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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI,  A  KITŰZÖTT CÉLOK 
 
 
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 kereskedelmi 
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. 
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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 
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. ANYAG  ÉS  MÓDSZER 
 
A kutatás módszereinek meghatározása során törekedtem azok célorientált 
kijelölésére és felhasználására, a változatosságra és a módszerek reális, 
eredménycentrikus alkalmazására. 
 
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 
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.  
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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.  

! 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 
nagykereskedelmi 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 
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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 
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.  
 
 
 

3. EREDMÉNYEK 
 
3.1 A szakirodalom értékelése, következtetések 
 
A kutatás első lépéseként a téma szakirodalmát tekintettem át. Az élelmiszer 
kiskereskedelmi vállalkozások sajátos piaci pozíciója  kétirányú piaci 
alkalmazkodást eredményez, mivel beszerzési tevékenységükkel a szervezeti 
piachoz, értékesítésük során pedig a fogyasztói piachoz kapcsolódnak. A 
hagyományos, szervezeti vásárlási magatartásra kidolgozott modellek többsége az 
élelmiszer kiskereskedelemben a sajátosságok figyelembe vétele mellett 
alkalmazható, ami szükségessé tette olyan  szakmaspecifikus, viszonteladókra 
értelmezett modellek keresését, amelyek a kutatás alapmodelljeként 
funkcionálhattak (Sheth, Meffert). Ezzel összefüggésben lehetővé vált a 
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magatartási modellek ipari- és általános, valamint kereskedelmi csoportokba 
sorolása is. 
A kiskereskedelem funkcióinak közelítése a szakirodalomban elsősorban a 
mikroökonómia szintjén történik, így szükségszerűvé és lehetővé vált egy tágabb  
rendszerzés, amely makro- és mikroökonómiai funkciókat különít el, utóbbit 
kiegészítve azok megvalósításának szervezeti- és fogyasztói piacra irányuló 
tevékenységrendszerével. A makroökonómiai funkciók a makrogazdaság 
egészéhez és annak részpiacaihoz kapcsolódnak, míg a mikroökonómiai funkciók 
elsősorban a piachoz kötődnek.  
 
Az élelmiszer kiskereskedelem marketing tevékenységét két irányban 
közelítettem. Az értékesítés során alkalmazott marketingeszközök gazdagsága, 
valamint a hazai és külföldi szerzők marketing-mixre vonatkozó koncepciója 
alapján a téma áttekintésekor hat fő területet emeltem ki: választékpolitika, 
kereskedelmi márkázás, árképzés és áralkalmazás, vertikális- és horizontális 
együttműködés, kiskereskedelmi formák-üzlettípusok, marketingkommunikáció. 
Az elméleti áttekintés másik iránya a kiskereskedelmi vállalkozások vevő- és 
profitorientált tevékenységét elősegítő beszerzésmarketing eszközeinek feltárása 
volt. A kétirányú közelítés nem elválasztó jellegű, hanem a sajátosságokból adódó 
szükségszerűség. 
 
Az élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok beszerzési és értékesítési 
tevékenységének kutatása során olyan sajátosságokat tapasztaltam, amelyek alapján 
a vállalatok jövedelmezőségi kapcsolatait érintő témakörben célszerűnek láttam 
egyes kategóriák kiterjesztett értelmezését is alkalmazni (árrés, árréstömeg, 
fogyasztói ár felépítése). Az FMCG piacon az üzletláncok termelőkkel szembeni 
pozíciójának növekedése emeli a beszerzési engedmények, kedvezmények, 
támogatások körét, amelyek egy része alacsonyabb beszerzési árban, más részük 
egyéb támogatási formákban jelenik meg. Az alacsonyabb beszerzési ár növeli az 
árrés- és árréstömeg nagyságát, a beszerzési ártól elkülönült támogatások pedig a 
költségek finanszírozásának forrásává válnak. Az árrés és árréstömeg 
hagyományos, vállalatgazdaságtani szemléletű értelmezése az egyedi árrések 
összességét jelenti, míg az élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok gyakorlatára 
alapozott kiterjesztett értelemben az egyedi árrések mellett magában foglalja a 
szállítóktól kapott kedvezményeket és támogatásokat is. Ezt a koncepciót 
érvényesítettem az árrés és a fogyasztói árak kiterjesztett értelmezésében is.  
 
3.2 Európa élelmiszer kiskereskedelmének elemzése, eredmények 
 
Magyarországon a nyolcvanas évek végén bekövetkezett  politikai, gazdasági és 
társadalmi változások az élelmiszer kiskereskedelmet jelentősen befolyásolták, 
hatásuk látványosan megmutatkozott az üzletek számának növekedésében, a 
külföldi tőke megjelenésében, az üzletláncok terjedésében, a korszerű értékesítési 
formák és körülmények alkalmazásában.  Az élelmiszer kiskereskedelemben 
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szerkezetváltozás történt és a vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartása is 
megváltozott. Ennek értékeléséhez összehasonlítottam a nyolcvanas évek és 
napjaink élelmiszer kiskereskedelmét - kiemelve azok kutatási témához kapcsolódó 
területeit-, valamint áttekintettem azt, hogy a magyar élelmiszer kiskereskedelem 
szerkezete, a vállalkozások magatartása mennyire illeszkedik az európai 
kereskedelemhez. 
 
Az európai élelmiszer kiskereskedelem napjainkban változatos képet mutat, 
üzlethálózatában a legnagyobb hipermarketek mellett az éjjel-nappal nyitva tartó 
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. 
 
Európa élelmiszer kiskereskedelmére a kilencvenes években, valamint napjainkban 
is jellemző az erőteljes koncentráció, illetve annak növekedése, valamint a 
globalizáció. A koncentráció mértékének emelkedésében a nemzeti tulajdonú 
vállalkozások mellett fontos szerepe van a külföldi tőkének is. A nemzeti 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 célország élelmiszer 
kereskedelmében is. A magyarországi piacon jelenlévő néhány vállalatot vizsgálva 
megállapítható, hogy árbevételük jelentős részét Európában realizálják (Tesco, 
Auchan, Rewe), de a más kontinensen kedvező pozíciót elért vállalkozások  is 
fontos szerepet töltenek be a hazai élelmiszer kiskereskedelemben (Delhaise). A 
multinacionális vállalkozások működése adott célországban hat a kereskedelem 
szerkezetére, színvonalára és a fogyasztói, vásárlási szokásokra is.  
Európa élelmiszer kiskereskedelmében a koncentráció jelentős szintet ért el, a 
vállalkozások viszonylag alacsony hányada bonyolítja le a forgalom jelentős részét. 
Európában 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. Az élelmiszer kiskereskedelem koncentrációja 
országonként eltérő, a legfejlettebb kereskedelmi rendszerrel jellemezhető 
országokban nagyon magas, de a hagyományos rendszerű országokban is növekvő 
mértékű. 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 alkupozíciója növekvő, így a független 
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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.  
 
A kilencvenes évek közepéhez viszonyítva az európai országokban folyamatosan 
változik az élelmiszer kiskereskedelmi üzletek összetétele. A fejlett országokra 
jellemző a nagy alapterületű üzletekben történő értékesítés, míg a kevésbé fejlett 
területeken ez szerényebb mértékű, a boltok kisebb alapterülete és az egy boltra 
jutó alacsony forgalom mellett meghatározó a tulajdonos és családtagjai közvetlen 
részvétele az értékesítésben.  
 
Az európai országok élelmiszer kiskereskedelme eltérő, de egyes területek, 
országok között hasonló jelenségek, tendenciák körvonalazódnak. A 
szakirodalomban több, egymástól különböző 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 a nagy alapterületű szuper- és hipermarketek 
kiemelkedő szerepe jellemző, itt 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, 
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 jellemezi.  
Az európai országok rendszerezésének standardizáltsága a Közép- és Kelet-
Európában bekövetkezett rendszerváltás, az érintett országok élelmiszer 
kereskedelmi struktúrájának változása és a 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 országokéhoz. Ugyanakkor az északi modell országai 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.  
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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 teremtett.  
Először két-három változó felhasználásával ábrázoltam az országokat, az egy 
csoportba sorolható nemzetek között kapcsolatelemzést végeztem, amelynek 
eredménye rámutatott arra, hogy a korábban egy csoportba sorolt országok adatai 
jelentős eltérést mutatnak. A módszer finomításaként több lépcsőben 
főkomponens- és klaszteranalízist végeztem. 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 (Dánia, Hollandia, Belgium, Ausztria, Svájc, Németország, 
Norvégia), a II. csoportba  négy (Svédország, Finnország, Egyesült Királyság, 
Franciaország), míg a harmadikba szintén négy (Spanyolország, Görögország, 
Olaszország, Portugália) ország került.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      1.sz. ábra   Klaszterek Európa élelmiszer kiskereskedelmében 
                
3.3 Magyarország élelmiszer kiskereskedelmének elemzése, eredmények 
 
Magyarországon az elmúlt évtizedben a nyolcvanas évekhez viszonyítva jelentős 
változás következett be, az élelmiszer kiskereskedelem struktúrája teljesen 
átalakult. Ennek okaként sok tényezőt lehetne felsorolni és elemezni, néhányat 
kiemelve: jelentős hatást gyakorolt erre 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. 
 
A hazai élelmiszer kiskereskedelem szerkezetváltása a privatizációval kezdődött, 
ennek során 37 vállalat üzletei kerültek magántulajdonba. A külföldi befektetők 

 

   I. 

   II.

   III.

Az eredmény a
feltételezést megerősítette,
miszerint a kilencvenes
évek elejének, közepének
megfelelő tipizálás nem
lehet standard, a mutatók
aktualizálásával és
kvalitatív információk
felhasználásával új
modell képezhető.  
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megjelenése felgyorsította az állami tulajdon átalakulását, befektetésük elsősorban 
a nagyobb vásárlóerővel rendelkező települések üzlethálózatára irányult (Budapest 
és Nyugat-Magyarország). A privatizációban természetesen szerepet játszott az 
állami vállalatok régi menedzsmentje is, több vállalkozásnál gyakorlatilag 
ugyanazon vezetés maradt, de már tulajdonosként léptek fel. 1996-97-re az 
élelmiszer kiskereskedelemben az állami tulajdon átalakult magántulajdonná. 
 
A privatizáció nem terjedt ki a szövetkezetekre, de közvetve befolyásolta azok 
tevékenységét, amely a piaci pozíció romlásában és a gazdálkodás 
hatékonyságának csökkenésében mutatkozott meg. Az Áfészek új stratégiát 
dolgoztak ki, annak középpontjában a piaci részesedés növelése, a hatékonyság 
javítása volt. A stratégia megvalósítása 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, 
pozíciójuk javult és hatékonyabb lett  gazdálkodásuk. 
 
Az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom 1989-2001 időszakban folyóáron 
dinamikusan növekedett, azonban változatlan áron csökkent. Az évenkénti 
volumenváltozást vizsgálva megállapítható, hogy az 1996-1999 közötti időszakot 
kivéve a változatlan áras forgalom minden esetben alatta maradt az előző évinek, 
átlagos csökkenése az előző évhez viszonyítva 4,6 % volt, amely az összes 
kiskereskedelmi forgalom volumenváltozásánál kedvezőtlenebb. A Központi 
Statisztika Hivatal adatai alapján 2002-ben a folyóáras kiskereskedelmi forgalom 
6105 milliárd Ft volt, amelynek 33,4 százaléka az élelmiszer kiskereskedelemben 
realizálódott. Így az élelmiszerek és élvezeti cikkek folyóáras forgalma 2002-ben 
2042,1 milliárd Ft volt, amely15,8 százalékkal haladta meg az előző évit. 
 
A tulajdoni arányokban 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 tulajdonosi viszonyok változásánál fontos 
jelenség, hogy a külföldi befektetők magyarországi megjelenésének hatására a 
kereskedelemben jelentős lett a külföldi tulajdon aránya.  
 
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 
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meg. 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 változás, amely a már említett nagykereskedelmi 
funkció saját szervezeti keretekben történő ellátását jelenti. Az üzletláncok 
nagykereskedelmi tevékenysége a kiskereskedelmi 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 tételnagység 
miatt lényegesen jobb kondíciókat eredményez, mint az önálló beszerzés (pl. Co-op 
Hungary). Az együttműködés általában a verseny intenzitásának növekedése és a 
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). 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).  
 
Az élelmiszer- és élvezeti cikkek forgalmazásával foglalkozó üzletek száma a 
vizsgált időszakban (1989-2001) összesen 116,8 százalékkal növekedett, a fejlődés 
átlagos évi üteme 6,1 százalék volt. 2002-ben az 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 156,1 százalékos növekedést mutat. Ez részben az üzletek 
számának növekedésével, részben a népesség csökkenésével magyarázható. Az 
üzletek száma kiemelkedően magas Somogyban és alacsony Budapesten, utóbbi a 
vásárlási lehetőséget nem gyengíti, hiszen a hipermarketek jelentős része 
Budapestre, vagy annak közvetlen környezetébe települt. 
 
A regionális különbségek az üzletek típusában is mutatkoznak. Budapesten a 
modern üzlettípusokból felülprezentáltság mutatkozik, mivel a hipermarketek 29 
százaléka, a szupermarketek 24 százaléka és a nagy diszkontok 25 százaléka a 
fővárosban helyezkedik el. A kis vegyesboltok aránya a háztartások részesedésének 
megfelelő. 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 
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háztartásokénál. Észak-Nyugat és Dél-Nyugat Magyarországon a modern 
üzlettípusok aránya a háztartások részesedéséhez illeszkedő, míg Észak-Keleten 1-
2 százalékponttal alatta marad.  
Az üzletek forgalom szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy 
legnagyobb részesedése a kis alapterületű (100 m2 alatti) napicikkek kínálatát 
biztosító, lakóhelyhez közel lévő, kényelmi 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.  
 
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. 
Részesedésük az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomból fokozatosan növekedett, 
ma már 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 száma alapján a hazai tulajdonú 
üzletek részesedése 87 %, a többi külföldi tulajdon volt. A vegyes tulajdon 
elenyésző, nem éri el az 1 százalékot. 
 
A vállalatok közötti verseny erős, az első húsz vállalat pozícióját néhány évig 
viszonylagos stabilitás jellemezte, azonban az utóbbi években a verseny 
kiéleződött. A legjelentősebb élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok: Co-Op 
Hungary Rt, CBA Kereskedelmi Kft, Tesco Global Áruházak Rt. A vállalkozások 
adatainak elemzése azt mutatja, hogy a hazai élelmiszer kiskereskedelemben azok a 
vállalatok tudták javítani piaci pozíciójukat, amelyek a beszerzésben és 
értékesítésben együttműködtek, illetve annak formáit kiterjesztve, növelték az 
együttműködés mértékét.  
 
Az élelmiszer kiskereskedelem koncentrációja az elmúlt években növekedett, 
2001-ben  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. A Gfk Hungária kutatási eredményei alapján a napi 
fogyasztási cikkek piacán a forgalom értéke alapján legnagyobb részesedéssel a 
Tesco (9 %), a Coop (8%) és a Penny Market (7%) rendelkezett.  
 
Az európai és hazai élelmiszer kiskereskedelem jellemzői, változásának tendenciái 
és az Európai Unióhoz történő csatlakozás meghatározzák a magyarországi  
változások várható irányát: forgalom nagyságának növekedése, nagy alapterületű 
üzletek és a diszkont értékesítési forma pozíciójának erősödése, fogyasztói és 
vásárlási magatartás változása, a vállalkozások által alkalmazott marketing 
eszközök szerepének növekedése a beszerzésben és értékesítésben.  A korábban 
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bemutatott klaszteranalízis főbb változói alapján Magyarország 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 III. klaszter eredményeihez. 
 
3.4 Jász-Nagykun-Szolnok megye élelmiszer kiskereskedelmének elemzése, a 
vállalkozások csoportosítása 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megye a rá jellemző történelmi, gazdasági, demográfiai 
sajátosságok miatt hazai viszonylatban elmaradott megyének számít, amely 
jelentősen befolyásolja az élelmiszer kiskereskedelem fejlődését, szerkezetét és a 
vállalkozások magatartását. A megye az Észak-Alföld régióhoz tartozik, 2002-ben 
416 ezer lakost számlált, �alföldi� típusú településszerkezettel jellemezhető. A 
megye településeinek száma 77, amelynek 22,1 százaléka város a többi község. 
Jelentős vásárlóerőt a középvárosnak minősülő megyeszékhely képvisel, a 
lakossága 2001-ben 77248 fő volt. A községek és a kisvárosok lakosai 
élelmiszerfogyasztásuk egy részét saját termelésből elégítik ki, amely elsősorban a 
zöldség-gyümölcs, illetve a húsfogyasztást érinti. A problémát fokozza a vásárlóerő 
alacsony szintje is, amely az országos átlagnál 10 százalékkal kevesebb. A megye 
gazdasági teljesítménye az utóbbi években gyenge, a munkanélküliség, a lakossági 
jövedelem, a GDP nagysága a megyék között általában a 16-17. helyet biztosítja, 
míg a beruházások, és a külföldi tőkebefektetések tekintetében még rosszabb a 
helyzet. A vállalkozások 61 százaléka egyéni vállalkozás, a nagy tőkeerővel 
rendelkező gazdasági társaságok (Rt és Kft), valamint és szövetkezetek aránya nem 
éri el a 6 százalékot.  
 
Az élelmiszerek és élvezeti cikkek megyei forgalmának nagysága és annak 
változása a tulajdonviszonyok és a statisztikai számbavétel átalakulása miatt csak 
közelítő módszerekkel határozható meg. A vásárlóerő országos átlag alatti értéke, 
az üzletek összetétele, a települések típusa és lakossága döntően meghatározza az 
élelmiszerek vásárlását, de ezen kívül a hipermarketek aránytalan területi eloszlása 
is befolyásolja az értékesítési forgalom alakulását. Emiatt a megyei forgalom 
nagyságát több szempont szerint is megbecsültem, a szélsőértékeket elvetve, 2001-
ben Jász-Nagykun-Szolnok megye élelmiszer- és napicikk folyóáras forgalma 
feltehetően 63-65 milliárd Ft értékű volt, amely az országos forgalom 3,6 � 3,7 
százaléka.  
 
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 
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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 
határozta meg. 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a vizsgált időszakban a kiskereskedelmi 
üzlethálózat dinamikusan fejlődött, 2001-ben 71,3 százalékkal növekedett 1990-
hez viszonyítva. Az élelmiszer jellegű üzletek és szakboltok átlagos részesedése 
1990-2001 között  az összes hálózati egységből 36,1 százalék volt. Az üzletek 
összetételére jellemző, hogy néhány év kivételével az egyéni vállalkozások aránya 
volt a legjelentősebb, a vizsgált időszakban átlagosan 60,9 százalék. 
 
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 Élelmiszerdiszkont 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 
vásárlóerővel rendelkező városokban helyezkednek el, Szolnokon mindegyik 
képviselteti magát. 
 
A koncentráció mértéke a forgalmi adatok hiányában csak közelítőleg határozható 
meg, annak értéke az országos átlaghoz igazodó, amely a becsült megyei forgalom 
felhasználásával került meghatározásra. A forgalom területi koncentrációját 
vizsgálva kiemelkedik Szolnok, amelynek jelentősége az üzletek számával, a 
magasabb vásárlóerővel, a városban működő hipermarkettel  és a környező 
településekre gyakorolt vonzással jellemezhető.  
 
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. A kutatási időszak kezdetén (1999) végeztem egy alapváltozókra 
vonatkozó főkomponens és diszkriminancia analízist, amelynek célja a 
csoportosítás  lehetséges szempontjának feltárása és ezek alapján a csoportok 
képzése volt. Az elemzés rámutatott arra, hogy a vállalkozás mérete és 
jövedelmezősége alapján végzett csoportosításban a nagy forgalommal, tőkeerővel 
és jó gazdálkodási mutatókkal rendelkező multinacionális vállalkozások és a 
megyében működő kisebb vállalatok egymástól jelentős eltérést mutatnak, ezért 
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célszerű beszerzési és értékesítési magatartásukat is külön vizsgálni. 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 vállalkozásokat 
összehasonlítva három csoportot lehetett elkülöníteni: független kiskereskedők, 
hazai üzletláncok, multinacionális vállalkozások. A megyében működő 
vállalkozások közül  olyanokat választottam ki, amelyek 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. 

 
3.5 A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő független kiskereskedők 
beszerzési és értékesítési magatartásának kutatása   
 
A független kiskereskedők az üzletláncok mellett a helyi keresletre alapozott 
tevékenységükkel fontos szerepet töltenek be a fogyasztók ellátásában. A JNSZ 
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 
mindenhol jelen vannak. 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 kutatás alanyait 
többlépcsős, arányosan rétegzett mintavétellel választottam ki, beszerzési és 
értékesítési magatartásuk felmérése szóbeli megkérdezéssel, struktúrált kérdőívvel 
történt. Az információk kiegészítéseként nagykereskedelmi mélyinterjút is 
készítettem.  
 
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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2.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 
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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.  
 
3.6 A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő hazai és multinacionális 
üzletláncok magatartásának kutatása 
 
A hazai üzletláncok minden településen megtalálhatók, üzleteik a szupermarket, 
szuperett és kisbolt kategóriában működnek, az egy láncra jutó üzletek száma 52, a 
szóródás magas. A hazai láncok közül legjelentősebb a Coop Hungary Rt, amely 
JNSZ megyében a települések 90 százalékán, összesen 176 üzlettel képviselteti 
magát. A multinacionális vállalatok elsősorban a jelentősebb vásárlóerővel 
jellemezhető településeket (városok) célozták meg, 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 hazai tulajdonú üzletláncok tevékenységét négy üzletlánc hat tagvállalatán 
keresztül elemeztem. Az üzletláncok egészére vonatkozó információkat a kutatás 
korábbi szakaszának eredményei alapján aktualizáltam, a tagvállalatokra vonatkozó 
információk beszerzése mélyinterjú során történt. A nemzetközi láncok beszerzési 
és értékesítési magatartásának kutatása a megyében működő, az üzletek számát 
tekintve meghatározó jelentőségű láncokra terjedt ki, amelyek 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 termelő vállalatoknál lefolytatott mélyinterjúk és a 
vásárlói megkérdezés és megfigyelés eredményei az információk bővítésére és 
kiegészítésére szolgáltak, valamint lehetőséget nyújtottak arra, hogy az üzletláncok 
magatartását több nézőpontból közelítsem. 
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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 (beszerzési árhoz 
kapcsolódása, formája, időpontja, tevékenységhez kapcsolódása szerint). 

! 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, de esetenként 
lakossági felvásárlást is végeznek. 

! A beszerzés folyamata a hagyományosnak tekinthető Robinson-Faris-Wind 
modelltől (1967) eltérő, amelyet a beszerzési helyzeten túl a termék jellege 
(frissáru, tartós áru), a láncspecifikus beszerzési rendszer, valamint a piaci- és 
csatornapozíció is befolyásol. Az eltérés három szakaszban jelentkezik: 
ajánlatok fogadása, elvárások közlése, rendszerelőírások és utasítások. 

 
Az értékesítés marketing eszközeinek összehasonlításakor jól megfigyelhetők 
az üzletláncokra jellemző azonosságok, de 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).  
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! 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. 

 
A kutatás kiterjedt az árucsoportok beszerzési és értékesítési sajátosságainak 
feltárására is. Ennek során megállapítottam, hogy a beszállítók száma eltérő, 
legmagasabb a csokoládék beszerzésénél, míg a másik két árucsoportnál 
(tejtermékek, zöldség-gyümölcs) jóval alacsonyabb. A tejtermékekre jellemző, 
hogy a gyorsan romló friss áruknál a termelő vállalatok direkt beszállítást 
végeznek, míg a hosszabb ideig eltartható áruknál  a termék a központi, vagy 
regionális raktárból érkezik. A zöldség- gyümölcs beszerzésére a hazai láncoknál (a 
multinacionális üzletláncokkal szemben) nagyfokú tagvállalati önállóság jellemző, 
a beszállítók száma alacsony, azok elsősorban viszonteladók. A multinacionális 
vállalatoknál a beszerzés centralizált, azt nem ritkán vállalaton kívüli szervezet 
végzi. 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 miatt a kereskedelmi márkázást a vállalatok kevésbé 
alkalmazzák. A zöldség-gyümölcs választék kialakításában a vállalatoknak nagy az 
önállósága, amely változatos választékot eredményez. A frissáruk körében az 
értékcsökkent termékeknél az üzletek többségének önálló leárazási joga van, 
meghatározott központi szabályok betartása mellett.  
 
A kereslet regionális jellegének hatása a hazai üzletláncoknál a beszerzésben 
általában jól tükröződik, a tagvállalatok önálló beszerzési joga, valamint a 
regionális központok beszerzési rendszere lehetővé teszi a központi beszerzésből 
eredő egységes választék differenciálását. A multinacionális vállalatoknál ez nem 
jellemző, azonban egyes termékeknél (kenyér) ennek jegyei felfedezhetők. A hazai 
láncoknál a regionális keresleti eltérésekhez igazodó magatartás az értékesítésben 
is megjelenik, amely elsősorban a választék kialakításában, az árképzésben és a 
promóció eszközeiben látható. A kevésbé kötött választéktartási kötelezettség a 
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regionális hatásokhoz igazodó kínálat kialakítását teszi lehetővé, amely néhány 
multinacionális láncnál is fellehető (Spar, Match-Smatch).  
 
A üzletláncban működés előnyeinek és hátrányainak a feltárására során a 
megkérdezett hazai vállalatok 10-12 előnyt jelöltek meg, leggyakrabban az 
együttműködésből származó alacsonyabb beszerzési árat és kedvezményeket, 
valamint a széles és mély választékot említették, de fontosnak tartották az akciók 
közös szervezését és az információs előnyöket is. 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. 
 
A kutatás utolsó témájaként az Európai Unióhoz való csatlakozás beszerzésre és 
értékesítésre gyakorolt hatását mértem fel. A multinacionális vállalkozások 
elsősorban a piac letisztulási folyamatát emelték ki, amely a kisvállalkozások 
piacképességének csökkenése miatt várható. Ezen túlmenően a külföldi kínálat 
növekedését és az új nemzetközi láncok megjelenését körvonalazták. 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. A hazai láncoknál a 
válaszok jelentősen szóródtak, a nagyvállalatok komplexebben kezelték a kérdést, 
6-7 hatást is felsoroltak, míg a kisvállalkozások mindössze 2-3 várható hatást 
jeleztek. A piaci szereplők számának növekedése mellett a vállalatok egy része a 
koncentráció növekedését, a piac letisztulását, a kínálat növekedését és az árak 
változását várja. 
 
Az üzletláncok vásárlói értékelésének legátfogóbb kutatása 2002-ben, szóbeli 
megkérdezéssel, standardizált kérdőívekkel történt a megye 4 városában, 
amelyekre jellemző, hogy több üzletlánc egységei megtalálhatók. Az üzletek 
összehasonlítása ötfokozatú skálán történt, az iskolai osztályzatoknak megfelelően. 
Legmagasabb minősítést az Interspar kapott, valamivel alacsonyabb, de viszonylag 
egységes értékelést a Smatch üzletek. A két diszkontőr adatait összehasonlítva a 
vásárlók a Plus üzletek értékesítését egységesebbnek ítélték meg a Penny 
Marketnél. Az alacsony vásárlóerővel rendelkező megyében az árak értékelését 
kiemelve megállapítható, hogy az a Heliker üzletekben a legkedvezőtlenebb és a 
diszkontőröknél a legkedvezőbb. Az elemzés kiterjedt a lakóhely és a minősítés 
kapcsolatára is, a kapott eredmény azt mutatta, hogy nem volt szignifikáns 
különbség a települések vásárlóinak véleménye között. 
Az élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok parciális modellje összetett, a 
tevékenységre gyakorolt tényezők száma magas és a független kiskereskedőkhöz 
hasonlítva differenciáltabb. 
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         3.sz. ábra Élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok beszerzési és értékesítési 
magatartásának modellje 
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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. 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). 
 
3.7 A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő élelmiszer kiskereskedelmi 
vállalkozások magatartásának rendszermodellje 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

6.sz. ábra 
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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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

4. 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 
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 
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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 
együttműködés lehetőségét és a hazai tulajdonú láncok számára könnyebb 
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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. 

 
 
Úgy érzem, a kutatási célok megvalósultak, azonban a várható változások miatt a 
téma kutatását nem tartom 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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