói piacon szinte átláthatatlan helyzetet eredményez, míg a szervezeti 
piacon viszonylag jól kiszámítható vásárlói magatartást körvonalaz, amelyhez 
standardizáltabb marketing-mixet lehet kialakítani. A vásárlás méretében és 
gyakoriságában jelentős különbségek vannak, a szervezeti vásárlás nagy tételű és 
nem túl gyakori, amely kedvező hatást gyakorol a kereslet előrejelzésére és a 
kínálat alakítására. A szervezeti vásárló magatartásában sokkal több a racionális 
elem, mint a végső fogyasztó döntésében, ahol az érzelmi és önigazoló elemek 
nagyon fontosak. Az eladó lojalitása a szervezeti piacon sokkal nagyobb, mint a 
fogyasztói piacon. A termék/szolgáltatásmix különbségeiből néhányat kiemelve 
(szervezeti-fogyasztói piac sorrendben), különbség látható a termék életciklusa 
(rövidebb-hosszabb), a termékspecifikáció (egyedi-standardizált), a csomagolás 
(védő-, eladási-, promóciós funkció) és a rendszereladás (gyakori-kevésbé gyakori) 
között. 
 
Törőcsik (1996) a fogyasztói és szervezeti piacok eltéréseinek vizsgálata mellett 
foglalkozott a hasonló vonások feltárásával is, amelynek során példákkal mutatott 
rá a csoportos döntés egyéni jellemzők általi befolyásoltságára. Az érzelmi-értelmi 
motívumok befolyásoló hatását a vásárlási szituáción keresztül közelíti és kiemeli 
az impulzusvásárlást, amely egyes szakmákban, vagy új termékek bevezetésénél 
kísérőjelensége lehet a szervezeti vásárlásnak is. Az összehasonlításból kiemelendő 
a vásárlási döntés folyamatspecifikussága is. 
 
A viszonteladói piac (ezen belül az élelmiszer kiskereskedelem) jellemzője, hogy 
tevékenységének egyes elemeiben jól igazodik a szervezeti piac sajátosságaihoz 
(racionális vásárlási magatartás, vásárlási folyamat), de a fogyasztói igényekhez 
igazodó marketing mix attól alapvetően eltérő. Emiatt célszerű áttekinteni a 
viszonteladói piac néhány -a kutatási szempontjából kiemelendő- sajátosságát.  
! Ezen a piacon a vevők kereslete nem termelési, hanem viszonteladási célzatú, 

amelyből adódóan a kereskedők a termék formahasznosságán nem 
változtatnak, a fogyasztók számára idő- és helyhasznossági előnyöket 
nyújtanak (Lehota 2001). 

! A viszonteladói piac szereplői között (kiskereskedelem, nagykereskedelem) 
jelentős eltérés található. A kiskereskedelemben megjelenő kereslet a 
fogyasztási cikkek piacán egyéni jellegű és differenciált igényeket közvetít 
(minőség, választék, ár, értékesítési körülmények, szolgáltatás), míg a 
nagykereskedelemben ez a vevők típusától eltérő. A kiskereskedőket két 
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csoportra osztva, a nagyvevők kereslete jelentős mennyiséget takar, de 
magasak a csatornapozícióból adódó kondíciós elvárásaik is. Ezzel szemben a 
független, lánchoz nem tartozó kiskereskedők által beszerzett árumennyiség 
jóval szerényebb és a kondíciós elvárásokat nem tudják érvényesíteni. 

! A fogyasztói piac irányultsága a viszonteladó típusától  függően eltérő. A 
kiskereskedelmi vállalatok esetében ez teljes mértékű, míg a 
nagykereskedelemnél  a tevékenység- és szegmens portfolió függvénye. A 
hazai élelmiszerkereskedelemben a nagykereskedelmi vállalatok jelentős része 
kiskereskedelemmel is foglalkozik, tevékenységük eltérő mértékben 
kapcsolódik a fogyasztói piachoz is.  

! A viszonteladók racionális beszerzési magatartása profitorientációban 
nyilvánul meg, amely a vállalati méret és a csatornapozíció függvényében 
eltérő beszerzési magatartásban jelenik meg és a vásárlási folyamatban is 
különbségeket mutat.  

! A viszonteladói piacon a szereplők nagyságától, típusától, a tulajdoni- és 
szervezeti viszonyoktól függően eltérő szervezettségű beszerzési és értékesítési 
tevékenység jellemző. Ez a nagy- és kiskereskedelmi tevékenység, valamint az 
üzletláncok és független kereskedők viszonylatában is kimutatható. 

! A tranzakció tárgyát képező termék jellege befolyásolja a szereplők 
beszerzését és értékesítését, valamint az alkalmazott marketing eszközöket. 
Ennek megfelelően eltérés mutatható ki a beszerzés folyamatában, a szállító 
kiválasztásának kritériumaiban, a kínált választékban, az eladási árakban, az 
értékesítési körülményekben és a vásárlók befolyásolásában.  

 
2.1.2 A szervezeti és viszonteladói piac kutatása  
 
A szervezeti piac szereplőinek magatartását, annak részterületeit a kutatók már a 
hatvanas évek előtt is vizsgálták, annak gyakorlati ismereteit, módszereit 
bemutatták, azonban több területre kiterjedő, komplex magatartási modelleket csak 
a hatvanas évek végén (Robinson et.al.1967) és a hetvenes évek elején (Webster-
Wind 1972, Sheth 1973) publikáltak. A szervezeti piac értelmezésének 
változásával, a vállalati környezet bonyolultabbá válásával a kutatás kibővült, 
napjainkra elmélyült és speciálissá vált, a szervezetek igényeivel párhuzamosan 
fejlődött. A viszonteladói piacra vonatkozó kutatások később kezdődtek, azok 
kerete így szűkösebb, a kutatások tárgyának összetételét tekintve az értékesítési 
magatartás vizsgálata nagyobb arányú, mint a beszerzésé. A szakirodalomban a 
kutatás fejlődésére vonatkozó osztályozások- közülük néhányat kiemelve- jól 
körvonalazzák  a szervezeti, viszonteladói piac kutatásának jelentőségét, a kutatás 
irányát és eredményeit.  
 
Az alábbiakban három szerző alapján mutatom be a magatartási modellek 
rendszerezését, valamint a kutatási témához illeszkedően is rendszerbe foglalom a 
vizsgált modelleket.  
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Lehota (1994) a szervezeti magatartást magyarázó modelleket két csoportra, 
feladatorientált és motivációorientált modellekre osztja. 

A feladatorientált modelleknél a kutatás középpontjában a beszerzés által ellátott 
funkciók és azok a közgazdasági tényezők állnak, amelyek meghatározzák a 
vásárló szervezet magatartását. A beszerzési magatartásban a vevők szükségletein 
túlmenően lényeges szerepet játszik a vállalkozás profitorientációja, vagy nonprofit 
jellege. Ennek megfelelően az elméletekben kiemelt szerepet kap a beszerzési ár 
minimalizálása, a költségtakarékosság, a racionalitás, a bevált beszerzési 
forrásokhoz való hűség és a beszerzési helyzetfüggő magatartás. Ide sorolható 
például Robinson-Farris-Wind (1967) beszerzési helyzeteken alapuló modellje. Az 
integrált szervezeti beszerzési modell erőssége, hogy a vásárlási folyamat lépéseit a 
beszerzési szituáció függvényében vizsgálja. A motivációorientált modelleknél a 
szerző pszichológiai és szociológiai szempontok alapján tesz különbséget a 
beszerzésben résztvevők magatartása között. A kutatási eredmények egyre inkább 
rámutattak a beszerzésben résztvevő személyek egyéni céljainak, attitűdjének 
beszerzést befolyásoló hatására, így az kiterjedt az egyéni és szervezeti motiváció 
feltárására is. Ide tartozik például Power motivációorientált modellje (1991) is, 
amely gazdasági és nem gazdasági motívumokkal magyarázza a szervezeti 
vásárlási döntést.  

 
Mandják (2000) az elméletek és modellek fő tartalmai elemei alapján 
döntésközpontú és kapcsolatközpontú modelleket különböztetett meg. 
A döntésközpontú modellek középpontjában a szervezeti vásárlás döntési 
folyamata és az arra ható tényezők állnak, de ezen kívül a vásárlási folyamat és a 
vásárlási szituáció összefüggésére is rámutatnak. 1972-ben Webster és Wind 
összeállította a szervezeti magatartás általános modelljét, így a szervezeti vásárlást 
befolyásoló tényezőket négy csoportba sorolva, komplex modellt alkottak. A 
modell erőssége és gyengesége általánosságából adódik. Felhasználási lehetősége 
tág, a kiemelt befolyásoló tényezőket szinte minden szervezet fontosnak tartja és 
saját gyakorlatára adaptálhatja, de nem képes a sajátosságok megragadására 
(Bauer-Berács 1999). Ezt bizonyítandó, a későbbi kutatások eredményeként 
publikált modellekben többé-kevésbé felfedezhetők az általános modell elemei, de 
a kutatási célnak és a szervezeti sajátosságoknak megfelelően kibővítve. A 
kapcsolatközpontú kutatások tárgyát a vevő és eladó kapcsolatok, valamint azok 
szervezeti magatartásra gyakorolt hatása adja. Az első kétszereplős modellt 1978-
ban Bonoma és Johnston publikálta. A kutatók szemléletének fejlődését példázza, 
hogy a marketing vizsgálódásának középpontjába a termékek és vállalatok helyett a 
társadalmi cserében résztvevő emberek, szervezetek, folyamatok és a közöttük lévő 
kapcsolatok kerülnek (Webster 1992). Az európai kutatások eredményeként jött 
létre az interaktív közelítésű, eladó-vevő kapcsolatot leíró modell (Hakansson 
1982), majd a további kutatások a kettőnél több szereplős kapcsolatokat is 
vizsgálták. A kapcsolatközpontú modellek irányt mutattak a kapcsolati marketing 
felé. 
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Ford (2003) a szervezeti beszerzést értékelve kiemeli, hogy az elszigetelve nem 
vizsgálható, csak a kapcsolati portfolió részeként érdemes jellemezni, figyelembe 
véve a kapcsolatok bonyolultságát, erősségét és tevékenységet befolyásoló hatását.  

 

Meffert (1992) a szervezeti magatartás modelljeit aszerint vizsgálta, hogy a 
megállapítások egy önálló szervezetet jellemeznek, vagy interaktív 
kapcsolatelemzésen alapulnak. Az egyedülálló szervezetek tevékenységének 
elemzése során részleges és komplex modelleket különített el. 

A parciális modellek a vásárlási szerepeket, a vásárlási folyamatot és a vásárlási 
szituációkat jellemzik. Meffert ebbe a csoportba sorolja a beszerzési központ 
modelljeit, amelyek a beszerzési szerepeket is feltárják (Webster-Wind 1972, 
Backhaus 1990), a vásárlási folyamat nyolclépcsős modelljét (Robinson et.al. 
1967), valamint annak továbbfejlesztett változatát is (Brand 1972). Meffert szerint 
a modellek értéke azok osztályozó jellegében van, valamint abban, hogy 
rámutatnak a döntési folyamatot befolyásoló tényezők szerepére és a folyamat 
résztvevőire is. A rendszermodellek nem egy-egy kutatási szempont, alapján 
mutatják be a szervezeti magatartást, hanem azt többszempontú, egymással 
időrendi és logikai kapcsolatban álló elemek komplex rendszerként. Ezek közül 
kiemelendő Webster-Wind (1972) általános modellje és a parciális modellek 
magyarázó szempontjait egyesítő Sheth (1973) modell. Megjegyzendő, hogy 
Meffert utóbbi modellel kapcsolatban erőteljesen fejezte ki aggályait annak 
gyakorlatban történő felhasználásával kapcsolatban.   

 

PhD kutatásom témája indokolja a modellek és elméletek szakmai irányultságának 
vizsgálatát is. A szervezeti magatartás kutatása kezdetben általánosan, vagy az ipari 
szervezetek oldaláról közelítette a témát. A modellek egy része általános jellegű 
volt, amely lehetővé tette azok viszonteladói piacon történő felhasználását is, de 
egyben kijelölte alkalmazásuk korlátait is. Napjaink gyorsan változó világa, a 
környezeti tényezők változása egyre inkább megkövetelik azon kutatásokat, 
amelyek speciálisan egy-egy részpiaccal foglalkoznak (viszonteladói piac, 
kormányzati piac), vagy nemzeti sajátosságok alapján különítik el a beszerzési 
magatartást (USA, Japán, Európa, Kelet-Európa), illetve a termékek közötti 
különbségekre irányulnak (termelőeszközök, fogyasztási cikkek, FMCG cikkek, 
élelmiszerek). Emiatt célszerűnek tartom az általános- és ipari, valamint a 
kereskedelmi modellek elkülönítését.  

 

A kiskereskedelmi beszerzés döntési folyamata és struktúrája az iparvállalatokétól 
eltérő. A kereskedelemben a beszerzési kapcsolatok több oldalról közelíthetők 
(üzletlánci-, vállalati- bolti kapcsolatok), amely mellett a vállalati méret, a 
beszerzési szervezet, a döntéshozók személye és a beszerzendő termék jellege is 
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jelentős eltérést okoz. Ha a kiskereskedelmi vállalat beszerzési csoport tagja, akkor 
a kapcsolatok szerepe fokozódik. (Grunert 1996).  

 

A modellek egy része a kutatás tárgyához illeszkedően az ipari modellek közé 
sorolható, azonban találhatók olyanok is, amelyek általánosan felhasználhatók 
(Webster-Wind általános modell 1972), vagy továbbfejlesztve adaptálhatóvá váltak 
a kereskedelemre is (Sheth 1973). Kifejezetten ipari modellnek minősíthető a 
Berács-Kiss-Specht modell (1984), amely a magyar és az NSZK vegyipari 
vállalatok beszerzési magatartásának kutatásán alapult, míg a kereskedelmi 
modellek egyike Meffert (1992) modellje. 

A kiskereskedelem beszerzési magatartásának kutatása a nyolcvanas-kilencvenes 
években gyorsult fel Európában. A kutatások középpontjában  a szállítók 
kiválasztásának kritériumai, a beszerzési folyamat, a beszerzést befolyásoló 
tényezők, a beszerzési kapcsolatok, a beszerzési döntés, a kiskereskedelem 
termékfejlesztést befolyásoló szerepe, a termékspecifikáció, a csomagolás kérdései 
álltak. A vertikális kapcsolatok fejlődését mutatja a kiskereskedelem 
termékfejlesztésben betöltött szerepének feltárása, amely a kiskereskedelmi csoport 
típusának, a csoport stratégiájának, általános beszerzési magatartásának és speciális 
termékkategóriákhoz kapcsolódó beszerzési magatartásának függvénye (Grunert 
1996). 

 

2.1.3 Az élelmiszer kiskereskedelem vásárlási magatartásának kutatása 

 

Az élelmiszer kiskereskedők helyzete a viszonteladói piacon is sajátos, a 
nagykereskedelmi tevékenységtől eltérő. Emiatt fontos annak feltárása, hogy a 
tevékenység- és szakmaspecifikus jellemzők a szervezetek beszerzési és 
értékesítési magatartását milyen mértékben térítik el az általános modellektől, 
illetve hogyan módosítják a kereskedelmi modelleket. A kutatási témához 
kapcsolódva célszerű összefoglalni néhány európai kutatás eredményét. Az 
élelmiszer kiskereskedelem vásárlási magatartását feltáró kutatások három fő 
területre terjedtek ki: a vizsgált országokban meghatározó jelentőségű élelmiszer 
kiskereskedelmi láncok beszerzési magatartásának, a szállító kiválasztásának és a 
kapcsolatok típusának feltárására. 

 

! Nilson és Host (1987) az európai beszerzési gyakorlat kutatásának 
eredményeként a szállító kiválasztásának kritériumait 10 csoportba sorolta: 
jövedelmezőségi- értékesítési-, gazdasági-, és választékkal kapcsolatos 
tényezők, fogyasztói értékítélet, beszállítói marketingaktivitás, beszállítói 
tulajdonságok, versenyfeltételek, elosztási tényezők, rövidtávú technikai 
feltételek.  
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! A beszerzési döntések és azokat befolyásoló tényezők kereskedelmi modellje 
Meffert (1992) kutatásának eredménye. Ebben a modellben a vásárlási döntés 
folyamata a kereskedelemben két befolyásoló faktor által meghatározott: 
környezet, vállalati sajátosságok. A kutatás nemcsak élelmiszerek beszerzésére 
terjedt ki, azonban az eredmények e  termékcsoportot is jellemezték. 

! Baadsgaard, Grunert és Skytte 1993-ban (Grunert et.al 1996) Nagy-
Britanniában 13, Németországban 9, Franciaországban 13, Spanyolországban 
13 kiskereskedelmi láncnál vizsgálták a beszerzést és az értékesítési formákat 
marhahús kategóriában. A láncok beszerzésének centralizációja eltérő mértékű 
volt, Nagy-Britanniában és Németországban erős, Franciaországban a 
többszintű beszerzés miatt közepes, míg Spanyolországban differenciált, 
megoszlott a centralizált és decentralizált tevékenység között. A beszerzési 
kritériumoknál a kutatók kiemelték a minőség és minőségbiztosítás, az 
ellenőrizhetőség, az egészségtudatosság és a higiénikus szállítás szerepét. A 
brit és francia láncok a beszerzésben a hazai forrásokat részesítették előnyben.  
Az értékesítési formák pozíciója eltérő volt, Nagy-Britanniában a 
szupermarketek, Németországban a hipermarketek, Spanyolországban pedig a 
hagyományos húsboltok részesedése dominált, míg Franciaországban a három 
üzletforma közel hasonló arányban képviseltette magát.  

! Jensen és Larsen 1994-ben (Grunert et.al. 1996) Svédországban, 
Németországban és Franciaországban 15 jelentősebb kiskereskedelmi 
csoportnál (pl. Rewe, Spar, Edeka, Carrefour, Auchan) és több kisebb 
vállalatnál végzett kutatást. Megállapították, hogy a beszerzés a nagy 
láncoknál centralizált jellegű, amely több szinten jelenik meg (csoport, 
nemzeti, lánc), a belistázás szerepe jelentős. A szállító kiválasztásának 
kritériumai a vállalati pozíció és a termékkategória függvényében eltérőek, 
általában kiemelték a termékek fizikai jellemzőit, a minőségbiztosítási 
rendszert és gyártási dokumentációt, de fontosnak vélték a gyártók 
marketingaktivitását is.  

! Baadsgaard, Grunert és Skytte 1994-ben (Grunert et.al. 1996) Németország öt 
tartományában tej, sajt és vaj kategóriában nyolc kiskereskedelmi csoportnál és 
hat nagykereskedelmi vállalatnál vizsgálta a beszerzési magatartást és az 
ökotermékek szerepét. A beszerzést nagyfokú centralizációval, a szállító 
kiválasztás szempontjából erős minőségorientációval, a minőség ellenőrzés 
fontosságával és a pontos, megbízható szállítási rendszerrel jellemezték. A 
megkérdezettek szerint a termelői márkák helyett az ökomárka kategória 
kialakítása eredményesebb lenne. A kutatók kiemelték a szállítók marketing 
aktivitásának (promóciós anyagok, kóstoltatás) és merchandising 
tevékenységének fontosságát, amelyek a márkaérték észlelésében pozitív 
szerepet játszanak, ezért a láncok elvárásai között szerepelnek.  

! Az általános szervezeti vásárlási magatartás modelljének kiskereskedelemre 
adaptálása Sheth nevéhez fűződik, az élelmiszer kiskereskedelemre történő 
tesztelését MAPP program keretében Hansen-Skytte és Ejsberg-Skytte (1999) 
végezték el (részletesen később).  
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! Tordjmann (1994) európai kutatásának eredményeként tipizálta a kontinens 
kereskedelmét, az országokat négy csoportba sorolta (részletesen később).  

 

A kutatási eredményeket összegezve megállapítható, hogy az élelmiszer 
kiskereskedelmi láncok beszerzését a döntés centralizációja jellemzi, amelynek 
foka a beszerzési szintektől függően eltérő. A szállító kiválasztásában a 
hagyományos kondíciók közül a minőség kiemelt szerepet játszik, de a gyártók 
marketingtámogatása egyre fontosabbá válik. A kiskereskedők vásárlási 
gyakorlatában lánc- és termékspecifikus vonások is megjelennek. 

 

2.1.4 A vásárlási magatartás modelljei 
 

Az értekezés ezen része kiemelt modelleket mutat be, a kiválasztás alapja az 
élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások vásárlási magatartásának elemzéséhez 
való felhasználhatóságuk lehetősége. A modellek a beszerzési döntést befolyásoló 
tényezőket, a döntés szituációját és folyamatát, a döntés szereplőit és a közöttük 
fennálló kapcsolatokat foglalják magukban, rámutatva az élelmiszer 
kiskereskedelem beszerzésének bonyolultságára.   

 
2.1.4.1 A vásárlási folyamat  

 
A marketing szakirodalomban a vásárlási folyamat szakaszainak meghatározása 
némileg eltérő, de a legtöbb szerző  Robinson-Farris-Wind (1967) 8 szakaszból álló 
beszerzési hálóját tartja kiinduló pontnak. A vásárlási folyamat szakaszainak számát 
és tartalmát a beszerzési helyzet befolyásolja mivel mást igényel az új vásárlás, a 
módosított újravásárlás, illetve az egyszerű újravásárlás (2-3.sz. melléklet). Ezek 
egymástól jelentősen eltérnek a beszerzési probléma újdonságában, az információk 
időigényében és a beszerzési alternatívák fontosságának megítélésében.  

 
A nyolclépcsős beszerzési folyamat a beszerzési szituáció függvényében változó, 
az a szakaszok száma mellett a beszerzési folyamatban résztvevő szereplők 
számára is kihat. A hazai és külföldi szerzők a különböző beszerzési szituációkhoz 
eltérő hosszúságú folyamatot rendelnek hozzá, amely az új vásárlásnál nyolc, 
módosított újravásárlásnál hat és az újravásárlásnál három szakaszban jelentkezik. 
A legegyszerűbb szituációban a probléma érzékelése után azonnal a megrendelés és 
a visszacsatolás, teljesítményértékelés következik, amely a differenciálatlan 
tömegtermékeknél lényeges ismérv. Meffert (1992) más szerkezetben, a döntésre 
összpontosítva határozza meg a beszerzési szakaszokat, míg Törőcsik (1996) a 
klasszikus modellel való elméleti azonosulás mellett gyakorlati szempontból négy 
szakaszra tömöríti a vásárlás folyamatát, ezzel közelítve a fogyasztói vásárlás 
rövidebb folyamatához. A beszerzési folyamatból kiemelhető a szállítói ajánlatok 
értékelésének és a szállító kiválasztásának szakasza, amelynek gyakorlata 
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szervezetenként eltérő, a szerzők példákat, illetve elméleti lehetőségeket vázolnak, 
amelyek között alapvető eltérés az értékelési szempontok száma, tartalma és 
módszere.  
 
Az élelmiszer kiskereskedelmi vállalatok beszerzésének elemzésénél a modellt 
fontosnak tartom, a beszerzési folyamat hosszának összehasonlításában a 
termékkategóriák eltéréseinek figyelembe vétele mellett felhasználható. 
 
 
2.1.4.2 A szervezetek vásárlási magatartási modellje 
 
A vásárlást, és a vásárlási magatartást számtalan tényező befolyásolja, amelyek 
közül elsődleges a felmerülő probléma, illetve szükséglet, de vállalatonként eltérő 
azoknak a tényezőknek a száma, amelyek a tényleges beszerzést meghatározzák. E 
nézőpontot tükrözi a hetvenes években megjelenő és rövid idő alatt tért hódító 
kontingencia elmélet (Kieser 1995), amely szerint a tevékenységet az adott 
szituáció határozza meg és a vállalati reakció elsősorban a kontextuális tényezők 
számától, vállalatra gyakorolt hatásától, azok intenzitásától és a percepció 
mértékétől függ. A kontingenciaelmélet a menedzsment tudományok területéről 
származik, de hamarosan felhasználta azt a marketing is. Ehhez illeszkedik a már 
tárgyalt vásárlási szituációk hatása a szervezetek vásárlási folyamatára is, amelyet 
szinte minden szerző alapvetőnek tekint és a befolyásoló tényezők között kiemel. 
 
A gazdaság változásával, a műszaki tudományok fejlődésével, a fogyasztói 
magatartás változásával, a vállalatok marketingszemléletének alakulásával a 
befolyásoló tényezők száma és hatása állandóan módosul és felmerül a kérdés, 
ennek tudatában hogyan lehet a szervezeti magatartást modellezni.  Ezt mutatja a 
kutatás irányának változása és a szervezeti magatartás modelljeinek eltérése is. A 
modellek gyakorlati felhasználása érdekében meg kell találni azon kapcsolódási 
pontokat, amelyekben a szervezetek hasonlóságot mutatnak és fel kell tárni azon 
sajátosságokat, amelyek nem illeszkednek az általános sémához, hanem 
vállalatspecifikus tényezőként kezelendők. A marketing szakirodalomban 
leggyakrabban említett és a szerzők által elfogadott modellek a vállalatra ható 
külső és belső tényezők különböző kombinációival, illetve hangsúlyeltolódással 
jellemezhetők. 
 
A szerzők egy része  Webster és Wind (1972) modelljét (4.sz. melléklet) tartja 
mintának és a szervezeti magatartás magyarázatánál erre hivatkozik, vagy ennek 
módosított változatát közli. A modell alapvetően négy tényezőcsoportot említ, 
amely a szervezetek magatartását befolyásolják: környezeti tényezők, szervezeti 
tényezők, beszerzési központ és egyéni tényezők.  
! A környezeti tényezők a szervezet eltérő hatású makro- és mikrokörnyezetének 

elemeit jelenítik meg. A modell gyakorlati alkalmazhatóságának egyik feltétele 
a környezeti tényezők feltárásának és értékelésének tudományos módszerekre 
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alapozott megvalósítása. A környezeti elemek felsorolása az eredeti modellben 
széleskörű, abban a szokványos makro-és mikrokörnyezeti tényezők mind 
szerepet kaptak. A témával foglalkozó szerzők a Webster és Wind modell 
általános érvényét elismerve, különböző tényezőket emelnek ki (5.sz. 
melléklet). 

! A második tényezőcsoportba maga a szervezet tartozik, amelynek  céljai, 
feladatai, a szervezeti tagok, a szervezeti felépítés, a beszerzés formalizált 
szervezetei, a beszerzési technológia szintén befolyásoló hatással vannak a 
szervezeti vásárlásra.  

! A szervezeti hatásokból kiemelve Webster és Wind modelljében a beszerzési 
központnál a feladat és hatásköri leírások, a beszerzési központ struktúrája, a 
résztvevők eltérő magatartásszerepei és a közöttük lévő kommunikációs 
kapcsolatok kerülnek előtérbe. A szakirodalomban a beszerzési központot 
általában azonos tartalommal definiálják, de eltérések is találhatók. A hazai 
szerzők értelmezésében azon személyek gyűjtőkategóriája, akik valamilyen 
formában részt vesznek a beszerzés folyamatában, vagy hatással vannak arra 
(Bauer-Berács 1999). A szerzőpáros a beszerzési központ jellemzésénél kiemeli, 
hogy az nem formális szervezet, hanem a közreműködők ad hoc együttese. 
Ezzel a közelítéssel azonosul Ötvös (2000), aki a beszerzési központot a 
vállalati szervezet azon informális és nem formalizált egységeként jelöli meg, 
amely a beszerzéssel kapcsolatos döntéseket hozza. Meffert (1992) a közép- és 
kisvállalati gyakorlatra hivatkozva kiemeli a beszerzési szervezet szerepét és 
jelentőségét a szervezeti magatartásban, a beszerzési központot a 
formalizáltsággal, a külső meghatározottsággal és az ösztönzés-szankcionálás 
mechanizmussal jellemzi. A beszerzési központ jellemzésének lényeges ismérve 
a vertikális és horizontális tagozódás, a méret, a vezető és a tagok által betöltött 
szerep és a kommunikációs kapcsolatok.  
A beszerzési központ működése a vállalkozások külső és belső környezete által 
erősen befolyásolt, szereplőinek kapcsolatrendszere bonyolult. A beszerzés 
kockázata és bekövetkezésének valószínűsége a szállítók kiválasztását 
jelentősen befolyásolja, bizonytalan helyzetben a szervezetek az árut több 
helyről szerzik be, illetve nem kötnek hosszú távú megállapodásokat. A 
kockázat mértékének és a bekövetkezés valószínűségének növekedésével a 
beszerzési döntés a vállalati hierarchia egyre magasabb szintjén születik meg, a 
beszerzési központ kitágul. A beszerzési kockázatok osztályozása során Morris 
(1992) a beszerzési probléma területe szerint hét típust különített el (beszállító, 
vásárló, termék, ár, pénzügyi, jogi, szabályozási), amelyek a szállító 
kiválasztásának szempontjai közé is beépülnek, valamely viszonyítási alappal 
párhuzamosan felhasználva. A beszerzési központ szereplőinek kompetenciáját 
a kommunikációban való részvétel is befolyásolja. A vertikális és laterális 
érintettség, az extenzivitás, a kapcsolatok mélysége és a beszerző központi 
szerepe kulcsfontosságú strukturális dimenziók a beszerzési döntésben (Ötvös 
2000). A beszerzési központ döntését a tagok együttműködésével bizonyos 
szabályok alapján hozza meg, amelyeket Kenesei (1998) Coffray és Lilien 
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alapján három csoportba sorolt: kvóta nélküli döntés, döntés előre megállapított 
kvótával és egyszemélyes döntés. A különbség az egyetértés mértékének 
meghatározottságában látszik.  

! A modell negyedik tényezője az egyén, a maga személyiségjegyeivel, 
motivációjával, szerepével, tanulásával, kognitív struktúrájával (Bauer-Berács 
1999).  Tóth (1996) ide sorolja a beszerzésben résztvevő egyének státusát, 
pozícióját, etikai szintjét is. Törőcsik (1996) szerint az egyén szerepét kiemelten 
kell kezelni, mivel az esetenként a fogyasztói magatartás jegyeihez közelít. 
Baker (1995) Power kutatási eredményeit felhasználva a nem gazdasági 
motívumok közül kiemeli a státuszt, a karriert, az etikát, a barátságot és szociális 
szükségleteket, amelyek  a maslowi hierarchia több lépcsőjét érintik (6.sz. 
melléklet).  

 
A modell  elemeit  az élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások beszerzésének 
magyarázatánál  a tevékenység sajátosságainak megfelelően lehet alkalmazni. A 
fogyasztók vállalatra gyakorolt hatása kiemelkedően fontos és egyes érintettek 
szerepét (szakszervezetek, egyesületek, más társadalmi intézmények) a hazai és 
regionális sajátosságoknak megfelelően kell értékelni. A vállalat szervezet és a 
beszerzési központ szerepe az üzletláncoknál alapvetően fontos tényező, míg a 
független kiskereskedőknél az utóbbi általában nem értelmezhető. A szervezet 
általános jellemzői mellett külön kiemelést érdemel a tulajdonosi struktúra 
befolyásoló hatása. 
 
A befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban azon modelleket is meg lehet említeni, 
amelyek ugyan nem kereskedelemspecifikus kutatás eredményei, de az élelmiszer 
kiskereskedelem jellemzésére is felhasználhatók. Kotler (1996) a magatartás 
modellezésénél a befolyásoló tényezőket más összetételben mutatja be, a környezet 
befolyását marketing és egyéb ösztönző hatásokra osztja, valamint kijelöli a 
vásárlási döntés főbb területeit is (választék, szállító, rendelési mennyiség, szállítási 
feltételek és határidő, ellenérték kiegyenlítése).  Jobber (1998) a befolyásoló 
tényezőket három csoportba rendezi: vásárlási szituáció, terméktípusok, vásárlás 
jelentősége. A Robinson-Faris-Wind féle szituációkat veszi alapul, amelynek 
különbségei jelentősen befolyásolják a vásárlási magatartást, a vásárlási döntés 
hosszát, tevékenységelemeit, idő- és költségigényességét, valamint a kockázatot, 
annak kezelését. A vásárolt termékek más szempontú csoportosítása 
(romlékonyság, szezonalitás) az élelmiszer kereskedelemben is hasznossá teszi a 
felhasználását. A Choffray-Lilien modell (7.sz. melléklet) a szervezeti magatartást 
befolyásoló tényezőket két nagy részre osztja, egyikbe a vállalati környezet és a 
vállalati szervezet által meghatározott követelményeket, míg a másikba az egyéni 
felelősség által generált tényezők tartoznak. A beszerzési központ beszerzési 
szituációit öt alaphelyzetbe sorolja, amelyben a felek pozíciója alapján 
valószínűségi, arányos, autokratikus, egyetértési és elfogadhatósági helyzetet 
különít el.  
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2.1.4.3 Kapcsolatorientált modellek 
 
A kapcsolatorientált elméletek a szervezeti magatartás kutatásának egyik 
irányzatához tartoznak, mely szerint egy szervezet elemzése mellett célszerű a 
szervezeti kapcsolatokat is értékelni, mivel a kapcsolatok száma, típusa, 
hatásmechanizmusa jelentősen befolyásolja a szervezeti magatartást. A modellek 
két-illetve többszereplős kapcsolatokat magyaráznak. 
 

Bonoma és Johnston (1978) kétszereplős cseremodelljében a kapcsolatok és 
tevékenységelemek bonyolult hálózatát mutatja be (8.sz. melléklet). A leírt 
kapcsolatokat  az interakcióban lévő szereplők, valamint a kapcsolatok során 
létrejövő hatások mechanizmusa szerint lehet elemezni. Az első ismérv szerint a 
szerzők az eladó-vevő kapcsolatot a kapcsolódó szervezetek működését segítő 
szervezeti egységekhez illesztik, de a modell tartalmazza a szervezeten belüli 
kapcsolatokat is. A kapcsolatok generálta hatásoknál mindenhol három típust 
mutatnak be: befelé-, kifelé irányuló és kétirányú hatást. Baker (1995) az európai 
egyetemek szakértői által (IMP-csoport) kialakított interakciós modellt bemutatva, a 
szervezeti magatartást befolyásoló hagyományos tényezők mellett (környezet) 
jelentős tényezőnek értékeli az interakciós atmoszférát és az eladó-vevő szervezet és 
személyek között fennálló rövid-, illetve hosszú távú kapcsolatokat is (9.sz. 
melléklet). 
 
Ha a tranzakciónak több szereplője van, akkor a szervezet magatartását az 
előzőeknél több tényező és kapcsolat befolyásolja. Az eladón és vevőn kívül 
bekapcsolódhat a rendszerbe tanácsadó vállalat, szállítmányozással foglalkozó 
vállalkozás, vagy brókercég is. Napjainkban az outsourcing terjedésével a 
többszereplős kapcsolatok jelentősége növekszik, amely szükségessé teszi a 
többirányú elemzést és modellezést. Johnston�Bonoma (1981) készítette el a 
szervezeti beszerzésben érintett szereplők kommunikációs modelljét (10.sz. 
melléklet), amely eladó-vevő-más szervezetek interakcióját vizsgálja. A modell 
középpontjában a vevő vállalat van, amely kétirányú kapcsolatrendszerrel 
jellemezhető. A kapcsolatokat vertikálisan és horizontálisan is bemutatja a modell, 
rávilágítva a beszerzési központ hierarchiájára is. Kern (1987) interakciós 
modelljében három dimenzióban ábrázolja a kapcsoltrendszert. Az első 
dimenzióban személyeket és szervezeteket, míg a második dimenzióban két-, illetve 
többszereplős kapcsolatot különít el. A harmadik dimenzió a szituációfüggőség foka 
szerint jellemzi a kapcsolatokat. A szerző ezek kombinációjában értékeli a 
szervezeti magatartást, a döntési folyamatot és a kapcsolatokat. 
 

A kapcsolatok fejlődése, azok bonyolultsága az élelmiszer kiskereskedelemben 
is előtérbe helyezi a kapcsolatorientált modellek figyelembe vételét, de a 
kereskedelmi struktúra miatt annak felhasználása differenciált, elsősorban az 
üzletláncoknál alkalmazható. A vertikális és horizontális kapcsolatok mind a 
beszerzésben, mind az értékesítésben erősítik e modellek jelentőségét. 



 21

 
2.1.4.4 Kereskedelmi modellek 
 
Az előzőkben bemutatott modellek csak részlegesen használhatók, a már említett 
problémákon kívül szólni kell egyéb korlátozó tényezőkről is.                   
-Európában a kevésbé koncentrált kereskedelmi rendszerrel jellemezhető 
országokban, vagy tulajdonviszonyukat és kereskedelmi struktúrájukat tekintve 
átalakuló közép-kelet-európai országokban az egyéni vállalkozók fontos szerepet 
töltenek be. A kisvállalkozások beszerzési döntéseiben nagyobb az egyéni tényezők 
szerepe, a beszerzési központ döntést befolyásoló hatása nem érvényesül.  
-A szervezeti vásárlás folyamata az élelmiszer kiskereskedelemben is 
szituációfüggő, de a beszerzésben jelentős azon termékek aránya, amelyeknél 
egyszerű újravásárlásról van szó (differenciálatlan tömegtermékek).  
-Magyarországon a nyolcvanas évek végén olyan politikai, gazdasági, társadalmi 
változások következtek be, amelyek a hatás-reakció folyamatot a fejlett európai 
országok gyakorlatától és tendenciáitól jelentősen eltérítik. Ugyanakkor a külföldi 
tőke beáramlása -felgyorsítva a kereskedelem koncentrációját- elősegítette a fejlett 
európai országokban működő kereskedelmi szervezetek magatartásához való 
közelítést. 
-A kereskedés tárgyát képező élelmiszerek beszerzésére és értékesítésére 
árucsoportonként eltérő magatartás  jellemző. Ez a szállító személyében, az általuk 
kínált szolgáltatások jellegében, a szállítók kiválasztásának szempontjaiban és az 
értékesítés főbb tevékenységelemeiben jelenik meg (árubemutatás, értékesítési 
mód, üzletformák, árképzés és alkalmazás, vevők befolyásolásának módja, stb.). 
Az áruk jellege különbségeket okoz az értékesítési csatorna hosszában, a 
beszerzési, készletezési gyakorlatban, a fogyasztói vásárlások gyakoriságában és 
helyében is.  
Az eltérések a kereskedelemben előtérbe helyezik azon modellek alkalmazását, 
amelyek e problémákat kezelni tudják, többtényezősek, figyelembe veszik az egyén 
döntésbefolyásoló szerepét és a szakmaspecifikus tényezőket is.  
 
! Meffert (1992) olyan modellt mutat be, amely a befolyásoló tényezőket két 

részre osztva a kereskedelmi szakmák specifikációja nélkül tartalmazza a 
vállalatok beszerzési döntésére ható tényezőket, valamint a beszerzés 
folyamatát. A modell egyszerű, világos és áttekinthető, két tényezőcsoportot 
különít el, amelyek meghatározzák a kereskedelmi vállalatok beszerzési 
döntéseit (11.sz. melléklet). 
- Az egyik tényezőcsoport a környezeti tényezőket tartalmazza, amelyből a 
szerző kiemeli az általános környezetet, a szállítót, a fogyasztót és a 
konkurenciát. Az általános környezeti elemeket viszonylag szűk sávban 
határozza meg, a jogi, gazdasági és technikai tényezők hatását említi. A 
szállítói ajánlatok értékelésénél a hagyományos szempontok mellett (termék, 
ár, szállítási- és fizetési kondíciók) megkülönböztetett figyelmet fordít a  
szállító által ajánlott marketingtámogatásra, annak intenzitására és eszközeire. 
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A fogyasztó befolyásolásánál a várható fogyasztói trendeket és az általuk 
kifejtett húzó keresleti hatást tartja legfontosabbnak, míg a konkurencia 
hatásánál a versenyeszközöket és a szerződéses előnyöket emeli ki. 
-A befolyásoló tényezők másik csoportja a vállalati tényezőket részletezi, a 
vállalat típusa, struktúrája, a beszerzési döntésben résztvevők egyéni jellemzői,  
a beszerzési szervezet, valamint az információ és kommunikáció  
vonatkozásában.  
A két tényezőcsoport együttesen határozza meg a döntést, annak folyamatát, 
amelyet 4 fázisra szűkít le. Az egyes szakaszok tartalma: beszerzendő áruk- és 
beszerzési út meghatározása, beszerzési kapcsolatok előkészítése és a szállító 
kiválasztása. 
 

! A Sheth modell, amelynek megítélése bonyolultsága miatt az ipari modellek 
között nem egyértelműen pozitív, a kereskedelmi szervezetek beszerzésében 
előtérbe került és szakmaspecifikus változatával az élelmiszer kiskereskedelem 
beszerzési magatartásának alapmodelljévé vált (Lehota 2001). A modell átfogó 
jelleggel tartalmazza a beszerzési magatartást meghatározó tényezőket, azok 
hatását, az eladó-vevő kapcsolatát, amelyek együttesen határozzák meg a 
beszállítók és termékek kiválasztását (12.sz. melléklet). 
-A befolyásoló tényezők egyik csoportját a vevő vállalat szervezete, a 
beszerzési funkciók jellege és a vállalat által támasztott követelmények, 
elvárások adják. A beszerzési funkciók (kínálat biztosítása, differenciált 
választék kialakítása) és a szervezeti felépítés kapcsolatából adódóan a modell 
alkalmazásakor fontos szerep jut a döntési folyamat résztvevőinek, valamint a 
kapcsolatok és a döntés centralizációját feltáró elemzésnek.  

-A külső tényezők egyik része általános üzleti klímaként megfogalmazva 
összevontan tartalmazza a makro- és mikrokörnyezet beszerzési magatartásra 
ható tényezőit.  
-A modell kiemelten kezeli a beszállítók piaci pozícióját, imázsát, nemzeti 
hovatartozásából eredő jellemzőit, szállítói magatartásának eddigi 
tapasztalatait, megbízhatóságát, valamint ajánlatát, amely kiterjed a termék 
jellemzőire (mennyiség, minőség, választék, ár), a szállítási és ellenérték 
kiegyenlítési ajánlatokra, illetve elvárásokra, valamint a marketingtámogatásra.  
 
A modell kialakítását és tesztelését segítették azok a kutatások, melynek tárgya 
Nyugat- és Közép-Kelet Európában a kiskereskedelmi láncok beszerzési 
magtartásának vizsgálata volt. Jensen és Larsen korábban említett kutatásának 
eredményeként megállapították, hogy a vizsgált láncokban a beszerzési döntés 
centralizált és a beszerzés gyakorlati lebonyolításában nagy szerepe van az 
országos és regionális beszerzési központoknak. A belistázás gyakorlata 
általánosan elterjedt, amelyhez belistázási díj kapcsolódik, de a belistázási 
kritériumok eltérőek. A kilistázási ismérvek közel azonosak (pl. a termék 
értékesítési volumene, a versenytárs árajánlata). A vállalatok jelentős része 
foglalkozik kereskedelmi márkázással. Ejsberg és Skytte (1999) 6 közép és 
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kelet-európai országban (köztük hazánkban is) a sajt és a hal 
termékkategóriában végeztek hasonló kutatást. Rámutattak, hogy az eltérő 
koncentráció miatt jelentős különbség van a kiskereskedők beszerzési 
magatartásban. A beszerzési központnak a nagyobb láncoknál van jelentősége, 
a kisebbeknél a menedzsment hozza a döntéseket. A beszerzési funkciók és a 
centralizáció tekintetében hazánkra a központi beszerzés jellemző 
regionalitással összekapcsolva, míg máshol a helyi beszerzés nagyobb 
jelentőségű. Magyarországon a belistázás széles körben elterjedt, míg más 
országokra inkább a koncepció ismerete volt jellemző. 
 

A modellek áttekintése, az élelmiszer kiskereskedelmi vállalatok beszerzési 
magatartását befolyásoló tényezők és azok csoportosításának elméleti számbavétele 
és értékelése rávilágított a kereskedelmi modellek fontosságára. A Jász-Nagykun-
Szolnok megyére kiterjedő kutatás során a Sheth modell élelmiszer 
kiskereskedelmi vállalatokra adaptált változatát alapmodellnek tekintettem, de 
felhasználtam Meffert általánosabb kereskedelmi modelljét is.   
 
2.2   A kiskereskedelem tevékenysége 
 
A kiskereskedelem kettős irányultságú piaci magatartása szükségessé teszi, hogy 
annak elemzése is kétpólusú legyen, a szervezeti piachoz kapcsolódva a 
beszerzésre, míg a fogyasztói piacokhoz igazodóan az értékesítés során alkalmazott 
marketing-mixre terjedjen ki. A terjedelmi korlátok miatt e két terület irodalmi 
áttekintése kiemeléseket tartalmaz. A kiskereskedelem tevékenységének 
bemutatása a kereskedelem szervezetén belül, annak részeként történik, amely 
kiterjed a tevékenység értelmezésére, a kereskedelem funkciójának, főbb 
feladatainak áttekintésére és a kiskereskedelmi formák rendszerezésre. A vizsgálat 
a kutatás eredeti témájához közelítve elsősorban a hazai kutatásokra alapozott 
szakirodalom alapján történik, de annak kiegészítéseként néhány külföldi szerző 
ilyen irányú elméleti munkájának kiemeléseit is tartalmazza, főként a 
kiskereskedelem és a szakmaspecifikus élelmiszer kiskereskedelem tárgykörében.  
 
A kereskedelem és formáinak (nagy- és kiskereskedelem) értelmezése nem 
egyértelmű, a szakirodalomban a meghatározások, definíciók más és más 
szempontból közelítik a tevékenységet, többnyire egy-egy funkciót emelnek ki 
annak leírására. 
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1.sz. táblázat   A kereskedelmi tevékenység tartalma 
 

 
Szerző 

 
Ágazat 

 
Tevékenység tartalma 

Lehota-Tomcsányi 
(1994) 

nagykereskedelem  
és kiskereskedelem

Termékek továbbítása hazai fogyasztás céljára. 

Törőcsik (1995) kereskedelem Átvezető, kapcsolatteremtő tevékenység. 
Bauer-Berács  
(1999) 

kiskereskedelem Végső fogyasztó részére történő értékesítés tevékenység 
elemeinek összessége. 

Drábik-Szerényi 
(1997) 

kiskereskedelem Közgazdasági szempontból: a fogyasztási cikkek kis 
tételben történő értékesítése fogyasztók (felhasználók 
részére). 
Jogi értelemben: a beszerzett termékek üzletszerű 
közvetlen értékesítése fogyasztók (felhasználók) 
részére. 

Józsa (2000) kiskereskedelem közvetítő tevékenység 
 
A tevékenység meghatározására a szerzők eltérő tevékenységelemeket, funkciókat  
emelnek ki, a tevékenység végső irányultsága szempontjából a fogyasztók 
igényeinek kielégítését, a feltételek megteremtését hangsúlyozzák (Lehota- 
Tomcsányi 1994, Bauer-Berács 1999). Mások a termelés és fogyasztás közötti 
eltérés áthidalását célzó közvetítő, átvezető, kapcsolatteremtő feladatot emelik ki 
(Törőcsik 1995, Józsa 2000). 
 
A kereskedelem kifejezés kettős értelemben is használható, egyrészt 
tevékenységként meghatározva azt (továbbítás, közvetítés, átvezetés, 
kapcsolatteremtés, értékesítés), másrészt szervezetként értelmezve, amely 
nemzetgazdasági szinten összefogja a hasonló tevékenységet folytató 
vállalkozásokat. A kereskedelem szervezete a nemzetgazdaságban fontos szerepet 
tölt be, a szektorális tagozódásban elkülönült szerepet kap, a hazai statisztikai 
osztályozásban  �Kereskedelem, javítás� nemzetgazdasági ágként szerepel.  
 
2.2.1  A kiskereskedelem   funkciói 
 
A kiskereskedelem a kereskedelmi tevékenység egyik formájaként, a 
nemzetgazdaság egyik ágazataként tölti be funkcióit. A kiskereskedelmi funkciók 
meghatározása és elkülönítése más kereskedelmi formáktól, rámutat arra a 
szerepre, amelyet a kiskereskedelem a viszonteladói és fogyasztói piacon betölt, 
rávilágít azon tevékenységelemekre, amelyek teljesítése nélkülözhetetlen a 
fogyasztói igények kielégítésében, a termékek zavartalan elosztásának és 
fogyasztóhoz való eljuttatásának folyamatában.  
 
A 13.sz. mellékletben a kereskedelem különböző formáinak funkciói együttesen 
kerülnek bemutatásra, amely magyarázható az összehasonlító szándékkal, valamint 
annak kiemelésével, hogy az élelmiszerkereskedelem fejlődésével és 
koncentrálódásával a nagy- és kiskereskedelmi tevékenység gyakran összefonódva, 
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együttesen jelenik meg, amely a gazdaságban és társadalomban betöltött 
szerepének integrálódását is előidézi. A szerzők által meghatározott funkciók széles 
körben ölelik fel a kereskedelem tevékenységét, azt a szerepet, amelyet a szervezeti 
és a fogyasztói piacon be kell töltenie. A funkciók egymáshoz hasonlítása, 
összekapcsolása néhol nehézségbe ütközött, annak besorolása (pl. árubemutatás, 
kihelyezés) több funkcióhoz is illeszkedik (logisztikai, piacbefolyásolás), így a 
táblázat némi átfedést is tartalmaz. 
 
Leggyakrabban említett a tranzakciós, és logisztikai funkció, de viszonylag gyakori 
a termelés és fogyasztás áthidalását célzó készletezés és választékkialakítás 
megjelölése is. A piacbefolyásoló, információs és finanszírozási funkció említése 
hasonló gyakoriságú. Az egyes szerzőket összehasonlítva a kereskedelem funkcióit 
legrészletesebben 9 funkcióban Törőcsik (1995) jelölte meg, szemben a külföldi 
szerzők 5 funkcióból álló tagolásával. Az élelmiszer kiskereskedelem 
tevékenységének bemutatásakor Lehota (2001) fő- és kisegítő funkciókat határoz 
meg. A főfunkciók köre elsősorban az áruk forgalmazását elősegítő tevékenységgel 
kapcsolatos (beszerzés, készlet- és raktártervezés, merchandising, stb), míg a 
mellékfunkciók az értékesítést elősegítő szolgáltatásokra  terjednek ki. 
 
A hazai élelmiszer kereskedelemben a vállalatok jelentős része kettős 
tevékenységet folytat, amely a nagy- és kiskereskedelmi funkciók bizonyos 
mértékű átfedését, kevésbé markáns elhatárolását eredményezi. Kiemelve a 
kiskereskedelmi vállalatokat, megállapítható, hogy az üzletláncok  
nagykereskedelmi tevékenységet is végeznek (bár ez tevékenységi körükben nem 
mindig van feltüntetve), amely a nagykereskedelem tárolási, logisztikai és 
választék-alakító funkcióját a kiskereskedelmi tevékenységbe integrálja. Ez a 
gyakorlatban több formában jelentkezik: 
- A kiskereskedelmi üzletlánc nagykereskedelmi tevékenységét saját szervezetén 

belül végzi, tevékenységi körében azonban a nagykereskedelem nincs 
feltüntetve. 

- A kiskereskedelmi üzletlánc beszerzése a tulajdonosi csoport centralizált 
beszerzésében valósul meg, az áruk tárolása központi raktárban történik és a 
kiszállítás rendszeren belüli szervezettségű. 

- A kiskereskedelmi üzletlánc az önállóság megtartása mellett beszerzését 
horizontális koordinációval valósítja meg, amelyben többszintű beszerzés 
jellemző (központi, regionális, vállalati), az áruk hosszabb idejű tárolása a 
központi és regionális raktárakban történik, a megrendelés teljesítésére direkt 
termelői, vagy  raktári szállítás jellemző. 

 
A nagykereskedelem tevékenységének kiskereskedelemmel történő kibővítése a 
funkciók körét is kitágítja, amelyek a fogyasztói kapcsolatokkal, a kiskereskedelmi 
választékkal (csomagolás, kiszerelés), az áru bemutatásával, az értékesítési 
körülményekkel és a fogyasztók befolyásolásával vannak összefüggésben. 
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A kiskereskedelem funkcióit vizsgálva, annak makro- és mikroökonómiai szerepét 
is ki kell emelni, amely az 1.sz. táblázatban található szerzőknél szűk körű, illetve 
nem elkülönített. Így célszerűvé válik egy olyan rendszerezés, amely a funkciókat 
kibővítve, a kiskereskedelem nemzetgazdaságban betöltött  szerepe és  kétirányú 
piaci tevékenysége alapján közelíti a témát.  
 
Az alábbi ábrában bemutatott makroökonómiai funkciókat a nemzetgazdaság 
részpiacainak működéséhez való hozzájárulásként értelmezem, amelyek a 
nemzetgazdasági ágak összehangolt tevékenységével valósulhatnak meg. A 
mikroökonómiai funkciók az árupiacra vonatkoznak, ahol a piaci szereplők 
együttműködése szintén feltétele azok érvényesülésének.    
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A nemzetgazdaság átfogó kapcsolatrendszerét vizsgálva a kiskereskedelemnek 
kiemelt jelentősége van. Alapvető funkciója: hozzájárulni a termelés és a 
fogyasztás egyensúlyának megteremtéséhez. Az áruk termelése és fogyasztása 
között időbeli, térbeli és választékbeli eltérés van, amelynek áthidalását a nagy- és 
kiskereskedelem a készáruk beszerzésével, tárolásával, a fogyasztók 
befolyásolásával oldja meg. A termelés a földrajzi, éghajlati különbségek miatt 
általában területileg koncentrált, míg a fogyasztás -elsősorban az alapvető 
fogyasztási cikkekből- az ország minden pontján jelen van. A kiskereskedelem az 
eltérő kereslethez és a fogyasztási szokásokhoz  igazodva  a szállítói választékot - a 
különböző termelők és nagykereskedők hazai és külföldi  kínálatát összegyűjtve és 
fogyasztói igényeknek megfelelően szelektálva - kiskereskedelmi választékká 
alakítja át. A kiskereskedelmi vállalatok import termékekkel pótolják és bővítik a 
belföldi választékot. A munkaerőpiaci egyensúly kialakításában a kereskedelemnek 
mindig jelentős szerep jutott. Magyarországon a nyolcvanas években az aktív 
keresők közel egyötöd részét a kereskedelemben foglalkoztatták, majd a 
tulajdonviszonyok változása után az egyensúly megteremtésében a kereskedelem  
jelentős részt vállalt, az üzletek számának növekedése annak foglalkoztatási 
funkcióját erősíti. A kiskereskedelem a tőkepiaci folyamatok alakításában is részt 
vesz, a befektetések jelentős része üzletláncokban, franchise rendszerekben, 
üzletközpontokban realizálódik. A kiskereskedelem hozzájárul társadalmi célok 
megvalósításához is, amelyek társadalomorientált marketingtevékenységéhez 
kapcsolódnak.  
 
A kiskereskedelem az árupiac és tényezőpiac szereplőjeként vesz részt a piaci 
mechanizmus működésében, amelynek során a piac szereplőire hatást gyakorol, 
aktívan alakítja a piaci kapcsolatokat. Alaptevékenysége a tranzakciós funkció 
megvalósításaként áruforgalom lebonyolítása, amely lehetővé teszi a piac 
zavartalan működését, a szükségletek vásárlás útján történő kielégítését. A 
kiskereskedelem közvetítő szerepet vállalva eljuttatja és bemutatja a termékeket a 
végső fogyasztóknak, illetve felhasználóknak. Kínálatával, reklámmal, személyes 
kapcsolatokkal, vásárlásösztönzéssel képes a fogyasztók befolyásolására, amely a 
vállalati célok megvalósításán túlmenően segíti a termelői célokat is, mivel 
hozzájárul a termelés területén képződő értékek realizálásához. A termelőktől 
bizonyos feladatokat átvállalva (raktározás, érlelés, fogyasztói kiszerelés) javítja a 
termékek piacképességét. Napi tevékenységük során a kiskereskedők képesek a 
fogyasztói és felhasználói igények megismerésére, a fogyasztók magatartásának 
megfigyelésére. Ezt továbbítva a termelő felé, hozzájárulnak a termékfejlesztéshez, 
a termék hasznossági szintjének emeléséhez. Az árubeszerzés során a 
kiskereskedelem közvetíti a fogyasztói igényeket a termelők felé, kiegészítve a 
termelők piackutatását. Finanszírozási, pénzügyi funkciói közül kiemelést érdemel 
a fogyasztói hitelek nyújtása. A gazdálkodási funkció a nyereség biztosításában, 
illetve annak maximalizálásában nyilvánul meg, amelyet mind a szervezeti, mind a 
fogyasztói piac felé tág eszközrendszer alkalmazása támogat. 
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2.3  A marketingdöntések sajátosságai az élelmiszer kiskereskedelemben 
 
Az élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások által alkalmazott marketing eszközök 
eltérőek a viszonteladói piacon kialakított kapcsolatokban és a végső fogyasztóval 
(felhasználóval) szemben. Mások azok a környezeti tényezők, amelyek a 
viszonteladói piac és a fogyasztói piac által dominánsan meghatározottak és a 
verseny tárgya a két piacon eltérő. Az élelmiszer vertikum szereplőinek pozíciójára 
jellemző, hogy a kiskereskedelem koncentrálódásának eredményeként a 
kiskereskedelem súlya megnőtt az értékesítési csatornában, a verseny területe és 
formája megváltozott. A termelők versenye a jelentős beszerzési és értékesítési 
volumennel rendelkező kiskereskedelmi láncokba való bekerülésért és termékeik 
kedvező bolti megjelenítésért folyik, míg a kiskereskedők a kedvezőbb beszerzési 
forrásokért és a magasabb kedvezményekért versenyeznek. Ezzel szemben a 
fogyasztói piacon a verseny a fogyasztók széles tömegének megszerzéséért és 
megtartásáért zajlik. 
 
A viszonteladói piacon az élelmiszer kiskereskedelem az élelmiszer termelő és 
feldolgozóipari vállalkozások profitmaximalizáló és pozíciónövelő magatartásával 
találkozik, míg a végső fogyasztó az egyéni haszon maximalizálására törekszik, 
amelynek több összetevője van. A fogyasztó -szemben a vállalati magatartással- 
nemcsak a racionálisan megfogható hasznossági-, hanem gyakran emocionális 
motívumok által vezérelve vásárol. A vásárlás utáni tapasztalatok során a 
fogyasztói hasznosság értékelése és mérése gyakran eredményez disszonancia-
redukciós törekvést, amely a későbbiekben termékváltást, vagy üzletváltást is 
eredményezhet. E dolgozatban nem cél a fogyasztói magatartás elemzése, így erre 
csak utalás található a kiskereskedők közötti versenyben alkalmazott marketing 
eszközök elemzésekor. 
 
A kiskereskedelem beszerzése során olyan termelőkkel áll kapcsolatban, amelyek 
választéka önmagában viszonylag szűk és arra kell törekednie, hogy az eltérő 
választékigénnyel rendelkező végső fogyasztó számára a termelői kínálatot 
kiskereskedelmi kínálattá alakítsa át. Emiatt a marketingdöntések egyik kiemelt 
területe a választékpolitika. 
 
A csatornapolitika területén szintén kétirányú döntést kell hozni, amely kiterjed a 
beszerzésre, a szállítók kiválasztására, valamint az értékesítés helyére, módjára, 
formáira és körülményeire. Az FMCG piacon (ezen belül az élelmiszer 
kiskereskedelemben) a termelők az általuk nyújtott kedvezmények, engedmények 
és a reklámtámogatás ellentételezéseként általában termékük kiemelt elhelyezését, 
állandó készleten tartását várják el, amely a beszerzés és értékesítés fokozottabb 
összehangolását követeli meg.   

 
Az árpolitika tekintetében a beszerzési tárgyalások során az ár, illetve az 
engedmények, kedvezmények képezik az alku tárgyát, amelynél a két fél 
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pozíciója, tárgyalókészsége befolyásolja az eredményt. A fogyasztói piacon az 
ármagatartást a környezeti hatások függvényeként az árképzés és az áralkalmazás 
gyakorlatában célszerű vizsgálni.  

 
Az alkalmazott promóciós eszközök, főként a vonal alatti kommunikáció (BTL) 
eszközei gyakran kapcsolódnak össze a gyártók marketing támogatásával, a 
kommunikáció push és pull eszközeivel, amelyek a termelők és kiskereskedők 
közötti kapcsolatrendszert és egymásrautaltságot erősíti. Fentiek miatt az 
élelmiszer kiskereskedelem marketing eszközeinek kutatását  két irányba célszerű 
kiterjeszteni, a beszerzésmarketingre (Tomcsányi 1988, Koppelmann 1997, 
Majoros 1999) és az értékesítés során alkalmazott marketing mixre, mindvégig 
hangsúlyozva, hogy közöttük kapcsolat van, a kétoldalú kutatás nem elválasztó 
jellegű, hanem sajátosságokból adódó szükségszerűség. 

 
2.4  Beszerzésmarketing 
 
Az élelmiszerek beszerzése során a kiskereskedők általában tőkeerős termelőkkel, 
vagy nagykereskedőkkel kerülnek kapcsolatba, amelyektől nagy tételben szereznek 
be árut, míg az értékesítés kistételű, a végső fogyasztóra irányuló tevékenység. A 
beszerzés kutatása során célszerű azt vizsgálni, hogy mi jellemzi a termelő, 
kereskedő kapcsolatát a szervezeti piacon, valamint a beszerzés folyamatában. 
Fontos annak feltárása is, hogy a magántulajdon keretei között a verseny 
intenzitásának növekedésével az eltérő beszerzési döntések, a beszerzési folyamat 
és a korszerű beszerzési technikák milyen előnyöket nyújtanak a fogyasztói 
szükségletek kielégítésében és a gazdálkodás hatékonyságának javításában. 
 
A szervezeti vásárlási döntések modelljeinek mindegyikében megtalálható a 
marketingkörnyezet befolyásoló hatása. A környezeti tényezők közül a verseny 
szerepét kiemelve megállapítható, hogy a konkurencia rövid- és hosszú távon is 
jelentős hatást gyakorol a kiskereskedelem beszerzési magatartására, mivel 
veszélyezteti az eddig elért piaci pozíciót és a növekedés lehetőségét. A verseny 
erősödésével, a koncentráció növekedésével a piaci részesedés megtartása egyre 
nehezebb, amely a vevőcentrikus marketingorientációval összhangban a beszerzési 
marketing jelentőségét emeli. Ezt támasztja alá a multinacionális vállalkozások 
terjeszkedése is, amelyek az ország- és kontinenshatárokat átlépve, a hazai 
kereskedők pozícióját veszélyeztetik. A verseny generálta állandó akciók, a 
tartósan alacsony ár alkalmazása a beszerzési árak csökkentésének kényszerét 
váltotta ki. Ennek megvalósítása miatt a beszerzésmarketing szerepe napjainkban 
jelentősen növekedett, azt nem külön területként, hanem a marketingkoncepció 
megvalósításának egyik lehetséges eszközeként értelmezem. 

 
A beszerzésmarketing alapvető funkcióját Berger (1998) a beszerzés forrásainak 
kiválasztásában látja, miszerint mérlegelni kell, hogy a beszállítás egy, vagy több 
szállítótól történjen-e. Koppelmann (1997) a beszerzésmarketinget a jövőbeni 
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versenyelőnyök megteremtésének eszközeként értékeli, amelynek szerepe a 
verseny fokozódásával növekszik. 
 
 
2.4.1 Beszerzési stratégiák, a beszerzésmarketing eszközrendszere 
 
A beszerzésmarketing tevékenysége sem nélkülözheti a stratégiai szemléletmódot, 
célja olyan módszer- és eszközrendszer kidolgozása, amely a vállalat távlati céljait 
a beszerzés versenyelőnyt eredményező tevékenységével támogatja. 
 
Baily ésFarmer (1994) több szempont szerint rendszerezte a beszerzési stratégiákat. 
Az általuk bemutatott stratégiák részben ipari, részben kereskedelmi 
tevékenységhez kapcsolódnak. A szerzők csoportosításának egyik szempontja az 
egy- vagy több szállító kérdése, amely rokon a Berger (1998) koncepciójával. A 
kizárólagos szállító stratégiájánál a hiány kezelésének magas kockázatát emelik ki, 
összefüggésben a váltás nehézségeiből eredő gyártási, vagy ellátási problémákkal. 
A szerzők másik stratégiaként a több szállító megoldást mutatják be, amely a 
kockázatkezelést tekintve megfelelőbb. A rendszerzés másik szempontja, az 
alkalmazott logisztikai módszerekhez kapcsolódik, amelynek során kiemelik a 
termelő vállalatoknál hatékonyan alkalmazott JIT és TQM módszereket,  a minőség 
és a készlethatékonyság oldaláról közelítve a beszerzési stratégiát. Ezek az 
élelmiszer kiskereskedelemben, annak sajátosságaira tekintettel alkalmazhatók. 
Kifejezetten európai kiskereskedelmi beszerzési technikához kapcsolják a szerzők 
az EDI alkalmazását, amely az elektronikus adatcserével hatékonyabb 
tevékenységet eredményez. 
 
Koppelmann (1997) stratégiái a kapcsolati marketing oldaláról közelítik a témát, 
kiemelve az együttműködés, illetve kölcsönös megelégedettség szerepét a 
beszerzésben, a hosszú távú kapcsolatokban. A szerző abból indul ki, hogy a 
beszerzés gyenge hatékonysága, az elemzés módszertani problémáiban, a 
beszállítóval szembeni �ellenfél� koncepció a beszerzéssel foglalkozó szervezet 
működési problémáiban keresendő és a fejlett gazdaságban átalakítást követelnek. 
Ezt a stratégiát a jövő egyik megoldásának lehet tekinteni, amelynek megvalósítása 
háromoldalú koalíció alapján történik: input pólus (szállító-befektető-
munkavállaló), output pólus (vásárló- felhasználó)  reguláris pólus (szabályozó 
intézmények). Ezek együttes igényére kell felépíteni a beszerzési stratégiát, így 
kihasználva az együttműködés lehetőségét és megszűntetni a már említett 
problémákat, amellyel a beszerzés versenyelőny funkciója a kompetitív piacon 
megvalósítható.  

  
Az ösztönzés-hozzájárulás stratégia a piaci szereplők szoros kapcsolatát jelzi, 
amelynek során a beszerző igényei és az általa kínált lehetőségek találkoznak a 
beszállító követelményeivel és hozzájárulásával. Az élelmiszer 
kiskereskedelemben a nagy üzletláncok és a termelők viszonylag standard 
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kapcsolata ezzel jól magyarázható. A követelmények és hozzájárulások 
összehangolása a beszerzési tárgyalás során valósul meg, amely a beszerzési 
stratégia fontos eszközévé válik. A tárgyalás során a beszerzés és értékesítés 
marketing elemeit egyeztetik és alakítják ki a lehető legkedvezőbb egyensúlyt, 
amely természetesen kompromisszumokon keresztül valósul meg. 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. sz. ábra   Követelmények és hozzájárulások a beszerzésben 
 

Forrás: Koppelmann U. (1997): Beschaffungsmarketing für die Praxis 
Tokio:Springer Verlag  10.p. 

 
A beszerzésmarketing eszközeit Koppelmann (1997) az értékesítés marketing 
eszközeihez viszonyítva tágabb, 5 elemű eszközrendszerben határozza meg: 
beszerzés, kommunikáció, termék, ár, kapcsolódó szolgáltatások.  
 
 

2.4.2 A beszerzés folyamata 
 
A beszerzésmarketing modellt Koppelmann az ipari vállalatokra dolgozta ki, 
azonban a folyamat elemeinek logikai kapcsolódása miatt a kereskedelemben is 
alkalmazható.  
 

Üzletlánc követelményei 
 

• alacsony ár 
• kedvezmények 
• marketingtámogatás 
• kedvező logisztikai és

pénzügyi feltételek 

Üzletlánc által kínált lehetőségek 
 

• jelentős volumenű beszerzés 
• kedvező bolti megjelenítés 

Beszállító hozzájárulása 
 

• árkedvezmények 
• marketingtámogatás 
• kedvező logisztikai és pénzügyi 

kondíciók 

Beszállító követelményei 
 
 

• jelentős mennyiségű vásárlás 
• termékek kiemelt bolti 

megjelenítése és kommunikálása 
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1.Szituációanalízis ⇒ 2. Szükségletanalízis  ⇒  3. Beszerzési piac és  választék 
analízis ⇒ 4. Szállítóanalízis ⇒ 5. Beszerzési tárgyalás ⇒ 6. Beszerzés 
lebonyolítása 
 
A folyamat sok hasonlóságot mutat a szervezeti vásárlás döntési folyamatával, de 
gyakorlati oldalról közelítve jobban részletezi az elemzés szükségességét és 
irányultságát. Az első négy lépésben Koppelmann a beszerzés hatékonyságát 
alapvetően meghatározó tényezők analízisét emeli ki, a tárgyalás szakaszban az 
elemzésre alapozott érdekegyeztetés történik, amelynek pozitív kimenete után a 
beszerzés lebonyolítása következik. 
 
Baily ésFarmer a beszerzés folyamatát 5 lépcsőben határozza meg: 
 
1.Kínálati piac kutatása ⇒ 2. Kapcsolatfelvétel és tárgyalás ⇒ 3. Szerződéskötés-
rendelés ⇒ 4. Áruátvétel, fizetés ⇒ 5. Teljesítés értékelése 
 
Az előző folyamathoz viszonyítva az egyes tevékenységcsoportok másféle 
összetételéről van szó, az elemzés egy szakaszba tömörített, míg a beszerzés 
lebonyolítása részletesebb, több szakaszra osztott.  
 
Az élelmiszer kiskereskedelemben az európai kutatások az üzletláncok beszerzési 
magatartását általában magas centralizációval jellemzik, amely a beszerzés 
folyamatának rövidülését, illetve differenciáltságát körvonalazza. A központi 
beszerzés a rendelési tételnagyságot többszörösére emeli, amely a termelői 
érdekeltséget jelentősen növelve a beszerzési folyamat valamennyi szakaszára 
kihat. Az e témában áttekintett hazai publikációk (Szabó 1996, Gábor-Stauder 
1999, Pénzes 2000, Lehota 2001, Arday 2002) azt mutatják, hogy Magyarországon 
a termelő-kereskedő kapcsolatban meghatározó üzleti tárgyalás a láncok 
magatartásában meghatározó, míg a független kiskereskedőknél elhanyagolható.   
 
2.4.3  A szállítók  értékelése 
 
A szállítók értékelésének célját Chikán (2001) a legmegfelelőbb szállító 
kiválasztásában, a beszállítók teljesítményének javításában és a szállító-vevő 
kapcsolat irányításában határozza meg, amely két oldalról közelíthető, az értékelés 
kritériumai és az értékelés technikája szempontjából. Az alábbi áttekintés 
elsősorban az első célra, vagyis a szállító kiválasztására fókuszál, de érinti az 
értékelés módszereit is. Az értékelési kritériumok bemutatására a szakirodalomban 
számos példa található, a szűkebb, néhány szempontot tömörítő leírás mellett a 
tágabb, részletező jellegű kritériumlistára is van példa. 
 
- Kotler (1998 Hill-Alexander-Cross alapján) öt ismérv (ár, szállítói hírnév, termék 
megbízhatósága, szervíz-megbízhatóság, szállítói rugalmasság) kiemelése mellett 
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hivatkozik Dempsey kutatására is, amelynek során a válaszadók 18 szempontot 
határoztak meg a szállító kiválasztására.  
- Törőcsik (1996) több módszert tárt fel és rendszerezett, amelyekből néhány 
értékelési szempontot kiragadva (szállítási határidő, teljesítés, szállítási gyakoriság, 
minőség, reklamációk, szerviz, egyedi kívánságok, ár, termékválaszték) már 
árnyaltabb elemzést lehet végrehajtani.  
- Jobber kiválasztási kritériumai: minőség, ár, életciklus költségek, szállítás 
folyamatossága, észlelt kockázat, üzletpolitika, szimpátia. A megvalósítás során 
nehézséget jelent a mérhetőség és értékelés, az utolsó kritérium pedig nehezen 
megfogható, bár a szerző szerint nagyon jelentős. 
- Bauer és Berács (1999 Parsons alapján) olyan szállítóértékelési lapot mutat be, 
amely a szállítót az eddigiektől eltérően vevőszolgálati tevékenysége 
szempontjából vizsgálja és a vevő problémájával való azonosulás készségére 
helyezi a hangsúlyt (pl.őszinte szándék, segítőkészség, információnyújtás, visszáru 
rendezése). 
- Berger (1998) az értékelés kritériumaként a kínálatot, beszerzési árat, 
mennyiséget, fogyasztói elégedettséget ajánlja.  
- Baily és Farmer (1994) a hagyományos szempontok (minőség, ár, szerződéses 
feltételek, áruszállítás, szolgáltatás, előző teljesítés) mellett kiemelten kezelik a 
cikkcsoport-specifikus kritériumokat és az értékesítés elősegítését. A beszerzendő 
cikkcsoportok elemzésekor figyelembe kell venni a fogyasztói igényekhez, az üzlet 
imázsához való alkalmazkodást, a cikkcsoportok elérhetőségét és a gyártó 
hajlandóságát a kizárólagos forgalmazási jogra és a kereskedelmi márka 
előállításában való közreműködésre. Az értékesítés segítését a szerző a 
reklámtámogatás, az árengedmény, az árubemutatók és eladásösztönzés 
eszközeiben látja. 
- A szállítók kiválasztásának folyamatában Majoros-Barta-Zimler (1999) bevezető, 
vizsgálati, kiválasztási és gyakorlati szakaszt különböztet meg. A régi szállító 
értékelésében elsődleges a teljesítményértékelés, míg az új szállító kiválasztásánál 
az értékelési szempontok száma magasabb (technológiai-, minőségi-, pénzügyi-, 
szervezet- és stratégiai tényezők, szállítói magatartás, kommunikáció, egyéb). 
 
A kilencvenes évek európai élelmiszer kiskereskedelmi láncokra kiterjedő kutatásai 
alapján a kutatók a hagyományos beszerzési kondíciók mellett kiemelten kezelték a 
minőség és a minőségbiztosítás szerepét, valamint a marketingtámogatás 
különböző formáit. Az engedmények, kedvezmények, támogatások köre a szállítók 
kiválasztásának egyre jelentősebb szempontjává válik, egy részük közvetlenül 
kapcsolódik a beszerzési árhoz, csökkentve annak nagyságát (pl. 
listaárkedvezmény, rabatt), míg másik részük közvetve járul hozzá az árukészlet, 
illetve a tevékenység finanszírozásához (pl. bónuszvisszatérítés, reklámtámogatás). 
A vizsgált szerzők mindegyike kiemeli a rabatt szerepét, amelynek különböző 
fajtáit különböztetik meg.  
 
 



 34

2.sz. táblázat   A rabatt típusai 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Leggyakrabban a beszerzés volumenének növelését célzó mennyiségi rabattot 
említették, de viszonylag gyakori a beszerzés és megrendelés idejéhez kötődő 
időrabatt, illetve a funkcionális rabatt is. A beszerzési értékhez kapcsolódó 
kedvezmény a bónuszvisszatérítés, amely a beszerzési forgalom értéke után 
különböző mértékű és gyakoriságú visszatérítést jelent. A szerzők fontosnak tartják 
azon támogatási formákat is, amelyek az áruforgalom további szakaszaiban 
járulnak hozzá az élelmiszer kiskereskedelmi vállalatok tevékenységének 
javításához (akciós árukészlet biztosítása, kiskereskedelmi promóció támogatása). 
 
A szállítók kiválasztásának több technikáját mutatja be a szakirodalom, ezek közül 
összehasonlítást érdemel a súlyozott módszer, a tölcsérmódszer és a dinamikus 
módszer.  
A súlyozott módszer a szállítók ajánlatát az ajánlott kondíciók (pl. mennyiség, ár, 
kedvezmények)  tulajdonságainak beszerző által megítélt értéke és a tulajdonság 
fontossága alapján súlyozott számtani átlag alkalmazásával egy számadattal 
mutatja be. Ezt a módszert a szállítók kiválasztásában több szerző is bemutatja 
(Kotler 1991, Törőcsik 1996), eltérés az értékelés kritériumainak számában látható. 
Koppelmann (1997) tölcsérmodelljében a szállító kiválasztásában a beszerzési 
döntés lépéseinek megfelelő szelekciót javasol, szakaszonként vizsgálja, hogy a 
szállítói ajánlatok és a vállalati követelmények mennyire vannak összhangban. Első 
lépésben a potenciális szállítókat a termék szerint szűri, majd a szállítókra 
vonatkozó fontosabb információk elemzése következik (általános adatok, forgalom, 
pénzügyi adatok, termelékenység, beszerzési tapasztalat) és végül a beszerzési 
követelmények teljesítésének minőségét veszi számba. A szerző kiemeli, hogy a 
módszer alkalmazása függ a termék tulajdonságaitól is (egyedi-, olcsó-, normál-, 
jól bevált-, innovatív-, beszerzés specifikus-, nagy tömegben beszerzett), amelyet a 
beszerzési szituáció tovább bonyolít. 
A dinamikus szállító kiválasztási analízis (Koppelmann 1997) a beszerzői 
szükségleteket a szállítói  követelményekkel összehasonlítva, rövid- és hosszú 
távon vizsgálja az összhang megteremtését. A módszer alkalmazása hasznos, mert 
a kiskereskedő a kedvezőnek tűnő, de valamilyen szempont szerint jelenleg nem 
elfogadható szállítói ajánlatokról véglegesen nem mond le (ezzel megtartva, vagy 
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új termék bevezetési idő 

hűség régi termék 
kivonási 
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növelve a potenciális szállítók körét). Ezenkívül fontos szerepe van a hosszú távú 
kapcsolatok kiépítésében is.  
 
A kereskedelem beszerzési tevékenységének elemzéséhez célszerű megvizsgálni a 
termelő vállalatok trade marketing koncepcióját, amely vevőorientált, piacfüggő 
tevékenységet foglal magában. Főbb elemei: választék, kereskedelmi kapcsolatok, 
logisztika, kondiciópolitika, szállítás, információ (Böhlke 1992). Ezek közül az 
élelmiszeripari vállalatoknál kiemelést érdemel a kulcsvevőket megcélzó 
kondíciópolitika, amely a kiskereskedelmi üzletláncok beszerzéseiben a szállító 
kiválasztásának kritériumaival kerül összehasonlításra. Ha az eltérés jelentős, akkor 
megnövekszik a stratégiai partnerkapcsolatok jelentősége. Az élelmiszer 
kiskereskedők közös beszerzése tulajdonosi csoportokban, vagy társulásokban 
valósul meg, amelyek Magyarországon a kilencvenes években jelentek meg. A 
szereplők számára nyújtott előnyök elsődlegesen a beszerzési kondíciók 
javulásában, a kedvezőbb beszerzési árakban, a piaci pozíció növekedésében 
jelentek meg (Pénzes 2000). 
 
2.5  Marketing-mix az értékesítésben 
 
A marketing eszközök leggyakoribb rendszerezése McCarthy (1990) alapján 
történik, aki az eszközöket négy csoportba sorolta. A marketing fejlődésével az 
eszközök köre bővült és csoportosítása tevékenység- és szakmaspecifikus jelleget 
öltött (Veres  1998, Kandikó  2001 ). Ez a kiskereskedelemben az értékesítés 
marketing mixének eltérő változataiban nyilvánul meg.  A nyolcvanas-kilencvenes 
évek gazdasági-társadalmi hatásai a kereskedelmet jelentős módon befolyásolták, a 
marketingkörnyezet változása az európai és tengerentúli országokban a 
marketingstratégia átgondolását kényszerítette ki, amely együtt járt az alkalmazott 
marketingeszközök változásával is. A marketing elméletében is tükröződött a 
változás, amely a kereskedelem marketingeszközeinek rendszerezésében is 
fellelhető. 
 
- A kiskereskedelemben alkalmazott marketing eszközöket Weinhold-Stünzi (1988) 
az eszközkapcsolatok felvázolásával komplex rendszerben mutatja be. A 
promóciós eszközök szinte keretbe fogják, illetve kapcsolatot teremtenek a 
hagyományos és specifikus eszközök (szolgáltatás, üzletkép) között (14.sz. 
melléklet). 
- Lettau (1989) a kereskedelem  marketingeszközeit nyolc csoportra osztja: 
választék, cég- és árubemutatás, árpolitika, reklám, eladásösztönzés, személyes 
eladás, telephely, szolgáltatás. 
- Strecker et.al. (1990) az élelmiszerkereskedelemre vonatkoztatva a hagyományos 
4 P megnevezéseket alkalmazza, de hangsúlyozza az alkalmazott eszközök 
fejlődését. 
- McGoldrick (1990) a kiskereskedelemben kibővíti a marketingmixet, azt hét 
csoportra osztja, a hagyományos elemek mellett (választék és beszerzés, ár, 
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reklám-promóció) rendszerezésében a telephely, az értékesítés környezete, a 
kiskereskedelmi szolgáltatás és a saját márka is szerepet kap. 
- Baker (1995) az élelmiszer kiskereskedelemben bekövetkezett változások és a 
hosszú távú profitkoncepció miatt a  marketingmix versenyeszközei közül  
kiemelten kezeli az üzlet elhelyezkedését, a merchandising és a promóció eszközét. 
- Törőcsik (1995) négy  eszközcsoportot különít el, kiemelve azt, hogy a 
kereskedelem sajátosságai miatt a hagyományos megnevezés (4P) helyett 
célszerűbb az egyes mix elemek tartalmi különbségeit azok elnevezésében is 
megjeleníteni. A termékpolitika helyett választékpolitika kifejezést alkalmaz, míg a 
logisztikai döntések eszközcsoportnál a hagyományos értékesítési rendszer-
marketing csatorna tárgyalása helyett nagyobb hangsúlyt helyez a logisztikai 
döntésekre (beszerzési döntések, vállalaton belüli árumozgatási-tárolási-
készletezési döntések, az áru prezentációjára vonatkozó döntések). 
- Tonndorf (1997) a kiskereskedelem európai gyakorlatát elemezve nagyon sok 
eszközt sorol fel (11) rámutatva azok környezeti változásokhoz (fogyasztói 
magatartás, élményszerű vásárlás) illeszkedő lehetőségeire. 
- Józsa (2000) négy eszközt emel ki, fontosnak tartja a választék meghatározó 
szerepét a marketingcélok megvalósításában, de külön  kezeli a technológiai és 
telephely kiválasztást. 
- Lehota (2001) a kiskereskedelem funkcióinak kibővítésével érzékelteti, hogy az 
alkalmazott marketing mix az élelmiszer kiskereskedelemben más jellegű, mint a 
gazdaság egyéb területén. 
 
Az általam vizsgált források azt mutatják, hogy a hagyományos rendszerezés új 
elemekkel, kiemelésekkel tarkított. A kutatás során megvizsgálom, hogy a 
hagyományos rendszerezésre alapozott marketing mix a gyakorlatban milyen 
elemekkel bővül, az egyes eszközcsoportokban mi számít állandó elemnek és 
melyek azok, amelyek a környezet változásai által generálva kiemelt jelentőséget 
kapnak az élelmiszer kiskereskedelemben. Ennek megfelelően kiemelt kutatási 
területként jelölöm meg a következőket: 

! választékpolitika 
! kereskedelmi márkázás 
! árképzés és áralkalmazás 
! vertikális és horizontális együttműködés 
! kiskereskedelmi formák, üzlettípusok 
! marketingkommunikáció. 

 
2.5.1 Választékpolitika 
 
Az élelmiszergazdasági- és kiskereskedelmi marketing szakirodalmában több 
szerző kiemeli a termék, illetve termékpolitika központi szerepét, amelynek 
elsődlegessége mellett alakítják ki a vállalatok a marketing-mix többi elemét 
(Tonndorf 1997, Lehota 2001). A vállalatok eltérő termékprofilja sajátos 
árpolitikát, értékesítési politikát és promóciót kíván meg. Az élelmiszer 
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kiskereskedelemben a  legfontosabb termékpolitikai döntés a választék 
kialakításához kapcsolódik, amely az üzlethálózat sajátosságai miatt az 
élelmiszerek mellett nonfood termékeket is magában foglal. A noonfood áruk 
mennyisége és összetétele szoros kapcsolatot mutat a vállalati koncepcióval és az 
üzletméretekkel. A hipermarketekben ezek aránya jelentős, míg a diszkontfilozófiát 
képviselő üzletekben általában az alapvető háztartás-vegyi-kozmetikai cikkekre 
terjed ki.  
 
A kínálat és a választék szorosan kapcsolódó, egymással hierarchikus kapcsolatban 
álló kategóriák. A kínálat szűkebb értelemben az eladásra szánt áruk és 
szolgáltatások összessége, mérhető annak nagysága (mennyiségben és értékben) és 
összetétele. A választék a kínálat összetételét jellemző kategória, amelynek 
értelmezése és jellemzése több szempont szerint történhet. 
 
3.sz. táblázat   A választék csoportosításának szempontjai 
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1990 

Törőcsik 1995 Tonndorf 
1997 

Lehota  
2001 
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A táblázatban az eltérő megnevezésű szempontok ellenére mindenhol megjelenik 
olyan csoportosítás, amelyben a szerzők két (Törőcsik), vagy három (Strecker et.al, 
Lehota) dimenzió szerint különítik el a választék kiterjedését (szélesség, mélység, 
minőség). A választék szélessége eltérő rendeltetésű termékcsoportokat jelent, 
amelyek különböző  termékvonalakban (Kotler 1998), illetve termékcsaládokban 
(Rekettye 1999) jelennek meg. Ezzel szemben a választék mélysége az azonos 
rendeltetésű, de eltérő tulajdonságú termékek számát jelenti, amelyek nagyságát a 
termékvonal hosszával is lehet jellemezni. Tonndorf (1997) dimenzionális 
csoportosításában az előző két szempont mellett fontosnak tartja a választék készlet 
hátterét és annak értékelését is. Strecker et.al. és Lehota hasonló csoportosításának 
harmadik dimenziója a választék minőségére terjed ki, amely alacsony, közepes és 
magas kategóriákra osztható. A választék dimenziók szerinti csoportosítása 
lehetővé teszi a különböző vállalati koncepciók, illetve üzlettípusok jellemzését is. 
Az élelmiszer kiskereskedelemben a hipermarketek széles és mély-, valamint 
minőség szerint is differenciált választékkal rendelkeznek, míg a diszkont 
kategóriában a választék a soft és hard típus elkülönítésére is alkalmas. 
Tomcsányi (1988) az élelmiszergazdaságban hierarchikus értelmezésben különíti el 
a szortimentet, a szortiment egységet és az egyes terméken belüli, eltérő 
tulajdonságú terméket. A marketingszempontú (piacszempontú) megkülönböztetés 
a piac elemeinek és szereplőinek választékra gyakorolt hatásaként kialakuló 
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választékkategóriákat mutatja (Törőcsik 1995, Tonndorf 1997).  McGoldrick 
(1990) a választékkal kapcsolatos döntéseknél a profit- és értékesítési szemlélet 
fontosságára, valamint a fogyasztói értékelésre hívja fel a figyelmet. Lehota (2001) 
-a választékot termékhierarchia alapján és marketingszempontból értelmezve- 
hivatkozik Copeland első marketingszempontú osztályozására és McCarthy (1990) 
rendszerezésére. Kiemelten kezeli az élelmiszerek sajátosságait tükröző 
csoportosítást, amely a táplálkozástudományi, kulturális, termékelőállítási, 
információs közelítésen túl magában foglalja a kiskereskedelmi szempontú 
megkülönböztetést is. Lettau (1989) különbséget tesz az ellátásorientált választék, 
valamint a széles és mély választék között, amely a termékmix nagyságában 
jelentős különbséget mutat.  
 
A választék fogyasztói igényeknek megfelelő kialakításában és bolti 
megjelenítésében fontos szerepet kap a kategóriamenedzsment. A kategória olyan 
termékcsoport, amelyben a termékek különböző ismérvek alapján egymással 
összekapcsolódnak és helyettesítésre is alkalmasak. A fogyasztói igényeken 
alapuló termékkategorizálás első változata a termékeket a háztartásban hosszabb 
ideig tárolható és gyorsfogyasztású csoportokra osztotta, a csoportosítás ismérve a 
termékek fizikai tulajdonsága, a vásárlók árérzékenysége és akciós fogékonysága 
volt. Az árrugalmasság a raktározható termékeknél nagyobb, amely megfelelő 
mértékű engedmény esetén a vásárlás volumenének jelentős növekedését 
eredményezi, míg a gyorsan romló élelmiszereknél az akció hatására történő 
vásárlás mennyisége korlátozott. 
 
A termékkategóriák egymásra épülő hierarchikus szinteket alkotnak, amelyek 
meghatározása azért fontos, mert az optimális választék kialakítása és a polctükör 
tervezése nemcsak az eltérő kategóriák viszonyára vonatkozik, hanem a kategória 
összetételével is foglalkozni kell. Így megkülönböztethető termékkategória csoport, 
termékkategória, termék alkategória és raktározási egység. A 
kategóriamenedzsment kiemelt területe a kutatás, a választék kialakítása és a 
polchely gazdálkodás. Szereplői  (termelő-,  kereskedelmi- és  kutató vállalat)  a 
tervezés és megvalósítás során szoros kapcsolatot tartanak fenn, a 
kategóriakapitány szerepe a választék kialakításában és a polctükör tervezésében 
meghatározó, amelynek alapjául a kutatóintézet, a termelő és kereskedő 
információi, tapasztalatai szolgálnak.   
 
2.5.2 Kereskedelmi márkázás 
 
A márkák különböző típusai a vállalat alaptevékenységében, a márkanév 
jellegében, a vállalatok együttműködésében különböznek egymástól. 
Rendszerezésük a szakirodalomban eltérő, az alábbi táblázatban magyar szerzők 
által elvégzett tipizálást mutatok be. 
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4.sz. táblázat   A márkák típusai 
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A szerzők közül legrészletesebben a Bauer-Berács szerzőpáros határozta meg a 
márka típusait. A többi szerző rendszerezésének azonos vonása a márkaeredet és a 
márkaellenőrzés gondolatában lelhető fel. Minden szerzőnél megjelenik a 
kereskedelmi márka elkülönítése, jelezve annak fontosságát és markáns,  termelői 
márkától eltérő jellemzőit. Az élelmiszerek termelői és kereskedelmi márkáit 
összehasonlítva megállapítható, hogy a márkázás tevékenysége, a márka 
létrehozása és ellenőrzése az élelmiszer vertikum más-más szereplőjéhez 
kapcsolódik.  
 
E két típus eltérését a célpiacban, a márkázás céljában és az alkalmazott marketing 
mixben is látni lehet. Célpiacát tekintve a gyártók által előállított termelői márka 
vásárlója minőségtudatos, márkahű és kockázatkerülő vásárló. A kockázatkerülés 
és a minőségtudatosság kapcsolata szoros, mivel a jó minőségű termék a 
felhasználás és fogyasztás során kevesebb kockázatot jelent. Ezzel szemben a 
kereskedelmi márkát kedvelő fogyasztóra az ár- és minőségtudatosság 
komplexitása, az összehasonlítás, a mérsékelt kockázat és a bolthűség jellemző. A 
kereskedelmi márka a kereskedelmi vállalat márkaterméke, amely csak a 
vállalkozás, vagy a tulajdonosi csoport üzleteiben forgalmazható. A piaci verseny 
növekedése a márkázás irányába hatott, amely nemcsak a termelő-, hanem a 
kereskedelmi vállalatok tevékenységét is befolyásolta, a termelői márkák mellett 
megjelentek a kereskedelmi márkák is. A fogyasztók árérzékenysége eltérő, de a 
hasznosság maximalizálása miatt a vásárlási döntésben az ár mindig jelentős 
tényező marad, amelyet az élelmiszerfogyasztói típusokat feltáró kutatások is 
alátámasztanak (Horváth et.al.1997). Az értékesítési csatornában a szereplők eltérő 
pozíciót töltenek be, a kereskedelem átalakulása, a beszerzési társulások hatékony 
működése jelentősen megnövelte a kereskedelem gyártókkal szembeni pozícióját, 
amely a kereskedelmi márka termeltetését elősegítette. A kereskedelmi márkázás 
nemcsak a forgalmazó, de a termelő számára is előnyöket biztosított, amely 
elősegítette terjedését. Az internacionalizáció növekvő mértéke, a multinacionális 
vállalkozások nemzetközi terjeszkedése fokozta a kereskedelmi márkák iránti 
keresletet, de közvetett hatást kifejtve, mintát adott a nemzeti illetőségű vállalatok 
számára is.  
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A kereskedelmi márkák fejlődését Törőcsik (1995 Mei-Falter/Barrher alapján) 
négy szakaszban határozta meg, amelyek eltérő fejlettségű márkákkal 
jellemezhetők. A kereskedelmi márka első generációja �no-names� termékeinek 
kivitelére jellemző az egyszerűség, a jelentős költségtakarékosság. Ebben a 
szakaszban a szerző lényeges feltételnek tekinti a standard minőség biztosítását, 
amely elősegítette a vásárlás megismétlését. A �fehér termékek� felhasználása nem 
igényelt különösebb tájékoztatást és tömegesen lehetett gyártatni, először 
Franciaországban jelentek meg a Carrefournál 1976-ben, majd néhány év alatt az 
USA-ban és Németországban is bekerültek az üzletek kínálatába. A kereskedelmi 
márka fejlődésének második szakaszában a termék előállításának technológiáját 
határozott fejlődés jellemezte, amelynek következtében a termékek minősége 
javult, de annak fogyasztói megítélése még ezt nem tükrözte, a termékválasztást 
továbbra is az alacsony ár határozta meg. A kereskedelmi márka ugrásszerű 
fejlődése a harmadik és negyedik generációs termékeknél figyelhető meg 
legjobban. A márkakiterjesztés jellemző vállalati tevékenységgé válik, a 
technológia fejlődésének és az új vívmányok alkalmazásának köszönhetően a 
márkázás gyakorlata fejlődik, a fogyasztói elvárások pozitívan hatnak a 
kereskedelmi márka minőségére és megjelentek a prémium márkák. A beszerzési 
mennyiség növekedése miatt a termelők egy része már ilyen termékek előállítására 
szakosodik. 
 
A kereskedelmi márka jelentőségének emelkedését mutatja az is, hogy az európai 
élelmiszer kiskereskedelmi stratégiák egyik típusában (differenciáló) a 
kereskedelmi márka kiemelt szerepet kap (Goldberg 1999). 
 
2.5.3  Árképzés és áralkalmazás 
 
Az árpolitika a kiskereskedelmi vállalatok által alkalmazott marketing-mix kiemelt 
eszköze. A vállalkozások számára az ár a bevételek forrásaként funkcionál, de 
emellett betölti a kereslet és kínálat szabályozásának, a fogyasztók és versenytársak 
befolyásolásának szerepét is. Az árak képzését és alkalmazását jelentősen 
befolyásolja a vállalat koncepciója. Az általam vizsgált szerzők kiemelik a profit-, 
és bevételorientációt, a piaci részesedés növelését (Kotler 1998, Rekettye 1999, 
Törőcsik 1995), de megtalálható a célok között a versenyelőnyök növelése, a 
túlélés, az imázsalakítás és a status quo fenntartása is. 
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5.sz. táblázat   Árképzési módszerek 
 

Törőcsik   
1995 

Tonndorf 
1997 

Rekettye 1999 Bauer-Berács 
1999 

Kotler 
1998 

Lehota 
2001 

beszerzésorientált hagyományos költségalapú költségelvű haszonkulcs 
elvű 

költségorientált, 
versenyorientált 

költségorientált piacnak 
megfelelő 

piacvezérelt 
(észlelt érték, 
versenytársak)

kereslettől 
függő 

célhozam 
elvű 

kereslet és 
vevőorientált 

bearányosító   versenytárshoz, 
kínálathoz 
igazodó 

 elismert 
érték elvű 

 

versenyorientált    igazodó 
elvű 

 

keresletorientált    ajánlati elvű   
termékorientált      

 
A vizsgált szerzők közül legrészletesebb felsorolást Törőcsik (1995) adta, aki 
hatféle árképzési módszert különböztet meg, míg a többi szerző két-illetve három 
csoportba sorolja azokat, bár a csoportok sokkal átfogóbb jellegűek. Lehota (2001) 
az árképzést több szempontból közelíti, megkülönbözteti a piaci árképzést és a 
vállalkozói árképzést, a táblázatban található módszerek az utóbbihoz tartoznak. 
Minden szerzőnél megtalálható a költségorientált módszer, amelyre jellemző, hogy 
az eladási árak alapja a költség, amelyen felül az árba meghatározott mértékű 
haszon is beépül. Utóbbi általában haszonkulcs, illetve árszorzó alkalmazásával 
történik. Ehhez az árképzési módszerhez szorosan hozzátartozik a fedezeti pont 
meghatározása, amely lehetővé teszi a kompetitív piacon a piaci árhoz igazodó 
költségorientáció megvalósítását. Az árképzési módszerek másik nagy csoportja a 
piachoz, annak elemeihez, szereplőihez kapcsolódik, az árképzés középpontjába a 
vásárlási magatartást és a konkurencia árait állítja.  

 
Az árak megállapítása a vállalati gyakorlatban az egyes termékhez kötődik, de a 
termékek kapcsolódása csoportos árképzést is eredményezhet. Kotler (1998) a 
termékvonalak árképzése mellett megemlíti a kiegészítő-, segéd- és 
melléktermékek árképzését is, több termék ármegállapítását az árukapcsolás 
szempontjából értelmezve. Rekettye (1999) a termékkapcsolódás problémáját a 
termékcsaládok árazásaként a csomagáraknál veti fel, megkülönböztetve annak 
kötelező és vegyes csoportját. 
 
Az árpolitika sarkalatos kérdése az árak alkalmazása, amelyhez szorosan 
kapcsolódik az árdifferenciálás és az engedmények területe. Az árdifferenciálás 
ugyanazon termék eltérő áron történő értékesítését jelenti, amelynek alapesete a 
földrajzi differenciálás, ennek fontosságát minden szerző kiemeli. Ezen túlmenően 
jelentős szerepe van  az idő-, szezon-, illetve a felhasználási cél (Strecker et.al. 
1990) és a minőség (Lehota 2001) szerinti megkülönböztetésnek is. Törőcsik 
(1995) megemlíti a csomagolástól és kiszolgálási módtól függő árdifferenciálást is.  



 42

Az áralkalmazásban az élelmiszer kereskedelemben is különbséget kell tenni a a 
tartós, illetve kampányszerű árak között (Weinhold-Stünzi 1994, Lettau 1989), 
utóbbi az eladásösztönzés gyakori eszköze, jellemzője, hogy az üzletláncoknál a 
kampányszerű árak alkalmazásának folyamatos rendszere alakult ki. A 
kereskedelem aktív árpolitikájának másik kérdése, hogy a koncepció teljes-, vagy 
részválasztékra irányul-e.  
Az élelmiszerek- és napicikkek piacán a vállalatok jelentős versenyelőnyt érhetnek 
el a fogyasztóknak nyújtott engedményekkel és kedvezményekkel, amely az 
árpolitika és az eladásösztönzés területét is érinti. A szállítók által nyújtott 
engedmények, kedvezmények, támogatások egy része hasonló formában 
alkalmazható a fogyasztói promóciónál, míg másik része nem értelmezhető (pl. 
skontó). Az árengedményes akciókat az élelmiszer kiskereskedelemben szinte 
naponta alkalmazzák, amelyet egyes üzletláncoknál tartósan alacsony ár egészít ki. 
 
Az FMCG piacon az üzletláncok termelővel szembeni pozíciójának növekedése  
emelte a beszerzési engedmények, kedvezmények, támogatások körét, amelyek egy 
része az alacsonyabb beszerzési árban, más részük egyéb támogatási formákban 
jelenik meg. Ez megváltoztatja a tevékenység hagyományos vállalatgazdasági 
szempontú értékelését és a marketing elméletének egyes kategóriáit is érinti (árrés, 
árréstömeg). Ez a tény indokolja azt, hogy összehasonlítsam a hagyományos 
vállalatgazdaságtani közelítésű jövedelmezőségi kapcsolatokat (Juhász et.al. 2003) 
az üzletláncok tevékenységét jellemző korszerűbb közelítéssel, amelynek alapján 
az árrés-árréstömeg kategóriák értelmezését célszerű kiterjeszteni és 
gyakorlatorientáltabb szemléletűvé tenni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.sz. ábra 
Jövedelmezőségi kapcsolatok az élelmiszer kiskereskedelemben 

(hagyományos vállalatgazdaságtani közelítés) 
 

 
Nettó árbevétel 

 
Eladott áruk beszerzési értéke
 

 
Árréstömeg 

  
költség 

 
nyereség 
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Ebben a szemléletben az élelmiszer kiskereskedelmi vállalatok költségeinek 
fedezése egyértelműen az árréstömegből történik, amely az árbevétel beszerzési 
értéket (ELÁBÉ) meghaladó része.  A vállalkozás nyereségének forrása az 
árréstömeg nyereségfedezeti része. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.sz. ábra 

Üzletláncok jövedelmezőségi kapcsolatai az élelmiszer kiskereskedelemben 
(gyakorlatorintált közelítés) 

 
Az üzletláncok gyakorlata azt mutatja, hogy a vállalati költségek és nyereség 
forrásaként az árakhoz kapcsolódó árréstömegen túl az egyéb bevételek is jelentős 
szerepet játszanak. Az árakhoz kapcsolódó engedmények (pl. mennyiségi rabatt) az 
árrésben és azok összegzéseként az árréstömegben jelennek meg. Ezzel szemben a 
termelő vállalatok által adott kedvezmények, támogatások nem kapcsolódnak a 
beszerzési árhoz, de fontos forrásként funkcionálnak a költségek fedezésében és a 
pozitív vállalati eredmény elérésében. Ezt a Számviteli Törvény megfelelően 
kezeli, miszerint ezeket a tételeket az üzleti eredmény egyéb bevételek tételénél (pl. 
bónuszvisszatérítés), a pénzügyi eredmény bevételeinél/hozamainál (pl. skontó) és 
a rendkívüli eredmény bevételeinél/hozamainál (pl. fejlesztési célú támogatás) 
veszi figyelembe. A hagyományos árréstömeg nagysága, valamint felhasználásának 
összetétele tehát megváltozott, amely a hazai FMCG piacon elsősorban az 
élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncokat jellemzi. Ez átértékeli az árréstömeg és az 
árrés kapcsolatának  hagyományos értelmezését is. Emiatt az egységárak és az 
árréstömeg kapcsolatát célszerű kiterjesztve is értelmezni, amely szerint az 
árréstömeg az egyedi árrések mellett magában foglalja a szállítótól kapott, árba be 
nem épülő egyéb kedvezményeket, támogatásokat is. Ha ezek termékekre 
lebonthatók, akkor felvetődik az egyedi árrés előzőekhez hasonló szűkebb és 
tágabb értelmezése és a fogyasztói ár felépítésének kettőssége is. 
 
Árréstömeg és árrés kapcsolatának értelmezése: 

! hagyományos értelemben: egyedi árrések összessége 

 
 

Nettó árbevétel 
 
 
Eladott áruk beszerzési értéke 

 
Árréstömeg 

 
   

Költség 
 

Nyereség

 
 

Egyéb bevétel 
 
 

 
 
Költség 

 
Nyereség 
 

Összes költség Összes nyereség
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! kiterjesztett értelemben: egyedi árrések összege + szállítótól kapott egyéb 
kedvezmények, támogatások.  

Árrés szűkebb és tágabb értelmezése: 
! szűkebb értelmezés: nettó eladási ár-nettó beszerzési ár 
! tágabb értelmezés: (nettó eladási ár-nettó beszerzési ár) + termékre vetített 

kedvezmények, támogatások 
Fogyasztói árak felépítése: 

! hagyományos közelítésben: nettó beszerzési ár + árrés +ÁFA 
! kiterjesztett közelítésben: nettó beszerzési ár + árrés �(kedvezmények, 

támogatások)* + ÁFA 
* Akkor befolyásolja az árat, ha a vállalat azt a fogyasztó felé is érvényesíti. 
 
A kérdést tovább bonyolítja a beszerzési ár alatt megállapított veszteségvezető ár 
(Rekettye 1999), amelynek alkalmazása a termelő védelme érdekében legtöbb 
országban tiltott, azonban a gyakorlatban mégis megtalálható. A veszteségvezető 
árnál a beszerzési ár alatt megállapított fogyasztói ár miatt a termék veszteséges, de 
az egyéb, termékre vetített kedvezmény és támogatás miatt nyereséges is lehet.  
 
2.5.4 Vertikális és horizontális együttműködés 
 
A marketingcsatorna funkcióit Kotler (1998) részletező jelleggel határozta meg 
(információs, promóciós, fizetési, tárgyalási, tulajdonosi, kockázatviselési, fizikai 
birtoklás), míg Lehota (2001) csoportosító jellegű (cserefunkciók, fizikai-
áruelosztási funkciók, kisegítő funkciók) rendszerezést végzett. A csatorna szintek 
száma befolyásolja a fogyasztói árat is, minél hosszabb az adott csatorna, annál 
több költség keletkezik, amelyet a vállalatok az árban érvényesítenek. A 
marketingcsatorna szintjeinek megnevezése eltérő, míg Kotler (1998) a közvetítők 
száma alapján jelöli (zéró-, egy-, kettő-, háromszintű), addig Rekettye (1999) az 
adásvételek száma alapján különíti el a csatornaszinteket (egy-, két-, három, 
négyszintű). Ebből eredően az élelmiszer kiskereskedelemben általában jellemző 
termelő-kiskereskedő-fogyasztó irányú értékesítést Kotler egyszintű, míg Rekettye 
kétszintű csatornának nevezi. Az értékesítési csatorna hossza az FMCG piacon 
változó, az a piaci szereplők pozíciójához és a közöttük lévő kapcsolatokhoz 
igazodó. 
 
Az értékesítési csatorna szereplőinek kapcsolatát kettősség jellemzi. A 
marketingorientált szemléletű vállalkozások alapvetően azonos érdeket 
képviselnek, amely a vevők szükségleteinek kielégítésében és a 
profitérdekeltségben nyilvánul meg, de a rövidtávú célokban és az alkalmazott 
marketing eszközökben eltérés mutatkozik.  
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6.sz. táblázat   A  termelői és kereskedői célok különbségei 
 

 
Célterület 

 
Termelői célok 

 
Kereskedelmi célok 

Kínálati politika ! termék és márkaimázs kiépítése 
! gyors termékinnováció 
! termelői márkanév 
! magas árszint 
! túlzott árrés leépítése 

! választék és üzletimázs 
kiépítése 

! termékállandóság 
! kereskedelmi márka 
! alacsony árszint 
! utólagos kondíciók beépítése 

Disztribúciós 
politika 

! nagy rendelési mennyiségek 
! nagy disztribúciós sűrűség 
! saját termék előnyös elhelyezése az 

üzletekben 
! nagy szállítási készség 
! sok tanácsadás és szervíz 

! gyors kiszállítás, alacsony 
szállítási mennyiségek 

! szelektív disztribúció 
! termékvonal optimális 

elhelyezése 
! alacsony raktárkészlet 
! kevés tanácsadás és szerviz 

Kommunikációs 
politika 

! termékreklámozás 
! márka-preferenciák kiépítése 
! előnyben részesített márkaelhelyezés 
! termelőorientált értékesítés ösztönzés 
! márkahűség növelése 

! cégreklám 
! üzletre vonatkozó preferenciák 

kiépítése 
! választéknak megfelelő 

elhelyezés 
! kereskedelemorientált 

értékesítés- ösztönzés 
! az üzlethez való hűség növelése 

Forrás: Gábor J.-Stauder M. (1999): A kereskedelmi láncok és az élelmiszertermelők kapcsolatának 
változásai AKII (1) 5-64.p. 
 
Az eltérő célok megvalósítása konfliktusokat eredményez, amelynek megoldását a 
szereplők erőviszonya alapján kell értelmezni. Monopol-, vagy domináns 
helyzetben lévő vállalat rövid távon választhatja a diktáló jellegű tevékenység és 
kapcsolat fenntartását, azonban hosszú távon számolnia kell a versenytársak 
megjelenésével, amely más piaci pozíciót eredményez. Poschacher (1997) a 
beszállítói márkaerő és a kiskereskedői erő kapcsolatában domináns beszállítói, 
domináns kiskereskedői, termelő-kereskedő konfliktus és disztribúciós 
csatornaháború szituációkat különített el. A konfliktusok hosszú távú 
megoldásának egyik lehetséges módja a termelők és kereskedők együttműködése, 
amely a közös célokból eredő előnyök kihasználásából származik. A piaci 
szereplők együttműködése szempontjából a marketingcsatornák több típusra 
oszthatók.  
- Jobber (1998) a hagyományos marketingcsatornákkal szemben (ahol a kapcsolat 
csupán az áru adás-vételéhez kötődik) megkülönbözteti az irányított és vállalati 
vertikális marketingrendszereket, valamint a franchise rendszert.  
- Kotler (1998) a vertikális (korporatív, irányított, szerződéses) és horizontális 
marketing rendszerek mellett külön szól a többcsatornás marketingről. A vertikális 
és horizontális elkülönítés alapja a értékesítési csatornában egymással 
együttműködő vállalatok alaptevékenysége. Első esetben az együttműködő feleknél 
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ez eltérő, a kutatási téma szempontjából gyakori termelő-kiskereskedő kapcsolat 
erre a formára jellemző. A korporatív, irányított és szerződéses jelzők a kapcsolat  
jellegére utalnak. Ezzel szemben a horizontális marketingrendszereknél az azonos 
tevékenységet végző vállalatok működnek együtt, például önálló kiskereskedők 
beszerzési társulás keretében közösen végzik a beszerzést. A többcsatornás 
vertikális marketingrendszer kitágítja az együttműködés lehetőségét és a 
kapcsolatokat nem egy csatornában, hanem több csatornára kiterjedően vizsgálja. - 
- Józsa (2000) az együttműködés elemzésekor a vertikális marketingrendszerek 
jelentőségét kiemelve annak formáit integrált vállalkozói szervezetekben, 
szerződésen alapuló vertikális marketingrendszerekben és franchise rendszerben 
határozza meg. Ugyanakkor utal arra, hogy a franchise a horizontális 
együttműködés keretében is megvalósulhat.   
- Lehota (2001) a vertikális kapcsolatoknál hagyományos és adminisztratív 
értékesítési csatornákat, szoros tulajdonra épülő vertikális integrációt és 
szerződéses kapcsolatra alapozott vertikális koordinációt különít el. Ezen 
túlmenően külön csoportba sorolja a horizontális kapcsolatokat. Összehasonlítva a 
különböző rendszerezéseket megállapítható, hogy minden szerző elkülöníti a 
vertikális és horizontális együttműködést, különbség a vertikális kapcsolatok 
tartalmában és megnevezésében van. 
 
A vertikális kapcsolatok közül a kutatási téma szempontjából megemlítendő a 
kereskedelmi márkák termeltetése és a kategóriamenedzsment, míg a horizontális 
együttműködés a hazai üzletláncok beszerzésének és értékesítésének 
koordinációjában nyilvánul meg. A stratégiai kapcsolatok formáiként Európában 
Zentes (1992) a közös beszerzést, a horizontális kereskedelmi szövetségeket és a 
vertikális szövetségeket emelte ki, termelő és kiskereskedő közötti vertikális 
kapcsolatokat mindkét felet érintő előnyökkel és hátrányokkal jellemezte.  
 
A termelőnél jelentkező előnyként a biztos bevételt, az új termékek gyors 
bevezetését és a csatornaellenőrzést, míg a hátrányként a piackihasználás 
részlegességét emelte ki. A főbb kiskereskedelmi előnyöket az exkluzív 
választékban, a biztos árualapban, míg a hátrányokat a korlátozott választékban 
jelölte meg.  
 
 
2.5.5 Kiskereskedelmi formák, üzlettípusok 
 
A kiskereskedelmi forma helyes megválasztása a vállalkozások számára stratégiai 
jelentőségű döntés, mivel az alapvetően befolyásolja a tevékenység eredményét. 
Megváltoztatása nehéz feladat és jelentős költségeket ró a vállalatra. A 
kiskereskedelmi formák rendszerezése nem letisztult, néhány szerző alapján is 
láthatók a különbségek. A kiskereskedelmi formák tipizálása széles skálán mozog 
(15.sz. melléklet), a szempontok eltérőek. Az élelmiszer kiskereskedelemben több 
üzletforma alakult ki, a kutatási téma szempontjából legfontosabb az üzletméret 
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szerinti csoportosítás. Az üzletek alapterülete és választéka alapján 
Magyarországon hipermarket, szupermarket és kisebb élelmiszer üzlet különíthető 
el, e kiskereskedelmi formák eltérő marketing eszközökkel jellemezhetők. A 
tulajdonosi koncepció eltérése a magas szolgáltatási színvonallal jellemezhető 
üzletek és a diszkontok elkülönülésében látható. Lettau (1989) a kereskedelmi 
formák tipizálásánál kiemeli az élményorientált és ellátásorientált üzleteket, 
amelyek elsődlegesen a választékban és az értékesítés körülményeiben, a nyújtott 
szolgáltatásokban különböznek egymástól.  
 
A kiskereskedelmi formák dinamikájára vonatkozó elméleteket (életgörbe elmélet, 
kerékelmélet, harmonikaelmélet, vákuumelmélet, simplex-multiplex-omniplex 
elmélet, crisis-chance modell) Törzsök (1982) hasonlította össze, bemutatva az 
egyes elméletek lényegét. Kiemelve az életgörbe elméletet - amely az 
üzletformákat korai növekedés, felgyorsult fejlődés, érettség, hanyatlás szakaszokra 
osztja � megállapítható, hogy Magyarországon a rendszerváltás után a 
kiskereskedelmi formák látványosan bővültek, a korábbi szupermarket és kisebb 
üzletek mellett  megjelentek és növekedésnek indultak a hipermarketek és az egyéb 
formák is (csomagküldés, internetes értékesítés, nonstop boltok).  Európában a 
szupermarketek az érettség szakaszában járnak, míg a hipermarketek a dél-európai 
országokban a bevezetés, vagy a növekedés szakaszában. Utóbbi jellemző a 
diszkontértékesítésre is. 
 
2.5.6  Marketing kommunikáció 
 
A vállalati promóció a marketingmix negyedik eleme (McCarthy 1990), amely a 
marketing eszközök sajátos területe. Ez egyrészt eszköztárának rendkívüli 
gazdagságával, másrészt kifejezéseinek, rendszerezésének változatosságával, 
harmadrészt az egyes kategóriák értelmezésének eltérésével magyarázható. A 
klasszikus marketingmix ezen elemének magyar szakirodalomban történő 
megnevezése eltérő. Sándor (1997) marketingkommunikációnak, Bauer- és Berács 
(1999) reklámnak, míg Papp (2001) eladásösztönzésnek nevezi. A szakirodalom 
ebben a témában heterogén, amely jellemző a promóció eszközeinek 
rendszerezésére is (16.sz. melléklet) 
- A marketingkommunikáció négyes tagolású  eszközrendszerével (reklám, SP, PS, 
PR) szemben Sándor (1997) árnyaltabb rendszerezést mutat be. Az eredetében 
kommunikációs eszközök mellett elkülönít olyanokat is, amelyek a marketingmix 
más eszközcsoportjának részeként a kommunikáció segítségével piac- és 
vevőbefolyásolási funkciókat is betöltenek (pl. csomagolás, ár). Fazekas és 
Harsányi (2000) más szemléletű csoportosításban mutatják be az eszközöket, ATL 
(Above the Line) és BTL (Below the Line) csoportosítást tesznek. A vonal feletti 
kommunikációs eszközöket a reklámeszközökkel azonosítják, míg a vonal 
alattiakat tágabb eszközcsoporttal jellemzik (SP, PR, POP, eseménymarketing, 
vásár, kiállítás, szponzorálás, direkt marketing, stb). Az egyes eszközök besorolása 
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nem egységes,  több szerző (Józsa 2000, Papp 2001) külön eszközként kezeli a 
kiállításokat és vásárokat.  
- Az eladásösztönzés a szakirodalomban nem egységes fogalom, annak értelmezése 
eltérő. Ennek színes helyzetét mutatta be Tomcsányi (1988) hazai és külföldi 
szerzők munkáira hivatkozva. Az értelmezések eltérését a kommunikáció 
alanyaival és eszközeivel magyarázta, kiemelte a vásárlásösztönzés elsődlegességét 
és másodlagos értelmezésnek tekintette az értékesítés ösztönzését.  Sándor (1997) 
tágabban értelmezve minden olyan marketingtevékenységet ide sorol, amely a 
termék és szolgáltatás értékesítésének növelésére irányul, valamint 
megkülönbözteti a fogyasztóra,  a kereskedőre és az eladószemélyzetre irányuló 
ösztönzést. Fazekas és Harsányi (2000) a vásárlásösztönzést olyan eszközök 
összességeként határozza meg, amelyek célja az eladás növelése, azokat 
fogyasztókra irányuló és kereskedőkre irányuló csoportokba sorolja. Papp (2001) a 
vásárlásösztönzést  olyan aktivitások együtteseként értelmezi, amelyekkel a vállalat 
a forgalom növeléséhez járul hozzá. Látható, hogy a szűkebb értelmezés a végső 
fogyasztóra koncentrál, míg a tágabb értelmezésben minden eladást ösztönző 
tevékenység megtalálható. Az Amerikai Marketing Szövetség értelmezése kizáró 
jellegű, minden marketingtevékenységet ide sorol, amely növeli a fogyasztók 
vásárlását és ennek következtében a kereskedelem hatékonyságát, de nem tartozik a 
személyes eladás, a reklám és a PR tevékenységhez.  
- A vásárlásösztönzés eszközrendszere gazdag, átfogja az árjellegű- és a fogyasztói 
tájékoztatást szolgáló eszközökön keresztül az áruk bemutatását  és elhelyezését is. 
Az eszközök közül a szerzők kiemelik a vásárláshelyi reklám és a merchandising 
szerepét, amelyek a kutatási témához szorosan kapcsolódnak. A POS (Point of 
Sale) és a POP (Point of Purchase) eszközök olyan fogyasztóra irányuló eszközök, 
amelyek az üzletben hatnak a vásárlókra és a vonal alatti kommunikációhoz 
tartoznak. Az általam vizsgált szerzők általában elkülönítik a két kategóriát, de 
fontosságukat eltérően mutatják be. A POP csoportjába olyan eszközök tartoznak, 
amelyek a vásárlás helyén hatnak, míg a POS eszközök az értékesítés helyén fejtik 
ki hatásukat (Sándor 1997, Fazekas és Harsányi 2000). Papp (2001) a POS 
eszközök jellemzésénél kiemeli azok zajcsökkentő szerepét, miszerint ezek 
alkalmazása a vállalat számára utolsó lehetőség a kommunikációs zajok 
kompenzálására. A POS és POP eszközök rendszerezése sokféle, Sándor (1997) 
állandó-változó és külső-belső csoportokat különít el, míg Fazekas és Harsányi 
(2000) a POP eszközöket részletezve kiemeli a vásárláshelyi anyagok, a 
merchandising, a bolti bemutatás, kóstolás és a kirakat szerepét. Papp (2001) 
nyomtatott anyagok, elektronikus eszközök és egyéb eszközök, technikák 
csoportosítást alkalmaz. Hamburger (2002) a POS eszközöket külső és belső 
eszközökre osztja, amelyek közül több azonos a Fazekas és Harsányi által POP 
kategóriába sorolt eszközökkel (pl. kirakat, bemutatók, kóstolók). Ez is mutatja, 
hogy az eladás-értékesítés helyén alkalmazott eszközök rendszerezése esetenként 
átfedéseket tartalmaz. 
- A merchandising szűkebb értelmezésben a kínálatban-tartást jelenti (Papp 2001), 
a fogyasztó számára legkedvezőbb körülmények megteremtését, vagyis az eladás 
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helyén végzett feladatokat összesíti (pl. csomagolás, áruelhelyezés, árazás). 
Tágabban értelmezve az árukihelyezés, termékprezentáció, polcszervíz és az 
eladáshelyi reklám is ide tartozik. A tevékenységben a termelő és a kereskedelmi 
vállalat szorosan együttműködik, ezért kapcsolatuk vertikális marketingként is 
értelmezhető. A termelői közreműködésű polcszervíz az eladás helyén erősíti a 
gyártó vállalat promóciós tevékenységét és megteremti a termelő számára az 
értékesítési csatorna ellenőrzésének egyik lehetőségét.  
 
A verseny intenzitásának növekedése az élelmiszer kiskereskedelemben a 
vállalkozásoktól megköveteli a korszerű marketingeszközök alkalmazását, azok 
állandó piacorientált fejlesztését, amely a termelő és kereskedem együttműködését 
feltételezi.. Az irodalmi áttekintés zárógondalataként mutatom be az európai 
élelmiszer kiskereskedők stratégiáit, melyeket Goldberg és szerzőtársai (1999) 
költségcsökkentő, differenciáló és internacionalizációs stratégiával jellemeztek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
Az ábrán látható, hogy a stratégiák megvalósítása marketing szempontból komplex 
eszközrendszert feltételez, amely több területre terjed ki (beszerzés, értékesítés, 
nemzetközi marketing) és szoros kapcsolatban van a vállalkozások 
gazdálkodásával is.  
 

Élelmiszer kiskereskedelmi stratégiák 

Költségcsökkentés 
Differenciálás

Internacionalizáció 

Skálahozadék növelése 

Beszerzési költségek csökkentése 

Logisztikai költségek csökkentése 

Működési költségek csökkentése 

5.  sz. ábra 
Élelmiszer kiskereskedelmi stratégiák 

 

Forrás: R.A. Goldberg (1999): The 
European Agro-Food System and the 
Challange of Global Competition 

H.n. ISMEA 89.p. 

Kereskedelmi márkák 
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3. ANYAG  ÉS  MÓDSZER 
 

 
A kutatás módszereinek meghatározása során törekedtem azok célorientált 
kijelölésére és felhasználására, a változatosságra és a módszerek reális, 
eredménycentrikus alkalmazására. 
 
 

7.sz. táblázat A kutatás módszertana 
 

 
Kutatási terület 

 
Kutatási módszerek 

 
Irodalmi áttekintés Összehasonlítás, elemzés, rendszerezés 

 
Az európai és hazai élelmiszer 
kiskereskedelem összehasonlítása, 
azonosságok, különbségek 

Szekunder információk elemzése, értékelése, 
főkomponens analízis, klaszteranalízis, trend, 
illeszkedésvizsgálat 
 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
élelmiszer kiskereskedelmének 
jellemzése 

Szekunder és primer információk értékelése, becslés, 
többváltozós elemzési módszerek 
 

Független kiskereskedők beszerzési és 
értékesítési magatartása 

Kvalitatív és kvantitatív (mélyinterjú, standardizált 
kérdőív) adatfelvétel, elemzés, értékelés 

Üzletláncok beszerzési és értékesítési 
magatartása 

Kvalitatív (szakértői megkérdezés) és kvantitatív 
adatfelvétel (fogyasztói megkérdezés standardizált 
kérdőívvel), megfigyelés, elemzés, értékelés 

Beszerzési és értékesítési magatartás  
modellezése 

Parciális modellek és rendszermodell 
 

 
 
A téma irodalmának áttekintését hazai és külföldi szerzők publikációi alapján 
összehasonlító, értékelő jelleggel végeztem. Az értékelést segítette a rendszerező 
táblázatok alkalmazása, amelyek lehetőséget adtak az összehasonlításra. A 
táblázatokban a szerzők elméleti közelítésének azonosságait és különbségeit 
bemutatva jól látható, hogy az egyes elméleti kategóriák mennyire letisztultak, 
vagy változékonyak. A szervezeti piac, ezen belül a viszonteladói piac kutatásának 
főbb eredményeit a modellek rendszerezésén, a szervezeti döntés folyamatán és az 
azt befolyásoló tényezőkön keresztül közelítettem. Ennek során kiemelt feladatnak 
tekintettem annak feltárását, hogy a modellek a kereskedelemben milyen feltétellel 
alkalmazhatók és az élelmiszer kiskereskedelem beszerzési és értékesítési 
magatartásához melyik tekinthető alapmodellnek. Az elméleti áttekintés másik 
területe a kiskereskedelmi vállalatok beszerzése és az értékesítés során alkalmazott 
marketing-mix volt. A marketingeszközök gazdagsága és az értekezés terjedelmi 
keretei szükségessé tették az információk korlátozott áttekintését, amelyet a 
kutatási problémához illeszkedő kiemeléssel tettem meg. A hazai szakirodalom 
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mellett nagy figyelmet fordítottam a külföldi irodalom tanulmányozására és a 
kutatási műhelyek által végzett témaspecifikus kutatási eredmények feltárására. 
 
A téma kutatási eredményeinél több szempont szerinti lépcsőzetes közelítést 
végeztem. Az élelmiszer kiskereskedelem európai és hazai tevékenységének 
vizsgálata az üzletek áruválasztékának bővülése és az információk 
elkülöníthetőségének hiánya miatt az FMCG termékkörre vonatkozott, amelyet 
lehetőség szerint szűkítettem az élelmiszer kiskereskedelemre. A megyei kutatás 
során a felvázolt kereteken belül fontosnak tartottam a kiemelt árucsoportok 
(tejtermékek, zöldség-gyümölcs, csokoládé) sajátosságának feltárását is, amely az 
áruk jellegének beszerzésre és értékesítésre gyakorolt hatásának megismerését 
célozta.  
 
Az európai és hazai élelmiszer kiskereskedelem változásának feltárásakor az 
információk jelentős része szekunder forrásból származott, amelyben 
meghatározónak tekintettem a piackutató intézetek és szakmai szervezetek 
tanulmányait és információit, a téma kutatásával foglalkozó szakértők publikációit, 
a statisztikai adatszolgáltatást, valamint a szakfolyóiratokban megjelenő aktuális 
információkat. Ezek feldolgozása során találkoztam az adatok aktualitásának és 
összehasonlíthatóságának problémájával, amely elsősorban az európai élelmiszer 
kiskereskedelmet érintette, de a hazai információk egy részére is kiterjedt. Emiatt 
az összehasonlítás nehézkessé vált, a reális értékelés érdekében néhol 
adatkorrekciót és becslést kellett alkalmazni. Az információk véglegesítésekor 
irányadónak tekintettem a statisztikai adatszolgáltatásban lezárt 2001. évi adatokat, 
amelyeket később lehetőség szerint aktualizáltam.  
 
Az információk feldolgozása és értékelése során a statisztikai elemző módszerek 
alkalmazását kiemelten kezeltem. Az információkhoz és a kutatási célhoz 
illeszkedően egyszerűbb statisztikai módszereket, vagy többváltozós analízist 
alkalmaztam (főkomponens-, diszkriminancia-, klaszteranalízis), a jövőbeni 
eredmények meghatározásához trendszámítást végeztem.  
 

! A viszonyszámok az egyszerűbb statisztikai módszerek részeként 
alkalmasak voltak az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom változásának, 
valamint összetételének elemzésére, az országcsoportok, vállalatcsoportok 
eltérő mutatói az átlagok és a szóródás kiszámításával összehasonlítható 
információvá váltak. 

! A forgalom értékének változását több tényező befolyásolja, az I. indexkör 
alkalmazásával (érték-, ár-, volumenindex) a forgalom volumenének  és az 
árak változásának hatása kimutatható. Az egyszerű elemzési módszerek 
korlátozott lehetőséget biztosítanak és egyes kérdéseknél felhasználásuk 
nem elegendő, ezért többváltozós statisztikai elemzési módszereket is 
alkalmaztam.  
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! A vállalkozások tevékenységét sok tényező befolyásolja, az több változóval 
jellemezhető, amelyeket  főkomponens analízissel kezelhető mértékű 
komplex változókra lehet szűkíteni. A vizsgált európai országokat eredeti és 
faktorváltozók alapján csoportosítottam. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kereskedelmi vállalkozások csoportosításának egyik módszereként ehhez 
hasonlóan főkomponens analízist alkalmaztam, majd a csoportok 
homogenitás- és differenciaelemzéséhez diszkriminancia analízist 
végeztem. A trendszámítás -a regresszióanalízis speciális módszereként- 
extrapoláció alkalmazásával lehetőséget adott a hazai élelmiszer 
kiskereskedelem értékének előrejelzésére.  

! A trendfüggvény kiválasztásához illeszkedésvizsgálatot végeztem, amely 
szerint a hazai kiskereskedelem jövőbeli értékének meghatározására az 
exponenciális trend bizonyult alkalmasnak. A téma kutatása során többször 
felmerült a kapcsolatelemzés szükségessége, amelyet a szekunder és a 
primer kutatás információinál is felhasználtam. A sztochasztikus 
kapcsolatok feltárása a megyei vállalkozások beszerzési és értékesítési 
magatartásának elemzésében kiemelt szerepet kapott. 

 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei élelmiszer kiskereskedelmi helyzetkép feltárása a 
statisztikai adatszolgáltatás hiánya miatt nehéz volt, kiemelt feladatnak tekintettem 
az adatok pótlását, amely primer információkon alapult. A megyei élelmiszer 
kiskereskedelmi vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartásának feltárása 
elsősorban primer kutatással történt, amely kvalitatív és kvantitatív adatfelvételt 
(mélyinterjú, szóbeli megkérdezés standardizált kérdőív alapján) és megfigyelést, 
valamint az információk elemzését és értékelését foglalta magában. A 
mélyinterjúkat üzletláncoknál és azok tagvállalatainál, illetve  termelő- és 
nagykereskedelemi vállalatoknál felsővezetőkkel, vagy az általuk felkért 
vezetőkkel végeztem el (összesen 18 interjú), amelyek biztosították a témához 
kapcsolódó megbízható és kompetens információkat. A független kiskereskedők 
körében elvégzett kutatás során a megkérdezett a tulajdonos, vagy az üzletvezető 
volt.  
 
A mélyinterjúk során szerzett információk értékelésére összehasonlító analízist 
alkalmaztam. Ezt nehezítette a vállalkozások eltérő információs készsége, ezért az 
összehasonlítás nem teljes körű (kutatás alanyai, kutatás tárgya), hanem kiemelt 
területekre terjedt ki. Az üzletláncok magatartásának hiányzó információit részben 
pótolták a termelői mélyinterjúk, illetve a témában végzett megfigyelés 
eredményei. Az üzletláncok értékelésénél fontosnak tartottam a vásárlói 
vélemények figyelembe vételét is. A megkérdezés arányosan rétegzett 
mintavétellel, standardizált kérdőívek felhasználásával, szóban történt, igazodva a 
kutatóintézetek, kutatóműhelyek gyakorlatához. A megkérdezés három lépcsőben,  
300-400 fős mintában zajlott, a kérdőíveket az SPSS statisztikai szoftver 
felhasználásával dolgoztam fel, amely az elemzést és értékelést jelentősen 
megkönnyítette, de feltételezte a felkínált módszerek ismeretét. A független 
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kiskereskedőkre kiterjedő megkérdezés többlépcsős mintavétellel, arányosan 
rétegzett mintában történt. 
 
A beszerzési és értékesítési magatartás modellezésénél a feltárt információk 
parciális modellek képzését tették szükségszerűvé, amelyek a kutatás alanyainak 
csoportjaihoz kapcsolódtak (független kiskereskedők, hazai- és multinacionális 
üzletláncok). A csoportokon belüli azonosságok feltárása és szemléltetése mellett 
törekedtem a sajátosságok megjelenítésére is. A rendszermodell a parciális 
modellek eltérése miatt általánosabb közelítésű, amelyben a beszerzési és 
értékesítési magatartás azonos vonásainak bemutatása mellett az előzőekhez 
hasonlóan a sajátosságok is kiemelést nyertek. 
 
A téma feldolgozása során a részterületek vizsgálata mellett mindvégig törekedtem 
a rendszerszemlélet megvalósítására, amely segítette a kiskereskedelem élelmiszer 
vertikumban elfoglalt helyének és szerepének tisztázását, de lehetővé tette a 
beszerzési és értékesítési magatartás árucsoportspecifikus és regionális jegyeinek 
feltárását is.  
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4. EREDMÉNYEK 
 
 

4.1 Az élelmiszer kiskereskedelem struktúrájának átalakulása 
 
Magyarországon a nyolcvanas évek végén  bekövetkezett  politikai, gazdasági és 
társadalmi változások az élelmiszer kiskereskedelmet jelentősen befolyásolták, 
hatásuk látványosan mutatkozott az üzletek számának növekedésében, a külföldi 
tőke megjelenésében, az üzletláncok terjedésében, a korszerű értékesítési formák és 
körülmények alkalmazásában. Az élelmiszer kiskereskedelemben szerkezetváltozás 
történt és a vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartása is megváltozott. 
Ennek értékeléséhez célszerű összehasonlítani a nyolcvanas évek és napjaink 
élelmiszer kiskereskedelmét - kiemelve azok kutatási témához kapcsolódó 
területeit-, valamint áttekinteni azt, hogy a magyar élelmiszer kiskereskedelem 
szerkezete, a vállalkozások magatartása mennyire illeszkedik az európai 
kereskedelemhez. A változások a kereskedelmi vállalatokat versenypozíciójuk 
megtartása és javítása érdekében új, marketingorientált szemléletmód és a 
fogyasztói igényekhez jobban alkalmazkodó marketing-mix kialakítása felé 
terelték. Az élelmiszer kiskereskedelemben legnagyobb mértékben az értékesítési 
rendszer és a vállalatok áruforgalmi tevékenységének gyakorlata változott, 
amelyhez nagy mértékben hozzájárult a hazai piacon jelentős pozíciót elért 
multinacionális üzletláncok tevékenysége is. Ezen vállalkozások saját kereskedelmi 
rendszerük mintáit és formáit adaptálva formálják és befolyásolják a hazai 
kiskereskedelmet. Fontosnak tartom annak feltárását is, hogy a hazai élelmiszer 
kiskereskedelemben a regionális különbségek hogyan hatnak a vállalkozások  
marketing tevékenységére. 
 
 

4.1.1 Az európai élelmiszer kiskereskedelem  jellemző vonásai 
 
Az európai élelmiszer kiskereskedelem napjainkban változatos képet mutat, 
üzlethálózatában a legnagyobb hipermarketek mellett az éjjel-nappal nyitvatartó 
kényelmi üzletek, a családi kisboltok, az utcai árusok is megtalálhatók. Általános 
tendenciaként körvonalazható a koncentráció növekedése, az értékesítési 
csatornában betöltött pozíció erősödése, az üzlethálózat szerkezetének átalakulása, 
a korszerű logisztikai megoldások terjedése és a kereskedelmi márkák szerepének 
növekedése. Országonként, vagy régiónként vizsgálva, a kiskereskedelmi 
tevékenységben jelentős eltérések találhatók. A különbségeket, a fogyasztói 
igények és a vállalati vevőorientáció összefüggése mellett jelentősen befolyásolja a 
verseny mérete, a koncentráció mértéke és változása, a gazdasági fejlettség és 
számos egyéb tényező. A következőkben az európai kereskedelem olyan jellemzői 
kerülnek bemutatásra, amelyek a hazai helyzet értékelését alapozzák meg.  

Globalizáció és koncentráció 
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Európa élelmiszer kiskereskedelmére a kilencvenes években, valamint napjainkban 
is jellemző az erőteljes és növekvő koncentráció, valamint a globalizáció. A 
koncentráció mértékének emelkedésében a nemzeti tulajdonú vállalkozások mellett 
fontos szerepe van a külföldi tőkének is. A hazai piac viszonylagos telítettsége, 
illetve lassú fejlődése, a külföldi célpiac vásárlóerejének növekedése, a kelet-
európai piacok nyitása, a fogyasztói szokások közeledése a legnagyobb élelmiszer 
kereskedelmi cégeket külföldi terjeszkedésre csábították és ma már jelentős piaci 
részesedést tudhatnak magukénak a célországban is.  
 
Európában a 20 legnagyobb élelmiszer kereskedelmi vállalkozás 2000. évi 
árbevételének egynegyedén közel azonos arányban (13-12 %) osztozott a Carrefour 
és a Metro (17.sz. melléklet), az utánuk következő kilenc szereplő 5-7 százaléknyi 
részesedést képviselt a csoport forgalmából. Megjegyzendő, hogy a vállalkozások 
összehasonlítása a nagy- és kiskereskedelmi tevékenység elkülönítésének hiánya, 
valamint a szakmai profil eltérése miatt problémás. 2003-ban az IDG Research által 
összeállított rangsorban a Carrefour és a Metro után a harmadik helyre a Rewe 
zárkózott fel (O.P. 2003). Az európai élelmiszer kereskedelmi vállalkozások 
nemzetközi terjedése növekvő mértékű, 2001-ben a Delhaize árbevételének 
külföldön realizált részaránya  85 százalék, a Carrefouré pedig 51 % volt 
(ACNilesen 2003). A globalizáció a legnagyobb vállalkozások nemzetközi 
jelenlétének következménye, az internacionalizáció növekedésével ez is fokozódik. 
A kilencvenes évek végén az európai kereskedelemben vezető Carrefour a világ 28 
országában működtetett üzleteket, amelyet a Metro követett 23 országban történő 
jelenléttel. Az internacionalizálódási index komplex mutatóként tartalmazza a 
vállalatok külföldi jelenlétének és tevékenységének eredményét (piaci részesedés, 
árbevétel összetétele hazai és külföldi bontásban, érintett országok száma, stb), 
amely szerint a 2001. évi index alapján szintén a Carrefour emelhető ki (83 %). A 
vállalkozások terjeszkedése növekvő mértékű, amely a globalizáció növekedésének 
irányába hat, és ez a marketingtevékenységben egyre erőteljesebben mutatkozik. 
Az elemzéshez célszerű azt is vizsgálni, hogy a vezető vállalkozások az egyes 
területeken milyen erős pozíciót töltenek be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    6. sz. ábra  Árbevétel megoszlása 
Forrás: O.P. (2003):  Hálózat 2003. március 38.p. 
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Általában megállapítható, hogy a
vállalkozások legjobb pozíciót az
anyaországban, illetve ahhoz
kapcsolódó régióban töltenek be. A
Magyarországon is jelenlévő európai
vállalatokat vizsgálva látható, hogy a
Tesco, az Auchan és Rewe 2001. évi
árbevételük legnagyobb részét (94-100
%) Európában realizálták, míg a
Delhaize esetében az Európán kívüli
tevékenység jelentősebb. 
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A multinacionális vállalkozások működése adott célországban hat a kereskedelem 
szerkezetére, jelentősen hozzájárul a koncentráció mértékének és ütemének 
emelkedéséhez és a láncok globalizációs törekvései  hatással vannak a fogyasztói 
szokásokra is. A korszerű értékesítési körülményeket és gazdag választékot 
felvonultató nemzetközi vállalkozások kedveltsége általában növekszik, amely a 
piaci részesedés emelkedésével is mérhető. 
 
Európa élelmiszer kiskereskedelmében a koncentráció jelentős szintet ért el, a 
vállalkozások viszonylag alacsony hányada bonyolítja le a forgalom jelentős részét. 
A kilencvenes évek elején a koncentráció CR 5 mutatója (öt legnagyobb vállalat 
részesedése) mindössze 15,8 százalék volt, amely 10 év alatt közel 10 
százalékponttal növekedett. A koncentráció további növekedését jelzi, hogy 2001-
ben már a három legnagyobb vállalat részesedése is közelít ezen értékekhez. A Gfk 
Hungária Piackutató Intézet előrejelzése szerint az öt legnagyobb európai 
élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás piaci részesedése 2005-ben el 
fogja érni a 40 százalékot (Kozák 2002). Ez az érték az élelmiszer kiskereskedelem 
koncentrációját tekintve közelítő mutató, mivel  nagykereskedelmi árbevételi 
adatokat is tartalmaz.  
 
Az élelmiszer kiskereskedelem koncentrációja országonként eltérő, a legfejlettebb 
kereskedelmi rendszerrel jellemezhető országokban nagyon magas, de a 
hagyományos rendszerű országokban is növekvő mértékű. A koncentráció mértékét 
a legfejlettebb 20 európai országban vizsgálva megállapítható, hogy 2001-ben az 
első három piaci szereplő által elért forgalmi részesedés átlagosan 53,9 % volt 
(18.sz. melléklet). A relatív szórás 45,8 %, ezért a mutatókat célszerű csoportokra 
osztva elemezni. A koncentráció szempontjából legfejlettebbnek mondható 6 
országban jellemző, hogy a vezető három legnagyobb vállalat a forgalom több mint 
háromnegyedét koncentrálja, a koncentráció átlagos értéke ebben a kategóriában 
82,8 %, a relatív szórás csak 7,9 %. Az átlagos koncentrációjú sávba 8 országot 
lehet besorolni, ebben a kategóriában a koncentráció átlagos értéke 57,1 %, a 
szóródás kissé magasabb az előző csoporténál (relatív szórás 8,9 %). Erősen átlag 
alatti koncentrációval jellemezhető a többi ország, ahol a legnagyobb három 
vállalat a forgalom átlagosan 30,2 százalékát fedi le és az értékek szóródása is 
nagyobb (relatív szórás 23,8 %). A mintában szereplő közép- és kelet-európai 
országok közül Magyarország és Csehország mutatója a kategóriában közepes 
(25%), Lengyelországé nagyon alacsony (11 %).  
 
Közép- és Kelet-Európa országainak piaca a fejlett országok élelmiszer 
kiskereskedelmi vállalatai számára jó befektetési lehetőséget jelentettek, ma a világ 
vezető kiskereskedelmi cégei közül több mint 10 jelen van ezen a piacon. A 
nemzetközi vállalatok a közép-kelet európai országokban többnyire piacvezetőkké 
váltak, vagy ahhoz közelítenek.  
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A kiskereskedelem koncentrációjának növekedése a beszerzési és értékesítési 
magatartást jelentősen befolyásolja. Az üzletláncban történő működtetés integrált 
beszerzést követel meg, amelynek következtében a kiskereskedelem termelővel 
szembeni pozíciója javul, hatására a független kereskedők körében is emelkedik a 
beszerzési társulások szerepe. A nagy alapterületű élelmiszer üzletek értékesítési 
körülményeiben egyre fontosabb a széles és mély választék, jellemző a termékmix 
kis boltokhoz viszonyított nagyságrendbeli különbsége, a korszerű áruelhelyezés és 
magas színvonalú promóció.  
 
Értékesítési formák 
 
Az élelmiszer kereskedelemben az értékesítési formák piaci pozíciója változó, a 
kilencvenes évek közepéhez viszonyítva fejlődés mutatkozik.   
Tordjman (1994) az európai élelmiszer kiskereskedelem kutatásának során 
jellemezte az értékesítési formák szerepét és eltérését az egyes országokban. Az 
élelmiszerüzletek penetrációja alapján  Franciaországban domináns szerepűnek 
értékelte a hipermarketeket, bár a napi cikkek vásárlásánál nem csökkent a 
szupermarketek és  sajátos hangulatot árasztó, kényelmi vásárlást biztosító 
convenience üzletek szerepe sem.  Az Egyesült Királyságban a nagyáruházak, a 
szupermarketek és a bevásárlóközpontok jelentőségét emelte ki, ezzel szemben 
Németországban a diszkont értékesítés volt a legnépszerűbb forma. A déli 
területeket vizsgálva megállapította, hogy Spanyolországban a hipermarketek erős 
penetrációja mellett jelentős  a független kiskereskedők szerepe is az ellátásban, 
míg Olaszországban  egyértelműen ők vezették a rangsort.  
A Rabobank Group kutatási tanulmányában (1998) hasonlóan jellemezte az 
üzletformák pozícióját Nyugat Európában. Három értékesítési formát kiemelve 
megállapította, hogy az Egyesült Királyságban a szupermarketek, Franciaországban 
a hiper- és szupermarketek, míg Németországban és Norvégiában a diszkontok 
szerepe domináns.  
 
A kilencvenes évek közepéhez viszonyítva az európai országokban folyamatosan 
változik az élelmiszer kiskereskedelmi üzletek összetétele. A fejlett európai 
országokban jellemző a nagy alapterületű üzletekben történő értékesítés, míg a déli 
államokban és a volt szocialista országokban ez szerényebb mértékű. A két szélső 
pólus eltérő jellemvonásokkal rendelkezik. A nagy alapterülethez (pl. 
Németország, Nagy-Britannia, Hollandia) magas forgalom tartozik és jellemző, 
hogy magas az alkalmazottak aránya is. Ezekben az országokban a hatékonyság fő 
ereje a vállalati méret.  A déli államokban ezzel szemben az üzletek működtetésére 
a kis alapterület és az egy üzletre jutó alacsony forgalom mellett  az is jellemző, 
hogy azt főként a tulajdonos, illetve családtagjaik végzik. Közép-Kelet-Európában 
a kis alapterületű üzletek szerepe meghatározó, a hipermarketek penetrációjának 
növekedése ellenére is viszonylag alacsony a nagy alapterületű, korszerű 
értékesítési körülményekkel rendelkező hiper- és szupermarketek száma. 
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A bolthálózat fejlődési irányaiban országonként eltérés tapasztalható. 
Németországban a diszkont értékesítés elsődleges árelőnye mellett a 
költségtakarékosság nehezen illeszthető össze a szolgáltatási színvonal igényének 
jelentős növekedésével, amely várhatóan megnyitja az utat a hipermarketek 
terjedése előtt. Az Olaszországban mutatkozó elaprózott, kis alapterületű hálózat a 
hiper- és szupermarketek növekedésével lassan változik és a koncentráció 
erősödése várható. A fogyasztók számára rendkívül kényelmes otthoni vásárlás 
(home shopping)  a technika és az értékesítési formák fejlődésével növekszik, de az 
európai és tengerentúli tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek különböző formái az 
élelmiszer kiskereskedelemben a vártnál kisebb mértékben fejlődnek,  amelynek 
egyik oka feltehetően a hagyományos, élményszerű vásárlás kedveltsége. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             7.sz. ábra  
                                                                            Az üzlethálózat koncentrációja 
                                                                     Forrás: Nevihostényi É. (2000): Globalizáció          
                                                                                         és koncentráció. Hálózat (szeptember) 38.p. 
 
A nagy alapterületű üzletek  növekedése indokolja az ellátottság bővebb elemzését. 
Európa 20 országának adatait együttesen vizsgálva megállapítható, hogy  az 
ezredfordulón az 1 millió főre jutó szupermarketek átlagos száma 146,3 míg a 
hipermarketeké 11,6 volt (19-20.sz. melléklet). A szóródás mértéke mindkét 
üzlettípusnál magas, a relatív szórás értéke 56,2 %, amely indokolja az országok 
csoportosítását. A legjobban ellátott országcsoportban 1 millió főre átlagosan 236,9 
szupermarket jut, a szóródás közepes (relatív szórás 29,8 %), de Norvégia adata 
kiugróan magas (360). Ezt leszámítva a mutató nem túl széles sávban ingadozna. 
Az átlagos ellátású kategóriába sorolható országokban az 1 millió főre jutó 
szupermarketek átlagos értéke 54 százalékkal alacsonyabb a vezető országok 
átlagánál, míg a harmadik csoportban az átlagos érték 55,8 és a szóródás közepes. 
 
Az 1 millió főre jutó hipermarketek száma szerint a legtöbb ország az alacsony 
ellátottságú kategória tagja, itt az átlagos érték 5,3 és a szóródás magasabb (relatív 
szórás 44 %). A legkedvezőbb ellátottságú kategóriában az átlagos érték 21,8 és a 
relatív szórás jóval alacsonyabb (13,8 %). A hipermarketek forgalmi részesedése 
Franciaországban volt a legmagasabb (56 százalék), míg Norvégiában és 
Hollandiában a legalacsonyabb (4 és 5 %). A nagy szupermarketek forgalmi 
részesedése legmagasabb Belgiumban és Svédországban (44, 37 %), míg a 

A koncentráció szoros kapcsolatot
mutat a nagyobb alapterületű
üzletek terjedésével.
Kontinensünkön (Közép-Kelet
Európa kivételével) az FMCG
forgalom döntő részét a hiper- és
szupermarketek adják, az utóbbi
húsz év alatt a forgalomból való
részesedésük  30 százalékponttal
nőtt és 2000-ben elérte a 80
százalékot.  
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legalacsonyabb Ausztriában és Spanyolországban volt. A kis szupermarketek és 
szuperettek együttes részesedése  legmagasabb értéket Norvégiában és Ausztriában 
mutatott, míg legkisebbet Franciaországban és az Egyesült Királyságban.  
 
Az internacionalizáció és a globalizáció növekedése a korszerűbb értékesítési 
formák, a nagy alapterületű üzletek pozíciójának növekedése irányába hat, azonban 
a kultúraspecifikus tényezők és a vásárlási szokások heterogenitása ezt lassítja. 
 
4.1.2  Az európai élelmiszer kiskereskedelem tipizálása 
 
Az eddigieket összegezve megállapítható, hogy az európai országok élelmiszer 
kiskereskedelme eltérő, de egyes területek, országok között hasonló  jelenségek, 
tendenciák körvonalazódnak, amelyek alapot adnak az európai kereskedelmi 
rendszerek típusainak meghatározásához. 
! Az országok lakosságának életmódja eltérő, azonban az élelmiszer 
fogyasztási szokásokban bizonyos mértékű  közeledés látható.  A vásárlás 
helyszínével, körülményeivel és személyi feltételeivel kapcsolatos vevői elvárások 
különböznek, de kimutathatók azonosságok is (pl. diszkontok kedveltsége). 
! A koncentráció mértéke eltérő, amely szoros kapcsolatban van az üzlethálózat 

nagyságával és összetételével is. Az üzletek alapterülete, választéka, az 
értékesítés módja és körülményei, valamint a nyújtott szolgáltatások jól 
jellemzik a  kereskedés rendszerét.  

! A csoportosítás lényeges szempontja a külföldi tőke jelenléte, a külföldi 
üzletláncok piaci részesedése. Ezen vállalkozások az áruforgalom 
szervezésében törekednek a globális stratégia megvalósítására, amely főként az 
értékesítési körülményekben mutatkozik meg.  

! A korszerű értékesítési formát képviselő hiper- és szupermarketek pozíciója 
befolyásolja a fogyasztói magatartást és a versenytársak tevékenységét.  

! Az üzletláncok termelővel szembeni csatornapozíciója javuló, a vállalkozások 
méretének növekedése, a horizontális együttműködés is ennek irányába hat, 
amely alapvetően befolyásolja a beszerzési és értékesítési magatartást.  

! Az országok gazdasági fejlettsége, politikai, társadalmi berendezkedése és 
annak változása a tipizálás fontos szempontja lehet. A lakosság életszínvonala 
befolyásolja a fogyasztói és vásárlási szokásokat, a vásárlóerő és annak 
regionális különbségei pedig hatnak a vállalatok tevékenységére.  

 
A szakirodalomban több, egymástól eltérő rendszerezés található. Agárdi és Bauer 
(2000) a földrajzi fekvés, elhelyezkedés, a vásárlási szokások, valamint a 
koncentráció és az üzletek típusa alapján észak és déli modellt különítenek el. Az 
északi modellbe tartozó országokra jellemző a nagy alapterületű szuper- és 
hipermarketek kiemelkedő szerepe, a hagyományos, kis alapterületű üzletekre a 
vásárlások alacsony hányada jut. A koncentráció a többi országhoz viszonyítva 
magas (Dánia, Németország, Svédország, Norvégia). Ezzel szemben a déli 
modellhez tartozó országok csoportjában (Portugália, Spanyolország, Olaszország, 
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Görögország) a hagyományos, kis alapterületű üzletek jelentősége kiemelkedő, 
amely kisebb koncentrációval párosul és az értékesítés módja miatt az eladásban a 
személyes kapcsolatok szerepe meghatározó.  
 
Ennél árnyaltabb tagozódást képvisel a koncentráció, a szervezettség, az egy 
üzletre jutó bevétel, az üzletek átlagos mérete és az ellátottsági mutatók alapján 
történő tipizálás (Tordjman 1994), amely az európai kereskedelmet hagyományos, 
átalakuló, strukturált és fejlett kereskedelmi rendszerekkel jellemzi. A 
hagyományos rendszerben a kis alapterületű, családi üzletek dominanciája és a 
rugalmas, fogyasztóhoz alkalmazkodó értékesítési körülmények jellemzőek (pl. 
Görögország, Portugália). Az átalakuló kereskedelmi rendszerrel jellemezhető 
országokban a hagyományos és modern értékesítési formák is megtalálhatók, 
amely a szuper és hipermarketek terjedésének köszönhető (Olaszország, 
Spanyolország).  Strukturált kereskedelem kifejezéssel jellemezhető azon országok 
csoportja, ahol a szuper és hipermarketek térhódítása miatt egyre jobban csökken 
az 1000 lakosra jutó üzletek száma, magas a koncentráció mértéke és a nemzeti 
üzletláncok külföldi befektetése növekvő (Dánia, Franciaország). A fejlett 
kereskedelmi rendszerben a szuper- és hipermarketek, bevásárlóközpontok aránya 
domináns, az 1000 lakosra jutó üzletek aránya az átlagnál jóval alacsonyabb, a 
koncentráció mértéke  magas és jellemző az üzletláncok külföldi befektetése, a 
fejlett logisztikai tevékenység, valamint az értékesítés magas színvonala 
(Németország, Egyesült Királyság). 
 
Az európai országok rendszerezésének standardizáltsága a Közép- és Kelet-
Európában bekövetkezett rendszerváltás, az érintett országok élelmiszer 
kereskedelmi struktúrájának változása és a globalizáció növekedése következtében 
megjelenő tengerentúli befektetők más kereskedelmi kultúrája miatt napjainkban 
már nem reális. A déli modellhez sorolt Portugália és Spanyolország 
koncentrációs- és üzlethálózat mutatói egyre inkább közelítenek az északi modell 
országaiéhoz. Ugyanakkor az északi modellbe sorolt országok között is található 
olyan eltérés (hiper- és szupermarketek népességhez viszonyított mutatója), amely 
a csoportok átrendeződésének irányába mutat. A környezeti tényezők erősen és 
viszonylag rövid idő alatt hatnak a kereskedelemre és annak formáit befolyásolják. 
A rendszerváltáson túljutott országok élelmiszer kiskereskedelme jelenleg 
átalakulóban van, a lakosság életszínvonala, a fogyasztási és vásárlási szokások 
változnak, amely indokolja ezen országok sajátosságainak figyelembe vételét is.  
 
Fentiek miatt különböző kvantitatív mutatók és azok összefüggése alapján 
vizsgáltam az egyes országok hovatartozását, amelynek célja az volt, hogy 
rámutassak a rendszerezés standardizáltságának problémáira, valamint arra, hogy 
az európai kereskedelem változása a rendszerezésben új lehetőséget teremthet. 
 
 
Koncentráció-üzletméret-lakosság 
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A koncentráció dinamikus növekedése és az üzletek alapterületének kapcsolata az 
élelmiszer kiskereskedelem jellemzésének egyik fontos szempontja és 
egyértelműen befolyásolja e szakma kétirányú piaci kapcsolatait. A koncentráció és 
a nagy üzemméret növeli az élelmiszer kiskereskedelem termelőkkel szembeni 
pozícióját, a fogyasztókkal való kapcsolatot átalakítja, jelentősen befolyásolva a 
vásárlási magatartást. A termelő vállalatokkal szembeni pozíció növekedése a 
beszerzési kondíciók jelentős javulását eredményezi. (Megjegyzendő, hogy magas 
koncentráció eltérő üzletméretek mellett is megvalósulhat.) Ha a koncentráció a 
hiper- és szupermarketek számának és részarányának növekedésével együtt jár, 
akkor a beszerzési és értékesítési magatartás gyökeresen megváltozik. A nagy 
alapterületű egységekkel rendelkező üzletláncok költséggazdálkodása egyes 
költségnemek tekintetében kétségtelenül előnyösebb (szállítási költség, tranzakciós 
költségek) és nagyobb lehetőség adódik a vásárlók magatartásának befolyásolására 
is.  Fentiek miatt célszerű az országokat elemezni, amelynek eredménye (21.sz. 
melléklet) eltér az előzőekben bemutatott északi-déli besorolástól.  
- Az egy millió főre jutó szupermarketek száma és a koncentráció (CR3) között 
viszonylag erős kapcsolat mutatkozik (0,7039), az országok adatait vizsgálva négy 
csoport körvonalazódik. A csoportok homogenitását a korrelációs együtthatóval 
értékelve megállapítható, hogy az eltérő mértékű. Az I. csoportban viszonylag erős 
a kapcsolat, a csoport 50 százalék feletti koncentrációval és viszonylag alacsony 
(átlag alatti) egy millió főre jutó szupermarketszámmal jellemezhető 
(Franciaország, Egyesült Királyság, Portugália, Írország). Közepes erősségű 
kapcsolatot mutat a magas koncentrációval és magas relatív üzletszámmal 
jellemezhető II. csoport (Svédország, Hollandia, Finnország, Dánia, Svájc, 
Belgium, Ausztria, Németország). A vizsgált kelet-európai országok 
(Magyarország, Csehország/Szlovákia, Lengyelország) Spanyolországgal, 
Görögországgal és Olaszországgal kerültek egy csoportba (III.), a kapcsolatot 
közepes mértékű korreláció jelzi. A lakossághoz viszonyított kiugró értékkel 
rendelkező Norvégia a három csoport egyikébe sem sorolható, külön kezelendő.  
- A rendszerzést a koncentráció és az egy millió főre jutó hipermarketek mutatói 
alapján elvégezve gyengébb, egyirányú (0,5282) kapcsolat mutatkozik és az 
országok is másként oszlanak meg. A csoportok homogenitását közelítő korreláció 
egyenlőtlen, egyedül a korábbihoz hasonló összetételű III. csoportban megfelelő 
mértékű. Megállapítható, hogy e két mutató együttes vizsgálata nem ad jó 
megoldást az országok csoportosítására, a vélt csoportok között nincs elég erős 
kapcsolat. 
 
Vásárlóerő-üzletméret-lakosság 
 
A hipermarketek telepítésének fontos szempontja, hogy adott ország, régió, 
település milyen vásárlóerővel rendelkezik, ezért célszerű ilyen szempont szerint is 
vizsgálni az országok megoszlását (22.sz. melléklet). A vásárlóerőindex és az 1 
millió főre jutó hipermarketek száma között a III. csoportban erős kapcsolat van, 
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amely azt mutatja, hogy a vásárlóerő jelentősen befolyásolja a hipermarketek 
lakossághoz viszonyított arányát, az alacsony vásárlóerővel rendelkező régiókban a 
hipermarketek telepítése kevésbé jellemző. A másik két csoportban közepes 
kapcsolatot lehet megállapítani, az adatok összehasonlításával látható, hogy az 
átlagosnál magasabb vásárlóerővel jellemezhető országokban különbség van a 
hipermarketek jelentősége között. Az I. csoportba tartozó országoknál a 
hipermarketek lakossághoz viszonyított száma nagyságrendi különbséget mutat a 
második csoporthoz viszonyítva, annak többszöröse.  Az eredmények ismeretében 
célszerű a felhasznált információk körét kibővíteni és minél több szempontot 
figyelembe venni az európai élelmiszer kiskereskedelem megismert típusainak 
értékeléséhez. 
 
Klaszteranalízis 
 
Eddig a csoportok képzése mindkét esetben két dimenzió szerint történt, amely az 
országok összehasonlítását szűk korlátok közé szorította, ennek kiküszöbölésére a 
többváltozós klaszteranalízist alkalmaztam. A felhasznált eredeti változók (9) egy 
része az országok általános mutatóit foglalta magában (lakosság, vásárlóerőindex), 
másik a koncentrációt, a harmadik pedig üzlethálózat összetételét jellemző 
mutatószámokat tartalmazta. Az adatok többsége 2000-re vonatkozott, de az 
aktualitásra törekedve az általános mutatók és a koncentráció már a 2001. évet 
jellemezték. Ez a különbség az eredményt jelentős mértékben nem torzítja, mivel 
ezek változása viszonylag lassú és általában kismértékű. A klaszterek számát a 
kétdimenziós analízis eredménye alapján háromban határoztam meg. 
 
Az SPSS szoftver felhasználásával elvégzett eredeti változókat felhasználó 
klaszteranalízis eredményeként tehető főbb megállapítások: 
- A klaszterezés során a vizsgált 15 országot a program első kiindulásként 3 
csoportba sorolva (1,8,6) meghatározta a klaszterek középpontját, amely az azonos 
csoportba tartozó országok egyes mutatóinak számtani átlagát jelentette. 
- Második lépésként a homogenitás javításaként iterációval módosította a 
klasztercentrumokat, majd kialakította a végleges csoportokat (23.sz. melléklet). A 
klaszterek összetétele a korábbi tipizálástól eltérő, mivel az Egyesült Királyság és 
Franciaország a déli országokkal egy csoportba került. 
- A 2. csoportba kerülő országok között a hipermarketek száma és részesedése 
alapján jelentős eltérést tapasztaltam, ami szükségessé tette az elemzés pontosítását 
 
Az eredmény finomításaként az adatbázist szűkítettem, az Kaiser-Meyer-Olkin és 
Barlett próbával ellenőrizve pozitív eredményt adott  és hat változót felhasználva 
főkomponens analízisre alkalmas volt (24.sz. melléklet). 
- A rotált komponens mátrix szerint az első főkomponens a változók közül a 
szupermarketek, kis szupermarketek és szuperettek részesedésével mutatott szoros 
kapcsolatot, míg második főkomponensnél a program erős kapcsolatot jelzett a 
CR3 mutatóval, az egy millió főre jutó hipermarketek számával és a nem 



 63

önkiszolgáló üzletek részarányával. Utóbbi változók legjobban a kereskedelmi 
rendszer szervezettségére, a koncentráció fokára utaltak.  Így az elemzés alapján 
célszerűnek látszott az országokat e két főkomponens (szupermarketek részesedése, 
szervezettség-koncentráció) szerint  csoportosítani  
- A K közép módszerrel 3 csoportot lehetett elkülöníteni, amelyet hierarchikus 
klaszterezéssel ellenőrizve a klaszterek stabilitást mutattak. A csoportok mindkét 
klaszterezési módszernél egybeestek, az I. csoportba hét  (Hollandia, Norvégia, 
Belgium, Svájc, Dánia, Németország, Ausztria), a II. csoportba  négy (Egyesült 
Királyság, Franciaország, Svédország, Finnország), míg a harmadikba szintén négy 
(Portugália, Görögország, Olaszország, Spanyolország) nemzet került.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  8.sz. ábra   Klaszterek Európa élelmiszer kiskereskedelmében 
 
 
Ez megerősítette azt a feltevést, miszerint a kilencvenes évek elejének- közepének 
megfelelő tipizálás nem tekinthető standardnak, a mutatók aktualizálása és egyéb 
információk felhasználásával (fogyasztók vásárlási szokásai, vállalatok beszerzési 
és értékesítési tevékenysége) új modell képezhető. Ezekre célirányos kutatások 
mutatnak rá (Jensen-Larsen 1994, Ejsberg-Skytte 1997), amelyek eredményeit 
felhasználva pontosabb képet lehetne felvázolni. Az európai élelmiszer 
kiskereskedelem tipizálása az országok eltérő sajátosságai és a kereskedelem 
változása miatt nehéz, a kutatásnak ez nem célja, a többoldalú közelítés azonban 
rámutatott arra, hogy az élelmiszer kiskereskedelem változása felveti az európai 
kiskereskedelmi rendszerek modellezésének standardizáltsági problémáját.  

 

   I . cs o p o r t  

   I I.  c s op o r t  

   I I I.  c s op o r t  
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4.1.3 A hazai élelmiszer kiskereskedelem jellemző vonásai 
 
A nyolcvanas évek végén Magyarországon a lakosság az élelmiszerfogyasztás 77,2 
százalékát  vásárlásból fedezte. A vásárlási alap biztosítása az 
élelmiszerkereskedelem feladata volt, a fogyasztói igények közvetlen 
kielégítésében kiemelt szerepe volt az élelmiszer kiskereskedelemnek. A 
kiskereskedelemi forgalom 1989-ben folyó áron 901759 millió Ft volt, amelynek 
38,7 százalékát tette ki az élelmiszerek és élvezeti cikkek forgalma (bolti 
kiskereskedelemben forgalmazott cikkek részaránya ennél 10 százalékponttal 
alacsonyabb). A részesedés 1985-höz viszonyítva 2 százalékponttal csökkent, 
amely az élelmiszerek és élvezeti cikkek ruházati- és vegyesiparcikknél kevésbé 
dinamikus növekedésére utal.  
A forgalom változását vizsgálva megállapítható, hogy a folyóáras forgalom az 
évtized közepétől minden évben növekedett, de a nyolcvanas évek második felének 
dinamikus áremelkedése miatt a változatlan áras forgalom az évtized utolsó két 
évében már nem érte el az előző évit. Az üzlethálózat a nyolcvanas évek elejéhez 
viszonyítva bővült, így 1989-ben 22537 üzlet biztosította az ellátást, az élelmiszer 
üzletek részesedése az összesből ebben az évben 33,8 százalék volt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az üzletek számát alapul véve megállapítható, hogy a szövetkezeti tulajdon 
részesedése meghaladta az állami tulajdonét és a magántulajdonú üzletek aránya 
jelentőssé vált. A forgalom összetétele szerint annak 45,8 százalékát az állami 
tulajdonú üzletek bonyolították, 6 százalékban részesedtek a magántulajdonban 
működő boltok, a többi a szövetkezetekre jutott.  A magántulajdon forgalomból 
való részesedése a nyolcvanas évek második felében fokozatosan nőtt. A képet 
gazdagította az üzletek elszámolási formáinak változása, amelynek következtében a 
�korszerű� üzemeltetési formákban működtetett üzletek (bérleti, szerződéses, 
jövedelemérdekeltségű) az összes üzlet 33,5 százalékát tették ki. 

Az élelmiszer kiskereskedelem tulajdon
szerinti megoszlását tekintve a
nyolcvanas években az állami és
szövetkezeti kereskedelem dominanciája
volt jellemző, a vevők ellátása alapvetően
e két szektorban működő szervezetek
által történt. Az évtized utolsó éveiben az
üzemeltetési koncepció változását
támogató jogszabályok és a vállalkozási
kedv növekedésének hatására az
élelmiszer kiskereskedelemben is
emelkedett a magántulajdonosok által
működtetett üzletek száma, amelynek
eredményeként a tulajdonosi szerkezet
megváltozott. 
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Forrás: Belkereskedelmi Statisztikai Évkönyv
1988, Beller A.-Kardos G. (1990): A
fogyasztási cikk kereskedelem üzlethálózata
1989-ben. Kereskedelmi Szemle (10) 69.p.
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A nyolcvanas években az élelmiszer kiskereskedelem ellátó-elosztó jellegű volt, az 
állam a mennyiségi hiányokat a gazdaságpolitika, azon belül a termékforgalmazás 
és az árszabályozás különböző eszközeivel viszonylag jól kezelte, de ennek 
ellenére az ellátásban regionális különbségek mutatkoztak. A főváros, a  nagyobb 
városok és az idegenforgalom miatt preferált települések ellátása kiemelkedő volt, 
a kisvárosoké és a kisebb településeké  változó. Ez a különbség az áruválasztékban 
és az üzletek számában is mutatkozott. 1989-ben 1000 főre átlagosan 1,98 
élelmiszer üzlet jutott,  amelynek eloszlása viszonylag egységes képet mutatott, a 
relatív szórás mindössze 12 %. A mutató értéke legmagasabb Somogy megyében 
volt (2,6),  amely a Balaton idegenforgalmával is magyarázható. Európai 
összehasonlításban megállapítható, hogy hazánkban az 1000 lakosra jutó 
élelmiszerüzletek száma viszonylag jól illeszkedett a nyugat és dél-európai 
országokéhoz, az ellátás ebből a szempontból átlagosnak mondható 
(25.sz.melléklet). A vizsgált európai országok közül kiemelkedően magas volt 
Görögország és Portugália mutatószáma, ahol a magas üzletszám itt alacsonyabb 
alapterülettel párosult. 
 
Országos viszonylatban az állami és szövetkezeti tulajdonú üzletek átlagos 
alapterülete a 128 négyzetméter, azonban a fogyasztók vásárlási körülményeire 
jellemző eladóhely mérete ennek  mintegy fele volt. A szóródás terjedelme nagy, 
mivel a fővárosban és a  városokban korszerű értékesítési körülményeket biztosító 
nagy alapterületű szupermarketek is működtek, míg a kistelepüléseken az üzletek  
alapterülete jóval kisebb volt.  A magántulajdonban működtetett üzletekre a 
szerény alapterület volt jellemző. 
 
Az állami vállalatok működtetése az �egy szervezet-egy feladat� elv alapján 
történt, amelynek alapelemei a hierarchia elve, a tevékenységi elv, a profilelv, a 
kivételek elve, a változtatások elve és az ellátási felelősség elve volt (Karsai 2000).  
Az áruforgalom szervezési elvei között kiemelt szerepet kapott a területi elv, amely 
mind a nagykereskedelemben, mind a kiskereskedelemben létrehozta a �regionális 
monopóliumokat� (Mohácsi 1997). Az élelmiszer kiskereskedelemben a Fővárosi 
Közért vállalatok mellett vidéken főként a megyei állami kiskereskedelmi 
vállalatok és az Áfészek biztosították a lakosság ellátását. A vállalati tevékenységi 
kört vizsgálva megállapítható, hogy élesen elkülönült a nagy- és kiskereskedelmi 
tevékenység, amely az értékesítési csatornák szintjét alapvetően meghatározta 
(tevékenységi elv). 1989-ben Magyarországon 51 élelmiszerkereskedelemmel 
foglalkozó állami vállalat működött, ennek 72,5 százaléka kiskereskedelemmel 
foglalkozott (26.sz. melléklet). Az állami vállalatok a kis- és nagykereskedelmi 
tevékenységet önálló, egymástól független szervezetként  végezték, az élelmiszer 
kiskereskedelmi vállalatok árukészlete élelmiszerekből, élvezeti cikkekből és a 
napi szükségleteket kielégítő háztartás-vegyi-illatszer termékekből állt (profil elv). 
Az Áfészeknél a bolti kiskereskedelem mellett a felvásárló tevékenység és a 
vendéglátás is szerepet kapott, esetenként ipari tevékenységet is végeztek. A vidéki 
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élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások termékeik jelentős részét a 
nagykereskedelmen keresztül szerezték be, keresletük kielégítése általában a több 
megyére kiterjedő Fűszért vállalatok árukészletéből történt. A gyorsan romló 
élelmiszerek beszerzésére a művi beszerzés, közvetlenül a termelőtől történő 
vásárlás volt jellemző.  
 
Az élelmiszer kereskedelem liberalizálása már a nyolcvanas évek második felében 
megkezdődött, kiemelt területe volt az árliberalizáció, amely a korábbi többszintű 
árrendszer helyett 1992-től általánossá tette a szabadárat és ezzel a vállalkozások 
számára lehetővé vált az árképzés módszerének változtatása, valamint az árak piaci 
helyzethez igazítása. Jelentős lépés volt a felvásárlási, ellátási felelősség 
megszüntetése, amely emelte az önállóság és a hatékony gazdálkodás feltételeit és 
lehetőségét. A nagykereskedelem és külkereskedelem alanyi jogon történő 
gyakorlásának jogi szabályozása feltörte a merev tevékenységi korlátokat és a 
verseny növekedésének irányában hatott, valamint átalakította az értékesítési 
csatorna hosszát, növelve a termelői beszerzés arányát a klasszikus értékesítési 
csatorna rovására. A legmagasabb szintű jogszabályok (átalakulási, társasági 
törvény) kötelezővé és lehetővé tették az állami tulajdonú vállalatok számára az 
átalakulást, megteremtve ezzel a privatizáció lehetőségét. 
 
4.1.4  Az átalakulás folyamata 
 

Az élelmiszer kiskereskedelem privatizációja 
 
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (IKM) több koncepciót dolgozott ki a 
belkereskedelemben működő állami vállalatok átalakulására, meghatározva a 
legfontosabb célokat és a megvalósítás eszközeit, módszereit. Az irányelvek a 
tulajdonváltás mellett a piacfejlesztést, a piaci erőfölényre alkalmas 
vagyonkoncentráció mérséklését helyezték előtérbe. Első lépésként (a spontán 
privatizáció során) a vállalatok egy része átalakult gazdasági társasággá, amely 
ugyan  nem szüntette meg a regionális monopolhelyzetet, de lehetővé tette a 
hálózati egységek értékesítését. Az élelmiszer kiskereskedelem állami üzleteinek 
értékesítése 37 vállalatra kiterjedően az előprivatizációval kezdődött meg, 
amelyben a szerződéses, bérleti, szabadkasszás és egyszerűsített 
jövedelemérdekeltségű üzletek értékesítését az ÁVÜ kezdeményezte, 
devizabelföldi személyek részére, mintegy 4000 üzletre kiterjedően. Az 
előprivatizációba nem tartozó egységeknél a 10-nél kevesebb főt foglalkoztató 
üzletek kerültek kötelezően felkínálásra. A külföldi befektetők megjelenése 
felgyorsította az állami tulajdon teljes átalakulását, befektetésük elsősorban a 
nagyobb vásárlóerővel rendelkező települések üzlethálózatára irányult (Budapest,  
Nyugat-Magyarország).  
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A privatizációs koncepció a fővárosi és a vidéki kereskedelem átalakítását másként 
tartalmazta. Budapesten 10 Közért vállalat tartozott a jogszabály hatálya alá, 
amelynek teljes felszámolására törekedett az IKM, ezért a főváros egész területét 
átfogó kereskedelmi láncok és önálló üzletek létrejöttét célozta meg. A privatizáció 
első szakasza hosszadalmas volt, végül több hazai és külföldi üzletlánc, valamint 
kisvállalkozó jutott tulajdonhoz eltérő számú üzlet megvásárlásával (pl. Plus 
Élelmiszer Diszkont Kft 24 üzlet, CBA Egyesület 10 üzlet). A privatizáció későbbi 
szakaszaiban sor került a Közértek teljes privatizációjára. Vidéken az IKM átfogó 
decentralizációs és összevonási lépésekkel demigrossz jellegű, önálló vállalatokat 
akart létrehozni, amelyek a versenyt erősítve a területi monopóliumok megszűnését 
idézték volna elő. A megvalósítás jogi problémái és a vállalatok ellenállása miatt 
azonban az átalakulás másként valósult meg. A nagyobb befektetők és a külföldi 
tőke elsősorban a Nyugat-Magyarországon elhelyezkedő üzletek iránt mutatott 
érdeklődést, a jóval szerényebb vásárlóerővel rendelkező alföldi- és tiszántúli 
üzletek kisebb része került külföldi tulajdonba. Itt -köztük Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében is- főként az állami vállalatok volt menedzsmentje és a kisvállalkozók 
vásároltak tulajdont, a külföldi befektetések aránya alacsony volt. 1996-97-re az 
élelmiszer kiskereskedelemben az állami tulajdon átalakult magántulajdonná. 
 

A szövetkezeti kereskedelem átalakulása 
A privatizáció nem terjedt ki a szövetkezeti tulajdonra, de közvetve befolyásolta a 
szövetkezetek piaci pozícióját. A nyolcvanas években kialakult piaci helyzet 
megváltozott, az Áfészek piaci pozíciója a privatizáció következtében erőteljesen 
romlott. A multinacionális vállalkozások jól bevált, korszerű kereskedelmi 
technikájukkal, új értékesítési formáikkal, választékukkal átrajzolták az élelmiszer 
kiskereskedelem struktúráját és erős konkurenciát jelentettek. A versenytársak 
másik nagy csoportját azok az egyéni vállalkozók alkották, akik -elsősorban 
méretükből adódóan- rugalmasabban tudtak alkalmazkodni a fogyasztók 
igényeihez és a személyes eladás előnyeit kihasználva a vásárerő egy részét 
elszívták. A kényelmi boltok elhelyezkedésükkel, nyitva tartásukkal, rugalmasabb 
szolgáltatási struktúrájukkal méreteiben kisebb, de erős konkurenciát alakítottak ki.  
 
A megváltozott közegben az Áfészek új stratégiát dolgoztak ki, annak 
középpontjában a piaci pozíció helyreállítása és stabilizálása, a piaci részesedés 
növelése, a hatékonyság javítása volt. A stratégia megvalósításának érdekében új 
üzletági struktúrát alakítottak ki (élelmiszerkereskedelem, iparcikk kereskedelem, 
mezőgazdasági szolgáltatások-gazdabolt), amelyben a bolti kiskereskedelem 
részesedése 80 százalék volt. Ezen túlmenően a beszerzési pozíció növelése 
érdekében az Áfészek jelentős részének közreműködésével integrált beszerzési 
rendszert hoztak létre és később az értékesítést is koordinálták. Az új stratégia 
megvalósításának eredményeként  az együttműködő Áfészek  az ország egyik 
legjelentősebb üzletláncává váltak és hatékonyabb lett  gazdálkodásuk. 
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4.1.5  Szerkezetváltozás a hazai élelmiszer kiskereskedelemben 
 
Magyarországon az elmúlt évtizedben a nyolcvanas évekhez viszonyítva jelentős 
változás következett be, az élelmiszer kiskereskedelem struktúrája teljesen 
átalakult. Jelentős hatást gyakorolt rá a tulajdonviszonyok és az intézményrendszer 
változása, a privatizáció koncepciója és annak végrehajtása, a külföldi 
vállalkozások megjelenése a hazai piacon, a kereskedelem liberalizációja, az EU 
csatlakozás előkészítése, a fogyasztói szokások változása és az élelmiszer 
kereskedelem belső fejlődése. 
 
Az értékesítési forgalom változása 
Magyarországon a vizsgált időszak alatt (1989-2001) az összes kiskereskedelmi 
forgalom folyóáron évente átlagosan  16,1  százalékkal növekedett, az élelmiszerek 
változása kevésbé volt dinamikus. Az élelmiszer forgalom részesedését vizsgálva 
megállapítható, hogy az 6 százalékponttal csökkent, 2001-ben az összes forgalom 
32,7 százalékát jelentette, amely az európai átlaghoz viszonyítva  magas, a 
hetvenes évek szintjének megfelelő.  

A volumen átlagos csökkenése az előző évhez viszonyítva 4,6 % volt, amely az 
összes kiskereskedelmi forgalom volumenváltozásánál kedvezőtlenebb volt. 2002-
ben az élelmiszerek és élvezeti cikkek folyóáras forgalma 2042,1 milliárd Ft volt 
(az összes kiskereskedelemi forgalom 33,4 százaléka), amely 15,8 százalékkal 
haladta meg az előző évit és változatlan áron is magasabb volt 10,8 százalékkal. 
 
Tulajdon  szerinti tagozódás 

Az élelmiszerek és élvezeti
cikkek folyóáras forgalma  a
vizsgált időszakban  évente
átlagosan 14,4 százalékkal
növekedett. A forgalom
volumene nem fejlődött, 2001-
ben 1989-hez viszonyítva
változatlan áron 39,2
százalékkal csökkent, amely
elsősorban a fogyasztói árak
folyóáras forgalomnál nagyobb
mértékű növekedése miatt
következett be, de a kereslet
nagyságának és összetételének
változása is befolyásolta. 
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A rendszerváltást követően az élelmiszer kiskereskedelemben a tulajdon 
összetételében alapvető változás következett be, az állami tulajdon gyakorlatilag 
megszűnt és a magántulajdon dominánssá vált. 2001-ben az üzletek 54,7 százalékát 
egyéni vállalkozók működtették, amely magyarázza az üzlethálózat méret szerinti 
struktúráját. A szövetkezetek átalakulása a kereskedelemben is megkezdődött, több 
vállalat részvénytársasággá alakult, amely lehetővé teszi a vagyon hatékonyabb 
mozgatását, a piachoz jobban igazodó magatartást és egyben átalakítja a tulajdon 
összetételét is. A külföldi befektetők magyarországi megjelenésének hatására a 
kereskedelemben jelentős lett a külföldi tulajdon aránya.  
 
Tevékenység szerinti struktúra 
Az élelmiszer kereskedelemben a kilencvenes években a tevékenység szerinti 
struktúra is megváltozott. A korábban mereven elhatárolt nagy- és kiskereskedelmi 
tevékenység gyakran együtt, egy szervezet keretein belül jelenik meg (27.sz. 
melléklet). A nagykereskedelmi vállalatok megváltozott pozíciója  új magatartást 
követelt, amely a korábbitól eltérő szegmens portfoliót eredményezett. A 
nagykereskedelem célpiacának jelentős részét továbbra is a viszonteladók alkotják, 
ám azok kereslete (annak mennyisége és összetétele) elaprózottá vált, amely 
kikényszerítette az új szegmens (végső fogyasztó) felé nyitást. A célpiaci és 
tevékenységi portfolió együttes változása a nagykereskedelmi vállalatok marketing 
eszközeiben változást okozott, mivel a raktári jellegű értékesítést korszerű, a 
fogyasztó részére is megfelelő körülményekkel kellett kiegészíteni.  
A kiskereskedelemre is jellemző a tevékenység bővülése, amely az üzletláncokat 
érinti. Ezen vállalkozásoknál a nagykereskedelmi tevékenység a szervezeti 
kereteken belül, vagy önálló szervezetben bonyolódik. A beszerzési pozíció 
növelése érdekében a horizontális koordináció gyakorlata elterjedt, a hazai 
tulajdonú  vállalatok jelentős része horizontális  beszerzési együttműködés 
keretében végzi a tevékenységét, amely a beszerzési tételnagyság miatt lényegesen 
jobb kondíciókat eredményez, mint az önálló beszerzés (pl. Co-op Hungary). Az 
együttműködés általában a verseny intenzitásának növekedése és a kis méretből 
adódó termelővel szembeni pozícióhátrány miatt jött létre. A multinacionális 
vállalatok beszerzésüket a tulajdonosi csoporton belül koordinálják (pl. Rewe 
csoport, Tengelmann csoport), vagy ennek ellátására önálló szervezetet hoztak létre 
(Metspa, Provera).  
 
8.sz. táblázat   Együttműködés az élelmiszer kereskedelemben 2001-ben 
 

 
Szervezet neve 

 
Üzletek száma 

 
Együttműködés köre 

Metspa 121 beszerzés 
Provera 220 beszerzés 
Honiker 3066 beszerzés 
Co-op Hungary Rt 2314 beszerzés, értékesítés 
CBA Magyarország Hálózat 2200 beszerzés, értékesítés 
Forrás: Kiss B. (2002): Rangot adó rangsor. Mai Piac IX (6) 14-18.p. 
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A táblázat a legjelentősebb együttműködések adatait tartalmazza. 2001-ben a 
Metspa által ellátott hálózati egységek bonyolították a legmagasabb forgalmat, de 
ezt nem lehet összehasonlítani a többi társulással, mivel a Metro Holding Hungary 
Kereskedelmi Kft nagykereskedelmi forgalmát és a Spar Magyarország Kft 
kiskereskedelmi forgalmát együttesen tartalmazza. A Provera három 
multinacionális, kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalat együttműködési 
szervezete (Magyar Hipermarketek Rt, Csemege-Match Kereskedelmi Rt, Profi 
Magyarország Rt), melyben az ellátott hálózati egységek száma viszonylag 
alacsony, de azok között jelentős hipermarketek találhatók. A többi szervezet 
elaprózottabb hálózattal rendelkező vállalkozásokat fog össze, több ezer hálózati 
egység beszerzésének koordinálásával foglalkoznak. Az együttműködés 
legjelentősebb előnye a tagvállalatok számára a beszerzési kondíciók javulása, 
amely a hagyományos kondíciókon túl (ár, szállítási-, fizetési feltételek) jelentős 
kedvezményeket és marketingtámogatást is tartalmaz (a szállító által fizetett díjak, 
támogatások). A résztvevők az együttműködés kiterjesztésére törekedve 
országhatáron belüli, vagy nemzetközi szintű koordinációt valósítottak meg (pl. 
MNBSZ). Az eredményes együttműködés hatására, a versenypozíció további 
növelése érdekében a kezdeti beszerzési koordináció néhol kiegészült az értékesítés 
összehangolásával is és a hálózati egységeket üzletlánc formában működtetik 
(Coop, CBA). A láncok tevékenysége a termelő vállalatok számára is előnyös, 
mivel kapacitásuk jelentős részét leköti és ez a kereskedelmi márkák 
termeltetésével növekszik. Ezen kívül előny a csatorna ellenőrzésének fokozódó 
lehetősége is, mivel az áru útját egyszerűbben nyomon kísérve és 
marketingtámogatással kiegészítve a termelő befolyásolhatja a viszonteladót és a 
fogyasztót is. A kiskereskedelem termelővel szembeni pozíciójának erősödése a 
beszerzési kondíciók javulását eredményezve lehetőséget teremt a hatékonyabb 
gazdálkodásra és a relatív piaci pozíció növelésére is. A fogyasztó számára az 
előny elsősorban az alacsonyabb árban és a gyakori akciókban nyilvánul meg.  
 
Magyarországon az élelmiszer kiskereskedelemben az üzletláncok két típusa 
működik, a különbség főként a tulajdoni viszonyokban és a koordináció fokában 
jelentkezik.  
! A multinacionális vállalatok országos méretű hálózattal rendelkezve a 

marketingeszközök részleges, vagy teljes koordinálásával törekszenek a 
versenyelőnyök kihasználására. A koordináció mértékében meglévő 
különbségek az üzlethálózat összetételétől függnek. Azok a nemzetközi 
vállalkozások, amelyek saját beruházásban telepítették hálózatukat (pl. Penny 
Market) a marketing mix magasabb szintű azonossága mellett működtetik az 
üzleteket. A hazai boltokat felvásárló vállalatoknál az üzletek 
elhelyezkedésükben, alapterületükben, környezeti feltételeikben magukban 
hordozzák a hatvanas-hetvenes évek magyarországi beruházásainak 
sajátosságait, ezért az alkalmazott marketing eszközöknek ehhez is igazodni 
kell (pl. Match, Smatch).  
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! Az önálló tulajdonú magyar vállalatokból álló hálózatok az együttműködés 
előnyei miatt tevékenységüket horizontális koordináció keretében végzik.  
Ebben a vállalkozók önálló tulajdona megmarad, kezdetben a beszerzés, majd a 
fejlődés meghatározott szintjén az értékesítés koordinálására is törekednek. Az 
üzletek eltérő tulajdonságaiból adódóan a marketing eszközök összehangolása 
nehezebb. Eltérő a választék szélessége és mélysége, az alkalmazott árak, 
valamint az értékesítés körülményei sem azonosak. Ezen hálózatok az üzletek 
tipizálásával és az ahhoz kapcsolódó, az üzlettípusra jellemző differenciált 
marketing mix-szel jellemezhetők (Coop, CBA).  

 
Összességében megállapítható, hogy a nagy- és kiskereskedelmi tevékenység 
szervezeti keretei egymáshoz közeledtek, amely az értékesítési csatorna hosszának 
és szélességének változását eredményezte és jelentős hatással van a csatorna 
tagjainak magatartására, az alkalmazott marketing eszközökre is.  
 
Élelmiszer üzletek száma, ellátottság 
Az élelmiszer- és élvezeti cikkek forgalmazásával foglalkozó üzletek száma 1989-
2001. év között 116,8 százalékkal növekedett, a fejlődés átlagos évi üteme 6,1 
százalék volt (28.sz. melléklet). Az üzlethálózat 1996-ig dinamikusan növekedett, 
ekkor elérte maximumát (59743 üzlet), majd csökkent. A változás 1996-ig az 
összes kiskereskedelmi üzlet változásával arányos volt, de az utóbbi években attól 
eltért. Megjegyzendő, hogy a KSH szerint az 1995-96. évi adatok az üzletbezárások 
regisztrálásának elmaradása miatt bizonyos fokú halmozódást tartalmazhatnak, 
mivel a hatályos jogszabály csak az üzletnyitás bejelentési kötelezettségét írta elő. 
Míg az összes kiskereskedelmi üzletnél az 1997-98 közötti átmeneti csökkenés után 
újabb növekedési szakasz mutatkozott, addig az élelmiszer üzleteknél a csökkenés 
tovább folytatódott. Ez elsősorban a hipermarketek terjeszkedésének és 
forgalomkoncentráló hatásának tudható be, de nem lehet elvonatkoztatni a 
kisvállalkozások gazdasági nehézségeitől és az egyéb versenytársak hatásától sem. 
2002-ben az élelmiszer kiskereskedelmi üzletek száma 48872 volt. 
 
Az egyes megyék élelmiszerüzletekkel való ellátottságában változás történt. Az 
ezer főre jutó üzletek száma megyei átlagban (Budapesttel kiegészítve) 5,1 volt, 
amely 1989-hez viszonyítva 157,6 százalékos növekedést mutat. Ez részben az 
üzletek számának emelkedésével, részben a népesség csökkenésével magyarázható. 
Az adatok szóródása alacsonyabb, mint 1989-ben, az ezer főre jutó üzletek száma 
13 megyében 5-6 között ingadozik. Kiemelkedően magas Somogyban és alacsony 
Budapesten, de ez a vásárlási lehetőséget nem gyengíti, hiszen a hipermarketek 
jelentős része Budapestre, vagy annak közvetlen környezetébe települt. 
 
2001-ben a regionális különbségek az üzletek típusában is mutatkoztak. 
Magyarországon a hipermarketek telepítése kezdetben Budapestre és a jelentősebb 
vásárlóerővel rendelkező nagyvárosokra irányult. Budapesten a magyar háztartások 
21 százalékos jelenléte mellett a modern üzlettípusokból felülprezentáltság 
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mutatkozik, mivel a hipermarketek 29 százaléka, a szupermarketek 24 százaléka és 
a nagy diszkontok 25 százaléka a fővárosban helyezkedik el. Ezzel szemben Dél-
Kelet Magyarországon a háztartások 28 százalékos aránya mellett a hipermarketek 
mindössze 20 százaléka található, de a szupermarket és nagy diszkont kategória 
részesedése is alacsonyabb a háztartásokénál. Észak-Nyugat és Dél-Nyugat 
Magyarországon a modern üzlettípusok aránya a háztartások részesedéséhez 
illeszkedő, míg Észak-Keleten 1-2 százalékponttal alatta marad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002-ben a 400 m2  feletti alapterületű üzletek forgalmi részesedése az előző évhez 
viszonyítva 1,4 százalékponttal nőtt. A hipermarketek forgalmi részesedése  2000-
ben átlagosan 18 százalék volt, a következő évben ez 4 százalékponttal javult (GFK 
Hungária). Megjegyzendő, hogy az ACNielsen adatai ennél kisebbek, azonban 
mindkét forrás alapján jól látható a növekedés.  
 
Az élelmiszer kiskereskedelem üzlethálózatának további változásában meghatározó 
lesz a fogyasztók vásárlási magatartása. A GFK  1998-ban végzett kutatása szerint 
a megkérdezettek jelentős része (40 %) vásárolt rendszeresen kisebb üzletben és 
csak 20 százaléka szuper- és hipermarketekben. Ennek régiónkénti megoszlása 
eltérő volt, a kis boltok kedveltsége Észak Kelet-Magyarországon volt a 
legnagyobb (76 %), míg Budapesten, illetve Pest megyében a legkisebb. A szuper- 
és hipermarketek vevői pozíciója a nyugati országrészben volt a legjobb.  A 
piackutató intézet által két évvel később elvégzett, az élelmiszer kiskereskedelem 
trendjeit feltáró kutatás eredményei azt mutatták, hogy az üzletválasztásban a 
válaszadók által leggyakrabban preferált tényezők (alacsony ár-67 %, mindent egy 
helyen-51 %, gyakori akciók- 40 %) a hiper- és szupermarketek  szolgáltatására 
voltak jellemzők. Az üzlettípusok között növekvő szerephez jutó a hiper- és 
szupermarketek vásárlói hatóköre növekszik és a költési intenzitás is emelkedik. 
2000-2001 között a hipermarketek vásárlói hatóköre 7,3 százalékponttal, míg a 
szupermarketeké 1,7 százalékponttal emelkedett. A GFK Gain & loss analízise azt 
mutatja, hogy a hipermarketek összes nyereségnövekedése 66,9 százalékban az 
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Forrás: Kiss B. (2002) Rangot adó 
rangsor

Az üzletek forgalmi összetételét
vizsgálva megállapítható, hogy
legnagyobb részesedése a kis
alapterületű (100 m2 alatti) napicikkek
kínálatát biztosító, lakóhelyhez közeli
üzleteknek van. A nagy alapterületű,
korszerű értékesítési körülményekkel
és szolgáltatásokkal rendelkező üzletek
(400 m2  felett) forgalmi részaránya
növekszik, amely elsősorban a
hipermarketek terjeszkedésének
tudható be. 
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intenzitás növekedéséből és 33,1 százalékban a versenytársakkal szembeni 
versenyelőnyökből származott .  
 
Az átformálódó hazai élelmiszer kiskereskedelemben a szuper- és hipermarketek 
mellett fontos szerep jut a kis üzleteknek, valamint az ezeket összefogó beszerzési 
társulásoknak, üzletláncoknak. A fogyasztói magatartás eltérő, a lakóhelyhez 
közeli, választékában, értékesítési körülményeiben a napi bevásárláshoz illeszkedő 
kis üzletek -az üzletek számából való részesedés csökkenése ellenére is- fontos 
színterei a vásárlásnak. Ezen kívül meg kell jegyezni, hogy az életkori 
sajátosságok, a jövedelmi viszonyok szintén befolyásolják ezen üzletek 
kedveltségét. A kutatások szerint az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező 
fogyasztókat a hipermarketekben való vásárlásban feszélyezi a jelentős kosárérték-
különbség. A kisüzletek kosárértéke (a Coop és a CBA adataival jellemezve) 2001-
ben  kissé meghaladta, illetve megközelítette az 1000 Ft-ot, míg ugyanezen adat az 
Auchanban 6110 Ft, a Tesco-nál 3390 Ft volt.  
 
Külföldi üzletláncok szerepe a hazai élelmiszer kereskedelemben 
A tulajdonviszonyok változását a kereskedelemben is végigkísérte a külföldi tőke 
beáramlása. A hazánkban elsőként megjelenő multinacionális kiskereskedelmi 
vállalkozások saját országuk mintáit közvetítették, amelyek Magyarországon 
újszerűen hatottak és a  multinacionális cégek versenyelőnyét eredményezték 
(egységes arculat, folyamatos promóció, korszerű logisztikai rendszer, stb). A 
Magyarországon működő külföldi érdekeltségű élelmiszer kiskereskedelmi 
vállalkozások a hazai toplista élmezőnyébe tartoznak. 2001-ben a forgalmi adatok 
alapján felállított első 20 vállalat rangsorának tulajdonosi összetételét vizsgálva 
megállapítható, hogy a forgalom 55 százaléka külföldi, 1 % vegyes, a többi magyar 
tulajdonú vállalkozáshoz kapcsolható. Az üzletek számát alapul véve, a hazai 
tulajdonú üzletek részesedése 87 %, a többi külföldi tulajdon volt (a vegyes 
tulajdon elenyésző, nem éri el az 1 százalékot). A multinacionális vállalkozások  
üzleteinek átlagos forgalma a nagyobb üzletméret miatt jóval magasabb, mint az 
elaprózott üzlethálózattal rendelkező hazai tulajdonú vállalkozásoké. 2001-ben a 
Tesco esetében az egy üzletre jutó forgalom közel 4 milliárd Ft, míg a Héliker 
csoportnál ez mindössze 247 millió Ft volt.   
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem által 2000-ben elvégzett, 311 üzletre 
kiterjedő kutatásának eredményei alapján megállapítható, hogy az élelmiszer- és 
napicikk kiskereskedelem üzleteinek teljesítményében jelentős, nagyságrendi 
különbség volt a multinacionális vállalkozások és a magyar tulajdonú szereplők 
között (29.sz. melléklet). A multinacionális üzletek átlagos éves forgalma 10,4 
milliárd Ft,  a hazai üzletláncokra ennek 1,8 százaléka volt jellemző, míg a 
független kiskereskedők üzleteinek értékesítési bevétele 48,3 millió Ft volt. Az 
átlagos forgalmat természetesen alapvetően meghatározza az üzletek alapterülete, 
de az ilyen nagyságrendű különbség gazdálkodási szempontok miatt nem hagyható 
figyelmen kívül.  
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A hazai élelmiszer kiskereskedelem vezető vállalkozásai 
A vállalatok közötti verseny erős, az első húsz vállalat pozícióját néhány évig 
viszonylagos stabilitás jellemezte, azonban az utóbbi években a verseny 
kiéleződött. A vállalatok összehasonlítása nehéz, mivel az első tíz vállalkozás 
tevékenységi körében a nagy-és kiskereskedelem is megtalálható, valamint eltérő 
méretű üzlethálózattal és választékösszetétellel (food-nonfood) rendelkeznek. 
1995-ben a vállalatok rangsorát az Áfeosz-Coop vezette, a piaci szereplők között 
jelentős nagyságrendbeli különbség volt, a vezető üzletlánc értékesítési forgalma 
közel 3,5-szerese volt az őt követő Tengelmann csoporténak. A következő években 
a vezető szerepet a Metro vette át és fontos tény volt a független kiskereskedők 
körében egyre népszerűbb beszerzési társulás, a CBA előretörése. A változást 
mutatta a vállalatok árbevétele közötti eltérés csökkenése és a pozíciók közeledése 
is. 2001-ben a lista megújult (30.sz melléklet), a beszerzési társaságok adataival 
kibővült, így az összehasonlítás egyre nehezebbé válik. 2002-ben a legmagasabb 
forgalmat a METSPA érte el, majd őt követte a Co-op Hungary Rt és a Tesco 
Global Áruházak Rt, amelynek növekedése az utóbbi néhány évben a 
legdinamikusabb volt. A rangsorból hiányzott a CBA Kereskedelmi Kft, amely 
ebben az évben nem kívánt a listában szerepelni (Kiss 2003). A vállalatok adataiból 
kívül az is megállapítható, hogy a magyarországi élelmiszer kiskereskedelemben 
működő vállalkozások együttműködése a beszerzésben illetve értékesítésben 
jelentős, ami a nyolcvanas évek kereskedelmi rendszeréhez viszonyítva markáns 
különbség. A napi fogyasztási cikkek piacán a legnagyobb forgalmi részesedéssel a 
Tesco, a Coop és a Penny Market rendelkezik.  A vezető láncok piaci részesedése 
2001-ben az előző évhez viszonyítva 1-2 százalékponttal emelkedett. Általában 
elmondható hogy az üzletláncok pozíciója  javuló.  
 
Koncentráció 
Az élelmiszer kiskereskedelem koncentrációja az elmúlt években fokozatosan 
növekedett, annak értéke azonban bizonyos mértékben függ a statisztikai 
adatszolgáltatástól és a piackutató intézetek módszertanától is, így az adatok között 
kisebb különbségek találhatók. A kutató cégek adatai alapján (Dorel & Partner BT,  
GFK Hungária) megállapítható, hogy az élelmiszer üzletek 5 százaléka 1996-ban a 
forgalom 45 százalékát, 2000-ben pedig 52 már százalékát  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hazai élelmiszer kereskedelem
koncentrációja 2001-ben alig
változott, az üzletek 5 százalékának
forgalmi részesedése 52 százalékos
volt, míg 10 százalékuk a forgalom
68 százalékát fedte le, amely az
előző évhez viszonyítva 2
százalékponttal javult.  
 
 
 
 
Forrás: GFK Hungária Consumerscan 
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trendjei 2001
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                         12.sz. ábra   
     A hazai élelmiszer kiskereskedelem 
                  koncentrációja 
A koncentráció növekedésének egyik hatása a kiskereskedelem termelőkkel 
szembeni pozíciójának növekedése, a kilencvenes évek végén a 12 legnagyobb 
üzletlánc a beszerzések 60 százalékát koncentrálta, amely a láncok méretének 
növekedésével emelkedik. 
 
4.1.6  A hazai élelmiszer kiskereskedelem  várható változása 
 
A hazai élelmiszer kiskereskedelem szerkezete a fentiekben leírt módon változott, 
annak sajátosságaként a koncentráció növekedését, a többpólusú szerkezetet 
(független kiskereskedők, hazai és multinacionális üzletláncok), a horizontális 
együttműködés növekedését, az üzletláncok csatornapozíciójának javulását, a 
tevékenységi keretek változását lehet kiemelni. A jövőbeni helyzet előrejelzéséhez 
és várható változásának körvonalazásához célszerű figyelembe venni az európai 
kereskedelem fejlődési tendenciáit és az EU csatlakozás várható hatásait. Az 
összehasonlítást torzíthatja az adatok aktualitásának problémája, esetleges tartalmi 
és számbavételi eltérése, de ennek ellenére hasznos információkkal szolgálhat. Az 
összehasonlítás a vásárlóerő, a koncentráció, és bolttípusok alapján történik.  
! Az európai országok vásárlóerejének adatai alapján az FMCG szektorban 

Magyarország átlag alatti mutatóval rendelkezik (31.sz. melléklet). A 100 
százaléknak tekintett németországi vásárlóerőindexhez viszonyítva 
Magyarország annak mintegy felét képviseli. A közép-kelet európai országok 
között ezzel a mutatóval is kedvező helyen áll, pozícióját az utóbbi években 
bekövetkezett vásárlóerő növekedés is emeli. Az alacsony szintű vásárlóerő 
következtében Magyarországon várhatóan megerősödik a diszkont üzletforma, 
de a más filozófia alapján működő nagy láncok, illetve hipermarketek 
termelővel szembeni pozíciójuk és együttműködésük eredményeként képesek 
lesznek a vásárlóerőhöz igazodó differenciált árukínálat kialakítására, illetve 
folyamatos értékesítés-ösztönző tevékenységre, amellyel jelentős keresletet 
kötnek le.  

! Az európai országok élelmiszer kiskereskedelmének koncentrációja növekvő, 
azonban a koncentráció nagysága és annak változása eltérő mértékű. A 
legfejlettebb országokban a három legnagyobb vállalkozás koncentrációja 
közelíti, vagy meghaladja a kilencven százalékot, míg egyes országokban 
ennek csak felét éri el. Magyarországon  a CR3 mutató 2001-ben 26 százalék 
volt, amely  európai viszonylatban alacsonynak számít, de a közép-kelet-
európai országok között kedvező mértékű. A kereskedelem koncentrálódási 
folyamata ebben a régióban hazánkban a leggyorsabb. A hazai kereskedelem  
koncentrációja növekedni fog, azonban annak módja a piaci szereplők számára 
eltérő lehetőségeket körvonalaz. A hazai és multinacionális vállalakozások 
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koncentrációs törekvései (felvásárlás, hálózatbővítés) legnagyobb mértékben a 
független kiskereskedők pozícióját veszélyezteti amelyet az EU csatlakozás 
hatásai várhatóan fokoznak majd. 

! Az üzlethálózat összetétele Európában és Magyarországon is változatos, 
amelynek összehasonlításakor kiemelt figyelmet kell fordítani az üzletméret 
szerinti elemzésre. Magyarországon a nagy alapterületű üzletek részesedése 
jóval alacsonyabb az európai átlagnál, az üzlethálózatra az elaprózottság 
jellemző.  A hipermarketek számának dinamikus növekedése és a további 
hálózatfejlesztési tendenciák a hazai piacon is a nagyobb alapterületű üzletek 
részarányának növekedését körvonalazzák, amely azonban hosszabb távon 
értendő.  

! A vállalati- és üzletméret növekedéséből származó előnyök növelik a fúzió 
esélyeit, illetve a horizontális koordináció terjedését, előre jelezve az 
üzletláncok piaci pozíciójának növekedését, valamint a beszerzési és 
értékesítési magatartás üzletláncspecifikus, korszerű formáinak terjedését. 

! A korábban bemutatott klaszteranalízis főbb változói alapján Magyarország 
jelenleg nehezen illeszthető valamelyik európai országcsoporthoz, mivel a 
hazai mutatók klasztercentrumoktól való eltérése jelentős. A várható EU 
csatlakozás pozitív hatásait feltételezve a mutatószámok 2010-re feltehetően 
közelíteni fognak a harmadik klaszter eredményeihez. 

 
Az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom jövőbeli adatainak előrejelzésére 
extrapolációt alkalmaztam. Az 1989-2001 idősor adatai alapján meghatározott 
trend exponenciális függvénnyel jellemezhető, a kiinduló lineáris függvénnyel 
szemben az illeszkedés megfelelőbb és mindkét adatsornál (kiskereskedelmi 
forgalom, élelmiszer kiskereskedelmi forgalom) közelíti az 1 értéket.  
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                                                Megjegyzés: idősor transzformáció  x= 1,2�� 
A trend alapján 2004-ben az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom várható értéke 
2778,7 milliárd Ft lesz, amely az összes kiskereskedelmi forgalom 30,9 százaléka. 
A környezeti tényezők változása a jövőben is jelentős hatást fog gyakorolni az 
élelmiszer kiskereskedelemi vállalkozásokra, azok beszerzési és értékesítési 
magatartására. A környezeti tényezők közül kiemelve az Európai Unióhoz 
csatlakozást, a feltárt szekunder információk alapján a  következő változás várható: 
! Az Európai Bővítési Üzleti Tanács szerint a hazai kedvező munkaerő- és egyéb 

költségek miatt várható a külföldi tőke fokozottabb beáramlása kelet-európai 
kereskedelmi központok létesítése céljából. 

! Az uniós csatlakozás az új külföldi szereplők piacra lépése miatt az üzletek 
struktúrájának újabb változását hozhatja. A nagy alapterületű üzletek 
részaránya valószínűleg növekszik, de a vásárlóerő  jellege miatt nagy az esélye 
a diszkont forma terjedésének is. A Lidl diszkontlánc hazai piacon történő 
megjelenésének mérhető hatása 2004-2005-ben már feltehetően mutatkozni 
fog. 

! Az Európai Unió élelmiszer szabályozása az élelmiszervertikum valamennyi 
szereplőjét érinteni fogja. Az élelmiszer kiskereskedelemben a HACCP 
rendszer követelményeinek betartása a független, szerény anyagi 
körülményekkel jellemezhető vállalkozók számára komoly gondot okozhat, ami 
feltehetően csökkenteni fogja ezen üzletek számát, illetve rákényszeríti őket az 
üzletláncban működésre. 

! Az import termékek beáramlása növekedni fog, amely a minőségorientált 
fogyasztói magatartás fejlődésének irányába hat. 

 
Az európai hatások és a kereskedelmi rendszer belső fejlődése jelentősen 
befolyásolják az élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások marketingtevékenységét 
is. A beszerzés marketingeszközeiben feltehetően tovább növekszik a 
kondíciópolitika szerepe és a termelőkkel történő vertikális együttműködés. Az 
értékesítésben kiemelt szerepet kap a választék, a kereskedelmi márka. A vállalati 
promócióban a hagyományos elemek mellett egyre nagyobb szerep jut a 
merchandisingnak.  
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4.1.7  Jász-Nagykun-Szolnok megye élelmiszer kiskereskedelme 
 
A megye bemutatása 
Jász-Nagykun-Szolnok megye a rá jellemző történelmi, gazdasági, demográfiai 
sajátosságok miatt hazai viszonylatban elmaradott megyének számít, amely 
jelentősen befolyásolja az élelmiszer kiskereskedelem szerkezetét, fejlődését, a 
vállalatok magatartását. A megye bemutatása a kutatási témához igazodóan azon 
területekre terjed ki, amelyek szerepe ilyen szempontból meghatározó.  
 
A megye az Észak-Alföld régióhoz tartozik, 2002 december 31-én 416 ezer lakost 
számlált, �alföldi� típusú településszerkezettel jellemezhető. A településszerkezet 
fontos tényező a vállalkozások nagysága, az üzletek mérete és típusa, valamint a 
külföldi tőkebefektetés szempontjából, ezért célszerű részletesebben elemezni. A 
megye településeinek száma 77, amelynek 22,1 százaléka város és 77,9 százaléka 
község. Jelentős vásárlóerőt a középvárosnak minősülő megyeszékhely képvisel, 
lakossága 2001-ben 77248 fő volt, amely a megye 18,5 százaléka. A 
megyeszékhelynél kisebb városok lakosságának részaránya 47,6 százalék. Ezen  
városok népessége eltérő, amely különböző keresletet jelent, a 15 városból 
mindössze 8 rendelkezik 10000 főnél nagyobb lakossággal, de a legnagyobb sem 
éri el a 30000 fő lakónépességet. A megyében a népsűrűség alacsony, 75 fő/km2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    15.sz. ábra. Jász-Nagykun-Szolnok  
            megye  településszerkezete 
         Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
                  Statisztikai Évkönyve, 2001 
2001-ben a megyében a munkanélküliségi ráta 7,3 százalék volt, az országos 
átlagnál 1,6 százalékponttal magasabb, a megyék közül a negyedik legmagasabb 
érték. Az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete az országos átlagnál (64624 
Ft/fő/hó) 8,5 százalékkal alacsonyabb volt, amely hasonlóan a negyedik  
leggyengébb eredmény. Ezen mutatók szoros kapcsolatban állnak a vállalkozások 
területi elhelyezkedésével. A működő vállalkozások 1000 lakosra jutó értéke a 
megyében nagyon alacsony (55), amely összehasonlítva Budapest, Pest megye, 
vagy Győr-Moson-Sopron megye adataival, azokénál lényegesen rosszabb 
munkalehetőséget jelent. 

6 %
1 3 %

2 7 %
2 6 %

1 7 %

1 0 % 1 %

5 0 0  fő  a la t t 5 0 0 -9 9 9  fő 1 0 0 0 -1 9 9 9  fő

2 0 0 0 -4 9 9 9  fő 5 0 0 0 -9 9 9 9  fő 1 0 0 0 0 -4 9 9 9 9  f ő

5 0 0 0 0 -9 9 9 9 9  fő

A községek és a kisvárosok lakosai
élelmiszerfogyasztásuk egy részét saját
termelésből elégítik ki, amely
elsősorban a zöldség-gyümölcs, illetve
a húsfogyasztást érinti. Ez az
élelmiszer üzletek választékát és a
vállalatok értékesítési forgalmát
alapvetően befolyásolja. A problémát
fokozza a vásárlóerő alacsony szintje
is, amely az országos átlagnál 10
százalékkal alacsonyabb. A vásárlóerő
fontos eleme a lakossági jövedelmek
nagysága és a munkanélküliség. 
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Az egy főre jutó GDP értéke 2001-ben 851 ezer Ft volt, amely a megyék közötti 
rangsorban a 16. helyet jelenti, a hazai átlagos kibocsátás 84 százalékát teszi ki. A 
megye gazdasági teljesítménye ágazatonként eltérően alakult, az ipari termelés 
értéke folyóáron 452,2  milliárd Ft, amely a hazai termelés 3,5 százaléka volt. 
Magyarország termőterületének 6,1 százaléka Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
helyezkedik el, amely kiválóan alkalmas gabonatermesztésre. A szélsőséges 
időjárás miatt azonban a búza és kukorica termésátlagok 2001-ben azonban az 
országos átlag alatt maradtak. A beruházások értéke a nemzetgazdasági beruházás 
3,3 százaléka volt, amely az előző években is hasonlóan értéket képviselt, az egy 
főre jutó beruházás a megyék között a legalacsonyabb, az országos átlag 28,4 
százaléka volt, amely a megye vonzerejére, a működő vállalkozások számára és 
összetételére vezethető vissza. A megye infrastruktúrája közepes, ebből eredő 
hátrányát fokozza, hogy autópálya nem érinti és jelentős változás a közeljövőben 
sem várható. 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2001-ben 23129 vállalkozás működött, 
amelynek 61 százaléka egyéni vállalkozás, 19 százaléka BT és 14 százaléka Kft 
volt, a maradék 6 százalék közel azonos arányban oszlott meg a 
részvénytársaságok, szövetkezetek és  közkereseti társaságok között.  Az 1000 
lakosra jutó vállalkozások száma 57, az országos átlag háromnegyede. A külföldi 
érdekeltségű vállalkozások száma a megyék között a második legalacsonyabb, a 
vállalkozások 0,9 százaléka. 2002-ben a regisztrált vállalkozások száma 2,1 
százalékkal emelkedett, az egyéni és társas vállalkozások aránya nem változott. A 
vállalkozások között az alacsony tőkeigényű tevékenységek aránya magas, a 
működő vállalkozások 25,4 százaléka kereskedelemmel foglalkozik, 24,3 százaléka 
pedig az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás gazdasági ágba sorolható.  
 
Összegezve megállapítható, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságának 
helyzete 2001-ben az országos átlagnál rosszabb volt, egyes mutatók 
viszonylatában a megyék között évek óta az utolsó kvartilis tagja. Ez az 
élelmiszerfogyasztás nagyságában és összetételében, valamint a vásárlási szokások 
alakulásában alapvetően meghatározó szerepet játszik és befolyásolja az élelmiszer 
kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások stratégiáját. 
 

Az élelmiszer kiskereskedelem átalakulása 
A rendszerváltás előtt a megye élelmiszer kiskereskedelme kétpólusú volt, a 
lakosság ellátása  alapvetően a Szolnok megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi 
Vállalat és az Áfészek tevékenységén keresztül érvényesült, a többi vállalkozás 
nem játszott jelentős szerepet. A megye az ország kereskedelmi és vendéglátóipari 
forgalmából megközelítőleg 3 százalékos  arányban részesedett, amely a 
lakónépességből való 4 százaléknál valamelyest alacsonyabb. A megyei élelmiszer 
kereskedelem szempontjából legjelentősebb városok: Szolnok, Jászberény, 
Kisújszállás, Törökszentmiklós, Karcag. Ezek közül Szolnok  jelentőségét mutatja, 
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hogy  a megye kiskereskedelmi üzleteinek  40 %-a  városban működött. Az 
élelmiszer kiskereskedelem változásának első jelei már a rendszerváltás előtt 
mutatkoztak, amelyek elsősorban az élelmiszer nagykereskedelemi vállalatok 
fogyasztó felé nyitásában, valamint az üzletek hagyományostól eltérő 
üzemeltetésében jelentek meg.  
Az élelmiszer kereskedelem átalakulását, hasonlóan az országos helyzethez a 
tulajdonviszonyok változása befolyásolta. A  megyében működő állami 
kereskedelmi vállalatok a privatizáció folyamatában rendre átalakultak gazdasági 
társasággá, a nagykereskedelemben főként részvénytársasággá, a 
kiskereskedelemben pedig korlátolt felelősségű társasággá. A megye élelmiszer 
kiskereskedelmében megjelentek a külföldi befektetők (Plus, Julius Meinl, Spar), 
amelyek kínálatukkal, korszerű értékesítési körülményeikkel hamarosan kedveltté 
váltak. Megjegyzendő, hogy a megyeszékhely lakosságának körében az átalakult 
élelmiszer nagykereskedelmi vállalatoknál történő vásárlás is növekedett. 
 
A forgalom változása 
Az élelmiszerek és élvezeti cikkek megyei forgalmának nagysága és annak 
változása a tulajdonviszonyok és a statisztikai számbavétel átalakulása miatt csak 
becsléssel határozható meg. 1989-ben a megye élelmiszer és élvezeti cikk forgalma 
9094 millió Ft volt, az országos forgalom 2,6 százaléka. A következő években a 
folyóáras forgalom dinamikusan növekedett, a megye forgalmi részesedése a 
lakónépesség arányának megfelelő lett és 4 százalékot kevéssel meghaladó 
értékben stabilizálódott. A vásárlóerő országos átlag alatti értéke, az üzletek 
összetétele, a települések típusa és lakossága döntően meghatározza az élelmiszer 
kiskereskedelmi forgalmat, de ezen kívül a hipermarketek aránytalan területi 
eloszlása is módosítja az országos forgalom földrajzi megoszlását. Emiatt célszerű 
a megyei forgalom nagyságát több szempont szerint is megbecsülni (32.sz. 
melléklet) 
      
9.sz. táblázat   Jász-Nagykun-Szolnok megye élelmiszer kiskereskedelmének              
                        becsült forgalma 2001.év  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becslési 
módszer 

Becslés alapja Eredmény
milliárd Ft

I. megyei lakosság rész-
aránya a népességből 

72,258 

II.  • 1 főre jutó  vásárlás 
• lakónépesség száma 
• vásárlóerő index 

65,317 

III.  • háztartások kiadásai 
• lakónépesség száma 
• vásárlóerő index 

62,625 

IV. vállalati becslés 96,827 

A táblázatból látható, hogy a
különböző becslések eredménye
eltérő. Az első eredményt annak
egyszerűsége miatt, a IV. eredményt
annak kiugró nagysága miatt célszerű
elvetni. A II-III. módszer egymáshoz
közeli eredményét felhasználva, Jász-
Nagykun-Szolnok megye élelmiszer
kiskereskedelmének 2001. évi
folyóáras forgalma feltehetőn 63-65
milliárd Ft értékű, amely az országos
forgalom 3,6�3,7 százaléka volt.  
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Tulajdon szerinti tagozódás 
A megye tulajdonosi szerkezete a rendszerváltás után alapvetően megváltozott, 
általánossá vált a magán- és a szövetkezeti tulajdon. 2001-ben az élelmiszer 
kiskereskedelemben működő üzletek 58,0 százalékát egyéni vállalkozók 
üzemeltették. A szövetkezeti kereskedelem szervezeti formája változik, egyre több 
Áfész alakul át részvénytársasággá, amely a tevékenység hatékonyabb 
kiterjesztését teszi lehetővé. 2002-ben a megyében 11 Áfész működött, valamennyi 
a Coop üzletlánc tagjaként. Összesen 176 hálózati egységet üzemeltettek, amely az 
összes élelmiszerjellegű üzlet 11,5 százalékát jelentette. Az értékesítési forgalom 
összetételét vizsgálva a gazdasági társaságok részaránya domináns, ezekből 
kiemelkednek a külföldi tulajdonú üzletláncok és az Áfészek. Földrajzi 
elhelyezkedésük eltérő, a multinacionális vállalkozások üzletei csak városokban, a 
szövetkezeteké városokban és kistelepüléseken is megtalálhatók. Az egyéni 
vállalkozások elhelyezkedésére ilyen elkülönítés nem jellemző, telephely 
választásukat a helyi vásárlóerő, a pénzügyi feltételek és gyakran a saját ingatlan 
megléte határozta meg. 
 
Tevékenység szerinti struktúra 
A megyei élelmiszer kereskedelmet a nagy- és kiskereskedelmi tevékenység 
országos helyzethez hasonló változása jellemezte. A nagykereskedelmi vállalatok 
célpiaca elsősorban a független, lánchoz nem tartozó kiskereskedőkből és 
fogyasztókból áll. A lánchoz tartozó kiskereskedelmi vállalatok kereslete a 
nagykereskedelemnél általában nem jelenik meg, mivel beszerzésük jelentős része 
központilag történik. A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő 
nagykereskedelmi vállalatok tevékenysége így beszűkült és a tevékenységi forma is 
változott. Több vállalatra jellemző a C & C forma, amely a kiszállítás 
tevékenységét kiküszöböli. A nagykereskedelmi vállalkozások közül sajátos  
szerepet játszik a Tisza Coop Rt, amely a Coop üzletlánc egyik regionális 
központjaként látja el a megye Coop üzleteit.  
  
A kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokat több szempont szerint 
lehet csoportosítani: 
! tulajdon jellege (hazai-multinacionális) 
! tevékenységi keretek (üzletláncban működő-független kiskereskedő) 
! üzlethálózat összetétele (üzletméret, elhelyezkedés). 
E szempontok szerint vizsgálva, a beszerzési és értékesítési tevékenység, valamint 
a kapcsolódó marketing-mix eltérő, bizonyos sajátosságokat hordozó. A képet 
gazdagítja, hogy a kiskereskedelmi vállalatok egy része célpiacát tekintve 
nagykereskedelmi tevékenységet is folytat. Ez részben elkülönült szervezeti 
egységekben  történik (C & C), de arra is lehet példát találni, hogy a független 
kiskereskedők árualapjuk egy részét kiskereskedelemben szerzik be, kihasználva 
egy-egy akciót, vagy a hard diszkontok alacsony árfekvésű kínálatát.  
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Az élelmiszer kiskereskedelem üzlethálózata 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a vizsgált időszakban a kiskereskedelmi 
üzlethálózat dinamikusan növekedett. A statisztikai adatnyilvántartási rendszer 
változása miatt az összehasonlítás 1990. évi bázison történik.  Ennek megfelelően 
2001-ben a megyében működő kiskereskedelmi üzletek száma 71,3 százalékkal 
emelkedett a bázishoz viszonyítva.  A változás mértéke eltérő volt, 1996-ig 
folyamatos növekedés látható, a következő három évben az üzletek száma 
csökkent, majd újra növekedett. Az élelmiszer jellegű üzletek és szakboltok átlagos 
részesedése 1990-2001 között  az összes hálózati egységből 36,1 százalék volt. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           16.sz. ábra  Üzlethálózat összetétele 
             Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
 
Összetételükre jellemző, hogy  az egyéni vállalkozások aránya mindig jelentős volt, 
az 1990-2001. év időszakában átlagosan 60,9 százalék, amely indokolja a 
beszerzési és értékesítési magatartás vizsgálatakor az egyéni, független vállalkozók 
elkülönített kezelését. Az ezer főre jutó üzletek száma 2001-ben 4,7 volt, amely az 
országos átlagnál 7,8 százalékkal alacsonyabb, az üzlethálózat a települések 
nagyságához igazodó és az �alföldi településszerkezetnek� megfelelő. A megyében 
jelenleg 1 hipermarket és 1 bevásárlóközpont működik, mindkettő a 
megyeszékhelyen.  
 
Külföldi üzletláncok szerepe 
A megye élelmiszer kiskereskedelmében több külföldi vállalkozás tevékenykedik, 
azonban a  lakosság alacsony vásárlóereje miatt a nagy alapterületű hiper- és 
szupermarketekbe való befektetés elmaradt az ország fejlettebb területeitől. A 
külföldi tulajdonban lévő jelentősebb üzletláncok a következők: Spar 
Magyarország Kft, Plus Élelmiszer Diszkont Kft, Penny Market Kft, Csemege-
Match  Kereskedelmi Rt, amelyek közül forgalmával a hipermarketet is üzemeltető 
Spar Magyarország Kft emelkedik ki. A vállalkozások üzletei a nagyobb 

2001-ben az üzletek száma 61,6
százalékkal növekedett 1990-
hez viszonyítva. Összehason-
lítva az összes üzlet adatával
1997-ig hasonló változás
tapasztalható, azonban azóta az
élelmiszer üzletek száma
csökkent.  
 
Forrás:  
KSH Statisztikai Évkönyv 1989-2002.
Jász-Nagykun-Szolnok  Megye 
Statisztikai  Évkönyve 1989-2001. 
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vásárlóerővel rendelkező városokban helyezkednek el, Szolnokon mindegyik 
képviselteti magát (33.sz. melléklet). 
Koncentráció 
A koncentráció mértéke a forgalmi adatok hiányában csak közelítőleg határozható 
meg. A CR3 mutató értéke 2001-ben az országos átlaghoz igazodó, amely a becsült 
megyei forgalom felhasználásával került meghatározásra. Ha a forgalom területi 
koncentrációját vizsgáljuk, akkor kétségtelenül kiemelkedik Szolnok, amelynek 
szerepe az üzletek számával, a magasabb vásárlóerővel, a városban működő 
hipermarkettel  és a környező településekre gyakorolt vonzással jellemezhető. 
2001-ben a megyében az élelmiszer jellegű üzletek 18 százaléka Szolnokon 
működött, a két legnagyobb üzlethálózattal rendelkező városban (Szolnok és 
Jászberény) található az üzletek 25 százaléka. Az adatok nem tartalmazzák az 
élelmiszer szakboltokat, üzleteket, amelyek jelentős része szintén a nagyobb 
városokban helyezkedik el, tehát a 25 százalékos arányt növeli. Ha figyelembe 
vesszük a két város lakónépességét és annak többi településhez viszonyított 
vásárlóerejét, valamint az Interspar forgalmát, akkor a két település üzletei a 
forgalom  30-35 százalékát fedik le. A megyében működő vállalkozások hatóköre 
eltérő, legkiterjedtebb hálózattal az Áfészek rendelkeznek. A külföldi tulajdonban 
lévő vállalkozások elhelyezkedése szelektív, jelenlétük a városokban jellemző és a 
napi élelmiszereken kívül jelentős vonzerővel rendelkeznek a kisebb települések 
lakosságára. 2001-ben a társas vállalkozások 647 üzlettel rendelkeztek, amelynek 
legnagyobb része (25,8 %) a megyében működő 11 Áfész tulajdonában van, 
ugyanakkor forgalmi pozíciójuk  üzlethálózatuk jellege miatt ennél kb. 10 
százalékponttal rosszabb volt. 
 
4.1.8  Jász-Nagykun-Szolnok  megye élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásainak 
csoportosítása  
 
A megye élelmiszer kiskereskedelmének szekunder információi alapján úgy ítéltem 
meg, hogy a vállalatok beszerzési és értékesítési magatartásának kutatásához és 
modellezéséhez  szükséges a vállalkozások egymástól jól elkülönülő csoportjainak 
meghatározása. A vállalatok csoportosítását több szempont és módszer szerint 
közelítettem. 
 
Csoportosítás alapváltozók szerint 
A kutatási időszak kezdetén (1999) főkomponens és diszkriminancia analízist 
végezetem, amelynek célja a csoportosítás  lehetséges szempontjainak feltárása és 
ezek alapján vállalatcsoportok képzése volt. Az elemzés alapjául a viszonteladói 
piac szegmentálásának néhány alapváltozóját alkalmaztam. Az információk olyan 
kereskedelmi vállalkozásokra vonatkoztak, amelyek a fogyasztók élelmiszer 
ellátásában vettek részt, de különböztek  működési területük (országos, megyei, 
városi) és  tulajdonformájuk szerint (magán-, szövetkezeti). A mintába kerülő 22 
vállalat az élelmiszer- és napicikk kereskedelemben meghatározó szerepet játszó 
országos és regionális működési területű volt. A minta nem reprezentatív kisminta, 
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néhány olyan vállalat is bekerült, amelynek működési területe nem terjedt ki a 
megyére, de a kutatás időpontjában várható volt a megyét is megcélzó 
terjeszkedésük. Az információgyűjtés során olyan nagykereskedelmi vállalatok 
adatait is figyelembe vettem, melyekben a fogyasztóknak lehetőségük nyílt 
vásárlására.  Ez a módszer inkább tájékoztató jellegű, valamint a csoportosítási 
szempontokat feltáró célzatú volt.  
 
Főkomponens analízist alkalmazva a többváltozós adatállományt (22 vállalkozás -5 
változó) néhány változó kombinációjával lehetett jellemezni. Ennek során 
lehetőség nyílt az egyik kutatási probléma megoldására, olyan főkomponensek 
előállítására, amelyek az egyszerű statisztikai módszereknél hatékonyabban 
szolgálják az elemzést, lehetővé téve a vállalatok tevékenységének 
összehasonlítását és a csoportosítást. A főkomponensek az eredeti változók 
szóródását 86-99 %-os arányban magyarázták, ami alátámasztotta azok gyakorlati 
alkalmazhatóságát. A program 5 komponenst állított elő, a Scree teszt megmutatta, 
hogy ezek közül a saját értékek alapján kettő a meghatározó. Az első főkomponens 
kapcsolata az árbevétellel, a létszámmal és a hozzáadott értékkel erős, tehát a 
vállalkozás méretére utaló alapváltozókkal volt azonosítható. Gazdasági 
tartalmában a vállalati méret, a vállalatnagyság jellemzésére használható, amely a 
vállalatok piaci- és az értékesítési csatornában betöltött pozíciójának közelítésére 
alkalmas. A második főkomponens kapcsolata az eredményszínvonallal  és a 
ráfordításszínvonallal erős, �gazdálkodási-jövedelmezőségi� színvonal névvel 
illethető. 
      
A két főkomponens alapján a program a vállalkozásokat három csoportba osztotta. A csoportosítás 
alkalmazhatóságának ellenőrzéseként elvégzett diszkriminancia analízis azt mutatta, hogy az eredeti 
változók közül a létszám és az üzleti eredményszint, magyarázza legjobban a csoportok 
elkülönülését, amelyet ellenőrizve a szignifikanciaszint 0,005 volt. Megjegyzendő, hogy a 
diszkriminancia analízis során a program egy vállalkozást  átsorolt a III. csoportból a II. csoportba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
                    17.sz. ábra  
Élelmiszer- és napicikk kereskedelmi  
             vállalatok csoportosítása 

1.függvény
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I. szegmentum

II. szegmentum

III. szegmentum

A főkomponens és diszkriminancia
analízis eredménye rámutatott arra, hogy
a nagy forgalommal, tőkeerővel és jó
gazdálkodási mutatókkal rendelkező
multinacionális vállalkozások és a
megyében működő kisebb vállalatok
egymástól eltérést mutatnak, ezért
célszerű a beszerzési és értékesítési
magatartásukat is külön vizsgálni.  
 
 
Forrás: Pénzes Gyné- Dudás P(2000): 
Többváltozós módszerek alkalmazása a 
kereskedelmi vállalatok szegmentációjában   
Gazdaság és Statisztika, 12 (4) 39-56.p. 
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Csoportosítás leíró változók alapján 
A vállalatok csoportosításánál az alapváltozókon túlmenően egyéb tényezőket is 
célszerű figyelembe kell venni. A csoportok képzésénél fontosnak tartom a 
vállalkozási formát, az üzletek működésének sajátosságait, az eltérő beszerzési és 
értékesítési gyakorlatot, valamint az alkalmazott marketing-mixet. A csoportosítási 
szempontok ilyen közelítését igazolja a már említett BKÁE kutatás eredménye is, 
miszerint jelentős különbség van a multinacionális és hazai vállalatok tevékenysége 
között (Agárdi-Bauer 2002). A Jász-Nagykun-Szolnok  megyében működő 
élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok főbb jellemzői alapján (34.sz.melléklet) 
három csoportot lehetett elkülöníteni. 
! Külön csoportot alkotnak a független kisvállalkozók, akik egy, vagy néhány 

üzlettel rendelkeznek, nem tagjai beszerzési, vagy értékesítési integrációnak, 
üzleteik kis alapterületűek, általában egyéni vállalkozásként működnek és az 
alkalmazott marketing eszközök megfelelő pénzügyi háttér hiányában 
kezdetlegesek.  

! A vállalatok másik csoportjába azon magyar tulajdonú üzletláncok tartoznak, 
amelyeknél a tagvállalatok horizontális jellegű együttműködés keretében 
végzik a beszerzést (kivéve Élker Kereskedelmi Kft). Az üzlethálózat 
heterogén, így a láncjelleg kialakítása nehézkes, emiatt jelentős eltérés található 
a választékban, az üzletek forgalmában és az alkalmazott marketing 
eszközökben. Az együttműködés valamely integrációs szervezet keretében 
történik, amely a beszerzés és értékesítés fő irányait koordinálja. A 
tagvállalatok eltérő mértékű önállósággal rendelkeznek. 

! A harmadik csoport tagjai a megyében működő multinacionális vállalkozások, 
amelyek főként kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkoznak, üzleteiket saját 
tulajdonban üzletlánc formában működtetik, a láncjelleg megnyilvánulása 
tartalmi és formai jegyekben egyaránt mérhető, a beszerzés és értékesítés 
marketing eszközeinek alkalmazásában jelentős hagyományokkal és 
tapasztalatokkal rendelkeznek.  

 
Csoportok véglegesítése 
A megyében működő vállalkozások közül olyanokat választottam ki, amelyek az 
alap- és leíró változók szerint az egyes csoportokhoz kapcsolódnak, valamint 
megyei pozíciójuk alapján jól illeszkednek a kutatás céljához, beszerzési és 
értékesítési magatartásuk elemzésével  a modellezés lehetővé válik.  
 
I. csoport: független, lánchoz nem tartozó kiskereskedők 
 
II. csoport: Coop Szolnok Kereskedelmi Rt, Co-op Star Rt, Tiszaföldvár és 

Vidéke Áfész,  Élker Kereskedelmi Kft, CBA Kereskedelmi Kft, Privát 
Üzletlánc Kft 

 
III. csoport: Spar Magyarország Kft, Plus Élelmiszer Diszkont Kft, Csemege-

Match Kereskedelmi Rt, Penny Market Kft. 
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Az egyes csoportokba tartozó vállalkozások tevékenységét a megyében elfoglalt 
helyzetüknek megfelelően kutattam, feltételként határoztam meg, hogy a kutatás 
időszakában 2001-2003. időszakban jelentős szerepet töltsenek be és az 
eredmények összehasonlíthatók legyenek. A CBA pozíciója a megyében még nem 
jelentős, de a CÉL üzletek száma arra utal, hogy növekedés várható. Emiatt 
tevékenységének egyes elemeit vizsgáltam. A Coop tagvállalatok számának 
nagysága részben a megyében betöltött pozícióval, részben a közöttük lévő 
nagyságrendi különbséggel magyarázható. A Profi Magyarország Rt és a Reál 
Hungária Rt megyei szerepe nem meghatározó, ezért a kutatás alanyai közé nem 
kerültek be. 
# A független kiskereskedők az üzletláncok mellett helyi keresletre alapozott 

tevékenységükkel fontos szerepet töltenek be a fogyasztók ellátásában. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartása szerint a 
megyében 677 egyéni vállalkozóhoz 890 üzlet tartozik, amely azt mutatja, 
hogy az egyéni vállalkozók 1-2 üzletet működtetnek. Az egyéni üzletek 
eloszlása változó, 1 település kivételével (Csataszög) mindenhol jelen vannak. 
Részarányuk a városokban jelentősebb, a megyeszékhelyen működik az egyéni 
vállalkozások 20 százaléka, majd a részesedés sorrendjében Törökszentmiklós 
(6 %), Jászberény (5,5 %), Karcag (4,4 %) és Tiszaföldvár (3,2 %) következik. 
A jövőben az egyéni vállalkozások üzleteinek csökkenésével lehet számolni, 
amely egyrészt a megyei tendenciának, másrészt az EU csatlakozás miatti 
magas követelményszint (HACCP) betartásának nehézségeivel magyarázható. 

# A hazai üzletláncok minden településen megtalálhatók, üzleteik szupermarket, 
szuperett és kisbolt kategóriában működnek, az egy láncra jutó üzletek száma 
52 (a CÉL üzleteken kivételével), de a szóródás magas. A hazai láncok közül 
legjelentősebb a Coop Hungary Rt, amely a települések 90 százalékán van 
jelen. 

# A multinacionális vállalatok elsősorban a jelentősebb vásárlóerővel 
jellemezhető településeket (városok) célozták meg, ebből adódóan a megyében 
működő üzletek száma nem túl magas, átlagosan 4,5 üzletet működtetnek. A 
megyében legrégebben a Spar Magyarország Kft, a Plus Élelmiszer Diszkont 
Kft és a Csemege-Match Kereskedelmi Rt üzletei működnek szuper- és 
hipermarket kategóriában. A Penny Market Kft viszonylag későn lépett be a 
megyei piacra, azonban erőteljesen terjeszkedik. A vállalkozások célpiaca 
között jelentős különbség van, amely elsősorban az üzletfilozófiából ered. A 
Plus és a Penny Market üzletek a diszkont üzletforma képviselői, ahol a 
költségtakarékosság dominál. Ennek következményeként a választékelemek 
száma alacsony, az értékesítés körülményei szerények, az árak a fogyasztó 
számára vonzóak. Ezen belül is különbség tehető, mivel a Plus a soft-, míg a 
Penny Market a hard-diszkont kategóriába tartozik. A Spar Magyarország Kft 
és a Csemege-Match Kereskedelmi Rt üzletei magasabb kiszolgálási 
színvonalat képviselnek, az igényesebb és magasabb jövedelemmel rendelkező 
fogyasztókat célozzák meg.   
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Az üzletláncok bemutatása 
A primer kutatási eredmények ismertetése előtt célszerű bemutatni a kiválasztott 
üzletláncokat, illetve a hozzájuk tartozó vállalkozásokat, ismertetve azok főbb 
eredményeit, a hálózat összetételét, célpiacát és pozícióját Magyarországon és Jász-
Nagykun-Szolnok megyében. A megyében az együttműködés foka szerint az 
üzletláncok két típusát lehet elkülöníteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          beszerzés koordinálása                                                     értékesítés koordinálása 
 

18. sz. ábra Üzletláncok működési struktúrája 
 

Az első ábra olyan üzletlánc struktúrát mutat, amelyre jellemző, hogy a lánc tagjai 
a beszerzést beszerzési társulásban (pl. METSPA), illetve a tulajdonosi csoporton 
belüli koordinációban (pl. Rewe csoport) végzik, de az értékesítés koordinálása a 
tagvállalatokon belül történik, a beszerzési társulás többi tagjára nem terjed ki. A 
megyei vállalkozások közül ebbe a csoportba sorolhatók a külföldi üzletláncok. 
Ezzel szemben a koordináció másik típusában a tagvállalatok nemcsak a 
beszerzésben, de az értékesítésben is összehangolják tevékenységüket, a fejlettség 
eltérő szintjein más-más mértékben (Pl. Coop Hungary Rt, CBA Kereskedelmi 
Kft).  
 
Az üzletláncok beszerzési és értékesítési magatartását alapvetően meghatározza a 
vállalkozások mérete, piaci pozíciója, üzlethálózatának nagysága és összetétele. A 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő üzletláncok, illetve tagvállalataik 
áttekintését a 35.sz melléklet tartalmazza, amely kiterjed a piacralépés 
körülményeire, a forgalom és a piaci pozíció változására, a beszerzés és értékesítés 
általános kérdéseire.  
 
 

 

Koordinációs szervezet 
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4.2  Független kiskereskedők beszerzési és értékesítési magatartása 
 
A független kiskereskedők a megyében működő vállalkozások sajátos csoportját 
alkotják, ezért magatartásukat külön vizsgáltam. 
A kutatás célja: a megkérdezett vállalkozók körében feltárni a beszerzési és 
értékesítési magatartás legfontosabb sajátosságait, valamint rámutatni az 
árucsoport-specifikus magatartási jegyekre.  
A témával kapcsolatos hipotézisek: 
! a vállalkozók a magas költségek miatt utasítják el a beszerzési társulásban való 

részvételt 
! a beszállítók száma kevés, és kiválasztásuk hagyományos szempontok alapján 

történik  
! a vállalkozók tevékenységében a költségek kiemelt szerepet kapnak, amelyek 

az egyéb környezeti elemeket háttérbe szorítják, valamint kihatnak a 
beszerzésre és az értékesítésre is 

! a beszerzési és értékesítési gyakorlatot az árucsoportok jellege befolyásolja. 
 
Az adatfelvétel módszertana 
 
Mintavételi terv 
! Az alapsokaság 677 független élelmiszer kiskereskedőt foglal magában, 

üzleteik megoszlanak a megye 76 települése között. A vállalkozások 39,1 
százaléka a nagyobb városokban (Szolnok, Jászberény, Törökszentmiklós, 
Karcag, Tiszaföldvár), 60,9 százaléka pedig ezeknél kisebb településeken 
működik.  

! Mintavétel módja: többlépcsős mintavétel, arányos rétegzéssel. Az �alföldi� 
típusú településszerkezet és a független vállalkozók megoszlása miatt a témát a 
tízezer lakosnál nagyobb településeken működő, független élelmiszer 
kiskereskedők körében kutattam, emiatt a nagyobb városok (Szolnok, 
Jászberény, Törökszentmiklós, Karcag, Mezőtúr, Kisújszállás, Tiszaföldvár 
Tiszafüred, Túrkeve)  az alapsokaságban kiemelt szerepet kaptak. A tízezer 
főnél kisebb települések közül Újszászt választottam be a mintába, amely a 
vállalkozások száma miatt jól illeszkedett a többi településhez. 

! A minta nagysága: 30 vállalkozás. A minta nagyságát viszonylag egyszerűen 
lehetett maghatározni.  A tízezer főnél kisebb települések száma a megyében 
68, amelyek mintába kerülése egy-egy vállalkozó esetén is több mint 100 
vállalkozásra növelte volna a mintát, amely azonban nem felelt volna meg az 
alapsokaság összetételének. Annak teljes figyelembe vétele viszont a minta 
nagyságát kezelhetetlenné tette volna, így az alapsokaság 10 város 363 
független kiskereskedőire szűkített részsokasággá transzformálódott. A minta 
arányosan régezett mintavétellel került kialakításra, amelynek alapját ezen 
városok független élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásainak összetétele adta. 
Ebből a szempontból a minta reprezentatívnak tekinthető.  
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Megkérdezés 
! Módja: szóbeli megkérdezés, struktúrált kérdőívvel.  

A téma felmérése szóbeli megkérdezéssel történt, kísérletet tettem az 
írásbeli megkérdezésre is, azonban a kérdőívek visszaérkezésének aránya 
rendkívül alacsony volt. A megkérdezés során a szekunder források 
hiányossága miatt főként nyílt kérdéseket alkalmaztam, amely a feldolgozás 
során nehézséget jelentett. A vállalkozók legtöbb kérdésre megfelelő 
arányban válaszoltak, de megjegyzendő, hogy néhány kérdés ilyen 
szempontból sikertelen volt. 

! A kérdőív részei: vállalkozás adatai (9 kérdés), beszerzési magatartás (13 
kérdés), értékesítési magatartás (9 kérdés). A beszerzési és értékesítési 
tevékenység kérdései árucsoportok szerint megegyeztek, így a válaszokat 
össze lehetett hasonlítani és az áruk jellege szerinti különbségeket is fel 
lehetett tárni. (36.sz. melléklet). A beszerzéshez kapcsolódó kérdések 
kialakításakor figyelembe vettem a Sheth és Meffert modellben található 
tényezőket.  

 
A minta összetétele 
A mintába kerülő független kiskereskedők 40 százaléka a megyeszékhelyen végzi 
tevékenységét, jelentős részük a belvárosban, illetve forgalmas lakótelepen 
működik, de a város külterületén, illetve a zöldövezetekben elhelyezkedő 
vállalkozásokat is megkérdeztem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      19.sz. ábra  A minta összetétele  
                   települések szerint 
 
Az üzletek alapterülete a vállalkozások 86,7 százalékánál 50 m2 alatti, míg három 
vállalkozás 51-100 m2  és egy üzlet 100 m2  feletti alapterülettel rendelkezik. A 
vállalkozások 90 százaléka egyéni vállalkozási formában működik, míg 10 
százalékuk betéti társaságként. Az üzletek létszáma már változatosabb képet mutat, 
amely az alapterülettel, a lebonyolított forgalommal és a nyitva tartás eltérésével is 
magyarázható. Az átlagos létszám 2 fő, az üzletek 43,3 százaléka 2 fővel, míg 36,7 
százaléka egy  fővel működik, a kettőnél magasabb létszám a mintába kerülő 
vállalkozások 20 százalékára jellemző.  

A többi település   részaránya jóval
kisebb, Török-szentmiklós 13,4
Jászberény  és Karcag 10-10
százalékkal képviseli a
kiskereskedőket, míg a kisebb
lakónépességű városokban ez az arány
lényegesen alacsonyabb. A
vállalkozások egy kivétellel 1-1 üzlettel
rendelkeznek, egy vállalkozás 3 üzletet
működtet, de a válaszokat legnagyobb
üzletére vonatkoztatta. Ebből a
szempontból a minta homogénnek
tekinthető. 

Szolnok Törökszentmiklós Jászberény
Karcag Tiszaföldvár Mezőtúr
Kisújszállás Újszász Tiszafüred
Túrkeve
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Az üzletek értékesítési forgalma az üzletmérethez igazodó, az üzletek jelentős része 
napi 50 ezer Ft alatti forgalmat ért el, míg 30 százalékuk az 51-80 ezer Ft kategória 
tagja. Ennél magasabb napi bevételt mindössze 3 üzlet realizált, amelyek a 
megyeszékhely központjában, vagy lakótelepein működnek. A forgalom 
nagyságára vonatkozó kérdésre kérdésre a vállalkozások 23,3 százaléka nem 
válaszolt. A  vállalkozások átlagos élettartama 8,9 év, a szórás közepes mértékű, a 
relatív szórás 34,9 százalék. Az élettartam a kutatási téma szempontjából 
megfelelő, az kialakult beszerzési- és értékesítési gyakorlatot, tapasztalatot sugall. 
Részletes adatok a 37.sz. mellékletben találhatók. 

 
4.2.1  Beszerzési magatartás 
 
A beszerzés forrását a vállalkozások egynél több szállítói kapcsolattal jellemezték, 
amelyet a profillal, a több szállító által biztosított választékkal és egyéb beszerzési 
kondíciókkal indokoltak. A vizsgált vállalkozások mindegyike független, nem tagja 
beszerzési társulásnak, illetve üzletláncnak, a megkérdezettek 63,3 százaléka 
indokolta is a független státust (magas �tagsági� költségek, alacsony forgalom és 
készletigény, információk hiánya).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        20.sz. ábra    
      Beszerzés a szállítók száma alapján 
 
A vállalkozások többsége nagykereskedőtől szerzi be az árukat, ennek aránya 
legmagasabb a csokoládénál (90%) és legalacsonyabb a zöldség-gyümölcsnél 
(60%). A termelőktől történő vásárlás aránya a zöldség-gyümölcs kivételével 
alacsony. Érdekességként megemlíthető, hogy a kiskereskedelemtől történő 
beszerzés lehetősége sem kizárt, mivel néha előfordul, hogy a vállalkozók 
termékeik egy részét hard diszkontban szerzik be. A termelői beszerzés viszonylag 
alacsony részarányát elsősorban a vállalkozások alacsony üzemmérete indokolja. A 
beszerzés gyakoriságának elemzése érdekes képet mutat, az áruk jellege azt 
befolyásolja. Az átlagos beszerzési idő 3,4 nap, a szórás mutatója viszonylag magas 
1,98. A legkisebb vásárlási gyakoriság a csokoládéknál tapasztalható, a legnagyobb 
a tejtermékeknél. A vegyes kapcsolatra jellemző szóráshányados 0,6968 értéke 
rámutat arra, hogy az áruk beszerzési gyakorisága és az áruk jellege között 
viszonylag erős kapcsolat van, vagyis a független kiskereskedők esetében az áruk 
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gyümölcs

Csokoládé

1 2 2-nél több nem válaszolt

A szállítók számát árucsoportonként
elemezve jól látható különbségek
mutatkoznak. Az üzletek több mint fele
(53,3 %) a tejtermékeket egy szállítótól
vásárolja, míg 40 százalékuk kettő, vagy
annál több helyről szerzi be azokat.
Ugyanakkor a csokoládé és a zöldség-
gyümölcs árucsoportban ennél magasabb
a több forrást megjelölő válaszadók
aránya (50 és 53,4 %). 
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jellege a beszerzés gyakoriságában fontos tényező. A determinációs együttható 
értéke (0,4855) alapján megállapítható, hogy a beszerzési idő mutatójának 
szóródását az áru jellege 48,6 százalékban határozza meg. 
 
A beszerzési magatartás lényeges jellemzője, hogy a beszerzés szerződés alapján, 
meghatározott keretek között történik-e, vagy a kevésbé kötött kapcsolat 
érvényesül. A vállalkozások körében a szállítási szerződés ritka, jelentős részük 
nem rendelkezik szállítási szerződéssel, arányuk árucsoportonként eltérő (70, 90, 
86,6 %). 
 
A vállalkozók a beszerzés nagyságának és összetételének befolyásolásában és a 
szállító kiválasztásának kritériumainál �hagyományos� mikrokörnyezeti tényezőket 
határoztak meg. A válaszok között sem az üzletláncokra jellemző versenytárs 
orientáció, sem a kedvezmény és marketingtámogatás nem szerepel. A beszerzést 
befolyásoló tényezőkre adott válaszok közül mindhárom árucsoportban ki lehet 
emelni a keresletet ( a zöldség-gyümölcsnél és a csokoládénál a szezonalitást is), 
valamint a pénzügyi lehetőségeket. Utóbbi fontossága az üzletméretből adódó 
alacsony készletfinanszírozási lehetőséggel és a szerény mértékű szálítói 
kedvezményekkel és engedményekkel magyarázható. A szállítók kiválasztásánál a 
vállalatok összesen 11 kritériumot jelöltek meg, amelyek részben a kínált 
termékhez, másrészt a szállító magatartásához kapcsolódnak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         21. sz. ábra  A szállítók kiválasztásának  
                                                                                      kritériumai 
 

Harmadik kritériumként a szállítók megbízhatóságát lehet kiemelni, amelynek 
aránya a válaszok között eltérő, 14,3 -17,4 százalékig terjed. E három tényező 
említése a tejtermék, valamint zöldség-gyümölcs árucsoportban kevéssel 
meghaladja a 70 százalékot, a csokoládéknál valamelyest kevesebb, ott a választék 
differenciáló szerepe nagyobb. A szállítók kiválasztásának módszereit feltáró 
kérdésre a válaszadási készség a többi kérdésnél alacsonyabb volt, a válaszadók 
többsége a gazdaságossági döntéseket, illetve a költségek figyelembe vételét 
említette.  
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Az üzletek mindhárom
árucsoportnál fontosnak tartják a
beszerzési ár diszkrimináló
szerepét, annak aránya a válaszok
közül  36,8 - 38,5 %. Ennek
ellenére a vállalkozások közül
mindössze négyre jellemző, hogy
előzetes árajánlatot kér és azt
figyelembe veszi a beszerzésnél.
A kínált termék minőségének
legnagyobb szerepe a zöldség-
gyümölcsnél van, a vállalkozók
20,5 százaléka jelölte meg azt.  
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A beszerzésben a vállalkozók részéről nem jellemző a környezettudatosság, 
jelentős részük ezt nem veszi figyelembe, vagy nem válaszolt a kérdésre. A 
megkérdezett kereskedők közül mindössze négy nyilatkozott úgy, hogy a 
beszerzésben a környezetvédelmi szempontokat figyelembe veszi. Hasonló volt a 
beszállítók minőségbiztosításának megítélése is. A független kiskereskedők 
többsége a szállítótól nem kap engedményt, vagy támogatást, elvétve említették a 
skontót és a mennyiségi rabattot. A vállalkozók beszállítókkal való kapcsolata 
többségében egyenrangú, hosszú távú együttműködésen alapuló, a tejtermékeknél a 
kiskereskedők 10 százaléka szállítói dominanciával jellemezte.  
 
A beszerzési magatartás elemzése kiterjedt a beszerzés folyamatának feltárására is, 
amelyet igény felmerülése ⇒ megrendelés ⇒ áruátvétel, vagy annak személyes 
vásárlásnál történő rövidített igény felmerülése ⇒ vásárlás folyamattal 
jellemeztek. A szervezeti vásárlás elméleti áttekintése során bemutatott vásárlási 
folyamat szakaszaihoz viszonyítva ez jóval rövidebb, amely magyarázható az áruk 
jellegével, a rutinszerű vásárlással, és a szállítók  alacsony számával.  
 
4.2.2 Értékesítési magatartás 
 
A célpiacot a kiskereskedők viszonylag leszűkítve, többnyire egy ismérv alapján 
határozták meg. Közel 50 százalékuk lakóhely szerinti közelítésben jellemezte 
vásárlóit, de több mint 10 százalékban fordult elő a �mindenki� kifejezés is, amely 
arra utal, hogy az üzlet célpiacának meghatározása ösztönösen történik, a 
szegmentálás nem jellemző. Az egyéb válaszok nagy szóródást mutattak, azokat 
életkori és jövedelmi ismérvek jellemezték. Az eredmény azt mutatja, hogy a 
kiskereskedők elsősorban az üzlet közvetlen környezetében élő lakosok ellátását 
célozták meg és a kínálat kialakítása a kényelmi vásárlás igényei alapján történik. 
 
Az üzletek választéka változatos, az egyes árucsoportok választékának mélysége 
eltérő. Az üzletek a választék nagyságát termékcsoportonként 7 üzlet kivételével 
megpróbálták számszerűsíteni, de megjegyzendő, hogy a válaszok nem tükröztek 
pontos adatokat, inkább intervallum jellegűek voltak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   22.sz. ábra A választék terjedelme            
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A leghosszabb termékvonallal a
csokoládék jellemezhetők (átlagosan
20 választékelem), majd azt követik a
tejtermékek (17,5). A zöldség-
gyümölcs termékvonal hossza
átlagosan 15 féle áruval jellemezhető.
A szóródás mindhárom áru-
csoportban viszonylag magas volt.
Az adatok alapján a választékot szűk,
közepes és mély kategóriákra osztva 
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megállapítható, hogy a vállalkozások jelentős részénél az szűk, vagy közepes, a két 
kategória együttes részesedése 60-70 százalékos tartományba esik.  Az elemzés 
során vizsgáltam a forgalom és a választék kapcsolatát, a kontingencia táblákat a 
36.sz melléklet tartalmazza. A korreláció alapján mindhárom árucsoportban gyenge 
kapcsolat mutatkozik, amelyből arra lehet következtetni, hogy a választék 
kialakításának szempontjai között az üzlet forgalmának nagysága, mint 
üzemméretet jellemző mutató nem meghatározó tényező. Ezt támasztja alá a 
választék kialakításának szempontjait feltáró kérdés is, amelyre az üzletek nyolc 
tényezőt határoztak meg, ezek többsége a külső vállalati környezethez sorolható. 
Meghatározó szerepet tölt be a kereslet, amelynek részaránya mind három 
árucsoportban 70 százalék felett van. A rangsorban második tényező az ár, 
amelynek részesedése a csokoládéknál a legnagyobb, azt követi a tejtermék és a 
zöldség-gyümölcs árucsoport. A válaszok közül még kiemelhető a zöldség-
gyümölcs árucsoportban a minőség  szerepe. 
 
A vállalkozásoknál az árképzés két területét vizsgáltam. A fogyasztói árak 
megállapítását az üzletek jelentős része a költségek alapján végzi, ez leggyakoribb 
a csokoládéknál (73,3 %) és legalacsonyabb az alapvető cikknek számító 
tejtermékeknél (60 %). A versenytárs árakat befolyásoló szerepe legjobban a 
tejtermékeknél mutatkozik meg, míg a kereslet kisebb mértékben befolyásolja az 
árak képzését és alkalmazását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hagyományos értékesítési mód mindhárom árucsoportnál megtalálható, a 
zöldségek-gyümölcsök jellegéből adódóan ott a legmagasabb arányú (66,7). A 
másik két árucsoportban az önkiszolgáló értékesítési mód aránya a vállalkozások 
egyharmadára volt jellemző. A forgalom és az értékesítési mód kapcsolatát a 
tejtermékekre elemezve megállapítható, hogy közöttük viszonylag gyenge a 
kapcsolat, a determinációs együttható értéke (0,1248) szerint a forgalom csak 12,5 
százalékban magyarázza az értékesítési mód szóródását. 
 
A vállalkozások marketingkommunikációját a reklámozás és vásárlásösztönzés 
tevékenységének feltárásával közelítettem.  
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Megállapítható, hogy a
vállalkozások körében erős
költségorientált árképzési szemlélet
jellemző, de tejtermékeknél és a
zöldség-gyümölcsöknél a piac-
orientáció is szerepet kap. Ennek
némileg ellentmond az árképzés
napi gyakorlatát jellemző akciós
árképzés jelentéktelen
nagyságrendje.  
 23.sz. ábra Árképzési módszerek 
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A független kiskereskedők beszerzési magatartásának feltárása céljából az 
Interfruct Kft megyeszékhelyen működő nagykereskedelmi egységében 
mélyinterjút készítettem (38.sz. melléklet). A nagykereskedelmi raktár célpiacát a 
független kiskereskedők mellett lánchoz tartozó kiskereskedők, vendéglátó üzletek 
és a lakosság alkotja. A független kiskereskedők beszerzésének gyakorisága a 
vállalkozás méretétől függ, a kisebb vállalkozások napi, vagy heti beszerzést 
végeznek, míg a nagyobbak hetente vásárolnak. A termékcsoportok beszerzésében 
a zöldség-gyümölcs vásárlása napi gyakoriságú.  Ez az információ  megerősítette a 
beszerzés gyakoriságának és a termék jellegének szoros kapcsolatára tett korábbi 
megállapítást. Szállítási keretszerződést csak jelentős beszerzési tételnagyságot 
elérő, kiemelt ügyfelekkel kötnek, részükre meghatározott feltételekkel 
engedményeket és kedvezményeket nyújtanak. A vizsgált független kiskereskedők 
azonban nem tartoznak ebbe a körbe, rájuk az elaprózott és kis mennyiségű 
vásárlás jellemző.  2003-ban a viszonteladók vásárlásösztönzésének céljából 
hűségprogramot indítottak, amely pontgyűjtés rendszerében (mennyiségi pont, 
gyakorisági pont, termékpont) a feltételek teljesítése mellett 1 százalékos 
kedvezményt nyújt. Ez a független kiskereskedők körében javítja az árréstömeg 
növelésének lehetőségét, bár az engedmény mértéke viszonylag alacsony. 
 
A kutatás elején felvázolt hipotézisek részben igazolódtak. Az önálló, független 
tevékenységet a magas költségek mellett az önállóság előnyeivel és az egyszerű 
beszerzési szituációval lehet magyarázni. A költségorientáció a beszerzési és 
értékesítési magatartásban is megjelenik, az a vállalkozók számára nagyon fontos. 
Az árucsoportok eltérő sajátosságai a tevékenység egyes területeit jelentősen 
befolyásolják (beszállítók száma, árképzés), míg máshol hatásuk semleges 
(marketingkommunikáció).  

Feltűnően magas azoknak az aránya, akik
saját bevallásuk szerint nem reklámoznak.
A zöldség-gyümölcs területén ez a
vállalkozók 56,8 százalékát érinti, míg a
másik két árucsoportban 30 százalék körül
mozog. A többi vállalkozó elsősorban az
eladáshelyi reklámozást, valamint az üzlet
előtt elhelyezett megállító táblát
alkalmazza a vevők befolyásolására. Az
vásárlásösztönzés a vállalkozásoknál nem
jellemző, a megkérdezettek mindössze 20
százaléka alkalmazza annak eszközeit. Az
üzletek szolgáltatása elenyésző, csupán
néhányan említettek egy-egy szolgáltatást
(házhozszállítás, hitelnyújtás, előrendelés). 
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 24.sz. ábra   A reklámozás eszközei 
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4.3  Üzletláncok beszerzési és értékesítési magatartása 
 
A kutatás célja: feltárni a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő üzletláncok 
beszerzési és értékesítési magatartásában fellelhető azonosságokat és eltéréseket, 
valamint az árucsoportok és a kereslet regionális eltéréseinek vélhető hatását.  
 
Az adatfelvétel módszertana 
 
Üzletláncoktól származó információk 
! A kutatás nyolc üzletláncra terjedt ki, egy vállalatot, megyei hálózatának 

fejletlensége miatt nem vettem be a mintába. Az adatfelvétel üzletláncoknál, 
valamint azok tagvállalatainál történt félig struktúrált kérdőívek 
alkalmazásával, mélyinterjúk során.  
- A hazai tulajdonú vállalkozások tevékenységét négy üzletlánc hat 
tagvállalatán keresztül elemeztem. Az üzletláncok egészére vonatkozó 
információkat a kutatás korábbi szakaszának eredményei alapján aktualizáltam, 
a tagvállalati információk beszerzése mélyinterjú során történt.  
- A nemzetközi láncok közül három vállalatnál kaptam lehetőséget 
mélyinterjú készítésére (Csemege-Match Kereskedelmi Rt, Spar Magyarország 
Kft, Plus Élelmiszer Diszkont Kft). A Penny Market Kft esetében a 
megállapítások elsősorban az értékesítési magatartásra vonatkoznak, amelyek 
szekunder információkra, a vásárlói véleményekre és megfigyelésre 
alapozódnak. A beszerzés elemzése az üzlethálózat összetételében jelentős 
eltérést mutató vállalatoknál a megyében működő üzlettípusokra terjedt ki, így 
a Plus Élelmiszer Diszkont Kft esetében a Plus hálózatot vizsgáltam.  

! A mélyinterjú témakörei: általános információk, beszerzési magatartás, 
értékesítési magatartás, üzletlánchoz tartozás értékelése a hazai vállalatoknál, 
EU csatlakozás várható hatása (39.sz. melléklet). 

 
Termelő vállalatoktól származó információk 
! A termelő vállalatoknál lefolytatott mélyinterjúk az információk bővítésére és 

kiegészítésére szolgáltak, valamint lehetőséget nyújtottak arra, hogy az 
üzletláncok magatartását több nézőpontból közelítsem. A termelői 
információk két multinacionális vállalattól (tejipari-, édességipari) és egy 
hazai tulajdonú sütőipari vállalattól származtak. 

! A mélyinterjú témakörei: általános információk, üzletláncok pozíciója, a 
termelő-üzletlánc kapcsolat jellege, engedmények, kedvezmények, EU 
csatlakozás várható hatása  (40.sz. melléklet). 

 

Vásárlóktól származó információk 
! Az üzletláncok értékesítési magatartásának egyes területeire vonatkozó, 

vásárlói megítélésen alapuló primer kutatás több lépcsőben történt. 1999-ben  



 96

és 2001-ben a megyeszékhelyen végeztem ilyen irányú kutatást, amelyet 
2002-ben a megye olyan városaira is kiterjesztettem, ahol több érintett 
vállalkozás működik, lehetővé téve az üzletláncok reálisabb értékelését. 

! A megkérdezés standardizált kérdőívek alkalmazásával, szóban történt (41-
43.sz. melléklet). 

 
Megfigyelésből származó információk 

2003-ban a kutatást a mélyinterjúk kiegészítéseként megfigyeléssel 
bővítettem, amely speciális témára, a kereskedelmi márkákra terjedt ki.  

 
4.3.1 Hazai tulajdonú üzletláncok 
 

Általános információk 
A magyar tulajdonú vállalkozások közül hat vállalat beszerzési és értékesítési 
magatartását vizsgáltam. A vállalkozások összetétele a forgalom és a hálózat 
nagysága alapján eltérő. A vállalatok forgalom szerint három kategóriába 
sorolhatók. Két vállalat forgalma 10 milliárd Ft nagyságrendű, majd a következő 
csoportban 2 milliárd Ft jellemző. A mintában két kisvállalkozás is található 80-
100 millió Ft éves árbevétellel. A hat vállalkozás üzleteinek száma eltérő, 1-74 
intervallumban található. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    25.sz. ábra   A minta összetétele az üzletek  
                            száma szerint 
 
A vállalatok közös tulajdonsága, hogy mindegyik üzletlánchoz tartozik, beszerzését 
és értékesítését (az Élker Kereskedelmi Kft kivételével) horizontális 
együttműködés keretében szervezi, hálózatuk összetétele eltérő. A Coop lánc 
tagjaira egy üzlettípus kivételével azonosság jellemző, az üzletek között mini Coop, 
Coop, maxi Coop és szuper Coop típusok működnek, de a Tiszaföldvári Áfésznél a 
legnagyobb méretet képviselő szuper áruház nem található. Az Élker Kft 10 üzlete 
A, B, C kategóriára osztott, míg a CBA üzletlánchoz tartozó egyéni vállalkozó 

Az üzlethálózat összetétele a
működési terület alapján eltérő, a
megyei üzleteket vizsgálva a
Coop Szolnok Kereskedelmi Rt-
hez tartozik az összes üzlet 37,9
százaléka, majd a Coop csoport
másik két tagja következik. A
mintában a CBA üzletlánc
tagjaként működő egyéni
vállalkozás és a Privát üzletlánc
tagvállalata előző vállalatokhoz
viszonyítva a megyei hálózatból
nagyon alacsony részesedést értek
el (1,8 és 0,9 %). 
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Egyéni vállalkozás Élker Kereskedelmi Kft
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üzleteit kis- és nagyüzlet kategóriába sorolta. A Privát lánchoz tartozó Geronimo 
2000 Kft üzlete a közepes �Privát� kategória tagja. A vizsgált vállalkozásoknál a 
kategorizálás alapja eltérő, a kisebbekre a forgalom szerinti, a nagyobbakra a 
komplex, több ismérvet magában foglaló tipizálás jellemző. A komplex 
szempontrendszer az egyik láncnál az alapterület-forgalom-polchossz, míg a 
másiknál a forgalom-választék-árukihelyezés helyigényét foglalja magában, 
amelyből látható, hogy az értékesítési forgalom mindenhol meghatározó 
jelentőségű.  
 
A célpiac a vállalkozások méretének, működési területének és üzletfilozófiájának 
következtében eltérő, de azonosságként lehet meghatározni a napi bevásárlók körét, 
amely alól a Co-op Star Rt kivételként a napi bevásárlók szegmense mellett a heti 
bevásárlókat is megcélozza. Utóbbi eltérés a vállalat konkurencia-környezetének 
eltéréséből adódik. A megkérdezettek közül csak a Coop Szolnok Rt vállalkozott a 
piaci pozíció becslésére, amelyet a megyei forgalom 5-7 százalékában 
valószínűsített.  
 

Beszerzési magatartás 
A vizsgált üzletláncokban a beszállítók száma a vállalati mérettel összefüggésben 
van. A nagyvállalatok több száz, míg a kisvállalkozások 10-50 szállítóval állnak 
kapcsolatban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            53.sz. ábra Szállítók száma 
                    árucsoportonként 
 

26.sz. ábra  Szállítók száma 
         árucsoportonként 

 
árut, míg egy kisvállalkozás a központi áruellátás mellett  választékának 
kiegészítése céljából még egy szállítóval kapcsolatban áll.  
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Tejtermékek Zöldség-gyümölcs Csokoládé

Árucsoportonként vizsgálva, a
tejtermékek szállítóinak száma átlagosan
4,2, a relatív szórás 41,2 %. A zöldség-
gyümölcs beszerzési források száma a
Co-op Star Rt kivételével viszonylag
egységes, 1-2 nagykereskedő biztosítja
az üzletek árualapját, míg az eltérő
gyakorlatot mutató vállalat több
viszonteladóval és termelővel áll
kapcsolatban. Ennek alapján is látható,
hogy a Coop üzletláncon belül nem
egységes a vállalkozások beszerzése,
amely a rendszer jellegéből adódik. A
csokoládé beszerzése viszonylag hasonló,
a megkérdezettek 83,3 százaléka az
üzletlánc központi raktárából kapja az  
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A beszerzési funkciók ellátása és a beszerzési döntés láncspecifikus jellegű. 
Általában elmondható, hogy a lánchoz tartozó tagvállalatok a horizontális 
együttműködés sajátossága miatt (tulajdonviszonyok) a beszerzésben viszonylagos 
önállósággal rendelkeznek. Árukészletük jelentős részét országos, vagy régiós 
szerződések alapján szerzik be, de a választékot önálló beszerzéssel egészítik ki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beszerzésben a döntési funkciók viszonylag egységesek, azok eltérését a 
regionális központok megléte, illetve a tulajdoni viszonyok okozzák. A döntési 
funkciók megoszlása a vállalatok 66,7 százalékánál három szinten történik, míg 2 
vállalkozás esetén ez két szintre szűkül. Az Élker Kft beszerzési rendszere ebből a 
szempontból eltérő, mivel itt nem a tagvállalatok horizontális együttműködéséről 
van szó, hanem közös tulajdonról. A Coop lánchoz tartozó vállalatoknál a 
beszerzés rendszere egységes és a funkciók megoszlása szerint a CBA-val 
megegyező. A hasonlóság mellett szinte minden vállalkozás rendelkezik 
valamilyen sajátos tulajdonsággal. A minta 50 százalékát képviselő Coop 
tagvállalatok beszerzésénél minden az országos szerződésekkel indul, amelyet a 
Pro Coopok és a tagvállalatok a regionális, vagy helyi sajátosságoknak megfelelően 
képesek javítani a beszerzési tárgyalások során. Látható, hogy ezzel az önálló 
vállalatok a regionális sajátosságoknak megfelelően képesek a választékot 
alakítani. Az üzletek csak a belistázott szállítóktól rendelhetnek árut, azonban a 
központi és regionális előírások és operatív utasítások figyelembevétele mellett a 
választékot befolyásolhatják. Ebből a szempontból hasonló a CBA üzletek 
megrendelése is. A Coop rendszerben a tagok önállóságának egyik megjelenési 
formája a rendszeren belüli beszerzési társulás, amely a kisebb Áfészek beszerzési 
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                                          27.sz. ábra   Beszerzési döntési funkciók
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lehetőségét javítja. Ez a megyében működő Áfészek szállítók általi 
megkülönböztetése miatt jött létre. Kilenc megyei és egy megyén kívüli Áfész  
alapította a Kelet-Magyarországi Coop Kft-t, amely kiegyenlítve a tag Áfészek 
mérethátrányát, az országos szerződésen  kívül eső termékeknél a korábbi 
gyakorlathoz viszonyítva jelentős engedményt tudott elérni  például a tejtermékek 
körében. A Coop rendszerben az import termékek Co-op Hungary Rt általi 
egységes beszerzése a zöldség-gyümölcs árucsoportra is érvényes. Érdekességként 
kell kiemelni a Geronimo Kft helyzetét, amely önálló vállalkozásként a Privát 
Üzletlánc Kft tagja, de beszerzésében szorosan kapcsolódik a Kerekes Kft-hez is, 
sőt bizonyos szinten a CBA-hoz is (kereskedelmi márka). 
 
A két- illetve háromszintű beszerzési rendszer  a termékek jelentős részénél 
leegyszerűsíti a beszerzési folyamatot az igény ⇒ megrendelés ⇒ áruátvétel 
folyamatra, azonban  a kötelező rendszer-  és operatív előírások igény ⇒ előírás, 
utasítás ⇒ megrendelés ⇒ áruátvétel folyamattá transzformálják azt. Az önálló 
beszerzésű termékeknél a folyamat a vállalat piaci pozíciójának és a termék 
jellegének függvényében a hagyományoshoz közelít: igény ⇒ szállító keresése ⇒ 
ajánlat ⇒elvárások közlése ⇒ ajánlat értékelése ⇒ döntés ⇒ megrendelés ⇒ 
áruátvétel. A kínálati piac miatt a nagyvállalatoknál a szállító keresése szakasz 
általában kimarad, mivel az áruk értékesítése céljából azok keresik fel a 
vállalatokat. Hasonló gyakorlat, hogy az ajánlat értékelését megelőzi az elvárások 
közlése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.sz. ábra Beszerzési döntést befolyásoló 
                     tényezők 
 
 

támogatások, mivel ők méretükből adódóan, az önálló beszerzésben is tudják 
érvényesíteni a láncra jellemző kedvezményeket, vagy azok egy részét. Ezért e 
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- kereslet 
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- szervezeti felépítés 
- rendszerelőírások 
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- üzletláncban   
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- kereslet 
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- verseny 
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A beszerzési döntést befolyásoló
tényezők elemzésénél külön kell
választani a kötött és önálló
beszerzést. Az önálló
beszerzésnél minden vállalat
kiemelte a keresletet, amely a
válaszok közül 33,3 százalékos
részesedést jelentett. Azonos
említést (13,3%) kapott a termék
jellege, a verseny, valamint az
üzletlánc és a vállalat filozófia is.
A szállító kiválasztásának
szempont-rendszerében a Coop
rendszerhez tartozó vállal-
kozásoknál, valamint az Élker
Kft-nél megtalálhatók az
engedmények, kedvezmények és 
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vállalatok a szállító kiválasztásában hagyományos- és kedvezményorientált 
kritériumokkal jellemezhetők.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      29.sz. ábra   A szállító kiválasztásának  
      szempontjai (a válaszok százalékában) 
 
A szállítói kritériumok értékelésének módszere a vállalatoknál eltérő és széles 
skálán mozog: 
! értékelés a beszerzési ár kiemelésével (versenytárssal való összehasonlítás, 

várható árréstartalom, üzletvezető véleménye) 
! szállítói ajánlat komplex értékelése a vállalati elvárások alapján  
! értékelés gazdaságossági számítások, az árucsoportok árréstartalma  és a 

termékek minősége alapján  (vakteszt, érzékszervi vizsgálatok) 
! értékelés szituáció alapú elemzéssel 
! értékelés a beszállító személyének kiemelésével. 

 
A beszerzési engedmények, kedvezmények, támogatások témakörében a vállalatok 
által felsorolt lehetőségek választéka gazdag, megállapítható, hogy számuk 8-20 
között mozog. Egy részük az üzletláncok többségére általában jellemző (belistázási 
díj, listaárengedmény, listán tartási díj, bónuszvisszatérítés, akciós engedmény). 
Kisebb gyakorisággal említett a polcdíj, az együttműködési díj és a specifikusnak 
tekinthető hűségbónusz, valamint polcszervíz díja. A  kedvezmények és 
támogatások jelentős része a vállalatok marketingkommunikációjához kapcsolható, 
ezeket a vállalati szakzsargon �marketingtámogatás� kifejezéssel illeti. Az 
üzletlánc koncepciójától függően az engedmények, kedvezmények, támogatások 
egy része a tagvállalatokhoz jut vissza, míg másik része az üzletlánc költségeinek 
fedezésére és profit elérésére szolgál.  
 
A termékek kilistázásának kritériumaként a vállalatok leggyakrabban az elégtelen 
fogyasztói keresletet jelölték meg, ha azonban a szállító vállalat a kötelező 
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Az összes választ figyelembe véve
a tényezők megoszlásának
összetétele jól mutatja a
legfontosabb szempontokat. A
kedvezményeknek és a beszerzési
árnak kiemelt szerepe van a
szállítói ajánlatok elbírálásában, de
a minőség és a megbízhatóság is
fontos. A többi tényező befolyásoló
szerepe egy kivétellel azonos
értékelést kapott.  
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választéktartásért valamilyen díjat fizet, akkor ez rövid távon torzul, a kereslet 
másodlagos szemponttá válik. Ezen kívül ide tartozik a szállító megbízhatóságának 
csökkenése, az áru minőségének romlása és a termékinnováció is.  
 
 
A beszállító és a kereskedő kapcsolatot a megkérdezettek 50,7 százaléka partneri 
viszonnyal, egy vállalat kereskedői dominanciával jellemezte, míg két vállalat 
mindkét tulajdonságot megjelölte. A termelő vállalatok információi a szituáció 
függő kapcsolatot körvonalazták. 
 
A beszerzési magatartás vizsgálatánál kitértem az árucsoportos sajátosságokra is, 
az elemzés eredménye: 
! a vizsgált termékcsoportokban a beszállítók száma eltérő, legalacsonyabb a 

tejtermékeknél, legmagasabb a csokoládénál 
!  zöldség-gyümölcs árucsoport beszerzésére nagyfokú önállóság jellemző, a 

beszállítók száma egy vállalat kivételével 1-2, a beszállítók viszonteladók 
! csokoládék beszerzése a vállalatoknál egy kivétellel a beszerzési szervezet 

országos, vagy régiós központjából történik 
!  a Coop üzletláncban a Kelet-Magyarországi Coop Kft működése az országos 

és regionális szerződéssel nem rendelkező áruk körében sajátos beszerzési 
magatartást mutat. 

 
A kereslet regionális jellegének beszerzésre gyakorolt hatását vizsgálva 
megállapítható: 
! a vállalatok beszerzési gyakorlata ehhez viszonylag jól igazodik, az önálló 

beszerzési jog lehetővé teszi a kereslet regionális jellegének figyelembe vételét 
! a horizontális együttműködés regionális szervezetei az eltérő piaci 

viszonyokhoz igazodó régiós beszerzéssel és ellátással erősítik a beszerzés ezen 
sajátosságát. 

 

Értékesítési magatartás 
A választék terjedelme a vállalkozásoknál eltérő, az egyes üzlettípusok választéka 
széles sávban ingadozik. A Coop üzletláncban az egyes vállalatok üzleteinek 
választéka az üzletek típusától függően 1500-10000 között van. A mini Coop 
boltok választéka a szuper Coop üzletekhez viszonyítva alacsony, annak csak 20-
25 százaléka. Ennél az üzletláncnál a tejtermékek választéka kategóriától függően 
3-5 százalékos arányt képvisel a termékmixből, míg a zöldség-gyümölcsnél ez 1-3 
% és a csokoládéknál 5 % feletti. A CBA-hoz tartozó egyéni vállalkozásnál a 
tejtermékek és a csokoládé részesedése magas (7 és 5 %), míg a zöldség-gyümölcs 
árucsoport mindössze 1 százalékban van jelen. Utóbbi a település jellegével és a 
kereslettel magyarázható. A Geronimo 2000 Kft-nél a tejtermékek és zöldség-
gyümölcs árucsoport választékának részesedése a termékmixből alacsony (2 % és 
1,5 %), míg a csokoládéknál 3 százalékos részarányt képvisel. Az Élker 
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Kereskedelmi Kft üzleteiben a választék különbsége a B és C kategória között 
jelentős, a C kategóriába sorolt üzletekben a kis alapterület miatt a választékelemek 
száma alacsonyabb, amely érinti a termékcsoportok választékát is.  
 
A választék tartási kötelezettség mértéke eltérő, szoros kapcsolatban van a szállítási 
szerződésben rögzített kedvezményekkel, támogatásokkal. A nagyobb vállalatoknál 
a választék kötöttebb, a kötelezően tartandó áruk listája a helyi kereslethez igazodó 
választék kialakítását jobban korlátozza. A listán megjelölt termékek tartási 
kötelezettsége magas (90-95 %), amelynek elmulasztása a termelői kedvezmény 
meghiúsulását okozhatja. A kisebb vállalkozásoknál az önálló választék-kialakítás 
jobban érvényesül, kevesebb a rendszerelvárás és az operatív utasítás. A 
termékcsoportok közül a legváltozatosabb választék kialakítására az önálló 
beszerzés miatt a zöldség-gyümölcsöknél van lehetőség. 
 
A megkérdezett vállalkozásokra egy kivétellel jellemző a kereskedelmi márkázás, 
amelyek választékban tartása kötelező. A kereskedelmi márkás termékek száma 
legmagasabb a Coop lánchoz tartozó vállalatoknál, ahol 2003 tavaszán 342 saját 
márkás termék volt a választékban. A CBA üzletlánchoz tartozó vállalkozásnál 
ennek megközelítőleg a fele, a Geronimo 2000 Kft-nél pedig 20-30 kereskedelmi 
márkás termék található. Utóbbi egy része Privát, másik CBA márkanévvel ellátott. 
A kiemelt árucsoportokat vizsgálva a magyar üzletláncokra is jellemző a 
kereskedelmi márkás tejtermékek általános jelenléte. Ezek aránya a kereskedelmi 
márkás termékekből a Coop és a CBA érdekeltségű vállalkozásoknál 5-10 %. A 
Privát üzletlánc saját néven is forgalmaz kereskedelmi márkákat, de tejtermékeit 
Pille néven hozza forgalomba. A lánchoz tartozó vállalkozásnál a kereskedelmi 
márkás tejtermékek aránya alacsony, a CBA termékekkel együtt csak 3-4 termék 
található az üzletben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kereskedelmi márka alkalmazásának
indoklására a megkérdezettek 15 előnyt
soroltak fel, amelyek bizonyos
átfedéseket tartalmaztak.  
A válaszok között legmagasabb
arányban az értékesített mennyiség (24
%) és az alacsony ár (19 %) szerepel.
Az üzleti imázs és a profit növelését, a
termeltetés egyszerűségét a válaszadók
azonos arányban említették. A
kereskedelmi márkával nem rendelkező
Élker Kft az alacsony
jövedelmezőséggel és  szervezési
problémákkal indokolta döntését,
amelynek az előző válaszok
ellentmondanak. 

19%

6%

24%
13%

6%

13%
6% 13%

alacsony ár
folyamatos ellátás
értékesített mennyiség
profit növelése
termelő-kereskedő kölcsönös előnyei
könnyű termeltetés
piaci elvárás
üzletlánc imázsának növekedése

30.sz. ábra a kereskedelmi márka
alkalmazásának előnyei 
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A vizsgált láncok többségében önálló vállalati árképzés jellemző. Az Élker Kft-nél 
a tulajdonosi viszonyok miatt az kötöttebb, az üzletlánc központja által 
meghatározott, költségeken alapuló. A többi vállalatnál az önálló árképzés 
módszere vegyes típusú, a költségek mellett kiemelt szerepe van a konkurencia 
ármagatartásának is. Minden vállalatra jellemző a kereskedelmi márkák ártartási 
kötelezettsége, valamint az akciós árak betartása. Az üzletek ármegállapítási joggal 
nem rendelkeznek, de az értékcsökkent termékeknél ebben eltérés van, mivel az 
üzletvezető a további kár elkerülése érdekében a termékeket leárazhatja. A 
vállalatoknál nem alkalmaznak �tartósan alacsony árat�. 
 
A Coop üzletláncnál létezik kategóriamenedzsment együttműködés a termelő vállalatokkal., például 
a levespor, leveskocka, szárított készételek kategóriájának optimális választék és polctükör 
kialakításában a Coop Hungary Rt, a Bestfoods Hungary és a Synergon Informatika Rt működik 
együtt. A tesztboltok eredményei az értékesített mennyiség és árbevétel jelentős növekedését 
mutatják. A tejtermékeknél a Co-op Star Rt saját kategóriamenedzsment kísérletet végez, amelyben 
a kategóriakapitány a Nutrícia Kereskedőház Rt, az együttműködés a termékek be- és kilistázási 
ajánlatára, a facingszám meghatározásása, a polctükör kialakítására terjed ki.  
 
A vállalkozások az üzleten belüli áruelhelyezésben azonosságra törekednek, de annak megvalósítása 
a heterogén üzlethálózat miatt csak korlátozottan lehetséges. Az üzletláncok egységes árukörnyezet 
kialakításával, akciós termékek központi (szigetszerű) elhelyezésével, akciós állványok 
kiemelésével próbálják ezt megvalósítani. Az áruk állványon történő elhelyezése a Coop 
tagvállalatoknál az üzletláncban alkalmazott polctükör, valamint a polcrészesedés előírásai alapján 
történik. Az Élker Kft üzleteiben a Heliker üzletlánc áruelhelyezési elve és a berendezések 
azonossága hasonló árukihelyezést eredményez. A két kisvállalatnál a polckép kialakítása önállóan 
történik, az üzletláncok központjai segítséget nyújtanak az áruk elhelyezésében.  
 
A vállalatok önállósága a marketingkommunikációban is megnyilvánul, mind a reklámozásban, 
mind a vásárlásösztönzésben. Ez lánctól függően két-, három-, vagy négyszintű kommunikációban 
jelenik meg. A Coop üzletlánc vállalatainál az országos, a Tisza Coop és a vállalati kommunikációs 
tevékenység egymást segíti, illetve kiegészíti. Az üzletek promóciós tevékenysége szűkkörű, de 
esetenként aktívnak mondható, amelynél ki kell emelni a maxi- és szuper Coopok önálló 
reklámozását és vásárlásösztönzését. A CBA tagvállalatnál háromszintű kommunikáció, míg a 
Geronimo 2000 Kft-nél kétszintű promóció jellemző. A reklámozásban a nagy láncokra (Coop, 
CBA) jellemző az országos médiumokban való megjelenés is, míg a többi vállalkozás a helyi 
reklámozást alkalmazza. Az önálló marketingkommunikáció lehetővé teszi a működési terület 
sajátosságaihoz igazodó, annak reklámozási lehetőségeit kihasználó tevékenységet (helyi sajtó, 
rádió, televízió, szórólap), a kistelepüléseken az üzlet előtti megállító tábla alkalmazása általános 
gyakorlat. 
A vásárlásösztönző akciók gyakorisága a vállalatoknál eltérő. Két hetente megrendezett akciók 
jellemzők a Coop és a CBA üzletláncra, országos és régiós megosztásban, míg a Heliker központi 
akcióit havi gyakorisággal rendezi, azok időtartama általában 3 hét. Legritkább a Privát akciók köre, 
ahol az minden hónapban kéthetes időtartamú, ugyanakkor a Privát és a CBA akciókra is jellemző, 
hogy az alacsonyabb áron történő beszerzés lehetősége az akció előtti és utáni héten is fennáll. Ez 
lehetőséget ad a vállalatok számára az akciós időszak kiterjesztésére, illetve az árréstömeg 
növelésére. A vállalatok többsége önálló akciót is rendez, amely a már említett üzleti promócióval is 
kiegészülhet. Példaként említhetők a  Co-op Star akciók, amelyeknél a kedvezmény mértéke 
általában 20 %, gyakoriságuk a kutatás szempontjából kiemelt termékcsoportoknál tejtermékek, 
zöldség-gyümölcs és csokoládék sorrenddel jellemezhető. Az üzletláncok az akciós kedvezményt és 
a kommunikációs költségek nagy részét a szállítói engedményekből, kedvezményekből és 
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támogatásokból fedezik. A vásárlásösztönzés egyéb eszközeinél meg kell említeni a Coop 
üzletekben a törzsvásárlói kedvezményként alkalmazott tagsági kedvezményt, amelynek mértéke 
vállalatonként eltérő (1-3%).  A nyereményakciók, pontgyűjtő akciók minden nagy láncra 
jellemzőek, de ritkábban a kisebbek is alkalmazzák.  
 
A vállalkozások értékesítési magatartásában bizonyos mértékben árucsoportos sajátosságok is 
láthatók: 
! a tejtermékek választéka a nagy üzletláncoknál széles és mély, a fogyasztók igényeinek 

kielégítésében kiemelten kezelik ezt az árucsoportot. A kereskedelmi márkák forgalmazása 
ebben a termékcsoportban elterjedt 

! a csokoládék gazdag termelői márka választéka mellett a kereskedelmi márkákat a vállalatok 
kevésbé alkalmazzák 

! a zöldség-gyümölcs választék kialakításában a vállalatok nagy az önállósága, változatos 
választékot eredményez. 
 

Az értékesítési magatartás regionális sajátosságainál az alábbi megállapítások tehetők: 
! a választék kialakításában a hazai üzletláncok a helyi sajátosságokhoz viszonylag jól 

igazodnak, a fogyasztói igények kielégítését a helyi kistermelők kínálatával is bővíthetik 
! az árképzési és áralkalmazási önállóság szintén elősegíti a regionális kereslethez jobban 

igazodó marketing tevékenységet 
! az önálló választék kialakítása a zöldség-gyümölcsöknél lehetőséget ad a mezőgazdasági 

jellegű kistelepülések, valamint a nagyvárosok eltérő igényeinek figyelembe vételére 
! a marketingkommunikáció nagyobb vállalati jogköre a helyi médiumok jobb kihasználását 

eredményezi.  
 

Az üzletlánchoz tartozás értékelése 
A kutatás kiterjedt az üzletláncban működés előnyeinek és hátrányainak a 
feltárására is. A megkérdezettek által felsorolt előnyök száma az átfedések 
kiigazítása után 10-12 előnyre szűkíthető. Az üzletláncban működés leggyakrabban 
említett előnyeként a válaszadók 66,7 százaléka a kedvezményeket, beszerzési árat, 
és a választékot említette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31.sz. ábra  Az üzletlánc-tagság előnyei 
 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás várható hatása 
A hazai tulajdonú üzletláncok körében is vizsgáltam az Európai Unióhoz 
csatlakozás várható hatását. A válaszok nagyon szóródtak, jellemző, hogy a 
nagyvállalatok sokkal komplexebben kezelték a kérdést, a kisvállalkozások 
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beszerzési ár
marketingtámogatás
fizetési kedvezmények
választék terjedelme
gazdálkodási előny
akció szervezés
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vevői lojalitás
információs előny
kereskedelmi márka

Az akciók szervezése és az információs
előny a vállalatok felénél fontos tényező.
A felsorolt hátrányok közül kiemelhető a
standard kínálat (amely a kisebb
településeken gyakran inkurrens készletet
eredményez), valamint a termékek be- és
kilistázásának hosszú időtartama. Az
üzletek beszerzési tevékenységének
beszűkülését a megkérdezettek eltérően
értékelték.
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mindössze 2-3 hatást említettek, míg a nagyvállalatok 6-7 hatást is felsoroltak. A 
válaszok a piaci szereplők számának növekedését, a koncentráció emelkedését, a 
piac letisztulását körvonalazták. Az üzletláncok a kínálat növekedése mellett az 
árak változását várják, de annak irányában és mértékében eltérően foglaltak állást. 
 
4.3.2   Multinacionális üzletláncok 
 

Általános információk 
A vizsgált vállalkozások Magyarországon jelentős szerepet töltenek be, 
kiskereskedelemből származó bruttó folyóáras forgalmuk nagysága eltérő, 70-150 
milliárd Ft közötti, amely függ a láncok által működtetett üzletek számától és azok 
típusától is. Az üzletláncok tevékenységének összehasonlítása eredményeként 
megállapítható, hogy a vállalatok közül a Csemege-Match Kereskedelmi Rt 
tevékenységi köre kettő (kis- és nagykereskedelem), a másik három vállalkozás 
csak kiskereskedelemmel foglalkozik. Az üzletek méretét tekintve egyedül a Spar 
Magyarország Kft üzemeltet hipermarketeket, a többi vállalkozás elsősorban 
szupermarket kategóriában van jelen a piacon. A kategórián belüli eltérés a 
privatizáció során elnyert �örökség�, valamint az azt követő hálózatbővítési 
koncepció része. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Plus üzletek további A,B,C kategóriára oszthatók, ahol a betűk sorrendje az 
üzletméret növekedését jelzi. A Spar üzleteket a vállalat kis-, közepes-, és nagy 
típusokra osztotta.  
 
Az üzletláncok célpiacát összehasonlítva azonos csoportba sorolható a Plus 
Élelmiszer Diszkont Kft és a Penny Market Kft, mindkettő a diszkont filozófia 
alapján szervezi tevékenységét, a közöttük fellelhető különbség miatt soft (Plus) és 
hard (Penny Market) diszkontként jellemezhetők. A Spar Magyarország Kft és a 
Csemege-Match Kereskedelmi Rt az igényesebb vásárlókat célozza meg. Az 
üzletek vásárlóközönsége a vállalati célpiaccal teljes mértékben nem azonosítható, 
azt befolyásolja az üzletek működési területen betöltött pozíciója, a versenytársak 
és egyéb tényezők is. A vállalatok közül egyik sem tudta számszerűen 

  10.sz. táblázat   Üzlettípusok 
 

Vállalat Típus Részesedés 
az üzletek 

számából % 
Spar Magyaroszág 

Kft 
Interspar 

Spar 
12,1 
87,9 

Plus Élelmiszer 
Diszkont Kft 

Plus 
Kaiser�s 

84,6 
15,4 

Csemege Match Match 14 2

A vizsgált láncok 2002-ben 130-150
üzletet működtettek Magyarországon,
hálózatuk bővülő. Az üzletek
tipizálásában az alapterület és a
választék mindenütt meghatározó, de
üzletlánconkénti eltéréssel a vásárlók
száma, a forgalom és a kiszolgálás
minősége is megjelenik. 
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meghatározni Jász-Nagykun-Szolnok megyében betöltött pozícióját, illetve a 
megyei forgalom hiányában erre nem vállalkoztak.  
 

Beszerzési magatartás 
A vállalatok beszállítóinak száma több százra tehető, amely termékcsoportonként 
eltérő képet mutat. Kiemelve a tejtermékek beszerzését, a megkérdezett három 
vállalat szállítóinak száma 8-25 közötti intervallumba esik, amelyben a vállalati 
üzletpolitika meghatározó. A diszkont kategóriába tartozó Plus üzletekben 
viszonylag kevés szállító biztosítja az árukészletet, a másik két vállalkozásnál ez 
magasabb. A beszállítók száma a csokoládéknál a legmagasabb, a diszkont 
kategóriában is közelíti a hetvenet.  
 
Az üzletláncok mindegyikére jellemző az erősen centralizált beszerzés, azonban 
eltérő sajátosságokkal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Spar üzletekben, valamint a Match és a Smatch üzletekben az  egységvezető a 
választék kialakítására bizonyos mértékig hatással van, mivel az arra vonatkozó 
központi  előírás kötetlenebb. 
 
A szállító kiválasztására vonatkozó döntésnél a gyakorlat eltérő. A Spar 
Magyarország Kft termékeinek egy részét a METSPA szerzi be.  A Csemege-
Match Kereskedelmi RT-nél ennél szorosabb a beszerzés centralizálása, mivel a 
beszerzési döntést a Provera (Cora, Csemege-Match, Profi közös beszerzési 
szervezete) hozza, a vállalati központ szerepe ebben korlátozott. Termékcsoportos 
sajátosságnak tekinthető, hogy a Plus üzletek zöldség-gyümölcs ellátását a 
Tengelmann csoport tulajdonában lévő Interfruct Kft végzi. A beszerzés logisztikai 
megoldását tekintve mindhárom üzletlánc rendelkezik központi raktárral, átlagosan 
az áruk 70 százaléka innen kerül kiszállításra. Ennek aránya a Spar üzleteknél 100 
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                                 döntés        megrendelés 
32.sz. ábra   Beszerzési döntési funkciók 

A multinacionális
üzletláncok beszerzésében
azonosság, hogy a szállító
kiválasztására vonatkozó
döntés központosított,
abban az üzleteknek nincs
szerepe. Adott termék,
vagy szállító be- és
kilistázására javaslatot
tehetnek, de azt az egész
üzletláncra vonatkozó
megítélés alapján a
központban értékelik. A
hálózati egységek feladata
a megrendelés.  
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%, míg Interspar üzleteknél a nagyobb termelők (pl. Nutrícia, Parmalat) direkt 
beszállítást végeznek. A másik két láncnál a direkt beszállítás aránya 30-40 %. 
 
A beszerzési döntést befolyásoló tényezők rendszerezése után megállapítottam, 
hogy a vállalatok a mikrokörnyezetet tekintik fontosabbnak annak 
befolyásolhatósága miatt és a válaszok elsősorban erre  a körre vonatkoztak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.sz. ábra Leggyakrabban említett  
környezeti tényezők  

 
mennyiségének és összetételének meghatározásánál, az üzleti tárgyalásnál, a 
szállító kiválasztásánál befolyásolják a döntést. A piaci helyzet, a versenytársakkal 
szembeni, valamint az értékesítési csatornában betöltött pozíció a beszerzésben 
fontos tényezők, amelyek a beszerzés koordinálásában is megjelennek. A válaszok 
alapján megállapítható, hogy a beszerzésre irányuló együttműködés a beszerzési 
kondícióknál jelentős eredményt mutat, a szállítói kínálatot és a kondíciós 
ajánlatokat a vállalatok kiemelten kezelik. A vállalati belső tényezők közül a 
beszerzés rendszerét (koncepció, szervezet, folyamat) adottságként kezelték, amely 
mellett a tulajdonos elvárásai kiemelten fontosak. A kondíciós elvárások a 
gazdálkodási szempontokkal szoros kapcsolatban befolyásolják a beszerzést, 
amelyek közül az árréssel, a kedvezményekkel kapcsolatos követelmények 
meghatározóak.  
A szállító kiválasztásának kritériumai a befolyásoló tényezőkkel szoros 
kapcsolatban vannak, a megkérdezettek a kritériumok széles skáláját határozták 
meg. A szállítóval szembeni elvárások közül a piacképes termék, a termék 
minőségének és árának összhangja, a fizetési kondíciók fontosak, de a vállalatok 
leginkább az engedmények, kedvezmények, támogatások körét emelték ki. A Plus 
önálló minőségvizsgálatot is végez a minőség-ár hatékonyabb megállapítása 
érdekében. A termelői megkérdezés rámutatott arra, hogy a láncok kondíciós 
elvárásai különbözőek, amelyek elsősorban a kondíciók összetételében mutatkozik 
meg. A hipermarketek esetében a fogyasztói promóció fontossága az árjellegű 
engedményekkel szemben felerősíti a kedvezmények, támogatások szerepét, míg a 
diszkont kategóriában az engedmények szerepe a meghatározó.  
 

 
 
 
 

Külső tényezők 
 

! Áru jellege 
! Kereslet 
! Piaci pozíció 
! Értékesítési csatornában

betöltött pozíció 
! Piaci kínálat 
! Szállítói ajánlatok 

Belső tényezők
 
! Beszerzés 

rendszere 
! Tulajdonosi

elvárások 
! Kondíciós 

elvárások 

A külső tényezők egy része a
termékhez kapcsolódik, annak
jellege meghatározó. A friss
áruk többnyire direkt
beszállítással, a hosszabb
felhasználhatósági idővel
rendelkező áruk központi
raktárból kerülnek az üzletekbe.
A piac elemei közül a keresletet
és a kínálatot emelték ki a
válaszadók, amelyek a
beszerzésre    kerülő    áruk 
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Az engedmények, kedvezmények, támogatások skálája széles, megjegyzendő, hogy 
a megkérdezés során a vállalatok válaszadási hajlandósága nem volt azonos. A 
megnevezett kedvezmények: belistázási díj, listaár kedvezmény, skontó, 
mennyiségi rabatt, akciós kedvezmény (forgalomtól függő, független), bónusz 
visszatérítés, polcrészesedés díja, cserelistázási díj, akciós újság díja, másodlagos 
kihelyezés díja, üzletnyitási támogatás. Ezek mértéke eltérő, függ a termelő-
kereskedő viszonyától, valamint a kereskedők versenytárshoz viszonyított 
pozíciójától is. Az engedmények, kedvezmények, támogatások számát az 
üzletláncokkal szemben (10-15) a termelők 25-30 típusban határozták meg. Ezekről 
a megkérdezettek eltérően vélekedtek, a multinacionális vállalatok szerint az 
engedmények, kedvezmények, támogatások száma magas, de azt nemzetközi 
gyakorlatban elterjedtnek minősítve az üzleti élet velejárójának tartották, míg a 
hazai tulajdonú vállalat hosszú távon a termelők ellehetetlenülését körvonalazta. A 
mélyinterjúk során többször is felmerült a nettó-nettó ár kifejezés, amely az Áfa 
nélküli ár mellett  rávilágít a többtételű árengedmény tartalmára is.  
 
A szállítók kiválasztásában azonosság a többlépcsős döntés, amely rövidebb, 
hosszabb folyamattal jellemezhető. A Spar Magyarország Kft-nél alkalmazott 
rövidebb folyamatú ajánlat ⇒ tárgyalás ⇒ döntés ⇒ szerződéskötés rendszerben 
a szállító vállalat bemutatkozó levélben keresi meg az üzletláncot, amely értékeli a 
termék várható piacképességét és megvizsgálja az üzletkötés kizáró okait. Ezután 
kerül sor a személyes üzleti tárgyalásra, amelynek során kiderül, hogy a szállító 
rövid- és hosszú távon is képes-e teljesíteni az üzletlánc elvárásait.  
A hosszabb folyamatú ajánlat ⇒ ajánlatok összevetése  ⇒  EK/VK (Einkauf, 
Verkauf)  értekezlet ⇒ döntés ⇒ szerződéskötés a Plus Élelmiszer Diszkont 
beszerzési gyakorlatát jellemzi, ahol az egyedi ajánlat értékelése után több szállító 
ajánlatának összevetésére kerül sor, majd azt követi az üzleti tárgyalás. Ebben a 
rendszerben a beszerzési volumentől függően hierarchikus döntési jogkör jellemző, 
kisebb volumen esetén az EK/VK értekezlet helyett alacsonyabb szinten történik a 
döntés. Megjegyzendő, hogy az első esetben a folyamat a tejtermékek beszerzésére 
vonatkozik, míg a második általános jellegű, így bemutatásuk nem összehasonlító, 
hanem leíró jellegű. 
A termelő vállalatok a multinacionális vállalatok döntési folyamatának 
értékelésekor a többfordulós tárgyalás rendszerét emelték ki, amely a tejtermékek 
beszerzésénél elérheti a 10-12 fordulót is. A szállítói ajánlatok értékelésének 
módszereit a választ adó vállalatok csak nagy vonalakban határozták meg, az 
elvárás-várható teljesítmény összevetése mellett az árréskalkulációt és a 
kritériumok fontosságával súlyozott értékelést említették.  
 
Az üzletek beszerzési tevékenysége között a funkciók korlátozottsága mellett is 
látható némi különbség. A Plus üzletek feladata gyakorlatilag csak a megrendelésre 
terjed ki, mivel a választéktartási kötelezettség az áruválaszték összetételében is 
megjelenik. Az Interspar üzletek hasonló módon járnak el, míg a Spar üzletekben 
az üzletvezető a központi előírások figyelembe vétele mellett a belistázott szállítók 
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közül viszonylag önállóan választja ki a megrendelésre kerülő termékeket. A 
Csemege-Match Kereskedelmi Rt üzleteiben a zöldség-gyümölcs választék 
központi meghatározása teljeskörű, az üzletvezetők csak a megrendelést végzik, 
míg a többi terméknél a Spar üzletekhez hasonló a beszerzés gyakorlata.  
 
A multinacionális vállalkozásokra a beszerzési magatartásban a környezet- és 
minőségtudatosság magas foka jellemző, a szállítók kiválasztásában ez fontos 
szerepet játszik. 
A vállalatok termelőkkel való kapcsolatukat eltérően jellemezték. A 
multinacionális termelőkkel szemben általában a jó partneri kapcsolat jellemző, de  
a válaszok között a pozíciófüggő kapcsolat is megtalálható. A termelő vállaltok 
szerint a kapcsolat jellege méretfüggő, a multi-multi kapcsolatban a partneri jelleg 
a meghatározó.  
 
A beszerzési magatartás kutatásakor az egyes árucsoportok sajátosságait is 
vizsgáltam, amelynek főbb eredményei: 
! a vizsgált termékcsoportokban a beszállítók száma eltérő, legalacsonyabb a 

tejtermékeknél, legmagasabb a csokoládéknál 
! az árucsoportok kiszállításában eltérés található, a gyorsan romló 

tejtermékeknél direkt beszállítás a jellemző, míg a hosszabb felhasználhatóságú 
termékek a központi raktárakból kerülnek az üzletekbe 

! a zöldség �gyümölcs beszerzést a Plus élelmiszer Diszkontnál a tulajdonosi 
csoport egyik tagja végzi 

! a csokoládéknál esetén a szállítók jelentős száma miatt nagyobb a választási 
lehetőség, a kiválasztás kritériumai jobban érvényesíthetők.  
 

A beszerzési magatartás kutatásának egyik célja volt, hogy feltárjam a kereslet és a 
célpiac regionális eltéréseinek beszerzést befolyásoló hatását, amelynek során 
megállapítottam:  
! a beszerzési gyakorlat alapvetően nem veszi figyelembe a regionális 

sajátosságokat, de van néhány kivétel 
! a választéktartási kötelezettség különbözősége miatt minden vállalatnál találtam 

példát a célpiac keresletéhez jobban igazodó választék kialakítására, de eltérő 
mértékben, az legkötöttebb a Plus Élelmiszer Diszkont Kft gyakorlatában 

! a kenyér- és pékáru beszerzésekor a Plus Élelmiszer Diszkont Kft és a Spar 
Magyarország Kft törekszik a helyi termelőtől történő beszerzésre, ezzel 
elismerve az eltérő regionális igények szerepét a beszerzésben. 

 

Értékesítési magatartás 
A vizsgált vállalatok választéka a vállalati filozófiához, a célpiachoz és az 
üzletkategóriákhoz igazodó. A termékmix nagysága eltérő, az összehasonlítás során 
jól kitűnt a diszkont láncok és az igényesebb vásárlókat megcélzó láncok 
választékának különbsége. A diszkontőröknél a választék nagyságát jellemző 
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termékmix 1100-2900 között helyezkedik el, a Penny Market üzleteinek választéka 
a Plus  C típusú üzleteinél 50-55 százalékkal alacsonyabb. A Spar és a Match 
üzletek választéka egymáshoz közelít (12000-16000), de az Interspar rendkívül 
széles és mély, 38000 cikkelemmel rendelkező választékához viszonyítva alacsony. 
Az Interspar üzletekben a nonfood kategória szerepe a vásárlók ellátásában 
jelentős, a többi üzlettípusban ez kevésbé jellemző, bár mindenhol, még a diszkont 
láncokban is megtalálható. A Plus Élelmiszer Diszkont Kft üzleteinél ebben az 
évben várható a nonfood termékek részarányának növekedése, ezt a tesztüzletek 
eredményei is támogatják. Az árucsoportok választékának számszerű 
összehasonlítására a  Plus élelmiszer Diszkont Kft és a Spar Magyarország Kft 
esetében nyílt lehetőségem a tejtermékeknél. Az alapterület szerint egymáshoz 
közelítő Plus C és Spar üzletek választékát összehasonlítva megállapítható, hogy a 
Sparban a tejtermékek száma közel 2,5-szerese a Plusban található áruknak. A Plus 
üzletekben az egyes árucsoportok cikkelemeinek száma jól mutatja a vállalat 
�frissítően olcsó� szlogenjének választékbeli megnyilvánulását. A C típusú üzletek 
tejtermékválasztéka 206, a zöldség-gyümölcsé 70, szemben a rendkívül gazdag 
szállítói ajánlattal rendelkező csokoládéválaszték 116 cikkelemből álló 
terjedelmével.  

 
A választéktartási kötelezettség az előzőekben említett mértékben eltérő. A 
kötelezően tartandó áruk ellenőrzése rendszeres, azt részben a kereskedelmi 
vállalat, részben a termelő ellenőrzi. Utóbbi a kereskedelmi lánc hajlandóságától is 
függ, a vizsgált láncok többségében erre a termelőnek legális lehetősége van, de 
található olyan vállalkozás is, amely nem, vagy csak meghatározott körben engedi 
be a gyártó képviselőit az üzletekbe.   

 
A kereskedelmi márka minden vállalat kínálatában megtalálható, de megjelenése 
eltérő. A Plus Élelmiszer Diszkont Kft és a Penny Market Kft rendelkezik ugyan 
kereskedelmi márkákkal, de a termékek neve nem esik egybe az üzletlánc nevével, 
bár a Plusnál a termék csomagolásán többnyire feltüntetik a vállalat nevét is. Ilyen 
márka a Plus üzletekben az Almsana tej, a Milken sajt, az Európa csokoládé, míg a 
Penny Market boltjaiban a Sissy tejtermékek tartoznak ide. A Csemege-Match 
Kereskedelmi Rt üzleteiben a kereskedelmi márka jelenlétét a Profi termékek 
biztosítják, amelyek a tulajdonosi csoport márkatermékei, míg a Spar 
Magyarország Kft üzleteiben klasszikus, a vállalat nevét használó Spar márkák 
találhatók. Megállapítható, hogy a szakirodalomban a kereskedelmi márka 
előnyeinél felsorolt image reklám lehetőségét a vizsgált láncok másként értékelik. 
Egyes üzletláncoknál (Plus Élelmisszer Diszkont Kft, Penny Market Kft) a 
kereskedelmi márka csak egyéb marketingkommunikációs eszközzel támogatva 
fejti ki imázsnövelő hatását, például öntapadó �Plus termék� feliratú �regaletikette� 
(állványcimke), vagy �decken-hängen� (felfüggesztett információs tábla) 
alkalmazásával. A Plus kereskedelmi márkák más márkanéven forgalmazását a 
vállalat a fogyasztók kereskedelmi márkákkal szembeni bizalmatlanságával 
indokolta. A kereskedelmi márkák száma eltérő, legmagasabb a Spar 
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Magyarország Kft-nél (450), a Plus és a Match-Smatch üzletekben megközelítőleg 
200 ilyen termék található. A kereskedelmi márkák állandó készleten tartása 
minden üzletláncnál kötelező.  

 
A kereskedelmi márkák összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a tejtermékek 
kereskedelmi márkái mindhárom megkérdezett vállalatnál közel azonos, 10 
százalékos arányt tesznek ki. Számuk átlagosan 19, kiemelkedően magas a Spar 
tejtermékek száma (34-36), míg a Plus üzletekben 12, a Match-Smatch üzletekben 
pedig néhány márkatermék található. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
34.sz. ábra   A kereskedelmi márka előnyei 
                (válaszok százalékában) 
Két vállalat emelte ki a kereskedelmi márka imázsnövelő, valamint vásárlói 
hűséget növelő hatását, utóbbi összhangban van a termék minőségének növelését 
célzó vállalati törekvésekkel is. A tejtermékeknél alkalmazott kereskedelmi márkák 
termelői  megítélése negatív, a vállalat azokat alacsony minőségűnek értékelte, 
terjedésüket a termelői márkák hátrányára könyvelte el.  
 
Az árképzés módszerét minden vállalat vegyes típusúnak határozta meg, amely a 
költségek mellett a konkurencia árait veszi figyelembe. Az árak megállapítása 
minden üzletláncban központi jellegű, azonban az áralkalmazásban némi különbség 
látható. Ez két vállalatnál az áruk keresletével, illetve jellegével magyarázhatóan 
helyi döntésű leárazást tesz lehetővé (friss áruk), míg a harmadiknál leárazásra 
nincs lehetőség, az értékcsökkent árut mindig selejtezni kell. A zöldség-gyümölcs 
árak megállapítása az Intersparoknál a beszerzővel egyeztetve lehetőséget ad a 
helyi keresleti sajátosságok árakban való megjelenítésére. �Tartósan alacsony árat� 
csak a Spar Magyarország Kft alkalmaz, megfelelő marketingkommunikációval 
párosítva. Ez régebben a Plus üzletekre is jellemző volt, de ma már az akciók 
gyakorisága miatt elvesztette létjogosultságát. 
 
Az üzletláncok és a termelői mélyinterjúk alapján megállapítható, hogy a vizsgált 
árucsoportokban  a kategóriamenedzsment alkalmazása nem jellemző, illetve annak 
csak egyes elemeit érintő kezdeményezésre van példa. Az együttműködés a hazai 
gyakorlatban általában arra terjed ki, hogy a meglévő választék alapján polctükör 
javaslatot kérnek a termelőtől. A vizsgált üzletláncok közül a Spar Magyarország 

28%

9%
18%

18%

18%
9%

olcsó vásárlói hűség
értékesített mennyiség imázs
vevők igénye könnyű gyártani

A kereskedelmi márkák
alkalmazási előnyeit feltáró
kérdésre adott válaszoknál
mindenhol előtérbe került az
alacsony ár, amely az összes
feltüntetett előny 30 százalékát tette
ki. Az elérhető árréstömeg
megítélése kedvező, amely
alacsony-közepes árrés melletti
magas volumenű értékesítésből
származik. 
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Kft-nél kezdődött ilyen irányú együttműködés, a Plus Élelmiszer Diszkont Kft-nél 
pedig a közeljövőben tervezik a kategóriamenedzsment alkalmazását. 
 
Az üzleten belüli áruelhelyezés általában a központi koncepció alapján történik, 
kivéve a Spar üzleteket, ahol ennek bevezetése folyamatban van. Az állványokon 
történő áruelhelyezés egységesebb, a polctükör minden vállalatnál központi 
tervezésű, betartása azonban eltérő. A Match-Smatch és az Interspar üzletekben 
kötelezően betartandó, a  Plus üzletekben az azonos termékkategóriákban kötelező.  
A megfigyelés tapasztalatai a Penny Market üzletekben is az egységes polctükör 
alkalmazását mutatják. Összességében megállapítható, hogy az áruk 
elhelyezésében egységesítési törekvés mutatkozik, de annak megvalósítása a 
hálózat differenciáltsága miatt nem azonos mértékű. Az áruelhelyezés kiemelt 
területe a másodlagos kihelyezés, amelynek megvalósítása változatos, például 
polcvég (polcfej), pénztárzóna, akciós sziget. 
 
A marketingkommunikáció eszközei közül a reklámozás és a vásárlásösztönzés 
egyes elemeit vizsgáltam. A reklámozásban minden vállalat igénybe veszi a 
fontosabb médiumokat, de legjelentősebb a vásárlásösztönzéshez kapcsolódó 
akciós újság/szórólap alkalmazása. Ezek tervezése és kivitelezése központi 
hatáskörben van. Az eladáshelyi reklámozás területén a vállalatok egy részénél 
némi üzleti befolyás is fellelhető. Az Intespar üzlettípusban saját kivitelezésű  
�regaletikette�-t alkalmaznak az árak és egyéb információk feltüntetésére, míg a 
Match-Smatch üzletekben a kirakat és annak rendezése, a megállító tábla 
alkalmazása utal az üzletek viszonylagos önállóságára.  
 
Az vásárlásösztönzés legjellemzőbb eleme a vállalati akciók rendszere, amelynél 
eltérés található az akciók gyakoriságában és érvényességének időtartamában. A 
Spar Magyarország Kft havonta, illetve kéthetente, a Csemege-Match 
Kereskedelmi Rt kéthetente és a Plus Élelmiszer Diszkont Kft hetente rendezi 
országos akcióit, amely intervallumok az akció érvényességét is jelzik. Ezek az 
akciók megfelelő publicitást kapva eltérnek a �csendes� akcióktól (Spar, Csemege 
Match), amelyekhez nem készül országos promóciós anyag (pl. frissáruk). Az 
akciós termékek körének és árának megállapítása központi, annak betartása 
kötelező. A vásárlásösztönzés eszközeként a Plus Élelmiszer Diszkont Kft hat 
vállalattal történő együttműködésben fogyasztói hűségprogramot vezetett be (Super 
Shop), amely a vásárlás 1 százalékos kedvezményét biztosítja. Minden vállalatra 
jellemző a nyereményakciók szervezése. 
 
Az értékesítés marketing eszközeiben a kutatás során az alábbi árucsoport-
specifikus sajátosságokat állapítottam meg: 
! a tejtermékek fontossága minden lánc esetén kiemelkedő, az megmutatkozik az 

áruk választékának nagyságában és elhelyezésében 
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!  a zöldség-gyümölcs árucsoport növekvő jelentőségét mutatja, hogy az 
üzletláncok többségében ezek az áruk az üzlet bejáratánál találhatók (a Penny 
Marketekben 2003-ban került át az üzlet közepére)  

! a tejtermékeknél alkalmazott kereskedelmi márkák száma magas, a fogyasztók 
ellátásában jelentős szerepet töltenek be 

! a csokoládé árucsoportban az erős termelői márkák miatt a kereskedelmi 
márkák száma alacsony  

! a frissáruk körében, az értékcsökkent termékeknél az üzletek többségének 
önálló leárazási joga van, meghatározott központi szabályok betartása mellett.  
 

A kutatás során az értékesítés regionális sajátosságaira is kitértem és az alábbi 
következtetésekre jutottam: 
! az üzletláncok értékesítési magatartásában a regionális jelleg eltérő mértékben 

érvényesül, megnyilvánulásának oka elsődlegesen az üzlethálózat 
differenciáltságában keresendő 

! a Match-Smatch és a Spar üzletek kevésbé kötött választéktartási kötelezettsége 
lehetőséget ad a helyi sajátosságokhoz jobban igazodó választék kialakítására 

! az árak alkalmazásában a frissáruk körében meglévő leértékelési jogkör és az 
Interspar üzletek zöldség-gyümölcs árakra vonatkozó egyeztető hatásköre 
szintén eredményezhet regionális különbségeket  

! az eladáshelyi reklám gyakorlatában fellelhető különbségek szintén ezt erősítik. 
 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás várható hatása 
A kutatás utolsó témájaként az Európai Unióhoz való csatlakozás beszerzésre és 
értékesítésre gyakorolt hatását mértem fel a megkérdezett üzletláncoknál. 100 
százalékos említettségű volt a piac letisztulási folyamata, amely a vállalatok 
véleménye szerint a kisvállalkozások piacképességének csökkenése miatt várható. 
Hasonló arányú volt a külföldi kínálat növekedésének említése, amely az import 
emelkedésének és új nemzetközi láncok megjelenésének következménye lesz. A 
tejtermékek fogyasztói árának várható csökkenését két üzletlánc jelezte, amelyet a 
megkérdezett termelő vállalat is megerősített. Ezen túlmenően a válaszok között 
szerepelt még a multinacionális vállalkozások pozíciójának növekedése, a 
fogyasztói igények változása, a kereskedelmi márkák számának emelkedése, a 
választék bővülése és az édességek árának csökkenése is.  
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4.3.3. Az üzletláncok vásárlói megítélése 
 
Az üzletláncok értékelésénél olyan  információk megszerzésére is törekedtem, 
amelyek a kutatási eredményeket a vásárlók megítélésével bővítik. A kutatás több 
lépcsőben történt, azokat bizonyos módszertani azonosság jellemezte. 1999-ben és 
2002-ben az élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok több szempontú 
összehasonlítását végeztem el, amelynek szempontjai egy korábbi, megyére 
kiterjedő kutatás alapján körvonalazódtak (Pénzes 1999). Első lépcsőben  
Szolnokon, majd a megye nagyobb városaira kiterjedően azonos kérdések alapján 
mértem fel a vásárlók véleményét. 2001-ben Szolnokon vizsgáltam a két hazai 
vállalkozásnál a láncjelleg megnyilvánulásának vásárlói megítélését.  
 

Az 1999. évi kutatás eredményei 
A kutatás célja: a szolnoki vásárlók véleménye alapján összehasonlítani az 
élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncokat. A megkérdezés standardizált kérdőívek 
alkalmazásával, szóbeli megkérdezéssel történt. A megkérdezett személyek száma 
300 fő, a feldolgozható kérdőívek száma 284 db volt. A megkérdezettek 
kiválasztása  lakóhely szerinti arányosan rétegzett mintavétellel történt, amely a 
hibalehetőséget csökkentette.  
 
11.sz. táblázat  A megkérdezés témakörei 
 
 
 
 
 
 
 
A válaszadók 63 százaléka nő volt. A mintában túlsúlyban voltak a fiatal-közép  és 
a középkorú vásárlók, együttes arányuk megközelítette a 60 százalékot. A 
háztartások méret szerinti megoszlása az átlagosnak megfelelő, 58 százalékuk 3-4 
főből álló.  A háztartások egy főre jutó nettó jövedelme a válaszadók 
kétharmadánál nem érte el a harmincezer forintot, az átlagos érték 31500 Ft volt. A 
minta lakóhely szerint reprezentatív, megfelelt a város lakónyilvántartásában 
szereplő arányoknak.    A megkérdezett vásárlók az üzletláncok megítélésében 
kompetensnek tekinthetők, hiszen mindössze 3 százalékuk nem szokott ilyen 
üzletben vásárolni. A független üzleteket előnyben részesítők aránya az életkor 
növekedésével emelkedett.  Megállapítható, hogy az üzletláncban vásárlók nem 
utasították el az egyéb üzleteket sem, 50 százalékuk rendszeresen veszi igénybe 
szolgáltatásukat, amelynek okaként elsősorban kényelmi szempontokat jelöltek 
meg. Az üzletláncok összehasonlításának szempontjai: ár, választék, minőség, 
értékesítési körülmények. 
 

Témakör Kérdések 
száma 

 
A vásárlás helyszíne, az üzletláncok ismertsége 4 
Az üzletláncok megítélése 4 
A válaszadó személy jellemzői 5 

A kérdőívek feldolgozása
SPSS statisztikai szoftver
felhasználásával készült,
amely megkönnyítette a
statisztikai elemzést. A
kiemelt közlési táblák a
44.sz. mellékletben láthatók.
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Az értékelés ötfokozatú skálán történt, a legmagasabb érték a válaszadók számára 
legkedvezőbb kondíciókat, a legnagyobb hasznossági fokot jelentette. A vásárlók 
az üzletláncok hálózati egységeit a különböző szempontok szerint eltérően 
értékelték. A válaszok elemzésénél az üzletek földrajzi elhelyezkedése  azért 
indokolt, mert a lakóhely jellege befolyásolja a vásárlási szokásokat, az üzletek 
kínálatát és az értékesítés körülményeit.   

A városközpontban az egymás 
közelében elhelyezkedő szuper-
marketek a vásárlók számára eltérő 
vásárlási lehetőséget nyújtanak. A 
választék és az ár előzetes 
megfigyelésének eredményei azt 
mutatták,  hogy a Julius Meinl és a 
Coop üzletekben a választék 
szélessége és mélysége jóval nagyobb 
mint a többi láncban, ugyanakkor az 
árak is magasabbak. A megkérdezés 
eredménye ezt alátámasztotta, amely 
kiegészült az áruk minőségének 
hasonló megítélésével. A válaszok 
alapján a legszínvonalasabb 
értékesítési körülményeket a Héliker 
nyújtotta a fogyasztók számára. A 
Plus üzletekben az árakat a vásárlók 
kedvezőnek minősítették, míg a többi 
kritérium szerint az üzletlánc 
alacsonyabb minősítést kapott.  A 
fogyasztói értékítéletben jól elkülönült 
a diszkont jellegű és a magasabb 
igényeket kielégítő üzletláncok 
csoportja. 

         35.sz. ábra Üzletláncok értékelése 
 
Sajátos a Széchenyi lakótelepen egymás mellé települt Spar és a Penny Market 
helyzete, ezért a vásárlói megítélés elemzése abból a szempontból is fontos volt, 
hogy az eltérő célpiacra specializálódott üzletek milyen területen és mértékben 
lehetnek egymás versenytársai. A Penny Market versenyelőnye  a kedvezőbb 
árszínvonal volt,  a Spar viszont jobb megítélésű a minőségben, választékban és az 
értékesítés körülményeiben. A két üzlet azonos szempontok szerinti értékelése 
jelentős eltérést mutatott, amely arra utalt, hogy a Penny és a Spar különböző 
fogyasztói célpiacot választva és egymástól jól elkülöníthető marketing eszközöket 
alkalmazva ilyen megítélésben egymás számára nem jelentettek erős konkurenciát.  
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A vásárlói vélemények és a vásárlók tulajdonságai közötti kapcsolatot a jövedelem, 
a nemek és az életkor szerint vizsgáltam. A tehetősebb vásárlók általában 
kedvezőbbnek ítélték meg a magasabb szolgáltatási színvonalat képviselő 
üzletláncok választékát, az áruk minőségét és a magasabb árakat jobban elfogadták, 
míg a diszkont filozófiával járó alacsonyabb értékesítési körülményeket, a szűk 
választékot és a gyengébb minőséget többnyire elutasították. A diszkont üzletek 
elfogadása a közép- és alacsony kategóriájú vásárlók körében volt jelentős. A 
férfiak általában kritikusabbak voltak az értékesítési körülmények és a választék 
megítélésében. A fiatalabbak minőséggel szembeni igényszintje szintén magasabb 
volt. A válaszok életkor szerinti elemzése a fiatalabb és középkorú vásárlók 
nagyobb árérzékenységét mutatta. 
 

A 2002. évi kutatás eredményei 
A megkérdezés szóbeli megkérdezéssel, standardizált kérdőívek felhasználásával 
történt a megye 4 városában, amelyekre jellemző, hogy több üzletlánc egységei 
megtalálhatók, így az összehasonlítás lehetségessé vált (45.sz. melléklet) A kutatás 
célja a négy városra vonatkoztatva az 1999. évi kutatással azonos volt.  A minta 
nagysága hasonlóan 300 fő volt, az SPSS programmal feldolgozott kérdőívek 
száma 296 .   
 
A minta arányosan rétegzett, lakóhely szerinti összetétel szempontjából 
reprezentatív. A válaszadók között jelentős volt a szolnoki vásárlók aránya (51,7 
%), a többi település lakói (Jászberény, Törökszentmiklós, Karcag) néhány 
százalékpontnyi eltéréssel képviselték saját városukat (19-14-15,3 %). A 
válaszadók 74,7 százaléka nő volt, a többi férfi, míg életkori megoszlásban a a 
fiatal- közép (16-35) és középkorú (36-50) lakosok a minta 87,5 százalékát 
jelentették. A háztartások egy főre jutó nettó jövedelme 38,9 ezer Ft/fő/hó volt, a 
mintában közel azonos arányban voltak jelen a 21-35 és 36-50 ezer Ft közötti 
jövedelmi kategóriába tartozó vásárlók. Az ettől eltérő kategóriák aránya 
különböző volt, a magasabb jövedelem nagyobb részesedése az átlagot felfelé 
húzta. 
 
A vásárlási gyakoriságra adott válaszokból kitűnt, hogy a vásárlók jelentős része 
(80,7 %) naponta, illetve hetente több alkalommal szerzi be az élelmiszereket és, 
tehát  értékelésük ebből a szempontból megbízható. Az üzletláncok megítélése az 
előző kutatással összhangban ötfokozatú skálán történt, a legmagasabb érték a 
fogyasztó számára legkedvezőbb kondíciókat, a legnagyobb hasznossági fokot 
jelentette.  
 
Az értékelés a jobb összehasonlíthatóság miatt az előző kutatáshoz viszonyítva 
leszűkített volt, nem terjedt ki a nagykereskedelmi láncokra. A megye több 
városára kiterjedő értékelést elemezve megállapítható, hogy a vásárlók az 
üzletláncok teljesítményét általában közepesnek, vagy jónak minősítették. 
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36.sz. ábra   Üzletláncok értékelése 
 
- Az áruk minőségének értékelése az Interspar és a Smatch üzletekre vonatkozóan 
volt a legmagasabb, mindkét láncnál meghaladta a 4 értéket. Az értékelésben a nők 
kissé kritikusabbak voltak, mint a férfiak. A két diszkontláncban és a Héliker 
üzletekben az áru minőségét kedvezőtlenebbnek ítélték meg a vásárlók. 
- A választék értékelésében az Interspar minősítése kiemelkedő volt (4,5). A 
diszkontláncok közül a Plus  6,1 százalékkal magasabb minősítést kapott, mint a 
Penny Market, a választékelemek számában lévő különbséget a fogyasztók jól 
érzékelik. Érdekes eredmény, hogy a vásárlók a Héliker üzletek választékát a 
Penny Marketével  azonosnak (3,3) minősítették.  
- Az üzletláncok által alkalmazott árakat a vásárlók eltérően ítélték meg, 
legkedvezőbbnek a Penny Market árait értékelték (4,1) és legkedvezőtlenebbnek a 
Héliker üzletekét (2,7), amely jelentős különbség. Az árak minősítésében szerepet 
játszik az akciók gyakorisága és az árkedvezmény mértéke is, azonban ennek 
felmérésére nem került sor, ezért hatását  csak valószínűsíteni lehet. Az üzletláncok 
árainak értékelése és a jövedelmek nagysága között nincs meghatározó kapcsolat, 
de lánconként külön-külön vizsgálva, az más képet mutat. Kiemelve a 
kedvezőtlennek minősített Héliker üzleteket, a legalacsonyabb jövedelmi 
kategóriába tartozók vásárlók fele nem megfelelőnek, vagy kedvezőtlennek 
értékelte az alkalmazott árakat, míg az 50 e Ft/fő/hó jövedelemmel rendelkező 
háztartásokat képviselőknél ez már csak 34 % volt.  
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A vásárlók értékelése az Intersparnál a
legkedvezőbb, a hipermarket az árak
kivételével 4 feletti minősítést kapott.  A
válaszok száma meghaladta a szolnoki
lakóhelyű vásárlók számát, amely a
hipermarket közeli településekre gyakorolt
vonzását körvonalazza. Viszonylag
egységes képet mutatnak a Smatch üzletek,
ahol az egyes kritériumok szerinti átlagos
értékelés jó minősítésű, vagy azt kissé
meghaladó, míg a többi üzletlánc esetében
alacsonyabb. Az elemzés kiterjedt a
lakóhely és az értékelés kapcsolatára is. A
kapott eredmények azt mutatták, hogy a
fogyasztók megítélésében nem volt
szignifikáns különbség, az értékek 0,004 és
0,305 között szóródtak. Ez ugyan gyenge
kapcsolatra utal, de előfordulásának
alacsony gyakorisága miatt
elhanyagolható.  
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- Az értékesítési körülményekben szintén az Interspar vezet, a diszkontőröket 
összehasonlítva a Plus üzletek magasabb minősítést értek el. Az Interspar és a Spar 
üzletek közötti különbség a vállalati filozófiával jól összecseng. 
 
A két diszkontlánc értékelése a négy szempont szerint együtt vizsgálva sok 
hasonlóságot mutat: 
! a minőséget, a választékot és az értékesítési körülményeket a vásárlók a 

közepesnél mindkét láncban jobbnak értékelték 
! az  Penny Market árait a Plus üzletekénél kedvezőbbnek ítélték meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.sz. ábra  Diszkont üzletláncok értékelése 
 
 

A 2001. évi kutatás eredményei 
A kutatás célja annak feltárása volt, hogy a megyeszékhelyen a vásárlók két 
üzletlánc esetében (Coop, Héliker) hogyan értékelik a láncjelleget. Ezt hét 
szempont szerint, �azonos-eltérő� alternatív kérdések alkalmazásával vizsgáltam 
(46.sz. melléklet). Az élelmiszer kiskereskedelmi vállalatok beszerzési és 
értékesítési magatartásának elemzéséhez fontosnak tartottam annak feltárását, hogy 
az üzletláncok egységesítési törekvéseit -amely a vásárlók számára elsősorban az 
üzletek külső és belső képében jelenik meg- a vásárlók hogyan érzékelik. Mindkét 
üzletlánc magyar tulajdonú, hálózatuk heterogén, amelyben a láncjelleg elemeinek 
egységesítése nagyon nehéz. A kutatás 385 fős mintában standardizált kérdőívek 
felhasználásával történt, a megkérdezettek kiválasztása a lakóhely és a nemek 
szerinti arányoknak megfelelő. A lakóhelyi arányokat a lakónyilvántartás adta, míg 
a nemek szerinti arányok meghatározásában a piackutató intézetek információira 
támaszkodtam, így minta 75 százalékát nők alkották.  
 
A megkérdezettek kompetenciájának ellenőrzésére felmértem az üzletek spontán 
ismertségét, valamint a vásárlás helyszínét, amelynek eredménye megfelelő volt. A 
Coop üzleteket a megkérdezettek 29,5 százaléka első, míg 32,2 százaléka második 
helyen említette. A Héliker üzletek mutatója az első említésben 0,3 százalékponttal 
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jobb volt, de a második helyen csak a vásárlók 16 százaléka említette. A 
megkérdezettek mindössze 8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy soha nem vásárol 
Coop és Heliker üzletekben. Ennek alapján megállapítható, hogy a vásárlók az 
üzletláncokat ismerik és feltehető a válaszok realitása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.sz. ábra  A Coop üzletek értékelése        39.sz. ábra  A Héliker üzletek értékelése 
 
A Coop üzletláncnál a vásárlók jelentős része eltérést talált, amely elsősorban az 
alapterület és az áruelhelyezés �eltérő� értékelésében nyilvánult meg. Az áruk 
elhelyezését a vásárlók 64,9 százaléka eltérőnek találta, amelyet feltehetően a 
bolttípusok különbségéből eredő választékeltérés okoz. A vásárlók 50-55 százaléka 
a választékot, a nyitva tartást és az akciókat azonosnak értékelte. A Hélikerben a 
külső kép, az alapterület és a választék eltérését 60-65 százalékban hangsúlyozták, 
az akciók és a minőség tekintetében a válaszok közel 50-50 százalékos arányban 
megoszlottak.   
Összességében megállapítható, hogy a vásárlók a láncjelleg vizsgált elemei szerint 
az azonos lánchoz tartozó üzletekben sok eltérést tapasztaltak. A kutatás 
tájékozódó jellegű volt és érdekes információkat hozott felszínre, bár a láncjelleget 
szűk keretek között vizsgálta. Ennek ellenére rámutatott a vállalatok által javítandó 
területekre és arra, hogy a vásárlók által érzékelhető üzletlánc jegyekre célszerű 
nagyobb gondot fordítani.  
 
4.3.4 Megfigyelés eredményei 
 
A primer kutatás 2003-ban történt, megfigyeléssel vizsgáltam Szolnokon az 
üzletláncokban a kereskedelmi márkás tejtermékek elhelyezését és 
marketingkommunikációját. A kutatás tájékozó jellegű volt, a mélyinterjúk 
információinak kiegészítésére szolgált. A megfigyelés hétköznap, a kora délutáni 
órákban történt, amikor feltételezhető, hogy az üzletekben a friss áruk választéka 
még teljes. Kivétel ez alól a CBA üzletlánchoz tartozó egyéni vállalkozás volt, ahol 
a megfigyelést a mélyinterjúval azonos napon végeztem. A megfigyelt üzletláncok 
mindegyikére jellemző, hogy a mélyinterjúkban meghatározott márkák száma az 
üzletek polcain kevesebb volt, a megfigyelés időpontjában a jelenlét átlagosan 78,8 
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%.  A szóródás viszonylag magas volt, a multinacionális láncoknál a 
márkaprezentáció átlagosan 89,4 % volt, míg a hazai láncoknál ennél 32,6 
százalékponttal alacsonyabb. Az eredményt ugyan nem lehet általánosítani, de 
jelzésértékű. A kereskedelmi márkás termékek elhelyezése egy kivétellel a 
tejtermékek általános rendjéhez igazodott. A termékcsoport cikkelemeinek 
elhelyezésében változatos képet tapasztaltam. Több üzletláncban az azonos 
termékek vertikális, vagy horizontális árukörnyezete volt jellemző, míg az 
Intersparban és a Plus üzletekben a tejtermékek elhelyezése a nagyobb kötöttséget 
jelentő � vertikális elhelyezés horizontális márkaprezentációval� kifejezéssel 
jellemezhető. A Coop üzletekben az elhelyezés nem volt egységes, az üzlettípusok 
különbsége erre a területre is hatással volt.  A Penny Marketben a Sissy márkák a 
termelői márkáktól elkülönítve együtt kerültek kihelyezésre. 
 
A kereskedelmi márkák marketingkommunikációjának értékelése céljából 
vizsgáltam a termékek eladáshelyi reklámozását és megállapítottam, hogy az kevés 
helyen jellemző.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  40.sz. ábra   A kereskedelmi márkák  
eladáshelyi marketingkommunikációja 
 
A diszkontláncok eladáshelyi kommunikációját indokolja a lánctól eltérő márkanév 
alkalmazása, amely a Plus Élelmiszer Diszkont Kft-nél a 12 kereskedelmi márkánál 
3 márkanevet jelent. A többi üzletláncnál a kereskedelmi márkás termékeket külön 
nem hangsúlyozzák.  
 
A kereskedelmi márkáknál a termék csomagolása a kommunikáció kiemelt 
eszköze. Az ideális csomagolás korrekt információkat tartalmaz és 
figyelemfelkeltő. A csomagolás hangsúlyát a kutatásban az is indokolja, hogy az 
egészségtudatos vásárlási magatartásban a csomagolás és a cimkézés szerepe 
meghatározó (Horváth 1997), valamint a vállalati imázs alakításában is jelentős. A 
csomagolás elemzését a tejnél (reggeli italnál) végeztem, mivel a tejtermékek közül 
annak vásárlása a leggyakoribb, így a fogyasztói értékítéletben fontos szerepet tölt 
be (47.sz. melléklet). Az  összehasonlítás szempontjai: 

jellemző
33%

nem 
jellemző

67%

A Penny Marketben a tejtermék
hűtőállványa felett posztert helyeztek
el, amelyen jelzik a hűtőállványon
található márkákat. Így a Sissy márka
kiemelésre kerül, amelynek hatását
fokozza a márka külön hűtőben való
elhelyezése is. A Plus üzletekben a
kereskedelmi márkás termékek
kiemelésére regáletikettet alkalmaz-
nak, amelynek az üzletláncra jellemző
narancssárga-kék színű, �Plus termék�
felirata jól kiemeli az azonos
árukörnyezetből a kereskedelmi
márkákat.  
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! márkanév azonossága az üzletlánc nevével 
! a csomagolás színének illeszkedése az üzletlánc jellemző színeihez 
! a csomagoláson található információk 
! a csomagoláson található jelek és szimbólumok. 

 
A márkák 50 százalékának neve megegyezett az üzletlánc nevével (Spar tej, Coop 
tej), míg a Penny Market Kft �Sissy Reggeli ital�, a Plus Élelmiszer Diszkont Kft 
�Almsana tej� és a Csemege-Match Kereskedelmi Rt �Profi tej� felirattal 
forgalmazza az árukat. A csomagolás papír alapanyagú, a Penny Marketnél 
azonban a papír dobozos termék mellett annak műanyag flakonos változata is 
megtalálható.  

 
A kereskedelmi márka beazonosítását az alkalmazott színek kevésbé segítik, 
összhatását tekintve legjobban legjobban a Coop és tej és a CBA reggeli ital 
színvilága emlékeztet az üzletlánc színeire. A Spar tej �arcának� nagy felületű 
világoskék színe elnyomja a Spar logo piros-zöld színeit. A diszkontőrők 
kereskedelmi márkáinál a csomagolás színe egyáltalán nem tükrözi az üzletláncra 
jellemző színeket. Az üzletláncok a csomagoláson eltérő számú információt 
közölnek a termékről. Ez legmagasabb a Spar tejnél és a CBA reggeli italnál (16) 
és legalacsonyabb a Plus márkánál (12). A vizsgált kereskedelmi márkák 6 azonos 
információt tartalmaznak, minden márkán megtalálható a termék neve, kiszerelési 
egysége, valamint a gyártásra, fogyaszthatóságra vonatkozó információk és a 
vonalkód. A különbség a termék jellege, a gyártó, a hulladékgyűjtés módja, a 
vállalat beazonosítását szolgáló logo és az elérhetőségét jelző telefonszám 
feltüntetésében látható. A márkák iránti bizalmat erősíti a gyártó megjelenítése, 
amely a márkák 80 százalékára jellemző, míg a forgalmazó nevének feltüntetése 
hasonló arányú. Megállapítható, hogy a csomagolás alapvető információi minden 
márkánál megtalálhatók, azonban a termék fogyasztását, valamint a vállalati imázs 
növelését célzó egyéb adatok feltüntetésében a vállalkozások gyakorlata nem 
egységes.  
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4.4 A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő élelmiszer kiskereskedelmi 
vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartásának modellezése 

 
4.4.1 Parciális modellek 
 
A megyei vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartását értékelve a 
független kiskereskedők  és az üzletláncok között olyan különbségeket tártam fel, 
amelyek szükségessé tették a parciális modellek képzését. 
 
A független kiskereskedők beszerzési és értékesítési magatartásának modellezése 
 
A független kiskereskedők magatartásának modellje a tevékenységet befolyásoló 
tényezőket, valamint a beszerzési és értékesítési tevékenység főbb jellemzőit 
tartalmazza. Az alapmodellekkel (Meffert, Sheth) összehasonlítva különbségek 
láthatók, amelyek a befolyásoló tényezők számában és a tevékenységre gyakorolt 
hatásaiban mutathatók ki.  
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41.sz. ábra   A független kiskereskedők beszerzési és értékesítési magatartásának 

modellje 
A független kiskereskedők elsősorban a mikrokörnyezet tevékenységet befolyásoló 
hatását emelték ki, míg a két alapmodellben a környezet tágabb értelmezésű.  A 
beszerzési szervezet befolyásoló hatása a vállalkozások mérete és működési 
mechanizmusa miatt itt nem értelmezhető, ebben a modellben az egyéni tényezők 
kapnak nagyobb szerepet. A független kiskereskedők modellje komplex, 
együttesen tartalmazza a befolyásoló tényezők beszerzésre és értékesítésre 
gyakorolt hatását és annak eredményeként, a rájuk jellemző magatartási elemeket. 

 
Az élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozó független vállalkozások célpiaca az 
üzlet közelében élő lakosokat foglalja magában, beszerzési döntésüket legnagyobb 
mértékben a vásárlók kereslete határozza meg. Beszerzési rendszerük egyszintű, az 
árukat általában 1-2 nagykereskedőtől szerzik be, a termelőtől történő beszerzés 
ritka. Beszerzésükben a belső tényezők szerepe nagyon jelentős, amelyben a 
pénzügyi lehetőségek, a tulajdonosi koncepció, a szállítók kiválasztásának 
kritériumai és az egyéni tényezők meghatározóak. A szállítók kiválasztásában a 
beszerzési ár nagysága elsődleges szerepet tölt be. A választék kialakítását a külső 
környezet jelentősen befolyásolja. Az árképzés alapja a költség, reklámozást és 
vásárlásösztönzést alig alkalmaznak. Az üzletek jelentős része áruit hagyományos 
módon értékesíti. 
 
A független kiskereskedők beszerzési és értékesítési magatartásának modellje 
egyszerű, amely a befolyásoló tényezők alacsony számával magyarázható, de 
látható, hogy azok viszonylag komplexnek mondhatók. A nagyobb szervezetekre 
jellemző rendszerelőírások és utasítások itt nem érintik a tevékenységet, mivel a 
vállalkozások működési formája és az üzletek száma azt áttekinthetővé és a 
tulajdonos által egyszerűen irányíthatóvá teszik. Az árucsoportok beszerzésében és 
értékesítésében eltérések találhatók, de azok nem olyan mértékűek, hogy a 
modellben feltüntetett magatartási elemeket  elkülönítenék.  
 
 
Az üzletláncok beszerzési és értékesítési magatartásának modellezése 
 
Az üzletláncok beszerzési és értékesítési magatartását összehasonlítva egyes 
elemekben azonosság található, de az eltérések láncspecifikus vonásokat is 
tükröznek. Tevékenységüket számtalan tényező befolyásolja, amelyeket a parciális 
modellben külső és belső környezetként jelenítettem meg. A tulajdon és az 
üzlethálózat struktúrájának befolyásoló szerepe mindkét tevékenységnél 
meghatározó. A multinacionális vállalkozások tulajdona egységesebb, amely a 
beszerzésben és az értékesítésben nagyobb kötöttséget eredményez.  
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A beszerzésben általában megtalálható a vállalati szint feletti, tulajdonosi csoport 
döntéséhez kapcsolódó vásárlás. Az üzlethálózat összetétele eltérő, a vizsgált 
multinacionális vállalkozásoknál 2-3, a hazai tulajdonú láncoknál 3-4 üzlettípus 
található, amely a tevékenységet és az alkalmazott marketing eszközöket 
befolyásolja. Ez a beszerzésben az eltérő logisztika gyakorlatban mutatható ki, a 
nagyméretű hálózati egységekre általában a direkt termelői beszállítás jellemző, 
míg a kisebbeket központi raktárból látják el áruval. Az értékesítésben alkalmazott 
marketing eszközök részben tükrözik a hálózati struktúra eltérését, amely 
elsősorban a választékban és az áruelhelyezésben mutatkozik.  
 
A hazai és multinacionális üzletláncok beszerzési magatartását részletesen 
összehasonlítva az alábbi megállapítások tehetők: 
 
! Mindkét lánctípusra jellemző a többszintű beszerzés, de a szintek számában 

eltérés található. A hazai láncokkal szemben a multinacionális láncoknál a 
beszerzés centralizációjának foka magasabb, amely elsősorban az egységesebb 
tulajdonnal magyarázható. 

! A multinacionális vállalatoknál az áruellátás jelentős része központi raktárból 
történik, míg a hazai láncoknál központi és regionális raktárak is működnek. 

! A beszerzésben az engedmények, kedvezmények, támogatások minden láncnál 
alapvetően fontosak, de a tulajdonosi szemlélet és az üzlethálózat 
összetételének eltérése azok struktúrájában különbséget eredményez. A 
nagyobb vállalatok a pozícióból eredő engedmények mellett a 
marketingtámogatást kiemelten kezelik, míg a kisebbekre az árengedmények 
prioritása jellemző. Az engedmények, kedvezmények, támogatások köre széles, 
azokat több szempont szerint is lehet csoportosítani.  
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 42.sz. ábra   Az üzletláncok beszerzési engedményeinek, kedvezményeinek  

és támogatásainak rendszerezése 
 

! A multinacionális vállalkozások szállítói elsősorban a termelő nagyvállalatok 
és nagykereskedelmi vállalatok, míg a horizontális együttműködésű kisebb 
magyar vállalatok beszállítói körében a termelő nagyvállalatok és a 
nagykereskedelem mellett kistermelők is megtalálhatók és esetenként lakossági 
felvásárlást is végeznek. 

! A beszerzés folyamata a hagyományos Robinson-Faris-Wind modelltől (1967) 
eltérő, amelyet a beszerzési helyzeten túl a termék jellege (frissáru, tartós áru), 
a láncspecifikus beszerzési rendszer, a rendszer- és operatív előírások, a 
stratégiai beszerzés, az akciók rendszere és a piaci pozíció is befolyásol. Az 
eltérés három szakasznál látható:  
-  a termelői érdekeltség emelkedése és a verseny növekedése miatt a gyártók 
kedvező ajánlatokkal jelentkeznek a kiskereskedelmi láncoknál 
- a domináns csatornapozíció miatt az üzletlánc elvárásokat közöl a szállító 
felé, amelyek teljesítése a  szállító kiválasztásának fontos kritériumává válik  
- a megrendelés nagyságát és összetételét a rendszerelőírások és az operatív 
utasítások befolyásolják, amelyeket a megrendelésnél kötelező figyelembe 
venni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
43.sz. ábra   Az élelmiszer kiskereskedelemi üzletláncok beszerzésének 

folyamata 
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Megállapítható, hogy a megyében működő élelmiszer kiskereskedelmi 
üzletláncok beszerzési folyamatának struktúrája a hagyományosnak tekinthető 
szervezeti beszerzési folyamattól eltérő. 

 
 
Az értékesítés marketing eszközeinek összehasonlításakor -hasonlóan a 
beszerzéshez- sok hasonlóság található, de jelentős eltérések is mutatkoznak: 
 
! A választéktartási kötelezettség valamilyen szinten minden láncra kötelező, 

annak mértéke a nagyobb vállalatoknál, illetve üzleteknél erősebb. 
! A kereskedelmi márkázás a Héliker Kereskedelmi Rt-n kívül minden láncra 

jellemző, azonban a márkanév koncepcióban eltérés található. 
! Az üzletláncokra a vegyes típusú árképzés jellemző (piacorientált-

költségorientált). A fogyasztói árak megállapítása minden vállalatnál központi 
jellegű. A horizontális együttműködésű tagvállalatoknál a kereskedelmi márkák 
és az akciós termékek árai üzletlánc szinten kerülnek megállapításra, azok 
betartása kötelező. Ezen túlmenően a vállalati központ határozza meg a 
fogyasztói árakat, esetenként az üzleteknek lehetőségük van az árak 
csökkentésére (minőségromlás).  

! Az áruk elhelyezését az üzlethálózat összetétele minden láncnál befolyásolja, az 
üzlettípusokhoz igazodó egységesítési törekvés jelenik meg, de kötelezően 
betartandó polctükröt nem mindenhol alkalmaznak. A polchelygazdálkodás a 
nagy láncokra jellemző, amely gyakran összekapcsolható a szállítói 
kedvezményekkel, díjakkal.  

! A reklámozásban a jelentősebb hazai vállalkozásoknál, valamint a 
multinacionális üzletláncoknál az országos médiumokban való hirdetés mellett 
a regionális reklámozási lehetőségek kihasználása, az akciós újság, illetve 
szórólap alkalmazása és az eladáshelyi reklám magas színvonala jellemző, míg 
a kisebb láncoknál a reklámozás gyakorisága, a reklámeszközök összetétele és 
színvonala eltérő.  

! A vásárlásösztönzés a promóció kiemelt területe, annak kisebb eltérése az 
akciók gyakoriságában és hatókörében látható. A hazai láncoknál az országos 
akciók mellett a regionális és vállalati akciók is megtalálhatók, sőt a nagyobb 
üzleteknek önálló hatásköre is van az akciók szervezésében. 

 
Az élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok parciális modellje összetett, a 
tevékenységre gyakorolt tényezők száma magas és a független kiskereskedőkhöz 
hasonlítva differenciáltabb. A befolyásoló tényezők között az alapmodellekhez 
(Meffert, Sheth) hasonlóan megjelennek a makro- és mikrokörnyezeti elemek, a 
tulajdonosi koncepció és a szervezeti tényezők kiemelt szerepet kapnak, míg az 
egyéni tényezők kisebb jelentőséggel bírnak. Hasonlóan a független kiskereskedők 
parciális modelljéhez ez a modell is komplex, együttesen tartalmazza a befolyásoló 
tényezők beszerzésre és értékesítésre gyakorolt hatását és annak eredményeként 
jellemző magatartási elemeket. 



 127

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Külső környezet 

Belső környezet 
 
Hagyo-
mányos 
makro-
környezeti 
tényezők 

 
Áru-
csoport 
jellege 

 
Szállító 
kondíci
ós 
ajánlata 

BESZERZÉSI  MAGATARTÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üzletlánc- 
és 
vállalat-
filozófia 

Tulajdo-
nosi 
struktúra 
és 
koncepció 

Üzlet-
láncban 
betöltött 
pozíció 

Vállalati -
és üzlet-
hálózati 
struktúra 

 
Beszerzés 
rendszere 
 

 
A szállító 
kiválasz-
tás  
kritériuma 

 

DÖNTÉS

Multinacionális üzletláncok
 

# Egy-kétszintű beszerzési
rendszer 

# Marketingorientált-
árorientált kedvezmények

# Szállító: nagytermelő,
nagykereskedő 

# Központi raktár 
# Központi raktári és direkt

beszállítás 
# Többlépcsős beszerzési

tárgyalás 
 

Hazai 
üzletláncok 
 
# Két-háromszintű 

beszerzési rendszer 
# Mérettől függő 

kedvezményorientáció
# Szállító: nagytermelő,

kistermelő, 
nagykereskedelem, 
lakosság 

# Regionális raktári és

Multinacionális üzletláncok
 

# üzlettípustól függő 
választék 

# viszonylag kötött 
választék 

# kereskedelmi márkázás 
# üzletlánc szintű árképzés 
# egységes áralkalmazás 
# vegyes árképzési módszer 
# áruelhelyezés 

egységesítési törekvése 
# egy-kétszintű reklámozás 

és vásárlásösztönzés  
# eladáshelyi reklámozás 

magas színvonala 

Hazai 
üzletláncok 
 
# üzlettípustól függő 

választék 
# lánc- és vállalatfüggő 

választékkoncepció 
# kereskedelmi 

márkázás 
# vállalati szintű 

árképzés 
# vállalatfüggő 

áralkalmazás 
# vegyes árképzési 

módszer 
# szabadabb 

áruelhelyezés 
# három-négyszintű

1. elvárások 
teljesítése 

2. hagyományos 
kondíciók 

Vásárlási 
és 
fogyasztói 
maga-
tartás 

Kereslet 
regiona-
litása 

Piaci 
struktúra 

 
Új / 
helyette-
sítő 
termékek

Piaci- és 
csatorna-
pozíció 

Verseny-
társak 
maga-
tartása 



 128

 
 

44.sz. ábra Élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok  
beszerzési és értékesítési magatartásának modellje 

 
A kereslet regionális sajátosságai az üzletláncok beszerzési és értékesítési 
magatartásában nem azonosan jelennek meg, ezért az ábrában ezt szaggatott, piros 
nyíllal jelölve különböztettem meg. Az üzletláncok magatartásában a szervezeti 
tényezők jelentős szerepet kapnak, amely több  belső tényezőben megjelenik 
(vállalati és üzlethálózati struktúra, beszerzési rendszer). 
 
4.4.2 Rendszermodell 
 
A független kiskereskedők és az üzletláncok magatartása között jelentős 
különbségek vannak, de a kiskereskedelmi tevékenység azonossága és a hazai 
gazdálkodási környezet befolyásoló hatása miatt célszerű  tevékenységük hasonló 
vonásait rendszermodellbe foglalni.  
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45.sz. ábra  A Jász-Nagykun-Szolnok  megyében működő élelmiszer             
kiskereskedelmi vállalatok rendszermodellje 

 
A modell a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő vállalkozások 
heterogenitása miatt sajátos, egyszerűsítő, hangsúlyozó jellegű, összeállításakor 
törekedtem a független kiskereskedők és az üzletláncok csoportspecifikus 
magatartásjegyeinek megjelenítésére.  
 
Sajátosságának jellemzői: 

! komplex közelítésben, együtt tartalmazza a beszerzési és értékesítési 
magatartásra ható főbb tényezőcsoportokat és a magatartás elemeit 

! differenciáltan mutatja be az üzletláncok és független kiskereskedők eltérő 
magatartásjegyekkel jellemezhető beszerzési és értékesítési tevékenységét. 

Egyszerűsítő jelleg: 
!  tevékenységet befolyásoló tényezők összevontan jelennek meg, makro- és 

mikrokörnyezeti, valamint külső és belső tényezőkként 
! a hazai és multinaconális magatartásjellemzőket összevontan, a közös 

jellemzők kiemelésével tartalmazza. 
Hangsúlyozó jelleg: 

! rámutat a befolyásoló tényezők hatásának és az aktív válaszreakció 
lehetőségének csoportspecifikuságára 

! körvonalazza az üzletláncok és független kiskereskedők beszerzési és 
értékesítési magatartásának eltéréséből adódó pozíciókülönbséget és az 
üzletláncok versenyelőnyét. 

 
Látható, hogy a környezeti tényezők a vállalkozások magatartását befolyásolják, de 
az aktív válaszreakció elsősorban az üzletláncokra jellemző. A beszerzés és 
értékesítés alkalmazott marketing eszközeiben jelentős különbség mutatkozik, 
amely a jellemzők számában, összetételében és intenzitásában is mérhető. A 
független kiskereskedők Jász-Nagykun-Szolnok megye piacán a hazai és 
multinacionális vállalatokkal szemben versenyhátrányban vannak, amely az 
alkalmazott marketing eszközökben is megnyilvánul. A kutatás során feltárt 
magatartásjegyek -szemben az üzletláncok korszerű kereskedelmi gyakorlatával- 
önálló piaci szereplőként nem biztosítanak számukra megfelelő pozíciót. 
Környezeti hatásokkal szembeni magatartásuk retroaktív, veszélyorientált, 
amelynek pozitív változtatása az önálló státusz feladásának szükségességét 
körvonalazza.   
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4.5 Új tudományos eredmények 
 
 
1.   A szervezeti piac és annak sajátos részpiacaként értelmezhető viszonteladói 
piac szereplőire kiterjedő vásárlási magatartási modellek és a kiskereskedelem 
funkcióinak összehasonlító elemzése és témaspecifikus rendszerezése. Az 
élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok jövedelmezőségi kapcsolatainak európai és 
hazai gyakorlaton alapuló, kiterjesztett értelmezése. 
A szervezeti piac, ezen belül a viszonteladói piac szereplőinek eltérő tevékenysége, 
valamint a vásárlási magatartási modellek összehasonlító értékelése rávilágított a 
modellek általános alkalmazásának problémáira és szükségessé tette azok új, 
szakmaspecifikus rendszerezését. Ez a kutatási témához igazodóan ipari� és 
általános, valamint kereskedelmi modellek elkülönítését jelentette. A 
kiskereskedelem funkcióinak hagyományos rendszerezése mellett, 
piacgazdaságban betöltött szerepének, valamint kétirányú piaci alkalmazkodásának 
megfelelően, új rendszerezésben makro- és mikroökonómiai funkciókat 
különítettem el, megjelölve azok szervezeti- és fogyasztói piachoz igazodó 
tevékenységelemeit. Az élelmiszervertikum szereplőinek kapcsolatrendszerében 
olyan új magatartásformák mutatkoznak, amelyek a domináns kiskereskedelmi 
üzletláncok számára költségeik forrásának növelését, illetve áthárításának részleges  
lehetőségét eredményezik. A termelői engedmények, kedvezmények, támogatások 
az élelmiszer kiskereskedelmi vállalatok termelőorientált árrés- és 
költséggazdálkodását eredményezve, lehetővé teszik  egyes elméleti kategóriák új, 
kiterjesztett értelmezését. Ennek alapján az árrést, árréstömeget és a fogyasztói ár 
felépítését a hagyományos vállalatgazdaságtani közelítés mellett  kiterjesztett 
értelemben is meghatároztam, amely körvonalazza az eddiginél specifikusabb 
marketing- és gazdálkodási ismeretek oktatásban történő felhasználásának 
lehetőségét is. 

 
2. Az európai élelmiszer kiskereskedelem főbb fejlődési tendenciáinak feltárása 
a hazai változások előrejelzésének alapozása érdekében. Modelljeinek, az országok 
modellkapcsolatainak elemzése és értékelése, a vizsgált országok többváltozós 
elemzési módszerekre alapozott csoportosítása. A hazai élelmiszer kiskereskedelem 
átalakulásának, szerkezetváltozásának feltárása, a változások előrejelzése. 
Az európai országokban az élelmiszer kiskereskedelem rendszerének azonosságai 
az eltérések ellenére lehetővé teszik a modellezést. A kilencvenes évek közepén 
publikált modellek értékelése és az élelmiszer kiskereskedelem fejlődésének 
elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy azok több szempont szerint 
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átértékelésre és megújításra szorulnak. Ennek megfelelően több módszert 
alkalmazva, az országok kvantitatív szempontú, főkomponens- és 
klaszteranalízisen alapuló csoportosítását végeztem el, amelynek eredménye 
jelentősen eltért a korábbi modellektől. Ez megerősítette a modellek 
standardizáltságának problémáit és rávilágított arra, hogy a kvantitatív mutatók 
aktualizálásával és további kvalitatív információk felhasználásával új modellek 
képezhetők. A hazai élelmiszer kiskereskedelem  átalakult, többpólusú szerkezettel 
jellemezhető (független kiskereskedők, hazai és multinacionális üzletláncok), 
szerkezetének formálódása a jövőben is várható, amely szükségessé tette a változás 
irányainak és mértékének környezetorientált, statisztikai módszerekkel támogatott 
előrejelzését.  
  
3. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei élelmiszer kiskereskedelem 
átalakulásának feltárása a hazai piac változásának tükrében, valamint a kutatás 
irányát meghatározó vállalkozási csoportok kijelölése.  A megye élelmiszer 
kiskereskedelme átalakult, azonban a regionális sajátosságok, a történelmi, 
demográfiai és gazdasági okokra visszavezethető elmaradottság azt erőteljesen 
befolyásolta. Az élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások piaci- és 
csatornapozíciója, nagysága, működési területe és együttműködési kapcsolatainak 
eltérése miatt szükségessé vált a vállalkozások alap- és leíró változók alapján 
történő összehasonlító elemzése és csoportosítása. Megállapítottam, hogy a 
független kiskereskedők és az üzletláncok jelentős eltérést mutatnak, amely 
szükségessé tette  magatartásuk elkülönült kutatását és értékelését, valamint 
megalapozta az eredmények jövőbeli kereskedelmi- és településfejlesztési 
szempontú felhasználását. 
 
4. A megyében működő élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások beszerzési 
és értékesítési magatartásának feltárása, összehasonlító értékelése, valamint  
azonosságokon alapuló, gyakorlatorientált szemléletű, komplex magatartás-
irányultságú modellezése.   
A vállalkozások magatartásának kutatását (kiemelve az árucsoport- és regionális 
sajátosságokat) a kijelölt csoportokban végeztem el, amelynek során elemeztem és 
értékeltem a független kiskereskedők, a hazai üzletláncok és a multinacionális 
üzletláncok beszerzésének és értékesítésének gyakorlatát, feltárva az azonosságokat 
és különbségeket. A vállalkozási csoportok közötti eltérések lehetővé tették a 
beszerzési és értékesítési magatartás parciális modellezését. A parciális modellek 
erőssége a méret- és autonómia specifikusság, valamint a kétpólusú magatartás-
irányultság. A gyakorlatorientált rendszermodell a vállalkozások magatartásának 
azonos jegyeit kiemelve, de a sajátosságoknak teret adva tükrözi tevékenységüket. 
A modell sajátos, egyszerűsítő, hangsúlyozó jellegű, amelynek erőssége, hogy 
komplexitása mellett rámutat a vállalatcsoportok beszerzési és értékesítési 
magatartásának specifikus jegyeire is, valamint a vállalkozások és a környezet 
kapcsolatrendszerére. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 
 
Magyarország élelmiszer kiskereskedelme átalakult, abban felismerhetők az 
európai fejlődési tendenciák jellemző jegyei (koncentráció növekedése, nagy 
alapterületű üzletformák pozíciójának erősödése) és várható ezek erősödése. A 
élelmiszer kiskereskedelem hazai koncentrációja az európai átlaghoz viszonyítva 
alacsony, ennek mértéke feltehetően növekedni fog. Az intenzív piaci verseny és 
egyes láncok piaci pozíciójának jelentős csökkenése miatt tulajdonosváltásra 
kerülhet sor, ez vállalatfelvásárlásban is megnyilvánulhat, amely a koncentráció 
növekedését fogja eredményezni. Az átalakulást struktúraváltozás jellemezte, 
amely kétpólusú piacszerkezetet (üzletláncok, független kiskereskedők),  regionális 
eltéréseket és megváltozott üzlethálózatot (üzletméret, szolgáltatási színvonal) 
eredményezett.  

 
A verseny intenzitása növekedett, a piaci szereplők jelentős hatást gyakorolnak 
egymás tevékenységére. A multinacionális vállalatok piaci jelenléte és 
tevékenysége alapvetően befolyásolta és a jövőben is befolyásolni fogja a hazai 
üzletláncok tevékenységét. Ezek a vállalkozások a hazai piacon az anyaország 
kereskedelmi rendszerének mintáját közvetítik. A hazai üzletláncok pozíciójuk 
javítása érdekében tevékenységüket horizontális együttműködés keretében 
integrálták és a külföldi láncok marketing eszközeinek egy részét adaptálták. A 
független kiskereskedők a piacon versenyhátrányban vannak az üzletláncokkal 
szemben, amely egyre növekvő és regionális eltéréseket mutat. 
 
A vállalatok beszerzési és értékesítési magatartásában, az alkalmazott marketing-
mixben fejlődés következett be. Az üzletláncok csatornapozíciója a termelőkkel 
szemben jelentős mértékben növekedett, amely a centralizált beszerzés 
következtében kondícióelőnyöket eredményezett. Ennek hatására jelentősen 
emelkedett az engedmények, kedvezmények, támogatások köre és mértéke, amely 
az üzletláncok gazdálkodásának hatékonyságát, valamint fogyasztói megítélését 
kedvezően növeli. Az alkalmazott marketingeszközök köréből kiemelhető az 
üzletkategóriákhoz igazodó választékstruktúra, az eladásösztönzés változatos 
eszközrendszere és a kereskedelmi márkázás terjedése. A verseny növekedésével 
ezek intenzív alkalmazása, valamint fejlesztése várható, amely fokozza a független 
kiskereskedők versenyhátrányát. 
 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás az élelmiszer kiskereskedelmi 
vállalkozások tevékenységére jelentős hatást fog gyakorolni. Az új szereplők 
várható piacra lépése és a verseny növekedése emeli a horizontális- és vertikális 
együttműködés jelentőségét, illetve kikényszeríti annak fokozását. Ez a 
koncentráció növekedését eredményezi mind az értékesítésben, mind a 
beszerzésben. A piac kereteinek tágulása megnöveli az unión belüli nemzetközi 
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együttműködés lehetőségét és a hazai tulajdonú láncok számára könnyebb 
külpiacra lépést körvonalaz. Az EU csatlakozás hatásaként piactisztulási folyamat 
is várható, amely elsősorban azokat a független kiskereskedőket érinti, akik a 
szolgáltatási színvonallal szemben támasztott jogi- és piaci elvárásoknak, valamint 
verseny kihívásainak nem tudnak megfelelni. Az üzletláncok egymás közötti 
versenye várhatóan intenzív lesz, amelynek következtében a kisebb láncok piaci 
pozíciója, illetve növekedési esélyei jelentősen csökkennek. 

 
A megyei élelmiszer kiskereskedelem fejlődési irányai nehezen körvonalazhatók, 
annak több kimenete lehetséges. A vásárlóerő alacsony színvonala miatt 
növekedhet a diszkont értékesítés szerepe, amelyet azonban bizonyos mértékig 
korlátoz a hipermarketek várható kelet-magyarországi terjeszkedése. A független 
kiskereskedők hátrányos helyzete növekedni fog és csak azok maradnak 
versenyben, akik a szolgáltatási színvonalat emelni tudják. Jelenlegi helyzetük és 
tevékenységük alapján megállapítható, hogy ez hatékonyan csak az üzletláncokhoz 
való csatlakozással valósítható meg, ami bővülési lehetőséget kínál a megyében 
működő üzletláncok, elsősorban a Co-op Hungary és tagvállalatai számára. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
A kutatás témája a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő élelmiszer 
kiskereskedelemi vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartása volt. A 
beszerzés és értékesítés a kiskereskedelmi vállalatok áruforgalmának részeként a 
hatékony vállalati gazdálkodás alapvető eleme. A kutatás végső célja a megyei 
vállalkozások beszerzésének és értékesítésének összehasonlító elemzése és 
azonosságokon alapuló modellezése volt, amelyet annak komplexitása miatt a 
bevezetésben részleteztem. A kutatási módszerek kiválasztásában elsődlegesnek 
tekintettem az összehasonlító elemzésre, a tényezők feltárására és az értékelésre 
alkalmas módszerek kiválasztását, így az egyszerű, leíró jellegű statisztikai 
mutatók mellett a többváltozós módszereket, valamint a sztochasztikus kapcsolatok 
feltárására alkalmas eljárásokat is felhasználtam.  
 
A hazai élelmiszer kiskereskedelem az elmúlt évtizedben megváltozott, szerkezete 
átalakult, amelyre jelentős hatást gyakorolt az európai FMCG piac változása, 
valamint annak mintáit közvetítő multinacionális vállalatok magyarországi 
működése. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei élelmiszer kiskereskedelmi 
vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartását a hazai és közvetve az európai 
változások is befolyásolták. Ezért a kutatás során európai-hazai-megyei 
szerkezetben értékeltem az élelmiszer kiskereskedelem helyzetét, átalakulását és 
tevékenységét. 
 
Az irodalmi áttekintés során kiemelt figyelmet fordítottam a főbb fogalmak, 
kategóriák értelmezésére. A szervezeti piac, ezen belül a viszonteladói piac 
modelljeinek elemzésekor rámutattam azok kereskedelemben történő 
alkalmazásának problémáira és szakmaspecifikus rendszerezést végeztem. A 
vizsgált szerzők körében a kereskedelem funkcióinak közelítése nem egységes és 
nélkülözi annak nemzetgazdasági szemléletét. Ezért a kiskereskedelem funkcióját 
és tevékenységét új szempontok szerint rendszereztem, amely a funkciók mellett 
tartalmazta a hozzájuk kapcsolódó, kétirányú piaci tevékenység elemeit is.  A 
beszerzés és értékesítés marketingszempontú értékelésének céljából  áttekintettem a 
beszerzésmarketing elméletét és megvizsgáltam az értékesítés marketing 
eszközeinek csoportosítását, az egyes kategóriák értelmezését. Az élelmiszer 
kiskereskedelmi üzletláncokra vonatkozóan vizsgáltam a jövedelmezőségi 
kapcsolatokat és a piac sajátosságainak megfelelően egyes árpolitikai kategóriákat 
kiterjesztve is értelmeztem.  
 
A hazai élelmiszer kiskereskedelem átalakulásának értékeléséhez összehasonlító 
céllal vizsgáltam az európai élelmiszer kiskereskedelem kiemelt területeit 
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(globalizáció-koncentráció, üzlethálózat) és az országok kereskedelmi rendszerét. 
A koncentráció mértéke országonként eltérő, azonban általában dinamikusan 
emelkedő, az üzlethálózat fejlődésére a nagyobb alapterületű üzletek arányának 
növekedése jellemző, amely szoros kapcsolatban van a globalizációval és a 
koncentráció fokozódásával. A kilencvenes évek közepén végzett kutatások alapján 
publikált modellek az élelmiszer kiskereskedelem fejlődése következtében már 
nem tükrözik eléggé az európai kereskedelem rendszerét, ezért azok megújításra 
szorulnak. Ennek bizonyításául kvantitatív információkra alapozva először két-
három változó felhasználásával ábrázoltam az országokat és az egy csoportba 
sorolható országok között kapcsolatelemzést végeztem. Ennek eredménye 
rámutatott arra, hogy a korábban egy modellbe sorolt országok között jelentős 
eltérés van. Ezért a módszer finomításaként főkomponens- és klaszteranalízis 
alapján új csoportosítást végeztem, amely az előző feltételezést erősítette, miszerint 
a kilencvenes évek elejének, közepének megfelelő tipizálás nem standard, a 
mutatók aktualizálásával és kvalitatív információk felhasználásával új modellek 
képezhetők. 
 
A hazai élelmiszer kiskereskedelem helyzetét két szinten vizsgáltam. A nyolcvanas 
évek helyzetének, az átalakulás folyamatának és eredményeinek bemutatása után 
számszerűen értékeltem az élelmiszer kiskereskedelem struktúráját és 
tevékenységének főbb elemeit (forgalom nagysága és összetétele, tulajdon szerinti 
tagozódás, tevékenységi struktúra, üzlethálózat, multinacionális vállalkozások 
szerepe, koncentráció). Megállapítottam, hogy a hazai élelmiszer kiskereskedelem 
átalakult, de annak folyamata még nem zárult le. A tulajdonviszonyok 
megváltoztak, az élelmiszer kiskereskedelemben a magántulajdon dominánssá vált, 
az Áfészek tevékenységüket átalakítva a hazai kereskedelem fontos szereplőjévé 
váltak. A vállalatok együttműködése növekedett, beszerzési társulásként, vagy 
üzletlánc formában működve a szállítókkal szembeni pozíciójuk jelentősen 
erősödött. A külföldi üzletláncok részesedése a hazai piacon fokozatosan 
emelkedett, a korszerű, fejlett kereskedelemi rendszerek mintáját közvetítve 
pozitívan hatottak a hazai vállalkozók beszerzési és értékesítési magatartására. A 
koncentráció mértéke jelentősen növekedett, azonban a fejlett európai országokhoz 
viszonyítva  alacsony. Az élelmiszerüzletek összetételére jellemző a hipermarketek 
részarányának folyamatos növekedése, azonban a kis üzletek szerepe is jelentős. 
Magyarország élelmiszer kiskereskedelmi forgalma a vizsgált időszakban 
folyóáron növekedett, az 1989-2001 időszakra vonatkozó adatok alapján 
exponenciális trenddel határoztam meg a 2004. évi forgalom várható értékét. A 
várható változások közül kiemelve az Európai Unióhoz történő csatlakozást, 
szekunder és primer információk alapján vázoltam annak jövőbeli hatását. 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a témára vonatkozó átfogó kutatás még nem 
történt, a szekunder információk köre rendkívül szűk és bizonytalan volt, gyakran 
korrekcióra szorult. A megye élelmiszer kiskereskedelmének elemzése során 
megállapítottam, hogy a szerkezetváltás a megyében is megvalósult, de annak 
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eredményére a hátrányos gazdasági helyzet, a vásárlóerő és a külföldi befektetések 
alacsony szintje negatív hatást gyakorolt. Az üzlethálózat nagysága az országos 
tendenciához hasonlóan változott, azonban összetételét tekintve attól eltérő. Az 
egyéni vállalkozások aránya magasabb, az élelmiszerüzletekkel való ellátottság 
pedig az országos átlagnál gyengébb. A külföldi vállalkozások a megyében 
megtalálhatók, de az átlagnál alacsonyabb vásárlóerő miatt az üzletek száma kevés. 
A megyében működő vállalkozások közül a Coop üzletlánc szerepe domináns,  
jelentőségét erősíti a megye �alföldi� típusú településszerkezete is. Amíg a 
multinacionális vállalkozások csak a megye nagyobb városaiban működtetnek 
üzleteket, addig a Coop boltok a települések 90 százalékán megtalálhatók. A 
megyében a nagy alapterületű és magas szolgáltatási színvonalú üzletek aránya 
alacsony, jelenleg egy hipermarket üzemel (Interspar) és elkezdődött a Cora áruház 
építése. A hipermarketek terjeszkedése Budapest és Nyugat-Magyarország 
viszonylagos telítődése miatt a keleti országrészben várható, amely feltehetően a 
megye néhány városát is érinteni fogja, bár az alacsony vásárlóerő ezt korlátozza.  
 
A beszerzési és értékesítési magatartás kutatásában szekunder és primer 
módszereket alkalmaztam, a multinacionális vállalatok eltérő interjú készsége miatt 
az eredmények a megjelölt területekre értendők. Az üzletláncok tevékenységének 
értékelése céljából többlépcsős fogyasztói megkérdezést, illetve megfigyelést 
végeztem, amelyek az értékelés dimenzióját bővítették. A kutatást három 
csoportban végeztem, a független kiskereskedők, illetve a hazai- és multinacionális 
üzletláncok körében. A beszerzési és értékesítési magatartásban az üzletláncok és a 
független kiskereskedők között markáns eltérés található, amely az üzletláncok 
szervezett, piacorientált tevékenységével szemben, a független kiskereskedők 
főként erőforrás orientált, ad-hoc jellegű marketing eszközeivel jellemezhető. A 
magatartásban fellehető azonosságok és különbségek lehetővé tették a parciális 
modellek és rendszermodell kialakítását. A független kiskereskedők beszerzési és 
értékesítési magatartását befolyásoló tényezőket a mikrokörnyezet elemei alkotják 
(pl. kereslet, szállító, tulajdonosi koncepció, belső feltételek), a beszerzési 
magatartásra az egyszintű beszerzés, egy-két szállítóval való kapcsolat, a 
nagykereskedelemtől történő beszerzés dominanciája jellemző. A szállító 
kiválasztásában elsősorban a beszerzési ár nagyságát, a termék minőségét és a 
szállító megbízhatóságát veszik figyelembe. Az értékesítési tevékenységre a 
vállalatfüggő választékkoncepció, a költségorientált árképzés, az áruelhelyezés 
ösztönössége és a szűk promóció jellemző.  
Az üzletláncok tevékenységét befolyásoló tényezők száma magasabb, annak 
összetétele a független kiskereskedőkénél jóval differenciáltabb. A beszerzési 
tevékenységre a többszintű beszerzés, a kedvezményorientált beszerzési 
magatartás, a nagytermelőktől történő beszerzés és többlépcsős beszerzési tárgyalás 
jellemző. A beszerzés folyamata a hagyományostól eltérő, amely a láncok piaci 
pozíciójának tudható be. A beszerzésben a hazai és külföldi láncok közötti 
legjelentősebb eltérés a döntési szintekben és a logisztikai rendszerben található. 
Az értékesítési tevékenységre az üzlettípushoz igazodó választék és  láncfüggő 
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választékkoncepció, a kereskedelmi márkázás, a vegyes árképzési módszer, a 
láncspecifikus áruelhelyezési koncepció és a marketingkommunikáció fontossága 
jellemző. A beszerzési és értékesítési magatartás egyes elemeiben 
árucsoportspecifikus vonások is kimutathatók, a kereslet regionális sajátosságai a 
multinacionális üzletláncoknál a tevékenységben kevésbé tükröződnek, míg a hazai 
láncoknál a tagvállalatok önállósága miatt jobban mutatkoznak.  
A független kiskereskedők és az üzletláncok magatartásának eltérése miatt a 
rendszermodell sajátos, egyszerűsítő és hangsúlyozó jellegű, a tevékenységet 
befolyásoló tényezőknél azok hatását és a reakció lehetőségét emeltem ki. A 
tevékenység elemeit összehasonlítva megállapítható, hogy a független 
kikereskedőknél ezek száma kevesebb és tartalmát tekintve egyszerűbb.  
 
Úgy érzem, hogy a kutatási célok megvalósultak, azonban a várható változások 
miatt a téma kutatását nem tekintem lezártnak, annak egyes területeit a jövőben 
kívánom továbbfejleszteni. Ennek keretében bővíteni szeretném a vizsgált 
vállalatok körét és a kutatás irányát, kiemelve az EU csatlakozás piaci szereplőkre, 
azok pozíciójára, valamint beszerzési és értékesítési magatartásukra gyakorolt 
hatását. 
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Pénzes Györgyné 
 

 Purchasing and selling behavior of foodstuff retail trade enterprises operating in 
Jász-Nagykun-Szolnok County 

 
 

Summary 
 

Subject of the research was the purchasing and selling behavior of foodstuff retail 
trade enterprises operating in Jász-Nagykun-Szolnok County. Purchase and sale as 
part of the goods� turnover in retail trade enterprises is the basic element in an 
efficient management of the enterprise. The final target of the research was to 
compare the purchase and sale of the county�s enterprises and to model them based 
on their similarities, which � because of its complexity � I detailed in the 
introduction. In choosing the research methods I considered the selection of those 
methods primary, that are suitable for comparison, for revelation of the factors and 
for evaluation, thus besides the simple, descriptive type statistical indexes and 
multivariate methods I used procedures able to expose stochastic relations as well.  
 
The national food product retail trade changed in the past decade, its structure was 
reorganized, which was mostly affected by the change of the European FMCG 
market and by the Hungarian operation of multinational companies representing its 
patterns. The purchasing and selling behavior of the Jász-Nagykun-Szolnok County 
foodstuff retail trade enterprises were also influenced by domestic and indirectly by 
the European changes. Therefore during my research I evaluated the situation, 
transformation and activity of the food product retail trade in a structure of Europe-
Hungary-County. 
 
During the literary overview I paid extra attention to the explanation of the most 
important concepts and categories. In the analysis of the structural market�s model, 
and of the resale market�s model within I pointed out the problems of using them in 
trade and I made a business-specific ordination. Amongst the examined authors the 
approach of trade functions is not uniform and is lacking of a national economical 
aspect. Therefore I systemized the functions and activities of retail trade by new 
aspects, which besides the functions included the elements of two-directional 
market activity related to them. In order to evaluate the purchase and sale from the 
marketing point of view I looked through the theory of purchase marketing and I 
examined the grouping of sales marketing�s methods and the explanation of 
specific categories. Regarding the food product retail trade chain store I analyzed 
the profitability relations and according to the characteristics of the market I 
defined them by extending specific price policy categories.  
 
In order to evaluate the transformation of domestic food retail trade I investigated 
the emphasized areas of European food retail trade (globalization-concentration, 
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chain stores) and the trading system of countries with the aim of comparison. The 
value of concentration is different country by country, but is usually increasing 
dynamically, the increasing number of shops with bigger ground area is 
characteristic for the development of chain stores, which is in close connection 
with the globalization and the increasing of concentration. The models published 
on basis of researches done in the middle of the 90�s don�t reflect the system of 
European trade enough because of the food retail trade�s development, therefore 
they need renewal. To justify this, based on quantitative information first I 
portrayed the countries by using two-three variants and I carried out a relation 
analysis between countries in the same groups. The result showed me that there is a 
significant difference between the countries which were earlier classified under the 
same model. So as a purification of the method I made a new grouping on basis of 
main component and cluster analysis, which confirmed the earlier assumption, 
according to which the standardization as per the beginning, middle of the 90�s is 
not standard, by actualizing the indexes and using qualitative information new 
models can be created.  
 
I examined the situation of domestic food retail trade on two levels. After 
presenting the situation of the 80�s, the process of transformation and results, I 
evaluated the structure of food retail trade and main elements of its activities (size 
of turnover and its composition, property based division, structure of activities, 
chain stores, role of multinational enterprises, concentration) in numbers. I stated 
that the domestic food retail trade changed, however this process is not over yet. 
Property relations changed, in food retail trade private property became dominant, 
the Áfész stores became important characters of the domestic trade by converting 
their activities. The cooperation between companies increased, their position 
against the suppliers strengthened significantly by operating as a chain. The share 
of foreign chain stores in the national market increased progressively, by mediating 
the modern, developed trade systems� pattern they positively influenced the 
purchasing and selling behavior of domestic entrepreneurs. The value of 
concentration grew measurably, but in comparison with the developed European 
countries it is low. Regarding the composition of food selling shops the constant 
growth of the hypermarkets� share is characteristic, but the role of small shops 
remains significant too. The turnover of food retail trade in Hungary was growing 
in the examined period on current price, I calculated the expectable value of the 
turnover for 2004 by an exponential trend on basis of the data between 1989-2001. 
Exposing one of the expected changes I outlined the future effect of joining the 
European Union based on secondary and primary information.  
 
In Jász-Nagykun-Szolnok County nobody made any comprehensive research in this 
subject so far, secondary information were extraordinary few and uncertain, often 
needed correction. During the analysis of the county�s food retail trade I drew the 
conclusion that the structural change was also realized in the county, but the result 
of it was negatively affected by the disadvantageous economical situation, the low 
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level of buying power and foreign investments. The number of chain stores 
changed similarly to the national tendency, but looking at its composition it is 
different. The number of private entrepreneurs is higher, and the supply of the 
county with food stores is lower than the national average. You can find foreign 
enterprises in the county, but because of the lower than average buying power the 
number of shops is little. Amongst the enterprises operating in the county the role 
of the Coop chain is dominant, its importance is amplified by the county�s 
settlement structure. While the multinational companies only operate stores in the 
bigger cities of the county, Coop shops can be found in 90 percent of the 
settlements. In the county the proportion of big ground space and high service level 
shops is low, at the moment there is only one hypermarket working (Interspar) and 
the building of a Cora store has begun. The spreading of hypermarkets because of 
the relatively filled up Budapest and Western-Hungarian region is expected in the 
Eastern part of the country, which probably will concern some cities of the county, 
although it is limited by the low buying power. 
 
I used secondary and primary methods in the research of purchasing and selling 
behavior, because of the different interview readiness of the multinational 
companies the results apply to the indicated areas. In order to evaluate the activities 
of chain stores I made a multistage consumer questioning and observation, which 
extended the dimensions of evaluation. I carried out research in three groups, 
amongst independent food retailers, domestic and multinational chain stores. There 
is a sharp contrast in the purchasing and selling behavior between the chain stores 
and independent retailers, which can be characterized by the organized, market 
oriented activity of the chain stores and in the opposite side by the resource 
oriented, ad-hoc type marketing methods of the independent retailers. The 
similarities and differences of this behavior made it possible to create partial 
models and a system model. The influencing factors of the independent retailers� 
purchasing and selling behavior are the elements of the micro environment (e.g. 
demand, supplier, concept of ownership, inside conditions), one level purchasing, 
connection with one or two supplier, buying from the wholesale trade is dominant 
in the purchasing behavior. When choosing a supplier the purchase price, the 
quality of the product and the reliability of the supplier are taken into consideration. 
For the selling activity the company-depending concept of assortment, the cost 
oriented pricing, the instinctive product placing and scarce promotion is 
characteristic. 
The number of factors influencing the activity of chain stores is higher, its 
composition is much more differentiated than those of the independent retailers. 
For the purchasing activity the multilevel purchasing, discount oriented purchasing 
behavior, purchasing from the big producers and multistage purchasing 
negotiations are characteristic. The procedure of purchasing differs from the 
traditions owing to the market position of chains. Regarding purchase the most 
considerable differences between national and foreign chains can be found in the 
decision levels and the logistical system. For the selling activity the business type 
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oriented assortment and chain-depending concept of assortment, trade branding, 
mixed pricing method, chain-specific product placing concept and the importance 
of marketing communication is characteristic. Product group specific patterns can 
be seen in some elements of the purchasing and selling behavior, the regional 
particularities of demand are less reflected in the activity of multinational chain 
stores, while at national chains you can discover them better because of the 
independence of the member companies.  
As a consequence of the difference between the behavior of independent retailers 
and chain stores the system model is unique, simplifying and emphasizing, in case 
of activity influencing factors I pointed out their effect and the possibility of 
reaction. By comparing the elements of the activity we can state that the number of 
these is fewer at the independent retailers and looking at their content they are 
simpler as well. 
 
I feel that the targets of the research were achieved, but because of the expected 
changes I don�t consider the research of the subject closed, some areas I wish to 
develop in the future. I would like to extend the number of examined companies 
and the direction of the research, highlighting the effect of EU joining to the market 
characters, their positions, and to their purchasing and selling behavior.  
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2.sz. melléklet 

 
 
 
 
 

 
    A beszerzési döntés folyamata 
 

 
 

 
Beszerzési döntési fázis 

 
 
 

Új  
vásárlás 

Beszerzési helyzet
 
 

Módosított 
újravásárlás 

 
 

 

Egyszerű 
újravásárlás 

 
1. A probléma 
felismerése 

X X X 
 

2. Az igény általános 
leírása 

X   
 

3. Termékjellemzők 
leírása 

X   
 

4. Szállítók keresése X X  
 

5. Ajánlatkérés és 
elemzés 

X X  
 

6. A szállító kiválasztása X X  
 

7. Megrendelés X X X 
 

8. A teljesítés értékelése X X X 
 

 
X  = A beszerzési döntés  fázisainak jelölése a beszerzési szituáció függvényében 
 
 
Forrás: Robinson P.J.-Faris C.W.-Wind J. (1967):  Industrial Buying and Creative 

Marketing. Marketing Science Institute Series. Boston: Allyn & Bacon 14.p. 
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         3.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
Beszerzési helyzetek mátrixa 
 
 
 
 

 

 

Beszerzési helyzet 

 
A probléma 
újdonsága 

 
A szükséges 

információ igénye 

 
Az alternatívák 

figyelembe vétele 
 

 

Új vásárlás 

 
magas 

 
jelentős 

 
fontos 

 
Módosított 
újravásárlás 

 
közepes 

 
mérsékelt 

 
korlátozott 

  
 
Egyszerű 
újravásárlás 

 
alacsony 

 
minimális 

 
nincs 

 
 
 
 
 
 
Forrás: Robinson P.J.-Faris C.W.-Wind J. (1967):  Industrial Buying and Creative 
Marketing. Marketing Science Institute Series. Boston: Allyn & Bacon 14.p. 
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            4.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

A szervezeti vásárlói magatartás modellje 

Forrás: Webster F.E.-Wind Y. (1972 ): A General Model of Organizational Buying 
Behavior. Journal of Marketing, 36 (2) (April) 12-19.p. 

I. Környezet (a beszerzési magatartás környezeti meghatározói) 
 

Fizikai (földrajzi) környezet Gazdasági környezet Jogi környezet 
Technológiai környezet Politikai környezet Kulturális környezet 

 
Szállítók Vevők Kormány-

zat 
Szakszerve-

zetek 
Egyesü- 

letek 
Szakmai 

csoportok
Más 

vállalatok 
Más 

társadalmi 
intézmények 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 

Információk a szállítókról 
(marketingkommunikáció) 

Javak és szolgáltatások 
rendelkezésre állása 

Általános közgaz-
dasági feltételek 

A viselkedés nor-
mái és értékrendje

II. A szervezet (a beszerzési magatartás szervezeti/vállalati meghatározói) 
 

Technológia Szervezeti felépítés Szervezeti célok és 
feladatok 

Szervezeti tagok 

A beszerzés szempontjából 
releváns technológia 

A beszerzési központ 
szervezete és a 

beszerzési funkciók 

Beszerzési feladatok 
 

 

A beszerzési 
központ tagjai 

III.  
A beszerzési  
központ 
A beszerzési maga- 
tartás interperszo- 
nális meghatározói 

Feladatokról     Tevékenységek,      Döntés személyes      Tevékenységek, 
szóló döntés     kölcsönhatások,      preferenciák alapján   kölcsönhatások, 
                             érzelmek                                                     érzelmek 

Technológiai 
korlátok és
technológiai 
csoportok

 
Csoport-
struktúra

 
Csoport 
feladato

 
A tagok
jellemz

IV. Egyéni résztvevők 
(Motiváció, kognitív struktúra, személyiség, tanulás, 
magatartási szerepek)

Beszerzési döntéshozatali folyamat 
1 Személyek 2 Csoport

Döntések a 
vásárlásokról 
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        5.sz. melléklet 
  
 
 
 
 
 
 
A környezet elemei 
 
 
 
 
Choffray-

Lilien 
1978 

Kotler 
1991 

Baker 
1995 

Törőcsik 
1996 

 

Tóth 
1996 

Bauer-
Berács 
1999 

technológia kereslet szintje piaci struktúra tágabb 
környezet 

fizikai 
(földrajzi) 

gazdasági 
 
 

gazdasági gazdasági 
kilátások 

piaci dinamizmus szűkebb 
környezet 
 

gazdasági politikai 

szociális kamatlábak nemzetközi 
együttműködés 
 

 technológiai jogi 

fizikai technológiai 
változások 
mértéke 

vállalati pozíció  jogi infrastruktúra 

 politikai és 
szabályozási 
kilátások 

  politikai kulturális 

  
verseny-
helyzet 

   
kulturális 
 
 

 

 társadalmi 
felelősség 
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6.sz. melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazdasági és nem gazdasági motiváció hatása az üzleti beszerzésre 
 
Forrás: POWER T.L. (1991): Modern Business Marketing. In: Baker M.J. (Szerk.) 
(1995): Marketing Theory and Practice London: MACMILLAN PRESS 67.p. 
 

 
 
 
 
 

Termék/szolgáltatás 
iránti szükségletek 

ár 

minőség 

választék 

vevőszolgálat 

statusz 

karrier 

etika 

politika 

barátság és szociális 
szükségletek 

Végső döntés

egyéb személyes 
szükségletek 
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         7.sz. melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A szervezeti magatartás fontosabb elemei 
 

Forrás: Choffray J.M.-Lilien G.L. (1978): Assesing Response to Industrial 
Marketing Strategy. Journal of Marketing (42) 22.p. 
 

Beszerzési központ 
által meghatározott  

alternatívák 

Környezeti 
hatások 

 
technológiai
gazdasági 
szociális 
fizikai 

Szervezeti 
követel- 
mények 

 
technikai 
pénzügyi 

Lehetséges  alternatívák 

Egyéni preferenciák befolyása 

Szervezeti preferenciák befolyása 

 

Szervezet kiválasztása

 

A beszerzési központ 
felelőssége 

Információ 
források 

Értékelési 
kritériumok 

Interakciós 
struktúra 
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         8.sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékesítési képviselő 
 
 
 

  
 
 
         Beszerzési ügynök 
        
         Beszerzési központ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Értékesítési részleg 
 
(Értékesítés / Marketing 
osztály) 
 
 
 

  
 
       Fogyasztó részleg 
 
(Beszerzési szervezet/osztály) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A szervezeti vásárlás kétszereplős modellje 
 
 
Forrás: Bonoma T. V. �Johnston W. J. (1978): The Social Psychology of Industrial 

Buying and Selling Industrial Marketing Management, 7( July) 213-214.p. 
 
 
 
 
 
 

Segítség és
i f á ió új á

Jó kapcsolat, bizalom,
ü űködé

Hitelnyújtás az értékesítésben 

  
          Image 
      Információ 
      Tárgyalás 

                  Fizetés/hitel 

                Reciprocitás 

                   Termék szerviz 

Ér
té

ke
sí

té
si

 e
rő

fe
sz

íté
s 

   
   

   
  L

oj
al

itá
s 

   
   

M
eg

bí
zá

s /
f i

ze
té

s 

  F
iz

et
és

i k
om

pe
nz

ác
ió

 

   
   

   
 L

oj
al

itá
s 

V
ás

ár
lá

si
 é

s p
ro

bl
ém

a-
 

m
eg

ol
dá

si
er
őf

es
zí

té
s
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9.sz. melléklet 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Interakciók modellje 
 

Forrás: M.J.Baker (1995): Marketing Theory and Practice. London: 
Macmillian Press LTD IPM Group 80.p. 
 
 

 

Környezet 
piaci struktúra 

piaci dinamizmus 
nemzetközi együttműködés 

vállalati pozíció 

Atmoszféra 
erőviszonyok / bizalom 

együttműködés / elzárkózás 
várakozás 

 
 

termék/szerviz 
rövidtávú                             információs                    cserehelyzet 

pénzügyi 
szociális 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szervezet 
technológia, 

szervezet, 
stratégia 

 
Személyek 

célok 
tapasztalatok 

Szervezet 
technológia, 

szervezet, 
stratégia 

 
Személyek 

célok 
tapasztalatok 

Interakció
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10sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
   

                         Igazgatótanács 
 
             Felső vezetés 
     (vezérigazgató, igazgató, 
     általános helyettesek) 
 
      Funkcionális igazgatók 
         (helyettesek) 
 
     Gyáregységi/szakterületi 
                        vezetők 
                           
                
                  
                    Szakterületi előadók 
 
                  Adminisztratív dolgozók 
 
 
Jelölések:   személyek 
    beszerzésben érintett személyek 
  → kommunikáció iránya 
 
 
 

A beszerzésben érintettek kommunikációs ábrája 
 
 

 
Forrás: JOHNSTON W.J.-BONOMA T.V. (1981): A beszerzésben érintettek 
kommunikációs ábrája In: BAUER A.-BERÁCS J. (1999): Marketing. Budapest: 
Aula Kiadó 149.p. 
 
 
 
 
 

Eladó 
vállalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vevő vállalat 
    
       
                         
 
                             
                                            Beszerzési      
                                            igazgató 
 
                                            
 
 

↔ ↔ →  ↔ ↔ ↔                    
 
↕      ↕      ↕      ↕      ↕      ↕      ↕         
 

                     ↔                   
 

Mások 
 
 

 
Tanács-
adó 
iroda 
      
 

  
Másik    
vállalat  
beszer-
zési   
igaz-
gatója 
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    11.sz. melléklet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beszerzési döntések és azokat befolyásoló tényezők 
 a kereskedelemi vállalkozásoknál 

 

Forrás:H. Meffert (1992): Marketingforschung und Käuferverhelten 
Wiesbaden:Gabler 159.p. 
 
 
 
 

 
 
 
Általános környezet 
- jogi 
- gazdasági 
- technikai 
 
Szállító  
- marketing-

aktivitás 
- push hatás 
- fizetőképesség, 

megbízhatóság 
- termékkínálat 
 
Fogyasztó  
- fogyasztási 

trendek 
- pull hatás 
 
Konkurencia 
-versenyeszközök 
 

  
 
 
Struktúra 
- piaci szintek  

 (nagy- és kiskeres- 

 kedelem) 

- vállalattípus 
 
 
Szervezet 
- döntési 

érdekeltség  a 
beszerzésben és 
az   értékesítésben 

- beszerzési 
szervezet   
típusa  
(termék, régió,  
beszállító) 

 
Személyek 
- kor, intelligencia, 

információk 
- vállalati 

kommunikáció

A környezet meghatározó 
tényezői 

Kereskedelmi vállalatok beszerzési 
döntései 

A vállalat meghatározó 
tényezői 

Beszerzendő áru 
meghatározása 

Beszerzési út 
meghatározása

vertikális 
horizontális

Beszerzési kapcsolatok 
előkészítése 
személyes 

nem személyes 

A szállító 
kiválasztásának 

intézményessé tétele 
formális 

informális 
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         12.sz. melléklet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiskereskedelmi beszerzési magatartás  
egyszerű modellje 

 
 

Forrás: L. Esjber-U. Skitte (1999):Retail and Wholesaling Buying Behaviour for 
Two Different Product in Six Eastern European Countries. MAPP Working paper 
no.66. The Aarhus School of Business 66.p. 

 
 
 
 
 

Beszerzési 
követelmények

Általános üzleti 
klíma

Beszerzési 
funkció/szervezet 

Értékesítési 
kritériumok 

Beszállítók és 
termékek 

kiválasztása 

Kapcsolatok 
a 

beszállítókkal 

Beszállító 
elérhetősége

Versenystruktúra Vállalati image Országeredet 
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                             13.sz. melléklet 

A kereskedelem funkciói  
 

Törzsök 
1983 

 
kereskedelem 

McGoldrick 
1990 

 
kiskeres-
kedelem 

Lehota 
1994  

 
nagy-és 

kiskereske-
delem 

Törőcsik 
1995 

 
kereskedelem

Tonndorf 
1997  

 
kiskereske-

delem 

Bauer-
Berács 
1999 
 piaci 

közvetítők 

Józsa 
2000 

 
kiskereske-

delem 

 

   telephely 
választás 

   1 

 készletezés  készletezés   készletezés 3 
áruválaszték 
képzése 

 választék 
kialakítása 

választék 
kialakítása 

  választék 
kialakítása 

4 

árukezelés bemutatás, 
kihelyezés 
átadás, 
szállítás 

raktározás, 
szállítás 

logisztikai 
funkció 

szállítás logisztikai 
funkció 

raktározás, 
áruelhelye-
zés 

7 

 beszerzés, 
eladás 

megrende-
lés, vétel, 
eladás 

tranzakciós 
funkció 

beszerzés, 
értékesítés 

tranzakciós 
funkció 

árucsere 6 

   minőség 
ellenőrzés 

   1 

akvizíciós 
funkció 

promóció eladás 
ösztönzés 

piacteremtés, 
aktivizálás 

   4 

   új termék 
bevezetése 

   1 

kommuniká-
ció és infor-
mációs 
funkció 
 

 információs 
funkció 

információs 
funkció 

  informá-
ciós 
funkció 

4 

finanszírozás finanszírozás finanszírozás  finanszí-
rozás 

  4 

  kockázat 
vállalás 

    1 

    szükség-
letek kielé-
gítése 

  1 

    személyzet 
irányítása, 
adminiszt-
ráció 

  1 

termelés és 
fogyasztás 
eltéréseinek 
áthidalása 

    áruforgal-
mat  
elősegítő 
funkciók 

 2 

termelés 
befolyásolása 

      1 

7 5 7 9 5 3 5  
 

 
A sorokban található számok adott funkció említésének gyakoriságát, az oszlopokban találhatók a szerző által 
említett funkciók számát jelzik. 
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         14.sz. melléklet 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marketing-mix a kiskereskedelemben 
 
 

Forrás: Heinz Weinhold-Stünzi (1991): Marketing in 20 Lektionen. 
 ST.Gallen: Verlag für Fachmedien 371.p. 

 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Reklám, információ                                                                              Eladásösztönzés 
       (személytelen)                                                                                             POS 

Image 

Ár 

Választék Telephely 

Szolgáltatások Üzletkép 

Eladás, kiszolgálás, 
tanácsadás 



 168

       15.sz. melléklet 
  
 
A kiskereskedelmi formák típusai 
 

 
 

Szerző 
 

Tipizálás szempontjai 
 

Kiskereskedelmi formák 
 

Strecher-
Reichert-
Pottebaum 
1990 

eladási technika, választék, 
árstratégia 

diszkont, bevásárlóközpont, szaküzlet, speciális 
üzlet, közös áruház, shop in shop, szupermarket,  
piac, csomagküldő kereskedelem, áruház 

McGoldrick 
1990 

- kiskereskedelmi 
- szervezetek 

 
- üzletek 

 
- bolt nélküli kiskeres-

kedelem 

- fióküzletes-önálló szervezet, cooperatív 
társaság, önkéntes csoportok, franchising 

 
- kis shop, szupermarket, hipermarket, 

bevásárlóközpont 
- csomagküldő, teleshopping 

H.G. Lettau 
1994 

vásárlás módja, szolgáltatási 
színvonal 

- hagyományos értékesítési formák 
- élményorientált-ellátásorientált értékesítési 

formák 
Törőcsik 
1995 

bolti kereskedelem kisbolt, szakbolt, diszkont, önkiszolgáló áruház, 
bevásárlóközpont, hagyományos áruház 

Veres 
1998 

kiskereskedelmi  szupermarketek, hipermarketek, áruházak, 
szaküzletek, diszkontáruházak, �kategória 
gyilkosok�, katalógus áruházak, csomagküldő 
szolgálatok, automaták 

Bauer-Berács 
1999 

termékek fajtái, választék, 
tulajdoni hovatartozás, 
eladási módszer 

áruház, diszkontáruház, csomagküldőház, 
üzletlánc, szupermarket, hipermarket, 
bevásárlóközpont 
 

Rekettye 
 1999 

tevékenység, jelleg -   nagykereskedelem: hagyományos, C&C, hard  
    diszkont 
-  kiskereskedelem: hipermarket, szupermarket,  
    szoft diszkont, hard diszkont, kisebb   
    élelmiszer  üzletek 

Józsa: 2000 megjelenés, kiszolgálás 
módja 

- bolti kiskereskedelem: vegyeskereskedés, 
ABC  áruházak-szupermarketek, diszkon-
táruházak, hipermarketek, bevásárló-
központok, butikok, modellboltok, 
márkaboltok, vásározó kereskedők, piacok 

- bolt nélküli: automata, közvetlen eladás, 
közvetlen marketing, beszerzési szolgálat 

Lehota  2001 
 

eladási terület, választék, 
szolgáltatás 

hipermarket, szuperáruház, szupermarket, hard 
diszkont áruház, kényelmi áruház, speciális 
élelmiszer szakboltok, nem helyhez kötött 
értékesítési formák 
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 16.sz. melléklet 
 
 
 
 

 
Promóciós eszközök 
 
 
 
 

 
Sándor  
1997 

 
Kotler  
1999 

 
Józsa  
2000 

 
Fazekas - Harsányi  

2000 

 
Papp  
2001 

eredetében kommunikációs 
eszközök 

! személyes 
meggyőzés 

! reklám 
! public relations 
! eladás-öszönzés 

reklám reklám klasszikus 
(ATL eszközök) 

reklám 

csak a kommunikációval 
együtt eredményes eszköz 
 

vásárlás-
ösztönzés 

értékesítés-
ösztönzés 

nem hagyományos  
(BTL eszközök) 

értékesítés-
ösztönzés 
 
 

 public 
relations és 
publicitás 

kiállítások 
és vásárok 

 vásárok, 
kiállítások, 
bemutatók 
 

 személyes 
értékesítés 

személyes 
eladás 

 DM, 
személyes 
eladás, PR 
 

 direkt 
marketing 

propaganda   
 
 

  közönség-
kapcsolatok 
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                        17.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrefour Group

Carrefour Group

Metro AG
Tesco

Rewe
Intermarché

Auchan

Aldi
Edeka

Ahold
Sainsburí

Leclerc

Casino
Wal-Mart

Schwarz
Tengelmann

Safeway

Migros
Marks & Spencer

Iceland
El Corte Ingles

 
 
 
 
 

Az élelmiszer kereskedelmi vállalkozások rangsora Európában 
2000. év 

 
 

Forrás: Marina Stephanides (2002) : A kiskereskedelem globalizálódása  
 Mai Piac (május) 14.p. 
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         18.sz. melléklet 
 

 
 

 

Koncentráció mértéke 
 
 

Forrás: Marina Stephanides (2002): A kiskereskedelem globalizálódása   
Mai Piac (május) 14. p. 

 
 
 
 

Norvégia

Finnország

Svájc

82,8

Belgium

Ausztria

Németország

Spanyolország

57,1

Magyarország

Görögország

Lengyelország

30,2

53,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Franciaország

Portugália
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Nagy-Britannia

Részátlag 2

Olaszország

Csehország

Szlovákia

Részátlag 3

Főátlag

 
CR3   %-ban
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               19.sz. melléklet 
 
 
 

1 millió főre jutó szupermarketek  
2000-ben 

 
Forrás: Nevihostényi Éva (2000): Globalizáció és koncentráció  

Hálózat (szeptember) 38. p. 
 

 
 

Ausztria

Dánia

Finnország

Belgium

Olaszország

Görögország

Részátlag 2

Nagy-Britannia

Portugália

Cseh./Szlovákia

Részátlag 3

Főátlag
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Svájc
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         20.sz. melléklet 

 
 

 
1 millió főre jutó hipermarketek 

2000-ben 
 

Forrás: Nevihostényi Éva (2000):  Globalizáció és koncentráció  
Hálózat (szeptember) 38. p. 

Svédország

Ausztria

Dánia

Svájc

Belgium

Norvégia

Görögország

Portugália

Magyarország

Főátlag

Részátlag 3

Részátlag  2

Részátlag 1
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Franciaország

Németország

Nagy-Britannia

Írország

Spanyolország

Olaszország

Cseho./Szlovákia

Hollandia

Lengyelország
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         21.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élelmiszer kiskereskedelmi helyzetkép 
2000-ben 
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22.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

Kapcsolat erőssége az országcsoportokban 
 
 
 

 
Csoport 

 
Ország 

 
Vásárlóerő index % 

 
1 millió főre jutó 

hipermarketek 
száma 

 
Korreláció 

 
 

I. 

Franciaország 
Ausztria 
Németország 
Egyesült Királyság 
Dánia 

 
 

97-102 

 
 

17-20 

 
 

- 0,5232 

 
II. 

Belgium 
Olaszország 
Norvégia 
Hollandia 

 
99-104 

 
3-8 

 
0,5094 

 
 

 
 

III. 
Spanyolország 
Görögország 
Portugália 

 
73-78 

 
4-9 

 
0,9762 

 
Megjegyzés: a szélsőséges adatokkal rendelkező országok nem kerültek besorolásra 
 
 
Forrás: Kozák Ákos (2002): A hazai kereskedelmi csatornák nemzetközi összehasonlítások 
tükrében. GFK Piackutató Intézet [CD] 
Nevihostényi Éva (2000): Globalizáció és koncentráció. Hálózat (szeptember) 38.p. 
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                23.sz. melléklet 
 
 

 
Klaszteranalízis az európai élelmiszer kiskereskedelemhez 
(eredeti változók alapján) 
 
 

 
Ország 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
Klasz
-terek 

 
Dánia 17,00 230,0 78 19,00 25,00 54,00 2,10 5,29 102,10 27,84 3 
Hollandia 3,00 200,0 83 5,00 25,00 59,00 1,00 15,79 99,99 26,61 3 
Svéd-
ország 

22,00 210,0    
95 

16,00 37,00 45,00 1,90 8,91 87,00 14,17 3 

Finn-
ország 

28,00 201,0 80 26,00 28,00 42,00 4,00 5,18 84,00 24,48 3 

Belgium 8.00 195,0 62 15,00 44,00 37,00 4,10 10,15 103,00 25,89 3 
Ausztria 20,00 260,0 56 12,00 15,00 68,00 5,00 8,21 99,90 25,95 3 
Svájc 13,00 165,0 75 19,10 32,00 44,00 4,90 7,13 128,00 29,01 3 
Német-
ország 

19,00 240,0 53 26,10 17,00 52,10 5,10 82,22 100,00 24,75 3 

            
Norvégia 6,00 360,0 86 4,00 18,00 76,00 2,00 4,47 104,00 29,05 1 
            
Spanyol-
ország 

9,00 105,0 42 34,00 15,10 37,10 14,00 39,42 78,00 19,47 2 

Egyesült 
Királyság 

17,10 75,0 52 47,00 29,00 20,00 4,21 58,74 98,99 23,63 2 

Olasz-
ország 

5,99 110,0 32 18,90 19,00 43,00 19,00 57,34 99,00 23,04 2 

Francia-
ország 

20,10 99,9 66 56,00 27,00 17,00 0,10 58,10 97,00 23,07 2 

Görög-
ország 

5,97 100,0 25 18,10 18,10 51,90 12,00 10,63 74,00 15,88 2 

Portugália 4,00 55,0 57 37,00 27,00 23,00 13,00 9,88 73,00 17,54 2 
 
 
A= 1 millió főre jutó hipermarket 
B= 1 millió főre jutó szupermarket 
C= koncentráció CR3 
D=  hipermarketek részesedése % 
E= Szupermarketek részesedése % 
 

F= Szuperettek részesedése % 
G= Nem önkiszolgáló üzletek részesedése % 
H= Lakosság millió fő 
I= Vásárlerő index % (Németország = 100 %) 
J= 1 főre jutó GDP ezer USD 
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24.sz. melléklet
   
   
   

 
Főkomponens analízis 
 
 
 
 
Descriptive Statistics  
 
 

Mean Std. Deviation Analysis N
1millió főre jutó hipermarket 13,2107 7,76032 15
1 millió főre jutó szupermarket 173,7267 83,01966 15
Koncentráció CR3 62,8000 20,30552 15
Kis szupermarket, szuperett részesedés 44,6067 16,68213 15
Nem önkiszolgáló részesedés 6,1607 5,60151 15
Vásárlóerőindex 95,1987 14,12356 15
 
 
 
 
KMO and Bartlett's Test 
 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  ,605
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 42,261

df 15
Sig. ,000

 
 
 
Communalities 
 
 

Initial Extraction 
 

1millió főre jutó hipermarket 1,000 ,644
1 millió főre jutó szupermarket 1,000 ,913
Koncentráció CR3 1,000 ,747
Kis szupermarket, szuperett részesedés 1,000 ,889
Nem önkiszolgáló részesedés 1,000 ,848
Vásárlóerőindex 1,000 ,358
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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  Total Variance Explained 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Component Matrix 
 
 

 
Component 

  1 2
1millió főre jutó 
hipermarket 

,402 -,695

1 millió főre jutó 
szupermarket 

,871 ,391

Koncentráció CR3 ,824 -,261
Kis szupermarket, 
szuperett részesedés 

,584 ,741

Nem önkiszolgáló 
részesedés 

-,835 ,388

Vásárlóerőindex ,594 7,608E-02
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
 
 
 
 
 
 

 Initial 
Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

 
Compo-

nent 
Total % of 

Variance 
Cumu-
lative %

Total % of 
Variance

Cumu-
lative %

Total % of 
Variance 

Cumu-
lative %

 
1 2,991 49,857 49,857 2,991 49,857 49,857 2,242 37,366 37,366

2 1,408 23,474 73,331 1,408 23,474 73,331 2,158 35,965 73,331

3 ,786 13,108 86,440

4 ,559 9,321 95,761

5 ,190 3,162 98,923

6 6,462E-02 1,077 100,000
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Rotated Component Matrix 
 
 
  Component 

 
  1 2
1millió főre jutó hipermarket -,186 ,781
1 millió főre jutó szupermarket ,902 ,316
Koncentráció CR3 ,418 ,757
Kis szupermarket, szuperett részesedés ,933 -,136
Nem önkiszolgáló részesedés -,339 -,856
Vásárlóerőindex ,483 ,353
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 
 
 
 
 
Component Transformation Matrix 
 
 
 

Component 1 2 
 

1 ,726 ,688
2 ,688 -,726

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
 
 
 
 
Klaszteranalízis a faktorváltozók alapján 3 klaszterre 
 
 
 
 
 
Initial Cluster Centers 
 
 

Cluster 
 

1 2 3 
 

REGR factor score   1 for analysis    1 2,28052 -1,35689 -,22371
REGR factor score   2 for analysis    1 -,16416 1,29744 -1,75807
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Iteration History 
 
 

  
Change in Cluster Centers 

 
Iteration 1 2 3

1 1,186 ,467 ,587
2 ,269 9,341E-02 ,207
3 3,357E-02 1,868E-02 4,141E-02
4 4,196E-03 3,736E-03 8,283E-03
5 5,245E-04 7,472E-04 1,657E-03
6 6,556E-05 1,494E-04 3,313E-04
7 8,195E-06 2,989E-05 6,626E-05
8 1,024E-06 5,978E-06 1,325E-05
9 1,281E-07 1,196E-06 2,650E-06

10 1,601E-08 2,391E-07 5,301E-07
11 2,001E-09 4,782E-08 1,060E-07
12 2,501E-10 9,565E-09 2,120E-08
13 3,126E-11 1,913E-09 4,241E-09
14 3,908E-12 3,826E-10 8,481E-10
15 4,883E-13 7,652E-11 1,696E-10
16 6,112E-14 1,530E-11 3,393E-11
17 7,683E-15 3,061E-12 6,785E-12
18 1,001E-15 6,121E-13 1,357E-12
19 ,000 1,225E-13 2,716E-13
20 ,000 2,438E-14 5,430E-14
21 ,000 5,021E-15 1,089E-14
22 ,000 8,951E-16 2,435E-15
23 ,000 3,331E-16 3,140E-16
24 ,000 ,000 ,000

a  Convergence achieved due to no or small distance change. The maximum distance by 
which any center has changed is ,000. The current iteration is 24. The minimum distance 
between initial centers is 2,968. 
 
 
Final Cluster Centers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cluster 

1 2 3
REGR factor score   1 for analysis

1
,82792 -,80896 -,63990

REGR factor score   2 for analysis
1

,16107 1,09601 -1,37789
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Number of Cases in each Cluster 
 
Cluster 1 7,000
  2 4,000
  3 4,000
Valid 15,000

Missing ,000
 
 
 
Hierarchikus klaszteranalízis 
 
 
 
Average Linkage (Between Groups) 
 
 
 
 
Agglomeration Schedule 
 
 

  
Cluster Combined 

 

 
Coefficients

 
Stage Cluster First 

Appears 
 

 
Next Stage 

Stage Cluster 1 Cluster 2 
 

 Cluster 1 Cluster 2  

1 13 14 ,017 0 0 10
2 1 7 ,025 0 0 9
3 4 5 ,053 0 0 7
4 3 6 ,099 0 0 7
5 10 11 ,175 0 0 11
6 12 15 ,309 0 0 10
7 3 4 ,338 4 3 9
8 8 9 ,513 0 0 11
9 1 3 ,589 2 7 12

10 12 13 1,079 6 1 14
11 8 10 1,407 8 5 13
12 1 2 3,189 9 0 13
13 1 8 4,466 12 11 14
14 1 12 5,877 13 10 0
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Dendrogram 
 
 
 
 
* * *H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * *  
 
 
 
 
 
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
 
 
                      Rescaled Distance Cluster Combine 
 
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
 
 
 
 
          13   $%$$$$$$$& 
          14   $       
($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$& 
          12   $$$%$$$$$                                       
) 
          15   $$$                                             
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          10   $%$$$$$$$$$&                                     
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          11   $         ($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&           
) 
           8   $$$$$%$$$$$                         )           
) 
           9   $$$$$                               )           
) 
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           4   $%$& )                     )         ) 
           5   $ ($                     ($$$$$$$$$ 
           3   $%$                       ) 
           6   $                         ) 
           2   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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A K közép és a hierarchikus klaszterezés ellenőrzése  
 
 
Case Processing Summary 
 

 
Cases 

 
Valid 

 
Missing 

 
Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

 
Average Linkage (Between

Groups)         * Cluster
Number of Case

15 100,0% 0 ,0% 15 100,0%

 
 
 
 
Average Linkage (Between Groups)         * Cluster Number of Case Crosstabulation 
 
 
Count  

Cluster Number of Case 
 
 

Total 

 1 2 3  
1 7   7 
2  4  4 

Average Linkage
(Between Groups)

3   4 4 

Total  7 4 4 15 
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         25.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Magyarország

NSZK

Egyesült Királyság

Svájc

Svédország

Portugália

Norvégia

Görögország

Franciaország

Finnország

Belgium

Ausztria

 
 

 
 

1000 lakosra jutó élelmiszer üzletek száma  
a nyolcvanas évek második felében 

 
 
 

Forrás:Lukács O. (1994):  Boltméretek-nagy boltok, kis boltok-néhány európai 
országban 

Kereskedelmi Szemle (3) 15. p. Nemzetközi Statisztikai évkönyv 1985-89. 
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         26.sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Állami vállalatok száma a belkereskedelemben  
1989. december 31-én 

 
 
Megnevezés 

 
Vállalatok 
száma 

 
Megnevezés 

 
Vállalatok 
száma 
 

Termelőeszköz 
kereskedelem 

42 Élelmiszer 
kiskereskedelem 

37 

Másodlagos 
nyersanyag felvásárlás 

9 Ruházati 
kiskereskedelem 

13 

Élelmiszer 
nagykereskedelem 

14 Gyógyszerkereskedelem 21 

Ruházati 
nagykereskedelem 

20 Tüzép kereskedelem 8 

Vegyesiparcikk 
nagykereskedelem 

21 Vegyesiparcikk 
kiskereskedelem 

27 

Vendéglátás 40 Idegenforgalmi 
szolgáltatás 

3 

Belkereskedelmi 
kölcsönzés 

2   

 
Összesen 

 
257 

 
 
 
 

Forrás: Lőrincz F. (1994): A belkereskedelmi állami vállalatok átalakulása és 
privatizációja 1989-1993 között 

Kereskedelmi Szemle (5) 1.p. 
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         27.sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Élelmiszer kereskedelmi vállalkozások tevékenysége 2001-ben 
 

 

 

 
Vállalat 

 
Nagykeres-

kedelem 

 
Kiskereskedelem 

Co-op 
Hungary  

 
X 

 
X 

Auchan  X 
BÉE X X 
Billa  X 
CBA X X 
Metro X  
Plus  X 
Spar  X 
Cora  X 
Tesco  X 
Heliker X X 
Interfruct X X 
Penny Market  X 
Csemege-Match X X 

 
 
 
 

É



 188

 
 
 

            
28.sz. melléklet 

 
 
 
 Kiskereskedelmi üzlethálózat Magyarországon 1989-2002. év 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv 1989-2002. 
 

Év Kiskereskedelmi üzletek 
száma 

Élelmiszer jellegű üzletek és 
szakboltok + 

1989.   66680 22537 
1990.   77280 25065 
1991. 112582 37687 
1992. 130448 43342 
1993. 149530 49999 
1994. 163821 54901 
1995. 173799 58590 
1996. 179474 59743 
1997. 125586 46174 
1998. 141026 51608 
1999. 150123 48949 
2000. 156826 48695 
2001.  160546 48888 
2002. 163400  48872 

. 
+dohányboltok nélkül
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29.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az élelmiszer- és napicikk kiskereskedelmi üzletek teljesítménye 
 

 
 

 
Mutató 

 
Multinacionális 

üzletlánc 

 
Hazai üzletlánc 

 
Független 

kiskereskedő 
 

 
Éves forgalom 
millió Ft 
 

10376,0 183,4
 

  48,3 

 
Készletérték millió 
Ft 
 

      81,8     9,9
 

    4,2 

 
Eladótér 
négyzetméter 
 

  1009,5 423,8
 

235,4 

 
 
 
 

Forrás:Agárdi I.-Bauer A. (2002): Üzletfilozófiák  
Mai Piac  (Március)12.p. 
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         30.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
      Magyarországi vállalakozások rangsora  2001.év 
 
 

 
 
 

Név 

 
 

Forgalom 
milliárd Ft 

 
 

Név 

 
 

Forgalom 
milliárd Ft 

 
 
1. METSPA 
 

 
375,47 

 
6. Provera 
 

 
209,00 

 
2.CBA Magyarország 
Hálózat 
 

 
295,1∗ 

 
7. Rewe Csoport 

 
160,00 

 
3. CO-OP Hungary Rt 
 

260,5  
8. Tengelmann 
csoport 

 
150,92 

 
4. Tesco-Global 
Áruházak Rt 

 
188,00 

 
9. Reál Hungária 
Élelmiszer Rt 
 

 
104,00 

 
5. Honiker Beszerzési 
Társulás 
 

 
216,7 

 
10. Auchan 
Magyarország Kft 
 

 
65,00 

 
 
 
       ∗Az AC Nilesen becslése szerint a CBA forgalma 208 milliárd Ft 
 
 

Forrás: Magyar Élelmiszergazdaság Évkönyve 2001. 
Mai Piac (május-június)  
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31.sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vásárlóerő az európai országokban 
2001. év 

 
Forrás: Kozák Á. (2002): A hazai kereskedelmi csatornák nemzetközi összehasonlítások tükrében 

[CD] 
 

 
 
 

GfKHungária A napi fogyasztási cikkek (FMCG) üzlettípusainak trendjei

GfK. Growth from Knowledge © GfK Marktforschung

Ad Hoc
Forschung

Kaufkraft 2001 in EuropaKaufkraft 2001 in Europa
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         32.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

Számítások   
Jász-Nagykun-Szolnok megye  

2001. évi élelmiszer kiskereskedelmi forgalmának becsléséhez 
 
 
 
 
 
 
JNSZ megye forgalma a lakosság részesedése alapján 
 

1762,4 • 0,041 = 72,258 milliárd Ft 
 

 
JNSZ megye forgalma az 1 lakosra jutó vásárlás, a lakónépesség és a vásárlóerő index aklapján 

(1762400: 10,175) • 419000 • 0,9 = 65,317 milliárd Ft 
 

 
JNSZ megye forgalma a háztartások kiadásai, a lakónépesség és a 

vásárlóerő index alapján 
 

166070 • 419000 • 0,9 = 62,625 milliárd Ft 
 

 
JNSZ megye forgalma  a Coop Szolnok Rt  becsült piaci 

részesedése alapján 
 

6777863:0,07=96,827 milliárd Ft 
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                                   33.sz. melléklet 
 

 
 
 

JNSZ megyében működő élelmiszer kiskereskedelmi  

vállalkozások üzlethálózata 
 
2003. január 
 

 
 
 

 
Vállalat neve 

 
Üzletek száma 

 
Település 

 
Spar Magyarország Kft 4 (Interspar, Spar) Szolnok, Mezőtúr 

 
Csemege-Match 
Kereskedelmi Rt 

4 (Smatch) Szolnok, Jászberény, Karcag, 
Mezőtúr 
 

Profi Magyarország Rt 1 Karcag 
 

Plus Élelmiszer Diszkont 
Kft 

5 Szolnok, Karcag, Törökszentmiklós 
 

Penny Market Kft 8 Szolnok, Törökszentmiklós, 
Kisújszállás, Karcag, Mezőtúr, 
Tiszaföldvár, Kunszentmárton, 
Tiszafüred 
 

CBA Kereskedelmi Kft 12  
43 Cél 

Szolnok, Tiszafüred, 
Törökszentmiklós, Túrkeve, 
Kisújszállás és kisebb települések 
 

Élker Kereskedelmi Kft 10 Szolnok, Törökszentmiklós 
 

Privát Üzletlánc Kft 27 Szolnok, Mezőtúr, Karcag, 
Tiszafüred  és 12 kisebb település 

Coop Hungary RT 176 68 település 
 

Reál Hungária Élelmiszer 
Rt 

6 Szolnok, Jászberény, Karccag, 
kisebb települések 
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34.sz. melléklet 
 
 
  
 
 

 
Jász-Nagykun-Szolnok megye élelmiszer kiskereskedelemi üzletláncainak főbb jellemzői 
 
 
 
Vállalakozás neve 

 
Üzletek 
működtetése 

 
Tagvállalatok 
együttműködése 

 
Integrációs 
szervezet 

 
Üzlet-
hálózat 

 
Tulajdon 
 

Coop Szolnok 
Kereskedelmi Rt 

üzletlánc horizontális 
marketingrendszer

Co-op Hungary 
Rt 

heterogén magyar 

Co-op Star Rt üzletlánc horizontális 
marketingrendszer

Co-op Hungary 
Rt 

heterogén  magyar 

Tiszaföldvár és 
Vidéke Áfész 

üzletlánc horizontális 
marketingrendszer

Co-op Hungary 
Rt 

heterogén magyar 

Élker Kereskedelmi 
Kft 

üzletlánc  Héliker Csoport heterogén magyar 

CBA Kereskedelmi 
Kft 

üzletlánc horizontális 
marketingrendszer

CBA 
Kereskedelmi 
Kft 

heterogén magyar 

Reál Hungária 
Élelmiszer Rt 

üzletlánc horizontális 
marketingrendszer

Reál Hungária 
Élelmiszer Rt 

heterogén magyar 

Privát Üzletlánc Kft üzletlánc horizontális 
marketingrendszer

Privát Üzletlánc 
Kft 

heterogén magyar 

Spar Magyarország 
Kft 

üzletlánc  METSPA viszonyla
g 
homogén 

külföldi 

Plus Élelmiszer 
Diszkont Kft 

üzletlánc  Tengelmann 
Csoport 

viszonyla
g 
homogén 

külföldi 

Penny Market Kft üzletlánc  Rewe Csoport homogén külföldi 
Csemege-Match 
Kereskedelmi Rt 

üzletlánc  Provera heterogén külföldi 

Profi Magyarország 
Rt 

üzletlánc  Provera heterogén külföldi 

Független 
kiskereskedők 

   heterogén magyar 
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                                                                                                            35.sz. melléklet 
 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő élelmiszer kiskereskedelmi 
üzletláncok bemutatása 

 
 
 
Coop üzletlánc  
 
Az önállóan alacsony piaci részesedéssel rendelkező Áfészek versenyképességének 
megőrzése megkövetelte, hogy az értékesítési csatornában a szállítókkal szemben 
közös beszerzést folytató szervezetként lépjenek fel, melynek koordinálása a Co-op 
Hungary  feladata lett. Szervezete divizionális jellegű, beszerzési, értékesítési, 
nagykereskedelmi és informatikai divíziókra oszlik. Fő feladatai: 

! központi beszerzés 
! összehangolt választékpoltika kialakítása 
! márkatermékek menedzselése 
! összehangolt kihelyezéspolitika, polchely eladás 
! országos akciók szervezése 
! kategória menedzsment technikák megvalósítása 
! reklám és marketing tevékenység 
! oktatás. 

 
A beszerzés integrálásának régiós szervezetei a tag Áfészek tulajdonában lévő Pro-
Coopok, amelyek nagybani beszerzési és elosztó szerepet ellátva biztosítják az 
üzletek árualapját. Feladatuk elsősorban a régiós szerződések megkötése és az 
üzletek áruellátása volt, de később ez kiterjedt az üzletek választékának 
kialakítására és az akciók szervezésére is, amelyek előkészítették az értékesítés 
koordinálását és a Coop üzletlánc létrehozását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.sz. ábra   Integrált nagykereskedelmi régiók 
                Forrás: Co-op Hungary Rt 
 

COOP HUNGARY

ÉSZAK-KELET  PC

TISZA-COOP PC

ALFÖLD PC
MECSEK FÜSZÉRT PC

HÉTFORRÁS PC

A Pro Coop rendszer
megalakulása óta jelentős
változáson ment keresztül,
amely érintette a beszerzési
központokat is. Számuk először
nőtt, majd a méret-
gazdaságosság követelményei
miatt 1999-ben ötre csökkent.
Az új stratégia fontos eleme
volt a hálózati egységek
üzletlánc formában történő
működtetése.
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Az Áfészek 1995-ben döntöttek a Coop lánc létrehozásáról. Működésére jellemző, 
hogy a tag Áfészek önállóak maradtak, főbb kérdésekben a közgyűlés hoz 
határozatot, a tevékenység folyamatos koordinálását a Co-op Hungary  és az 
Országos Láncigazgatóság végzi, amelyhez a régiós láncigazgatóságok 
kapcsolódnak. A rendszerhez 1995-ben 171 Áfész csatlakozott olyan szerződés 
megkötésével, amely tartalmazta a standard készletre, a külső és belső képre 
vonatkozó előírásokat és az üzletpolitika kötelező elemeit.  
 
A láncjelleg kialakítása nehéz, a tartalmi és formai elemek teljes körű 
megvalósítása csak folyamatos fejlődés során válik realitássá. A tartalmi elemek 
közé az üzletlánc az összehangolt választék-, ár-, és akcióspolitikát, a nyitva tartást, 
az egységes marketingtevékenységet- és számítástechnikai rendszert, valamint a 
központi menedzsmentet sorolta, míg a formai elemek között az egységes külső és 
belső megjelenést, az egységes áruelrendezést és felszereltséget határozta meg. A 
láncszervezés folyamatos, amelyet az üzletek számának növekedése jól mutat, ma 
már külső vállalkozások is csatlakozhatnak a Coop lánchoz franchise rendszerben. 
A bolthálózat heterogenitása miatt az üzleteket több kategóriára osztják, amelynek 
alapja az alapterület, a minimális havi forgalom és a polchossz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 1995-2001. évi időszakot vizsgálva megállapítható, hogy a hálózat nagysága és 
összetétele megváltozott, amely a láncszervezés sikerének, az üzletláncban 
működés előnyének, az üzletlánc növekedésének tudható be, de befolyásolta azt az 
üzletek átsorolása is. Az üzletek száma 2001-ben 221,8 százalékkal növekedett 
1995-höz viszonyítva. A növekedés mértéke eltérő volt, 1995-1998 között 
dinamikus, majd azután mérsékeltebb emelkedés látható. A hálózat növelésének 
egyik lehetősége a franchise-szerű üzletek működtetése, amelynek szabályai csak 
részben felelnek meg a klasszikus franchisenak. A csatlakozó üzletek élvezik a 
lánchoz tartozás előnyeit, a meghatározott feltételeket be kell tartaniuk. Ezekkel 

 

0

500

1000

1500

2000

COOP 619 631 473 453 480 586 688

COOP  mini 0 559 852 1201 1241 1134 1091

COOP  maxi 0 0 0 46 77 150 186

COOP  sm 0 0 0 0 0 15 27

Összesen 619 1190 1325 1700 1798 1885 1992

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2.sz. ábra    A Coop üzlettípusok száma 
Forrás: Co-op Hungary Rt. 
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együtt 2002-ben 2237 üzlet működött Coop logo alatt. Az  egyes bolttípusok 
változását vizsgálva megállapítható, hogy a Coop mini kategória üzleteinek száma 
1999-től csökkent, míg a többi kategóriáé növekedett. A Coop üzletlánc bővülését 
jelzi a Sláger Kereskedőház Rt csatlakozása is, amely 2003 februártól Centrum 
Coop néven működik tovább. A nagykereskedelmi tevékenység régi-új iránya a 
C&C raktáráruházak működése, amelyek az üzlethálózat ötödik típusaként ADU 
néven elsősorban viszonteladók részére kínálják az árukat, de a fogyasztói vásárlás 
is megengedett. Az üzlettípusok részesedése a forgalomból és az üzletek számából 
eltérő. A legmagasabb forgalmi részesedéssel (40,7 %) a Coop kategória 
rendelkezik, az üzletek számából történő részesedése 34,5  százalék. Ezzel 
szemben a nagyobb alapterületű egységek (Coop, maxi, illetve szupermarket) az 
üzletek számából mindössze 10,7 százalékkal részesedve az értékesítési forgalom 
33,5 százalékát lefedik. 
A Coop üzletlánc a kilencvenes évek közepe óta az ország egyik vezető 
kiskereskedelmi lánca, amelynek piaci pozíciója jelentős. 2001-ben az FMCG 
kereskedelemben 8 százalék volt (GFK Hungária 2002), amely 2000-hez 
viszonyítva 2 százalékpontos növekedést jelentett.  
 
Az üzletlánchoz a megyében 11 Áfész tartozik, ezek közül a vezető három 
vállalkozásnál készítettem mélyinterjút. Méretükben nagyságrendi különbség van, 
így lehetővé vált a nagy- és kisméretű vállalatok közötti összehasonlítás is. 
   
Coop Szolnok Kereskedelmi Rt. 
 
A Szolnok és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet jelentős 
múltra tekint vissza, 1946-ban alakult és azóta folyamatosan működik. A 
rendszerváltás után profiltisztítás és piacbővítés jellemezte, amelynek során az ÍV 
Rt-t, majd az Opál Rt-t felvásárolva, jelentősen bővítette működési területét és 
hálózatát. Ehhez járult hozzá 2002-ben a fejér megyei Rema üzletek megvásárlása.  
2001-ben tevékenységét részvénytársasági formába szervezte át.   
 
A Coop Szolnok Kereskedelmi Rt a Coop üzletlánc második legjelentősebb tagja, a 
megye szövetkezetei között vezető pozíciót tölt be, működési területe Jász-
Nagykun-Szolnok-, Heves-, Pest-, Fejér- és Csongrád megyére terjed ki. A 
forgalma 2002-ben 10,5 milliárd Ft volt, ennek 98 százaléka kiskereskedelmi, 2 
százaléka nagykereskedelmi tevékenységből adódott.  A vállalkozás 74 üzletet 
működtet, így az egy üzletre jutó forgalma 2002-ben 141,9 millió Ft volt.  
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3.sz. ábra Értékesítési forgalom megoszlása     4.sz. ábra   Üzlethálózat összetétele 
                                          Forrás: Coop Szolnok Kereskedelmi Rt. 
 
2002-ben a forgalom 66 százalékát Jász-Nagykun-Szolnok megyében realizálták. A 
megyei üzletek aránya az összes üzletből 10 százalékponttal alacsonyabb, ami a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei üzletek jelentőségére utal. A forgalom összetétele 
2003-ban a Rema üzletek 2002 évvégi felvásárlása miatt Fejér megye javára fog 
eltolódni. A vállalkozás forgalmában az élelmiszerek aránya domináns, de 
foglalkozik műszaki-, ruházati és kerti eszközök értékesítésével is.  
Az üzletek a hetvenes évek ellátási és hálózattelepítési jegyeit magukon hordozva 
eltérő méretűek. A megyében működő üzletek legnagyobb arányban (36,6 %) a 
Coop típusba sorolhatók, ezután következik a mini (29,3 %), majd a maxi kategória 
(26,8 %) és csak 3 üzlet felel meg a szupermarket követelményeinek. Az üzletek 
összetétele az országos átlagnál kedvezőbb, a magasabb kategóriák nagyobb 
megoszlást képviselnek. 
A vállalat célpiacát a napi gyakorisággal vásárlók alkotják, így a vállalatra jellemző 
a magas napi vevőszám és a közepes kosárérték (2002-ben 1050 Ft/fő/nap), amely 
az utóbbi években a tudatos promóció hatására dinamikusan emelkedett. A vállalat 
piaci pozícióját nehezen tudta megbecsülni (5-7 %), elsősorban a megyei 
statisztikai adatok hiánya, a feketekereskedelem jelentősége és a saját termelésű 
fogyasztás miatt.  
 
Co-op Star Rt. 
 
A Co-op Star Kereskedelmi Részvénytársaság 1999. januárban alakult a Dél-Pest 
Megyei Áfész, az Észak-Pesti Áfész, a Jászsági Áfész és az Inmobilfa-Coop Kft 
fúziójaként. A vállalat a megyei Áfészek között forgalmával a második helyen áll, 
működési területe 4 megyére terjed ki (Budapest, Pest megye, Jász-Nagykun-
Szolnok megye, Heves megye). A vállalat a Coop üzletlánc tagja, amely a 
beszerzésben és az értékesítésben is koordinált tevékenységet eredményez. 
Forgalma 2001-ben elérte a 10 milliárd Ft-ot, amely 50 üzlet árbevételének felel 
meg, így az egy üzletre jutó forgalom 200 millió Ft. Az üzlethálózat megoszlását 
tekintve a hálózati egységek 46 százaléka Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

66%3%

17%

12%
2%

JNSZ Heves Csongrád Pest Fejér

56%

1%
15%

19%

9%

JNSZ Heves Csongrád Pest Fejér
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működik, élelmiszer, ruházat és vegyesiparcikk profilban, amelyből az FMCG 
szektor dominál.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           5.sz. ábra   Üzlethálózat összetétele 
                         Forrás: Co-op Star Rt 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a vállalat 1 szupermarketet és néhány mini Coop 
típusú üzletet működtet. A Co-op Star Rt célpiaca más, mint a Coop Szolnok 
Kereskedelmi Részvénytársaságé, ami elsősorban a konkurens cégek számának és 
területi elhelyezkedésének eltéréséből adódik.  A vállalat célpiaca két szegmensre 
osztható: városi, középkorú nők és nyugdíjasok, akik nagybevásárlást végeznek, 
valamint a kis falvak lakói.  
 
Tiszaföldvár és Vidéke Áfész 
 
Az Áfész  a Coop lánc tagja, forgalma 2002-ben 2,1 milliárd Ft volt, amellyel a 
megyei Áfészek közül  3. helyet ért el. Összehasonlítva a két másik vállalattal, ez 
nagyságrenddel alacsonyabb bevétel, amely a vállalat méretével és üzleteinek 
elhelyezkedésével indokolható. Működési területe két megyére kiterjedő (Jász-
Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun), üzleteinek száma 32, amelyek összesen 15 
településen helyezkednek el. Az üzletek  75 százaléka élelmiszer, a többi ruházati 
és vegyesiparcikk áruk értékesítésével foglalkozik. Az egy üzletre jutó forgalom 
65,2 millió Ft, amely a vállalat működési területének és célpiacának vásárlóerejét 
jól tükrözi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6.sz. ábra Az üzlethálózat összetétele 
  Forrás: Tiszaföldvár és Vidéke Áfész 
     

Az üzletek Coop kategóriák szerinti
összetétele kedvező, az országos
adatokhoz viszonyítva a Coop
üzletek aránya jóval magasabb (56
%), és a maxi Coop üzletek is 18,8
százalékban képviseltetik magukat.
A vállalat nem rendelkezik
szupermarkettel, amely forgalmát
jelentős mértékben visszaveti.  

A vállalat üzlethálózatának
elemzésekor megállapítható, hogy
működési területén főként Coop � és
Maxi Coop üzletekben folyik az
értékesítés, együttes részesedésük az
üzletek számából 85 %.  A vállalat
egész működési területét áttekintve
megállapítható, hogy a két kategória
részaránya 96 %, a mini Coopok
aránya megyei szinten magasabb. 
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Az Áfész célpiaca több szegmensből áll, átlagos, vagy szerény jövedelemmel 
rendelkező �kisemberekből�, nyugdíjasokból, alkalmazottakból és tagokból. Az 
Áfész tagokat a vállalat törzsvevőként tartja számon, részükre kedvezményeket 
nyújt.  
 
Héliker Kereskedelmi Rt. 
 
A privatizáció időszakában, 1991-ben alakult meg az Ászker Kft, amely kezdetben 
műszaki cikkek forgalmazásával foglalkozott. A piaci sikerek, a kereskedelemre 
jellemző verseny a tulajdonosokat profilbővítésre késztette és többségi részesedést 
szereztek a Hajdú-Bihar megyei Héliker-ben. A kilencvenes évek közepén először 
a Szabolcs Határszél Kft-t és az Aroma Rt-t, majd a szolnoki székhelyű Élker Kft-t 
is felvásárolták. Ezzel a Héliker Kereskedelmi Rt. működési területe az élelmiszer 
kereskedelemben négy megyére terjedt ki (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg.).  
A csoport 2002-ben az FMCG piacon a 14. helyet érte el 15,5 milliárd Ft 
bevételével, üzleteik száma 69. Tevékenysége nagy- és kiskereskedelem, 2001. évi 
forgalmának 61 százaléka kiskereskedelemből, a többi nagykereskedelmi 
tevékenységből származott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 7.sz. ábra Bruttó folyóáras forgalom                  8.sz. ábra   Üzlethálózat nagysága  
                               Forrás: Magyar Élelmiszergazdaság Évkönyve 2002. 
                                                     
A működési terület stabilizálódása után az üzletlánc forgalma ingadozott, 2001-ben 
az előző évhez viszonyítva 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, amely elsősorban a 
hálózati egységek számának csökkenésére vezethető vissza. 2002-ben az 
értékesítési forgalom csökkenése tovább folytatódott. A forgalom megyénkénti 
megoszlása eltérő, a bevétel domináns része Hajdú Bihar megyében realizálódik, 
ahol a legtöbb üzlet helyezkedik el.  
 
A Héliker csoport beszerzési rendszere erős centralizációt mutat, amely a központi 
szerződések megkötésében, a szállítók kiválasztásában és a tagvállalati beszerzés 
közvetett befolyásolásában jelenik meg. Ezt a tevékenységet a Héliker 
Kereskedelmi Rt központi áruforgalmi osztálya végzi, disztribúciós központi 
raktára Debrecenben van. A friss áruk kivételével a központi raktár látja el a 

14
15
16
17
18
19

milliárd Ft

1997. 1998. 1999. 2000. 2001. év
60

65

70

75

üzlet

1997. 1998. 1999. 2000. 2001. év



 201

hálózati egységeket. A nagykereskedelmi raktárak C&C jelleggel működnek, 
feladatuk a tevékenység kibővítéseként független kiskereskedők ellátása. 
A Héliker csoportra jellemző az üzletlánc jellegű működés, amelynek általános 
elveit a vállalat központja határozza meg. A láncjelleg egyik tartalmi eleme a 
választék kialakítása és kötelező tartása, amely a boltkategóriákhoz igazodó. Az 
A,B,C-vel jelzett kategóriák egymástól a forgalomban, az alapterületben és a 
választékban különböznek. A választék tartása az egyes kategóriákban kötelező, a 
fogyasztói igények regionális különbségeit a friss áruk kivételével a választék nem 
tükrözi. A termékmix nagysága a legnagyobb üzletekben 4000.  A vállalati 
árképzés rendszerében szintén a centralizáció elemei mutatkoznak, amely jellemző 
az akciók szervezésére is. A vállalkozás az üzletek egységes külső megjelenésére 
nagy figyelmet fordít, az áruk azonos elhelyezése a heterogén üzlethálózat miatt 
részben valósul meg. A láncjelleg megvalósítására a Héliker csoport sajátos 
minősítő rendszert dolgozott ki, amelynek keretében meghatározott szempontok 
szerint ötfokozatú skálán rendszeres méri az üzletek tevékenységét.  
 
Élker Kereskedelmi Kft 
 
A Szolnok megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat a rendszerváltás előtt a 
megye élelmiszer kiskereskedelmében jelentős szerepet töltött be, átfogta a megye 
egész területét, több mint 40 üzlettel rendelkezett és a megyeszékhelyen 
kiemelkedő szerepe volt. Az Élker Kft az állami vállalat privatizációja során jött 
létre, kezdetben 31 üzletet működtetett és gazdálkodása hatékony volt. A 
multinacionális vállalatok megyei megjelenése és az egyéni vállalkozások 
piacmegosztó szerepe miatt hatékonysága csökkent, a vállalat önálló tevékenysége 
hosszú távon nem látszott biztosítottnak. A Kft több multinacionális nagyvállalattal 
is tárgyalt a vállalat értékesítéséről, de azok csak a legjövedelmezőbb üzleteket 
vásárolták volna meg. Ezzel szemben a Héliker Rt  sokkal kedvezőbb ajánlatot téve 
az egész társaságot felvásárolta, amelynek eredményeként az Élker Kft a Héliker 
csoport tagjává vált. A Kft jelenleg 10 üzlettel működik Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében, üzletei egy kivétellel a megyeszékhelyen találhatók. Forgalma 2002-ben 
folyóáron 1,7 milliárd Ft volt, amely egy kisebb Áfész forgalmához hasonló 
nagyságrendű.  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.sz. ábra Az üzlethálózat összetétele 
    Forrás: Élker Kereskedelmi Kft 
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Hasonló arányú a C kategóriás boltok jelenléte, amelyek forgalma 100 millió Ft 
alatt van, átlagos alapterületük 250 m2, választékuk elsősorban az alapvető napi 
cikkekre terjed ki. A két típus között elhelyezkedő �B� kategóriába tartozó üzletek 
aránya 20 %. Az üzletek célpiacát azon fogyasztók alkotják, akik a gyakori (napi) 
bevásárlást részesítik előnyben, kedvelik a nagyobb alapterületű szupermarketeket 
és  középkategóriás termékek vásárlására képesek. 
 
Privát Üzletlánc Kft 
 
A Kerekes Kft 1992-ben alakult és közel négy évig élelmiszer-vegyi áru 
nagykereskedelemmel foglalkozott. 1996-ig a nagykereskedelmi tevékenység 
viszonylag kedvező piaci helyzete miatt a kiskereskedelmi hálózat szervezésének 
gondolata fel sem merült. A vállalat cégreklámot nem alkalmazott, ennek ellenére 
partnereinek száma bővült, amelynek oka a kiskereskedők számára kedvező direkt 
kiszállítás volt. A vállalat tevékenységének bővítése során  olyan üzletlánc 
kialakítását célozta meg, amely a meglévő partnerhálózatra építve annak egységes 
ellátásán alapult. Ennek megvalósítását akciók szervezésével kezdte, amelyben az 
üzleteknek termékkör és ártartási kötelezettsége volt. A tevékenység sikeresnek és 
tartósnak bizonyult, az új vállalkozást 1998-ban Privát Üzletlánc Kft néven 
bejegyeztették, tulajdonosa a Kerekes Kft és a Privát Szövetkezet. Feladata a 
Kerekes Kft-n kívül eső termékkör beszerzése és a láncszervezés.  
 
A Kerekes Kft kezdetben a kistelepüléseket célozta meg, üzleteinek célpiacát 
elsősorban a falusi kiskereskedők alkották. A vállalat terjeszkedésének 
következményeként azonban ma már nagyobb településeken működő üzleteket is 
ellát árukkal. Működési területe 5 megyéből áll (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén), az üzletlánchoz 
összesen 495 üzlet tartozik. A kiskereskedelmi forgalom 2002-ben 25-28 milliárd 
Ft volt. 
 
Az eltérő működési feltételek miatt az üzleteket a beszerzési és értékesítési 
forgalom alapján három kategóriára osztották, azonban a gyakorlatban a vállalat 
alapvetően kétféle bolttípust különböztet meg (Privát TOP, Privát).  
 
1.sz. táblázat   Üzlettípusok összetétele 
 

 
Üzlettípus 

 
Összesen 

 
Ebből Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Privát Top 134 5
Privát 285 18
�C� Privát boltok 76 4
Összesen 495 27
 

Forrás: Privát Üzletlánc Kft 
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A bolttípusok eltérő választékkal rendelkeznek, az üzletlánc által meghatározott 
termékkör tartása kötelező. Jász-Nagykun-Szolnok megyében viszonylag kevés 
üzlettel áll kapcsolatban, az üzletlánchoz tartozó üzletek mindössze 5,5 százaléka 
működik itt, a bolttípusokat tekintve legjelentősebb a Privát üzletek aránya (66,7 
%).  
 
A lánchoz tartozó vállalkozások beszerzési rendszere háromszintű, az üzletek 
árualapjának jelentős részét a Kerekes Kft és a Privát Üzletlánc Kft biztosítja, 
azonban a tagvállalatok önálló beszerzése is fontos a választék kialakításában. A 
központi beszerzés tevékenységelemei: szállító kiválasztása, szerződések kötése, 
kiszállítás, akciós beszerzés, rendelés a CBA szerződésekből. Utóbbi beszerzési 
forma 2002-től működik, mivel a Kerekes Kft és a CBA között laza 
együttműködési megállapodás jött létre, amelyben az üzleteknek nincs 
kötelezettsége a CBA felé, de élvezik a CBA országos szerződéseiből eredő 
előnyöket.  
A láncjelleg kialakítása a hálózat heterogenitása miatt nehezebb, ezért a formai és 
tartalmi elemek is szűkebb sávban mozognak. A Privát üzletláncban 
üzletkategóriától függően a központ által kínált 1500-3500 cikkelemet tartanak 
készleten, amelyre választéktartási kötelezettség van. Az áruk elhelyezése az 
üzleteken belül nem egységes, de az akciós áruk elhelyezésének szabályait be kell 
tartani.  
 
Geronimo 2000 Kft 
 
A Geronimo 2000 Kft Szolnoki székhelyű vállalkozás. Kereskedelemi 
tevékenységét 2002-ben kezdte, egy élelmiszer üzletet működtet Szolnokon, a 
városközponttól 10 km-re fekvő zöldövezetben.  
 
A Kft az üzletnyitás óta tagja a Privát üzletláncnak, a közepes nagyságrendű 
�Privát� üzlettípusba tartozik, az üzletláncot Szolnokon egyedül képviseli. 
Forgalma 2002-ben 90-100 millió Ft volt, amely elsősorban napi élelmiszerek, 
háztartási- és vegyiáruk értékesítéséből származott. A vállalkozás célpiacát a 
környező lakosok adják. Az üzlethelyiségben korábban egy másik élelmiszerüzlet 
működött, amelynek árpolitikája nem felelt meg a lakossági igényeknek. A vevők 
az új üzletet nehezen különböztették meg, kezdetben bizalmatlanok voltak, emiatt 
nehéz volt kiépíteni a vevőkört, amely ma már nyugdíjasokból, családosokból áll, 
és egyre jobban növekszik az igényesebb vásárlók kereslete is.  

 
CBA Kereskedelmi Kft 
 
A CBA Kereskedelmi Kft magyar tulajdonú vállalkozás, a privatizáció 
időszakában, 1991-ben alakult 10 magánkereskedő részvételével. A hálózat 
bővítésének első lépése során a Fővárosi Közért vállalat üzleteinek egy részére 
sikeresen pályázott. A megalakulás óta jelentős hangsúlyt fektetett a 
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hálózatszervezésre, amely főként kisvállalkozásokra irányul, valamint a bővítéshez 
illeszkedő logisztikai háttér megteremtésére. A CBA nagy- és kiskereskedelmi 
tevékenységet végez, 2001-ben forgalmának 95,5 százaléka food termékek 
értékesítéséből állt. Az üzletlánc tevékenységének főbb elemei: beszerzési és 
értékesítési tevékenység koordinálása, kiszállítás, hálózatszervezés. 
 
A vállalat a hazai élelmiszer kiskereskedelem vezető vállalkozásai közé tartozik, 
2001-ben bruttó forgalma közelítette a 300 milliárd Ft-ot, bár ez némileg halmozott 
adat. Ennek ellenére megállapítható, hogy megalakulása óta dinamikusan fejlődik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       10.sz. ábra Bruttó folyóáras forgalom 
Forrás: Magyar Élelmiszergazdaság  
                      Évkönyve 2002. 
 
Az üzlethálózat összetétele megváltozott,  kezdetben a működési terület Budapestre 
és Pest megyére terjedt ki, mára a vidéki dominancia jellemző. A CBA hálózat 
tevékenysége jelentős centralizációt mutat, amely kiterjed a beszerzésre és 
értékesítésre is. Az országos szerződéseket a központ köti a szállítókkal, a 
kiszállítás a központi raktárból és a regionális központokból történik. 2002-ben 22 
regionális központ végezte a kiszállítást és hálózatszervezést, valamint a régiós 
akciók szervezését és lebonyolítását. Az együttműködő vállalkozások számára 
nyújtott kedvezményeket és kötelezettségeket befolyásolja a vállalatok jogállása, 
amely szerint  három kategória különíthető el: CBA tagok, CBA társult tagok, CÉL 
hálózat. A legnagyobb kedvezményt a tagok élvezik, párhuzamosan a 
kötelezettségekkel. A vállalkozás célpiaca általánosságban a napi bevásárlók 
körével jellemezhető.  
 
A vállalkozás növekedési stratégiájának részeként külföldi kapcsolatok és 
együttműködési megállapodások kialakítására törekszik. Ennek keretében került 
sor az EDEKA-val való megállapodásra, amely árucsere jellegű, valamint ezt jelzi  
a kelet-európai országok felé irányultság is. 
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A kilencvenes évek közepétől a
bruttó forgalom évente jelentősen
növekedett, amely elsősorban a
hálózat bővülésének köszönhető,
mivel a boltok száma a kezdeti 17
üzlettel szemben 2001-ben
meghaladta a kétezret. Ezzel szemben
a tagvállalatok száma az utóbbi két
évben csökkent. A CBA
stratégiájának sajátos irányát adja a
CÉL üzletek beszerzésének
szervezése. Ezek nem tagjai a CBA
üzletláncnak, de beszerzésük egy
részét a vállalat koordinálja.  
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A beszerzés mellett a hálózat fejlesztésének fő iránya a láncjelleg fejlesztése, amely 
a hálózat heterogenitása miatt nehéz. A CBA üzletek részleges választéktartási 
kötelezettsége és az akciók egységes rendszere a láncjelleg tartalmi elemét erősítik. 
Ezen a területen a CÉL hálózatnak is vannak kötelezettségei, mivel a régiók által 
szervezett CÉL akciók választékát és árait be kell tartani. 
 
A CBA üzletek száma  Jász-Nagykun-Szolnok megyében alacsony, összesen 12 
üzlet működik a városokban, azonban a CÉL üzletek száma jelentősebb (43), 
amelyek a későbbiekben az üzlethálózat bővítésének irányát jelenthetik. Ezek az 
üzletek néhány ezer lakosú kistelepüléseken működnek. 
 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyéni vállalkozó 
 
Az egyéni vállalkozás több éve működik, jelenleg 2 élelmiszerüzletet üzemeltet. 
Üzleteinek nagysága eltérő (80 és 200 m2), mindkettő Túrkevén található, jól 
megközelíthető, forgalmas helyen. A vállalkozás értékesítési forgalma 200-220 
millió Ft-ra tehető, amelynek megoszlása a két üzlet között alapterület arányos. 
Piaci pozíciója a település viszonyaihoz mérten jónak mondható.  
A vállalkozás 2 éve áll kapcsolatban a CBA Kereskedelmi Kft-vel, tagvállalati 
jogviszonyban, amely számára jelentős kedvezményeket eredményez. A 
vállalkozás beszerzési tevékenysége centralizált, beszerzésének 90 százaléka a 
CBA regionális központján keresztül történik, a választék kiegészítésére 10 
százalékos  részarányban önálló beszerzést alkalmaz, amely főként pékárukra, 
zöldség-gyümölcsre terjed ki. 
 
A vállalkozás célpiaca alacsony- és közepes jövedelmű helyi lakosokat, 
nyugdíjasokat foglal magában, akik napi bevásárlást végeznek. Választéka ehhez 
igazodó, főként napi élelmiszereket, háztartás-vegyi árukat kínál, de az igényesebb 
fogyasztók szükségleteinek kielégítését is szem előtt tartja.   
 
Plus Élelmiszer Diszkont Kft 
 
A Plus Élelmiszer Diszkont Kft a Tengelmann csoport tagja, 1992-ben  lépett be a 
magyar piacra, a diszkont kategóriában. A vállalatcsoport kis- és nagykereskedelmi 
tevékenységet folytat, a kiskereskedelemben eredetileg diszkont üzlethálózattal 
rendelkezett, majd a Kaiser�s Szupermarket lánc csatlakozásával célpiaca kibővült. 
Bruttó értékesítési forgalma folyamatosan növekedett, 2002-ben a Plus és Kaiser's 
üzletek együttes forgalma 113 millió Ft volt, amely az előző évhez viszonyítva 13 
% növekedést jelentett folyóáron. Tekintettel arra, hogy az Interfruct 
raktáráruházakban a lakossági vásárlás aránya viszonylag magas, ezért a 
vállalatcsoport tevékenységében a kiskereskedelem meghatározó. 2003-ben a 
hálózat szűkült, a vállalat Kaiser�s üzleteit eladta. 
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         11.sz. ábra   Bruttó folyóáras forgalom 
 
    Forrás: Magyar Élelmiszergazdaság Évkönyve 
                             2002. 
                                
A Plus üzletek diszkont értékesítési formában működnek, ahol a piacvezető Penny 
Market Kft után a második helyet foglalják el. Az üzletlánc pozíciójában regionális 
eltérés található, 2002. I. félévében  Budapesten a diszkontok részesedése  az 
országos átlagnál magasabb volt, a Plus üzletek pozíciója ezen belül 61,1 
százalékos forgalmi részesedéssel jellemezhető, míg Nyugat- és Kelet-
Magyarországon ennél jóval kedvezőtlenebb volt. 
Törzsvásárlóinak 80 százaléka hetente több alkalommal vásárol az üzletekben, ezen 
belül közel negyven százalékuk napi bevásárlást végez.  A forgalom elemzése 
azonban azt is mutatja, hogy a vásárlások gyakorisága a napi bevásárlástól a 
ritkább, de magasabb kosárértékű beszerzések felé tolódik el. A vásárlók 40-50 év 
közötti, közepes, vagy annál magasabb jövedelemmel rendelkező háziasszonyok. A 
Kaiser�s üzletek célpiacát főként a 30 évesnél fiatalabb vásárlók alkották, akik 
magasabb jövedelemmel rendelkeznek és magasabb szintű igényt támasztottak az 
üzletlánccal szemben.  
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a vállalat csak Plus üzleteket működtet, ezért a 
további információk erre a típusra terjednek ki. Az üzletek választékában 1800-
2200 féle termék található, amelyek minősége közepes, illetve jó kategóriába 
sorolható, az árak kedvezőek. Az átlagos kosárérték 2001-ben 1510 Ft, amely az 
előző évhez viszonyítva 18,9 százalékos növekedést mutat. A �frissítően olcsó� 
szlogen jól fejezi ki a vállalkozás Plus üzletekkel kapcsolatos koncepcióját, mivel 
választékukban fontos szerepet töltenek be a friss áruk, amelyek ára a diszkont 
filozófiához igazodó. A vállalat hálózatépítését jellemzi, hogy az üzletek száma 
folyamatosa növekszik, amely a Plus üzletek esetében dinamikusabb. 2003 
májusban 127 Plus és 27 Kaiser�s üzlet működött, de ebben az évben az 
üzlethálózat bővítése várható, amely elsősorban a diszkont üzlettípust fogja 
érinteni, 10 új üzlet nyitásával.  
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A vállalatnál az üzletek beszerzése központosított, az országos szerződéseket  a 
vállalati központ köti meg. Az üzletek ellátása 55 százalékban a központi raktárból 
történik, míg a frissáru ellátásban, annak felhasználhatósági idejétől függően  a 
direkt termelői kiszállítás jellemző.  A központ által meghatározott választék 
tartása kötelező, a regionális igények eltéréséhez igazodó kínálat nem jellemző, de 
a termelők kezdeményezésére az új termékek belistázása régiós eltéréssel is 
megvalósítható. A vállalkozás beszerzéseiben a Magyarországon előállított 
termékeket előnyben részesíti az importtal szemben. 
 
A vállalkozás vevőorientációját jellemzi, hogy az üzletek a kilencvenes évek végén 
megújultak, amely az új, versenytárs- és vevőorientált koncepciónak tudható be. A 
Plus üzleteket a �mindennapok diszkontjaként� kívánták pozícionálni, amelynek 
megvalósításához kiemelt szerepet kapott a módosított választékkoncepció, az új 
ár- és kommunikációs stratégia, a tetszetős üzletmegjelenés és a motivált, udvarias 
személyzet.   
 
A vállalat 3 üzlettípust különített el (A,B,C) az eladótér nagysága és az üzletben 
elhelyezhető polchossz alapján. A legkisebb üzletek 350-400 m2 nagyságúak, a 
polchossz minimális nagysága meghaladja a 100 métert. A B típus alapterülete 600 
m2-ig terjed és a polchossz közel 20 százalékkal nagyobb az előző kategóriánál. A 
legnagyobb üzletek alapterülete 600 m2, vagy annál nagyobb, az árukihelyezés 
szempontjából lényeges polchossz pedig közelíti a 200 métert. Az új koncepció 
másik lényeges eleme a választék volt, amely a versenytársakhoz viszonyítva a 
korábbi egységes termékmix helyett a kategóriákhoz igazítva növekedett 212-525 
árucikkel. Ennek következtében a konkurenciához viszonyítva jóval magasabb lett 
a választékelemek száma. Az állványok elhelyezésében a soros elhelyezést 
felváltotta a szigetszerű elrendezés. A polctükör a korábbi vízszintes 
áruelhelyezéssel szemben tömbösített kihelyezést tükröz. Az üzletek 
marketingkommunikációjában jelentős változás történt, az akciók szerepe 
növekedett, a külső és belső arculati elemek markánsabbá és egyedibbé váltak. Az 
új stratégia sikeressége nem vitatható, a kutatási eredmények szerint a forgalom 30 
százalékkal, a vevőszám 10 százalékkal növekedett, míg a kosárérték növekménye 
20 % lett. A kutatás azonban azt is feltárta, hogy az értékesítési körülmények 
javítása a vevők egy részében megkérdőjelezte a diszkont filozófiát és abból az 
árak várható emelkedésére asszociáltak.  
 
A vállalkozás Jász-Nagykun-Szolnok megyében öt üzlettel rendelkezik, 
befektetéseiben a vásárlóerő kiemelt szerepet kapott, így hálózati egységeit a 
legnagyobb városokban működteti. Szolnokon 3, Karcagon és Törökszentmiklóson 
1-1 üzlete található, forgalmas, jól megközelíthető helyen. 2003-ban Kisújszálláson 
és Szolnokon újabb Plus üzlet nyílik. 
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Spar Magyarország Kft 
 
A vállalkozást 1990-ben alapították, azóta a magyar élelmiszer kiskereskedelem  
jelentős szereplőjévé vált. Tevékenysége kiskereskedelem, amelyet élelmiszer és 
napicikk profilú üzletekben  folytat. 2001-ben forgalma 105,47 milliárd Ft, 
amelyből a food forgalom aránya 86,3 százalék, 2002-ben folyóáras forgalma 9,3 
százalékkal növekedett az előző évhez viszonyítva. Működési területe az egész 
országra kiterjed, hálózatát 2002-ben a Billa megvásárlásával jelentősen 
kibővítette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.sz. ábra   Bruttó folyóáras forgalom 
Forrás: Magyar Élelmiszergazdaság  
                     Évkönyve 2002   
A vállalkozás célpiaca azokat a vállalkozás célpiaca azokat a vevőket foglalja 
magában, akik jövedelmük függvényében képesek a jó, vagy kiváló minőségű 
termékeket, kiemelkedő értékesítési körülményeket és szolgáltatás-színvonalat 
megfizetni. A Spar Magyarország Kft két üzlettípust működtet a hazai élelmiszer- 
és napicikk piacon, a szupermarket típusú Spar- és az hipermarket Interspar 
üzleteket. A két üzlettípus különbsége az alapterületen kívül a kiszolgálás 
minőségében, az árakban és a választékban is mérhető. A szuper- és hipermarketek 
célpiaca közötti különbség a vásárlási szokásokban is fellelhető, a szupermarketek 
vevői gyakrabban, míg a hipermarketek vásárlói ritkábban szerzik be az árukat. 
Utóbbira jellemző a hétvégi vásárlás is, amely családi programmal is párosulhat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.sz. ábra   Az üzlethálózat összetétele 
 Forrás: Magyar Élelmiszergazdaság  
                  Évkönyve 2002. 

A vállalkozás forgalma a vizsgált
időszakban dinamikusan növekedett,
amelyhez hozzájárult a hálózati
egységek számának és összetételének
változása is. 2001-ben 1996-hoz
viszonyítva a forgalom 495,9
százalékkal nőtt, a forgalom
emelkedésének átlagos évi üteme +
42,9 %. A vállalat a hazai piacon 2001-
ben 5 százalékos részesedést szerzett,
amely az előző évhez viszonyítva nem
változott.  
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Az üzlethálózat összetételét vizsgálva 
megállapítható, hogy 2001-ben a 
Spar kategória az üzletek számából 
88,1 százalékban részesedett, míg a 
forgalomnak csak 43,6 százalékát 
realizálta.  A forgalom jelentős részét 
a nagy alapterületű hipermarketek 
bonyolították. A hipermarketek 
telepítésének dömpingje 1998-2000 
időszakra esik, amely a forgalom 
növekedésére  és annak összetételére 
jelentős hatással volt.
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2003-ban a hazai piacon 16 Interspar és 118 Spar üzlet működik, utóbbiak az 
alapterületből adódó választékkülönbség miatt kis-, közepes- és nagyüzlet 
kategóriára oszthatók. 
 
Az üzletek beszerzése centralizált, annak minden területe központosított, az üzletek 
áruellátása a bicskei központi raktárból történik. A Spar Magyarország Kft a 
METSPA tagja, amely a Metro, Spar és a Praktiker csoport beszerzési központja. A 
tagvállalatok közötti együttműködés csak a közös árubeszerzésre korlátozódik. 
 
A Interspar üzletekben a központ által meghatározott termékeket kínálják a 
vevőknek, a választék tartása kötelező, míg a Spar hálózatban annak heterogenitása 
miatt a belistázott szállítók termékeiből választéktartási kötelezettség nélkül 
rendelhetnek az üzletek (kivéve az akciók választékát és a kereskedelmi márkát).  
A választék és a fogyasztói szokások kapcsolata az eltérő üzlettípusok 
működtetésében tükröződik. A viszonylag kis alapterületű (400-1000 m2) 
üzletekben a cikkelemek száma 3-4 ezer, míg a 4000-6000 m2  alapterületen 
működő hipermarketekben 13-38 ezer termék található és az üzlet jellegéből 
adódóan viszonylag jelentős a non food választék. Mindkét üzlettípusra jellemző a 
frissáruk erőteljes hangsúlyozása, amely gazdag választékban jelenik meg. Az 
üzletek külső- és belső képére az egységesítési törekvés jellemző, egyes elemei (pl. 
polctükör) azonban eltérőek. 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Spar Magyarország Kft 4 üzlettel volt jelen, 
ebből három a megyeszékhelyen, egy pedig Mezőtúron működött. Szolnokon 
pozíciója meghatározó, jelentősége azzal indokolható, hogy itt működik a megye 
egyetlen hipermarketje, valamint szupermarketjeinek elhelyezkedése kedvező. Az 
egyik a város legnagyobb lakótelepén található, a másik pedig a 
bevásárlóközpontban, de 2003-ban előbbi értékesítésre került.  Az Interspar 
vonzása nemcsak a megyeszékhely lakosságára, hanem a környező településekre is 
kiterjed. 
 
Penny Market Kft 
 
A vállalkozás a német Rewe csoport tulajdonában van, tevékenysége élelmiszer 
kiskereskedelem. A Penny Market Kft a hazai élelmiszer kiskereskedelem diszkont 
kategóriájában jelentős szerepet tölt be, üzletei az ország minden részén jelen 
vannak, a kisebb településeken is működnek, 2002-ben 129 üzlettel rendelkezett.  
Az üzlethálózat összetételét vizsgálva megállapítható, hogy 2002-ben a boltok 84,6 
százaléka vidéken működött, amely a vásárlóerő különbségével (Budapest-vidék) 
és az eltérő vásárlási és fogyasztói szokásokkal is magyarázható. A forgalom 
megoszlását vizsgálva a főváros forgalmi részesedése (21 %) az üzletszám 
részesedésnél magasabb. Forgalmának 43 százalékát az 5-50000 lakónépességű 
településeken érte el.  
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A Penny Market Kft bruttó forgalma az elmúlt években jelentősen növekedett, 
amely a hálózati egységek számának dinamikus emelkedésével magyarázható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kategórián belüli pozíciója országos átlagban a legmagasabb, kiemelkedően jó az 
alacsonyabb vásárlőerővel jellemezhető régiókban. Az üzletlánc spontán 
ismertsége magas, de a bolthűség 2001-ben csökkent. A vásárlói kosárérték a 
diszkontőrök között a legmagasabb 2160 Ft, amely az üzletek kedveltségét is 
mutatja. A vállalkozás a hard diszkont kategóriában működik, amely 
választékpolitikájában, az értékesítési körülményekben és az árakban is 
megmutatkozik. A választék országosan egységes, a kereslet regionális 
különbségekhez nem igazodik. Új terméket csak akkor listáznak be, ha annak 
várható kereslete minden üzletben megfelelő lesz. A választék módosítására ennél 
a láncnál is sor került, de annak nagysága még mindig a legszűkebb (1100-1300), 
összetételét tekintve élelmiszer- és napicikkekre, valamint egyéb termékekre (tartós 
fogyasztási cikkek, kerti eszközök) osztható. 
 
A beszerzési rendszer teljes mértékben centralizált, a vállalat központi raktárral 
rendelkezik és saját disztribúció során juttatja el termékeit az üzletekbe. Az üzletek 
külső és belső képe teljesen egységes, amelyet alapvetően meghatároz az a tény, 
hogy a vállalat hálózati egységeit azonos elvek alapján telepítette és építette.  
A vállalat célpiacát a diszkont koncepcióból adódóan a szerény választékigényű, 
alacsony, vagy közepes jövedelmű városi lakosság alkotja. A vállalat Jász-
Nagykun-Szolnok megyében nyolc üzlettel rendelkezik, ez az utóbbi évek megyét 
is érintő erőteljes terjeszkedésének tudható be. 2003-ben a Penny Market üzleteket 
korszerűsítették, amely érintette a berendezések felújítását és az áruelhelyezést is. 
Utóbbi esetében kiemelt szerepet kapott a zöldség-gyümölcs bemutatása és bővült 
annak választéka. 
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  14.sz ábra Bruttó folyóáras forgalom 
          
    Forrás: Magyar Élelmiszergazdaság   
                  Évkönyve 2002. 
 

A vállalkozás a vizsgált időszakban
minden évben növelte forgalmát. 2001-
ben az 1997. évihez viszonyítva a
bruttó értékesítési forgalom folyóáron
8,1-szeresére növekedett, amely
elsősorban az intenzív hálózat-
fejlesztésnek köszönhető.  
Megjegyzendő, hogy a versenytársak
értékelésében a 2001. évi forgalom
jóval alacsonyabb volt. A vállalat
pozícióját tekintve az élelmiszer
kiskereskedelemben 2001-ben 7
százalékos piaci részesedést szerzett,
amely a diszkontőrök között a
legmagasabb volt. 2002-ben becsült
forgalma 144 milliárd Ft volt. 
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Csemege-Match Kereskedelmi Kft 
 
A Csemege üzletek már a nyolcvanas években kedvelt helyszínei voltak a városi 
lakosság élelmiszer vásárlásának. Kiváló minőségű áruikkal, kellemes értékesítési 
környezetükkel kiemelkedtek a szocialista kereskedelem üzletei közül. A Csemege 
Kereskedelmi Vállalat országos hálózattal rendelkezett és közvetlen minisztériumi 
irányítás alá tartozott. A privatizáció során az üzletek a Julius Meinl tulajdonába 
kerültek, majd később a Luis Delhaize belga tulajdonosi csoport vásárolta meg és 
jelenleg  Csemege-Match Kereskedelmi Rt néven működik. 
 
A vállalkozás tevékenységi köre kettős, kis- és nagykereskedelemmel is 
foglalkozik. A nagykereskedelmi raktárak korábban Jééé néven működve vettek 
részt a viszonteladók és a lakosság közvetlen ellátásában, ma Alfa néven végzik 
tevékenységüket. Az országos hálózat megmaradt, azonban az üzletek 
teljesítményének jelentős eltérése miatt azt kategóriákra osztották.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  15.sz. ábra Bruttó folyóáras forgalom    16.sz. ábra Hálózati egységek alapterülete 
                            2001-ben              2001-ben 

 
Forrás: Élelmiszer kereskedelem 2002. 

Progresszív Magazin, X (11) Melléklet 44-57.p. 
 
A vállalkozás forgalma 2001-ben összesen 88 milliárd Ft volt. A kiskereskedelmi 
üzletek 66 milliárd Ft bevételt realizáltak, amelyből a nagyobb alapterületű Match 
szupermarketek 33,3 százalékban, míg a Smatch üzletek 66,7 százalékban 
részesedtek. 2002-ben a folyóáras forgalom csökkent, 80 milliárd Ft volt.  A 
vállalat 2001-ben a hazai FMCG piacon 3 százalékos részesedést ért el, a vásárlás 
értékét jelző kosárérték a két üzlettípusban kissé eltérő, a szupermarketekben 
átlagosan 1210 Ft, míg a kisboltokban 1100 Ft volt.  
 
A Match üzletek a szupermarket kategória tagjai, 2001-ben átlagos alapterületük 
1560 m2 volt, míg a kisboltoké (Smatch) csak 380 m2. Utóbbi üzletek jóval kisebb 
alapterületen szolgálják ki a fogyasztókat, amely a standard választék 
kihelyezésében problémákat okoz. A vállalat 2003-ban 19 Match és 114 Smatch 
üzlettel rendelkezik. A láncjelleg megvalósítása az eltérő építészeti adottságok 
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miatt nehéz, de a vállalat  törekszik erre. Ennek érdekében az üzletek átalakítása 
megtörtént, az üzletek külső képe viszonylag egységes lett. 
A vállalkozás a Provera  beszerzési központ tagja, amely a Cora hipermarketek, a 
Profi üzletek, valamint a Match szupermarketek és a Smatch kisboltok számára 
végez közös beszerzést.  
 
Az üzletlánc a megyében hagyományosan jelenlévő vállalkozásnak számít, az 
üzletek  nagyobb városok központjában helyezkednek el, a vásárlói hűség jelentős. 
A Csemege-Match Kereskedelmi Kft  Jász-Nagykun-Szolnok megyében 5 Smatch 
üzletet, valamint 2 Alfa raktáráruházat üzemeltet. 
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         36.sz. melléklet 
Kérdőív  

 
a független kiskereskedők beszerzési és értékesítési magatartásának  

feltárásához 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vállalkozás adatai 
 
 
A vállalat székhelye (település neve) ����������. 
 
 
Üzletek száma és elhelyezkedése ������������ 
 
 
Az üzletek alapterülete 

50 m2 alatt        
50-100 m2       
100  m2 felett       
 

Vállalakozási forma 
Egyéni vállalakozás       
BT         
KFT        

 
A vállalakozás működési ideje �������. év 
 
6.   Alkalmazottak száma                �������. fő 

 
7.   Éves forgalom                           �������. millió Ft 
 
8. Célpiac jellemzői 
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
 
9. Miért nem tagja beszerzési társaságnak? 
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������... 
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II. Beszerzési magatartás 
 
Tejtermék 
1. Hány szállítótól szerzi be az árut?  
2. Szállítók típusa  NK         T             KK     
3. Szállítás gyakorisága (nap)  
4. Rendelkezik-e szállítási szerződéssel?  igen                        nem      
5. Kér-e előzetes árajánlatot?  igen             nem       néha     
6. Milyen tényezők határozzák meg a beszerzést?  
7. Milyen kritériumok alapján választja ki a szállítót?  
8.  Milyen módszerrel történik a szállító értékelése és 
kiválasztása? 

 

9. Beszerzési kedvezmények, engedmények, 
támogatások 

 

10. Mi jellemzi a szállítóval való kapcsolatát ? 
 

hosszú távú partneri                   
rövid távú előnyökre törekvés   
domináns szállítói pozíció         
domináns kereskedői pozíció    

11. Környezetvédelmi szempontokat figyelembe vesz-e 
a beszerzésben? 

igen                        nem     

12. Figyelembe veszi-e a szállító minőségbiztosítását a 
beszerzésben?  

igen                        nem     

13. A beszerzés folyamata (szakaszok felsorolása)  
 

 
Zöldség-gyümölcs 
1. Hány szállítótól szerzi be az árut?  
2. Szállítók típusa  NK         T             KK   

  
3. Szállítás gyakorisága (nap)  
4. Rendelkezik-e szállítási szerződéssel?  igen                        nem    

  
5. Kér-e előzetes árajánlatot?  igen             nem       néha     
6. Milyen tényezők határozzák meg a beszerzést?  
7. Milyen kritériumok alapján választja ki a szállítót?  
8.  Milyen módszerrel történik a szállító értékelése és 
kiválasztása? 

 

9. Beszerzési kedvezmények, engedmények, támogatások  
10. Mi jellemzi a szállítóval való kapcsolatát ? 
 

hosszú távú partneri                   
rövid távú előnyökre törekvés   
domináns szállítói pozíció         
domináns kereskedői pozíció    

11. Környezetvédelmi szempontokat figyelembe vesz-e a 
beszerzésben? 

igen                        nem     

12. Figyelembe veszi-e a szállító minőségbiztosítását a 
beszerzésben?  

igen                        nem     

13. A beszerzés folyamata (szakaszok felsorolása)  
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Csokoládé 
1. Hány szállítótól szerzi be az árut?  
2. Szállítók típusa  NK         T             KK   

  
3. Szállítás gyakorisága (nap)  
4. Rendelkezik-e szállítási szerződéssel?  igen                        nem    

  
5. Kér-e előzetes árajánlatot?  igen             nem       néha     
6. Milyen tényezők határozzák meg a beszerzést?  
7. Milyen kritériumok alapján választja ki a szállítót?  
8.  Milyen módszerrel történik a szállító értékelése és 
kiválasztása? 

 

9. Beszerzési kedvezmények, engedmények, támogatások  
10. Mi jellemzi a szállítóval való kapcsolatát ? 
 

hosszú távú partneri                   
rövid távú előnyökre törekvés   
domináns szállítói pozíció         
domináns kereskedői pozíció    

11. Környezetvédelmi szempontokat figyelembe vesz-e a 
beszerzésben? 

igen                        nem     

12. Figyelembe veszi-e a szállító minőségbiztosítását a 
beszerzésben?  

igen                        nem     

13. A beszerzés folyamata (szakaszok felsorolása)  

III. Értékesítési magatartás 
 
Tejtermék 
1. Választék nagysága  (cikkelemek száma)  

 
2. Milyen tényezők határozzák meg a választékot? 
 

 

3. Mi az oka a választék változtatásának?  
4. Milyen árképzési módszert alkalmaz?  költség alapú     kereslet alapú 

versenytárshoz igazodó    vegyes          
                    

5. Értékesítési mód (hagyományos, 
önkiszolgáló���) 

 

6. Alkalmazott szolgáltatások felsorolása  
 

7. Rendez-e akciókat?  igen                        nem     
        Ha igen, milyen célból?  
        Milyen gyakorisággal?  
        Milyen mértékű az engedmény?  
8. Milyen egyéb, eladásösztönzést alkalmaz?  
9. Reklámozza-e a vállalakozást, vagy az árukat? igen                        nem     
       Ha igen, milyen módon?  
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         37.sz. melléklet 

          Kutatási eredmények 

 
Zöldség-gyümölcs 
1. Választék nagysága  (cikkelemek száma)  

 
2. Milyen tényezők határozzák meg a választékot? 
 

 

3. Mi az oka a választék változtatásának?  
4. Milyen árképzési módszert alkalmaz?  költség alapú     kereslet alapú 

versenytárshoz igazodó,    vegyes          
                    

5. Értékesítési mód (hagyományos, 
önkiszolgáló���) 

 

6. Alkalmazott szolgáltatások felsorolása  
 

7. Rendez-e akciókat?  igen                        nem     
        Ha igen, milyen célból?  
        Milyen gyakorisággal?  
        Milyen mértékű az engedmény?  
8. Milyen egyéb, eladásösztönzést alkalmaz?  
9. Reklámozza-e a vállalakozást, vagy az árukat? igen                        nem     
       Ha igen, milyen módon?  

 
 
 
Csokoládé 
1. Választék nagysága  (cikkelemek száma)  

 
2. Milyen tényezők határozzák meg a választékot? 
 

 

3. Mi az oka a választék változtatásának?  
4. Milyen árképzési módszert alkalmaz?  költség alapú     kereslet alapú 

versenytárshoz igazodó,    vegyes          
                    

5.. Értékesítési mód (hagyományos, 
önkiszolgáló���) 

 

6. Alkalmazott szolgáltatások felsorolása  
 

7. Rendez-e akciókat?  igen                        nem     
        Ha igen, milyen célból?  
        Milyen gyakorisággal?  
        Milyen mértékű az engedmény?  
8. Milyen egyéb, eladásösztönzést alkalmaz?  
9. Reklámozza-e a vállalakozást, vagy az árukat? igen                        nem     
       Ha igen, milyen módon?  
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            1. A minta összetétele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vállalkozások megoszlása működési terület szerint 
 

Település neve 
Vállalkozás 

száma 
Vállalkozások részaránya 

% 
Szolnok 12 40,0 
Törökszentmiklós 4 13,4 
Jászberény 3 10,0 
Karcag 3 10,0 
Tiszaföldvár 2 6,7 
Mezőtúr 2 6,7 
Kisújszállás 1 3,3 
Újszász 1 3,3 
Tiszafüred 1 3,3 
Túrkeve 1 3,3 
Összesen 30 100,0 

Vállalkozások megoszlása vállalkozási forma szerint 
 

Vállalkozási forma Megoszlás % 
Egyéni vállalakozás 90,0 

Betéti Társaság 10,0 
Összesen 100,0 

Vállalakozások megoszlása az üzlethálózat nagysága 
szerint 

 

Üzletek száma Megoszlás % 
1                                   96,7     
3                                     3,3     

Ö
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                 2. Beszerzési magatartás 

Üzletek megoszlása az alapterület szerint 
 

Üzletek 
alapterülete/m2 Megoszlás % 

50 alatt 86,7 
51-100 10, 

100 felett 3,3 
Összesen 100,0 

Vállalakozások megoszlása a működés ideje szerint 
 

Működés ideje Megoszlás % 
2 év alatt 6,6
2-7 év 20,0
7 év felett 66,8
nem válaszolt 6,6
Összesen 100,0

Üzletek megoszlása létszám szerint 
 

Üzletek létszáma/fő Megoszlás % 
1 36,7 
2 43,3 
3 6,7 
4 10,0 
5 3,3 

Összesen 100,0 
Üzletek megoszlása az értékesítési forgalom szerint 
 

Értékesítési forgalom /nap Megoszlás % 
50 ezer Ft alatt 36,7 
51-80 ezer Ft 30,0 
81-100 ezer Ft 6,7 
100 ezer Ft felett 3,3 
nem válaszolt 23,3 
Összesen 100,0 
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Szállítók száma árucsoportonként 
 

Tejtermék 
 

Zöldség-gyümölcs 
 

Csokoládé 
 

  
Szállítók 
száma válasz 

válaszok 
megoszlás

a % válasz 

Válaszok 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% 
1 16 53,3 9 30,0 10 33,3 
2 8 26,7 6 20,0 8 26,7 

2-nél több 4 13,3 9 30,0 8 26,7 
nem válaszolt 2 6,7 6 20,0 4 13,3 

Összesen 30 100,0 30 100,0 30 100 

Szállító típusa árucsoportonként 
 

Tejtermék Zöldség-gyümölcs Csokoládé 

  
Szállító típusa válasz 

válaszok 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% válasz 

válaszok 
megoszlá

sa % 
Nagykereskedelem 23 76,6 18 60,0 27 90,0
termelő 1 3,3 5 16,7 1 3,3
nagykereskedelem-
termelő 2 6,7 3 10,0 0 0,0
kiskereskedelem 2 6,7 1 3,3 1 3,3
nem válaszolt 2 6,7 3 10,0 1 3,4
Összesen 30 100,0 30 100,0 30 100,0

Beszerzés a szállítás gyakorisága alapján 
 

Tejtermék 
 

Zöldség-gyümölcs
 

Csokoládé 
 

 
Szállítás 

gyakorisága válasz 

válasz 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% válasz 

válaszok 
megoszlása 

% 
naponta 24 80,0 5 16,7 1 3,3
hetente háromszor 2 6,7 6 20,0 3 10,0
hetente kétszer 2 6,7 6 20,0 3 10,0
hetente egyszer 1 3,3 9 30,0 21 70,0
nem válaszolt 1 3,3 4 13,3 2 6,7
 Összesen 30 100,0 30 100,0 30 100,0
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Szállítási szerződés 
 

Tejtermék 
 

Zöldség-gyümölcs
 

Csokoládé 
 

 
Szállítási 
szerződés válasz 

válasz 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% válasz

Válaszok 
megoszlása 

% 
Rendelkezik 8 26,7 1 3,3 2 6,7
Nem 
rendelkezik 21 70,0 27 90,0 26 86,6
Nem válaszolt 1 3,3 2 6,7 2 6,7
Összesen 30 100,0 30 100,0 30 100,0

Előzetes árajánlat 
 

Tejtermék 
 

Zöldség-gyümölcs 
 

Csokoládé 
 

 
Szállítási szerződés válasz 

válasz 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% 
Kér 4 13,3 3 10,0 3 10,0
Nem kér 26 86,7 23 76,7 25 83,3
Nem válaszol 0 0,0 4 13,3 2 6,7
Összesen 30 100,0 30 100,0 30 100,0

Beszerzés nagyságát és összetételét meghatározó tényezők 
 

Tejtermék Zöldség-gyümölcs Csokoládé Beszerzést nagyságát 
és 

összetételét 
meghatározó tényezők válasz

válaszok 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% válasz 

válaszok 
megoszlása 

% 
kereslet 16 40,0 13 40,6 18 52,9 
készlet 5 12,5 2 6,3 4 11,8 

bevétel-pénzügyi 
lehetőség 7 17,5 6 18,8 6 17,7 

szavatossági idő 2 5,0 1 3,1 1 2,9 
szezon 1 2,5 5 15,6 5 14,7 

ár 5 12,5 0 0,0 0 0,0 
fizetési mód 2 5,0 1 3,1 0 0,0 

minőség 2 5,0 4 12,5 0 0,0 
Összes válasz 40 100,0 32 100,0 34 100,0 
Nem válaszolt 6  6  6 6,0 
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Szállítók kiválasztásának kritériumai 

 
Tejtermék Zöldség-gyümölcs Csokoládé 

Szállítók 
kiválasztásának 

kritériumai válasz 

válaszok 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% válasz 

válaszok 
megoszlása 

% 
minőség 9 17,4 10 20,5 7 13,2

ár 20 38,5 18 36,8 20 37,7
választék 4 7,7 4 8,1 7 13,2

tranzakció költségei 1 1,9 1 2,0 0 0,0
szállítási határidő 1 1,9 1 2,0 1 1,9
szállítási távolság 1 1,9 0 0,0 2 3,8
megbízhatóság 9 17,4 7 14,3 8 15,1

pontosság 3 5,7 2 4,1 2 3,8
gyorsaság 1 1,9 0 0,0 0 0,0

udvariasság 1 1,9 1 2 1 1,9
szállító/termék 

ismertsége 2 3,8 5 10,2 5 9,4
Összesen 52 100,0 49 100,0 53 100,0

Nem válaszolt 5  5  5  

A szállító kiválasztásának módszerei 
 

  Tejtermékek 
Zöldség-
gyümölcs 

Csokolád
é 

Szállító értékelésének 
módszerei válasz válasz válasz 
gazdaságossági kalkuláció 6 6 7
költségek összehasonlítása 3 2 1
tapasztalatok alapján 4 2 2
egyéb 6 4 3
Összesen 19 14 13
nem válaszolt 11 16 17
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Beszerzési kedvezmények, engedmények 
 

Tejtermékek Zöldség-gyümölcs Csokoládé  
Kedvezmények, 
engedmények válasz válasz válasz 

fizetési kedvezmény 3 0 1
mennyiségi rabatt 1 2 1
nincs kedvezmény 15 19 9
nem válaszolt 11 9 19
Összesen 30 30 30

 
Kapcsolat a beszállítókkal 

 
Tejterméke

k Zöldség-gyümölcs 
Csokolád

é  
Kapcsolat jellege válasz válasz válasz 

Egyenrangú, hosszútávra 
törekvés 19 17 19
Szállítói dominancia 3 2 1
Kereskedői dominancia 1 2 1
Nem válaszolt 7 9 9
Összesen 30 30 30

Környezettudatosság a beszerzésben 
 

 
Tejtermékek 

 
Zöldség-gyümölcs

 
Csokoládé 

 
 

Környezetvédelmi 
szempontok válasz válaszok 

megoszlása 
% 

válasz válaszok 
megoszlás

a % 

válasz válaszok 
megoszlá

sa % 
Figyelembe veszi 4 13,3 3 10,0 3 10,0
Nem veszi 
figyelembe  

23 76,7 17 56,7 20 66,7

Nem válaszolt 3 10,0 10 33,3 7 23,3
  30 100,0 30 100,0 30 100,0
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3. Értékesítési magatartás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Minőségbiztosítás szerepe a beszerzésben 
 

Tejtermékek 
 

Zöldség-gyümölcs
 

Csokoládé 
 

 
Minőségbiztosítás válasz 

válaszok 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% 
Figyelembe veszi 5 16,7 5 16,7 4 13,3
Nem veszi 
figyelembe  21 70,0 20 66,7 19 63,3
Nem válaszolt 4 13,3 5 16,6 7 23,4
  30 100,0 30 100,0 30 100,0

 

Célpiac meghatározása 
 

  Tejtermékek Zöldség-gyümölcs Csokoládé 
Célpiac jellemzője válasz válasz válasz 
környék lakói 16 15 15 
mindenki 5 4 4 
egyéb 10 11 11 
összesen 31 30 30 
nem válaszolt 6 3 8 
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Termékmix  nagysága 
 

üzlet Tejtermékek
Zöldség-
gyümölcs Csokoládé 

1. 15 10 30 
2. 15 27,5 15 
3. 13 32,5 20 
4. 10 15 10 
5. 11 7 10 
6. 7 10 10 
7. 30 10 45 
8. 40 20 40 
9. 30 12,5 20 

10. 15 10 20 
11. 10 10 30 
12. 12,5 9 10 
13. 10 8 30 
14. 10 10 10 
15. 50 12 10 
16. 17,5 15 10 
17. 10 6 10 
18. 10 12,5 10 
19. 12,5 42,5 20 
20. 12,5 12,5 30 
21. 19 22,5 30 
22. 11 7 17,5 
23. 31 25 32 

 Nem 
válaszolt  7 üzlet 7 üzlet  7 üzlet 
átlag 17,47826087 15,0652173920,413043 
szórás 11,09000191 9,22361636310,863463 
terjedelem 43 36,5 35 
relatív 
szórás 0,6344 0,612 0,5308 

 
A törtszámmal jelölt választék az intervallumként megjelölt 
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A választék kialakításának szempontjai 
 

Tejtermék 
 

Zöldség-gyümölcs 
 

Csokoládé 
 

 
Szempontok válasz 

válaszok 
megoszlása 

% válasz 

válaszok 
megoszlása 

% válasz 

válaszok 
megoszlása 

% 
kereslet 21 72,5 18 64,2 20 74,1
ár 4 13,9 3 10,7 4 14,8
minőség 1 3,4 3 10,7 0 0,0
versenytárs 1 3,4 1 3,6 0 0,0
új termék 1 3,4 1 3,6 1 3,7
profil 1 3,4 1 3,6 1 3,7
költség 0 0,0 1 3,6 0 0,0
reklám 0 0,0 0 0,0 1 3,7
Összesen 29 100,0 28 100,0 27 100,0
nem 
válaszolt 1  2  3  Árképzési módszerek 

 
Tejtermék 

 
Zöldség-gyümölcs 

 
Csokoládé 

 

 
Árképzés alapja válasz 

válaszok 
megoszlása 

% válasz 

válaszok 
megoszlása 

% válasz 

válaszok 
megoszlása 

% 
költség 18 60,0 20 66,8 22 73,3
kereslet 3 10,0 4 13,3 3 10,0
versenytárs 6 20,0 4 13,3 2 6,7
vegyes 2 6,7 1 3,3 2 6,7
nem válaszolt 1 3,3 1 3,3 1 3,3
Összesen 30 100,0 30 100,0 30 100,0

Akciós árak alkalmazása 
 

Tejtermék Zöldség-gyümölcs Csokoládé 
Akciós árképzés válasz válasz válasz 

Alkalmaz 4 4 7 
Nem alkalmaz 23 23 20 
nem válaszolt 3 3 3 
Összesen 30 30 30 

 

Értékesítés módja 
 

Tejtermék Zöldség-gyümölcs Csokoládé 
Értékesítés módja válasz válasz válasz 

hagyományos 16 20 16
önkiszolgáló 9 6 10
vegyes 5 4 4
 Összesen 30 30 30
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Reklámozás eszközei 
 

Tejtermék 
 

Zöldség-gyümölcs 
 

Csokoládé 
 

 
Reklámozás módjai válasz 

válaszok 
megoszlása 

% válasz

válaszok 
megoszlása 

% válasz 

válaszok 
megoszlása 

% 
reklám az eladás 
helyén 9 30,0 4 13,3 10 33,3
fényreklám 1 3,3 1 3,3 1 3,3
reklámtábla az üzlet 
előtt 3 10,0 3 10,0 4 13,4
Szuperinfo 1 3,3 1 3,3 1 3,3
szórólap 2 6,7 0 0,0 1 3,3
nem reklámoz 10 33,4 17 56,8 9 30,0
nem válaszolt 4 13,3 4 13,3 4 13,4
Összesen 30 100,0 30 100,0 30 100,0

 Szállító hozzájárulása a kommunikációhoz 
 

  Tejtermék Zöldség-gyümölcs Csokoládé 
plakát 3 0 4 
termékminta 1 0 1 
display 2 0 7 
hűtőpult 3 0 0 
nics hozzájárulás 16 25 13 
nem válaszolt 5 5 5 
Összesen 30 30 30 

Alapterület és a beszállítók számának kapcsolata 
 

Alapterület Egy  Kettő 
Kettőnél 

több
50 m2 alatt 15 7 2
51-100 m2 1 1 1
100 m2 felett 0 0 1
r=0,3185       

 
Forgalom és a tejtermékek választékának kapcsolata 
 

Forgalom 1-10 db 11-20 db 20 db felett 
50 e Ft/nap alatt 4 5 2 
51-80 e Ft/nap 2 4 0 
81-100 e Ft/nap 0 0 0 
100 e Ft/nap felett 1 1 0 
r=-0,1663       
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Forgalom és a zöldség-gyümölcs árucsoport választékának kapcsolata 
 

Forgalom 1-10 db 11-20 db 20 db felett 
50 e Ft/nap alatt 4 5 2 
51-80 e Ft/nap 3 1 2 
81-100 e Ft/nap 1 0 0 
100 e Ft/nap felett 2 0 1 
r=-0,11001  

Forgalom és a csokoládék választékának kapcsolata 
 

Forgalom 1-10 db 11-20 db 20 db felett 
50 e Ft/nap alatt 6 2 3 
51-80 e Ft/nap 1 3 2 
81-100 e Ft/nap 0 0 0 
100 e Ft/nap felett 0 0 2 
r=0,0599       

 

Forgalom és az értékesítési mód kapcsolata 
(tejtermék) 

 

Forgalom hagyományos önkiszolgáló 
hagyományos-
önkiszolgáló 

50 e Ft/nap alatt 7 2 2 
51-80 e Ft/nap 4 3 1 
81-100 e Ft/nap 1 0 1 
100 e Ft/nap felett 0 2 0 
H=0,3533       
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                               38.sz. melléklet 
 

Nagykereskedelmi mélyinterjú 
a független kiskereskedők beszerzési és értékesítési 

 magatartásának feltárásához 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         39.sz. melléklet 
 
 
 

Mélyinterjú  
az  üzletláncok  beszerzési és értékesítési magatartásának 

 feltárásához 
 

   

 
A vállalat adatai 

 
1. A vállalat neve, tulajdon, társasági forma 

 
 
 

2. Tevékenység, célpiac 
 
 
 
 
 
 
  

Független kiskereskedők beszerzési magatartása 
 

1. A beszerzés gyakorisága, árucsoportonkénti eltérés 
 
 
 

2. Üzleti kapcsolat jellege (szállítási szerződés és egyedi megrendelés
aránya) 

 
 
 

3. A vásárlás jellemzői (tételnagyság, kiszállítás, ellenérték fizetése,
árucsoportonkénti eltérés) 

 
 

4. Kiskereskedők vásárlásösztönzésének formája, gyakorisága 



 229

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A vállalakozás adatai 

 
1. Vállalkozás neve, tulajdon, társasági forma, üzletlánchoz kapcsolódás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Célpiac, működési terület, üzletek száma és összetétele, versenytársak, piaci részesedés
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
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Beszerzési magatartás 

 
1. Hány szállítóval áll kapcsolatban? 

# tejtermékek 
# zöldség-gyümölcs 
# csokoládé 

 
2. Beszerzési szerepek  

# üzletlánc feletti-, üzletlánc-, vállalati-, üzleti szintű 
# eltérés a kiemelt termékcsoportokban 
 

3. Beszerzés folyamata  
# általában 
# eltérés a kiemelt termékcsoportokban 

 
4. Beszerzési döntést befolyásoló tényezők 

# általában 
# eltérés a kiemelt termékcsoportokban 

 
5. Szállító kiválasztásának kritériumai 

# általában 
# eltérés a kiemelt termékcsoportokban 

 
6. Szállítói ajánlatok értékelésének technikái 

# általában 
# eltérés a kiemelt termékcsoportokban 

7. Beszerzési kedvezmények 
# általában 
# eltérés a kiemelt termékcsoportokban 

8. Kilistázás kritériumai 
# általában 
# eltérés a kiemelt termékcsoportokban 

9. Szállítókkal való kapcsolat jellege 
# általában 
# eltérés a kiemelt termékcsoportokban 

10. Beszerzést támogató informatikai rendszer 
 
11. Üzletláncban való működés előnyei és hátrányai (hazai üzletláncoknál) 

# előnyök 
# hátrányok 

12. Regionális különbségek a beszerzésben 
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              40.sz. melléklet 
 
 

 
Értékesítési magatartás 

 
1. Választékelemek száma, standardlista tartási kötelezettségének mértéke 

# összesen 
# tejtermékek 
# zöldség-gyümölcs 
# csokoládé 
# eltérés üzletkategóriánként 

2. Kereskedelemi márka szerepe és jelentősége 
# Miért alkalmazzák? 
# Milyen a vevők megítélése? 

3. Árpolitika 
# árképzési módszer, árucsoportonkénti eltérések 
# tartósan alacsony ár alkalmazása 
# ármegállapítás jogköre 

4. Kategóriamenedzsment 
# alkalmazási terület 
# eredmények 

5. Áruelhelyezés elve 
 
6. Reklámozás módszerei 
 
7. Értékesítés ösztönzés módszerei 

# akciók köre, gyakorisága, mértéke, forrása 
# fogyasztói hűségprogramok 

8. Láncban való működés előnyei és hátrányai (hazai üzletláncoknál) 
# előnyök 
# hátrányok 

9. Regionális különbségek az értékesítésben 
 
 
 
 
 
 
 

 
EU csatlakozás várható hatása 

 
1. Milyen hatást gyakorol az EU csatlakozás a vállalkozás beszerzésére és értékesítésére? 
 

2. A kiemelt árucsoportban ez hogyan fog megnyilvánulni? 
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Termelői mélyinterjú  
az   üzletláncok beszerzési és értékesítési magatartásának  

feltárásához 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vállalat adatai 

 
1. Vállalat neve, tevékenysége 
 
 
2. Kiemelt ügyfelek megnevezése 

 
3. Kapcsolat a kutatás tárgyát képező vállalatokkal, a kapcsolat jellege 

 
Az üzletláncok beszerzési magatartása 

 
 

1. Beszerzési tárgyalás 
# fő súlypontok 
# vállalatonkénti eltérések 

2. Beszállítás követelményei az üzletlánc részéről 
 
3. Üzletlánc részére adott engedmények, kedvezmények, támogatások 
 
4. Fizetési határidők 
 
5. Szállítás módja 
 
6. Az üzletláncok a beszerzésben figyelembe veszik-e a kereslet regionális eltéréseit? 
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Az üzletláncok értékesítési magatartása 

 
1. Regionális különbségek az üzletláncok értékesítési tevékenységében 

# választék 
# ár 
# értékesítési rendszer 
# promóció 
 

2. Kategóriamenedzsment együttműködés köre és tartalma, az együttműködés eredménye 
 
3. Hogyan biztosítják a termékek elhelyezését a láncokban? 
 
4. Közreműködnek-e a láncok kereskedelmi márkáinak előállításában? 

Ha igen, ez miért előnyös? 
 

5. Hogyan értékeli a termelői márka és kereskedelmi márka viszonyát? 

 
Az EU csatlakozás várható hatása 

 
1. Hogyan módosul az üzletláncokkal való kapcsolat? 
 
 
 
 
 
 
2. Mi várható a kiemelt árucsoportok viszonylatában az üzletláncok beszerzésében és

értékesítésében? 
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             41.sz. melléklet 
 
 
 
 

Kérdőív 
 

az  élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok értékesítési tevékenységének megítéléséről  
 

Megkérdezés ideje: 1999. év 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A vásárlás helyszíne, a láncok ismertsége 
 
 
Sor-
szám 

Kérdés Kód-
szám 

1. Hol vásárol leggyakrabban élelmiszert (jelölje X-szel a választ) 
# hipermarketben           
# szupermarketben         
# kis üzletben                 
# piacon                         
# egyéb helyen ��������� 
 

 

2.  Az üzlet, ahol leggyakrabban vásárol ((tisztázza az üzletlánc 
kifejezés , jelölje X-szel a választ) 

# üzletlánchoz tartozó    
# önálló kis üzlet            
# nem tudom                  

 

3.  Milyen gyakran vásárol élelmiszert? (jelölje X-szel a választ) 
# naponta                       
# hetente többször          
# hetente egyszer           
# ritkábban ����������. 

 

4.  Az alábbi üzletláncok közül melyekben vásárolt már többször? 
(húzza alá a választ) 

# Heliker                  
# Julius Meinl 
# Coop 
# Penny Market 
# Plus 
# Spar 
# Interfruct 
# Jééé 
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Üzletláncok értékelése 

 
 
 

Az értékelés 1-5 skálán történik, ahol az 1 a legkedvezőtlenebb, az 5 a legkedvezőbb 
megítélést jelenti. Az értéket írja be a táblázat megfelelő rovatába! 

 
 

Értékelés  
 

 
 

Üzletlánc  
Áru minősége Áru ára Választék 

nagysága 
Értékesítési 

körülmények 
Heliker     
Julius Meinl     
Coop     
Penny Market     
Plus     
Spar     
Interfruct     
Jééé     

 
 

A megkérdezett személy adatai 
 
 

Sor-
szám 

Kérdés Kód-
szám 

1. Neme      (jelölje X-szel a választ           
                                         férfi             nő   

 

2. Életkora (jelölje X-szel a választ) 
 
          15-25 év                   26-35 év                     
          36-50 év                   51-70 év                
          70 év felett            

 

3. Foglalkozási viszonya (jelölje X-szel a választ) 
 
vállalakozó                   alkalmazott     
nyugdíjas                      tanuló                          egyéb  

 

4. Háztartás nagysága       ������fő  
 

5. Egy főre jutó nettó jövedelem (jelölje X-szel a választ) 
25 ezer Ft alatt          21-35 ezer Ft          36-50 ezer Ft   
51-75 ezer Ft             75 ezer Ft felett   
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       42.sz. melléklet 

 
Kérdőív 

 
az  élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok értékesítési tevékenységének megítéléséről  

 
megkérdezés ideje: 2002. év 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A vásárlás helyszíne, a láncok ismertsége 
 
 
Sor-
szám 

Kérdés Kód-
szám 

2. Hol vásárol leggyakrabban élelmiszert (jelölje X-szel a választ) 
# hipermarketben           
# szupermarketben         
# kis üzletben                 
# piacon                         
# egyéb helyen ��������� 
 

 

2.  Az üzlet, ahol leggyakrabban vásárol (tisztázza az üzletlánc 
kifejezést, jelölje X-szel a választ) 

# üzletlánchoz tartozó    
# önálló kis üzlet            
# nem tudom                  

 

 

3.  Milyen gyakran vásárol élelmiszert? (jelölje X-szel a választ) 
# naponta                       
# hetente többször          
# hetente egyszer           
# ritkábban ����������. 

 

 

4.  Az alábbi üzletláncok közül melyekben vásárolt már többször? 
(húzza alá a választ) 
 

# Heliker                  
# Smatch, Match 
# Coop 
# Penny Market 
# Plus 
# Spar 
# Interspar
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43.sz. melléklet 
 
 

 
Üzletláncok értékelése 

 
 
 

Az értékelés 1-5 skálán történik, ahol az 1 a legkedvezőtlenebb, az 5 a legkedvezőbb 
megítélést jelenti. Az értéket írja be a táblázat megfelelő rovatába! 

 
 

Értékelés  
 

 
 

Üzlet 
Áru minősége Áru ára Választék 

nagysága 
Értékesítési 

körülmények 
Heliker     
Smatch, Match     
Coop     
Penny Market     
Plus     
Spar     
Interspar     

 
 

A megkérdezett személy adatai 
 
 

Sor-
szám 

Kérdés Kód-
szám 

1. Neme    (jelölje X-szel a választ) 
                                         férfi             nő   

 

2. Életkora (jelölje X-szel a választ) 
          15-25 év                   26-35 év                     
          36-50 év                   51-70 év                
          70 év felett            

 

3. Foglalkozási viszonya (jelölje X-szel a választ) 
 
vállalakozó                   alkalmazott     
nyugdíjas                      tanuló                          egyéb  

 

4. Háztartás nagysága       ������fő  
 

5. Egy főre jutó nettó jövedelem (jelölje X-szel a választ) 
25 ezer Ft alatt          21-35 ezer Ft          36-50 ezer Ft   
51-75 ezer Ft             75 ezer Ft felett   
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Kérdőív 

 
a Coop és Héliker üzletek összehasonlításához 

 
Megkérdezés ideje: 2002. év 

 
 
Sor-
szám 
 

 
Kérdés 

 
Kód-
szám 

1. Sorolja fel az Ön által ismert, élelmiszert árusító üzletláncok nevét! (a 
kérdezőbiztosnak tisztáznia kell az üzletlánc kifejezést) 
 

 

2.  Szokott-e Ön Coop és Heliker üzletekben vásárolni? (jelölje X-szel a választ) 
           rendszeresen             ritkábban                 soha            
 
(ha a válasz  soha,, akkor az 5. kérdéssel folytassa a megkérdezést) 
 

 

3.   
Ön szerint mely tulajdonságokban egyeznek a Coop boltok? (jelölje X-szel a 
választ) 
 

alapterület  
választék  
áruelhelyezés  
berendezések fajtája  
berendezések elhelyezése  
nyitva tartás  
kirakat  
logo  
az üzlet külső képe  
higiénia  
akciók gyakorisága, kedvezmények   
minőség  
technikai felszereltség  
kereskedelmi márkák  
fizetés kártyával  

 
 
 

 

 
4.  

 
Ön szerint mely tulajdonságokban egyeznek a Héliker boltok? (jelölje X-szel a 
választ) 
 

alapterület  
választék  
áruelhelyezés  
berendezések fajtája  
berendezések elhelyezése  
nyitva tartás  
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kirakat  
logo  
az üzlet külső képe  
higiénia  
akciók gyakorisága, kedvezmények   
minőség  
technikai felszereltség  
kereskedelmi márkák  
fizetés kártyával  
   

5. Neme  (jelölje X-szel a választ) 
                                    férfi                      nő    
 

 

6. Életkora (jelölje X-szel a választ) 
 
          15-25 év                   26-35 év                     
          36-50 év                   51-70 év                
          70 év felett            

 

7. Foglalkozási viszonya (jelölje X-szel a választ) 
 
vállalkozó                     alkalmazott     
nyugdíjas                      tanuló                          egyéb  

 

6. A háztatás nagysága .............................fő 
 

 

8. Egy főre jutó nettó jövedelem a háztartásban (jelölje X-szel a választ) 
 
25 ezer Ft alatt          21-35 ezer Ft          36-50 ezer Ft   
51-75 ezer Ft             75 ezer Ft felett   
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        44.sz. melléklet 
 
 

1999. évi kutatás eredményei 
 
 

A minta összetétele életkor szerint 
 

 
Életkor 

 
Fő 

 
Megoszlás % 

15-25 62 21,9 
26-35 83 29,2 
36-50 83 29,2 
51-70 51 17,9 
70 felett 5 1,8 
összesen 284 100 

 
A minta összetétele az egy főre jutó nettó jövedelem szerint 

 
 

Jövedelmi kategória    
Ft/hó 

 
Fő 

 
Megoszlás % 

 

15000 alatt 32 11,3 
15001-25000 84 29,6 
25001-30000 63 22,2 
30001-40000 43 15,2 
40001-50000 45 15,8 
50000 felett 17 5,9 
összesen 284 100,0 

 
Üzletláncok értékelése 

 
 
Átlagos érték 

 
Üzletlánc 

áru minősége ár választék értékesítési 
körülmények 

Spar 4,01 3,16 4,16 4,08 
Plus 3,3,4 3,77 3,28 3,17 
Penny Market 3,27 4,17 2,96 3,18 
Julius Meinl 3,89 2,78 4,02 3,61 
Héliker 3,6,4 3,10 3,57 4,41 
Coop 4,30 3,07 4,13 3,68 
Jééé 3,47 3,94 3,67 3,33 
Interfruct 3,62 3,68 3,73 3,59 
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45.sz. melléklet 

 
 

Üzletláncok értékelése 
2002. év 

 
 

Érték Minőség Ár   Választék 

Értékesítési 
körülmények 

 

 
gyako-
riság érték·gyak. átlag 

gyako- 
 riság érték·gyak. átlag

gyako-
riság érték·gyak. átlag

gyako-
riság érték·gyak. átlag

 
Heliker üzletek 

1 0 0  14 14 2 2 4 4 

2 8 16  28 56 12 24 10 20 

3 45 135  61 183 64 192 55 165 

4 66 264  23 92 47 188 49 196 

5 10 50  3 15 4 20 11 55 

 129 465 3,6 129 360 2,8 129 426 3,3 129 440 3,41

 
Coop üzletek 

1 3 3  6 6 3 3 1 1 

2 8 16  37 74 18 36 19 38 

3 63 189  91 273 69 207 65 195 

4 129 516  91 364 111 444 100 400 

5 41 205  19 95 43 215 59 295 

 244 929 3,81 244 812 3,3 244 905 3,7 244 929 3,81

 
Smatch üzletek 

1 2 2  0 0 0 0 0 0 

2 1 2  9 18 9 18 5 10 

3 17 51  20 60 20 60 23 69 

4 47 188  49 196 48 192 49 196 

5 47 235  36 180 36 180 36 180 

 114 478 4,19 114 454 4 113 450 4 113 455 4,03

 
Interspar 

1 1 1  1 1 1 1 0 0 

2 3 6  25 50 0 0 3 6 

3 20 60  36 108 6 18 17 51 

4 65 260  75 300 42 168 50 200 

5 91 455  43 215 128 640 110 550 
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 180 782 4,34 180 674 3,7 177 827 4,7 180 807 4,48

 
Spar üzletek 

1 1 1  1 1 1 1 0 0 

2 4 8  19 38 3 6 3 6 

3 13 39  43 129 21 63 23 69 

4 52 208  30 120 61 244 53 212 

5 38 190  15 75 22 110 29 145 

 108 446 4,13 108 363 3,4 108 424 3,9 108 432 4

 
Penny Market  üzletek 

1 4 4  2 2 5 5 5 5 

2 10 20  7 14 26 52 32 64 

3 72 216  29 87 81 243 76 228 

4 76 304  81 324 60 240 61 244 

5 32 160  75 375 22 110 20 100 

 194 704 3,63 194 802 4,1 194 650 3,4 194 641 3,3

Plus üzletek 
1 3 3  2 2 1 1 4 4 

2 1 2  4 8 10 20 13 26 

3 44 132  43 129 56 168 52 156 

4 61 244  59 236 46 184 47 188 

5 20 100  21 105 16 80 13 65 

  129 481 3,73 129 480 3,7 129 453 3,5 129 439 3,4
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         46.sz. melléklet 
 
 

2001. évi kutatás eredményei 
 

Üzletláncok spontán ismertsége 
 

Első helyen említette Második helyen említette  
Üzletlánc fő megoszlás % fő megoszlás % 

Héliker 114 29,6 61 15,9
Coop 113 29,6 123 32,0
Julius Meinl 19 5,0 38 9,9
Plus 63 16,4 49 12,8
Spar 42 10,9 49 12,8
Penny Maekrt 21 5,5 38 9,9
Jééé 6 1,6 11 2,9
Interspar 3 0,7 8 2,0
CBA 3 0,7 7 1,8
Öszesen 384 100,0 384 100,0

 
Láncjelleg értékelése (Coop) 

 
 

Válaszok megoszlása % 
 

 
Ismérvek 

Azonos  Eltérő 
Alapterület 21,3 78,7
Választék 51,9 48,1
Áruelhelyezés 35,1 64,9
Nyitva tartás 60,5 39,5
Külső kép 41,0 59,0
Akciók 54,3 45,7
Áru minősége 45,0 55,0

 
Láncjelleg értékelése (Héliker) 
 

 
Válaszok megoszlása % 

 

 
Ismérvek 

Azonos  Eltérő 
Alapterület 42,6 57,4
Választék 61,0 39,0
Áruelhelyezés 41,0 59,0
Nyitva tartás 66,8 33,2
Külső kép 50,4 49,6
Akciók 47,3 52,7
Áru minősége 50,0 50,0
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         47.sz. melléklet 
 
 
 
 
 

A kereskedelmi márkás tej (reggeli ital) csomagolásán feltüntetett 
információk 
 
 
 

 
Információ tartalma 

 
Spar 

 
Coop 

 
Sissy 

 
Almsana 

 
Profi 

 
CBA 

 
Termék neve X X X X X X 
Termék jellege  
(friss, hosszan friss) 

X X X  X X 

Térfogat  X X X X X X 
Gyártási technológia X X X X X X 
Zsírtartalom X X X X X X 
Alkotóelemek X  X X X X 
Fogyasztható X X X X X X 
Tárolás X X X X  X 
Gyártó X X X  X X 
Forgalmazó X X  X X X 
Grafika  X X X X X  
Vonalkód X X X X X X 
Szelektív hulladékgyűjtés X  X   X 
Felnyitás módja X X X X  X 
Logo X X   X X 
Megkülönböztető minőségi 
jel 

X      

Csomagolóanyag   X X X X 
Telefonszám   X   X 
 
Összes információ 

 
16 

 
13 

 
15 

 
12 

 
13 

 
16 
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