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I. Bevezetés 

 

1. 1. A téma megközelítése 

 

Az italok fontos részei táplálkozásunknak, kultúránknak. Folyadék nélkül 

nincs élet és élvezhetetlenek az ételek is, kulturális szokásainkat is 

befolyásolják, életünket meghatározzák. 

Nem mindegy azonban, hogy milyen italt választunk. Az italok 

különbözőek tápanyagtartalmuknál fogva, egyesek – például az élvezeti 

vagy az alkoholos italok – pedig egyéb hatásokkal is járnak.  

Az italfogyasztási szokások sokat változtak az idők folyamán. A 

középkorban Európa szerte elterjedt volt a sör és a bor fogyasztása, 

még reggelire is. A tea, a kávé és a kakaó a nagy földrajzi felfedezések 

után került az „itallapra”, Magyarországon inkább csak a 20. században. 

Az égetett szeszesitalok előállításának technológiája az alkimisták 

felfedezései révén alakult ki. A gyümölcsből készült italok és az üdítők a 

20. század második felének termékei. 

Napjainkban rendkívül széles az italválaszték és nagyon eltérőek a 

fogyasztói szokások is. Elmondható, hogy a fejlett világban ez az egyik 

legnagyobb mennyiségben fogyasztott termékcsoport.  

Az italozási szokások kontinensenként eltérő képet mutatnak, van ahol 

elsősorban kulturális kérdés, máshol döntően élvezeti jelentőségük van.  

A fogyasztói igények napjainkban már a pénztárca vastagságától- és a 

gazdasági helyzettől is függnek. 

A mai modern társadalmakban a népesség jelentős százaléka fogyaszt 

alkoholtartalmú italokat pl.: baráti társaságban, rockzenei fesztiválokon, 

szórakozóhelyen, ünnepnapokon, összejöveteleken, partnerük 

társaságában, jeles alkalmak megünneplésekor, munkából kijövet a 

napi feszültség levezetéseként, a gasztronómiai ételkülönlegességek 

kísérőjeként, a gátlások oldására és a leggyakrabban a bánat, 
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szorongás és elkeseredettség érzésének hatására - egyszóval lépten-

nyomon, bárhol-bármikor. 

Egyesek számára az alkoholfogyasztás a férfiasságot tükrözi, a fiatalok 

gyakran azért kezdenek el inni, hogy megnöveljék tekintélyüket 

kortársaik előtt. Bizonyos társadalmi körökben az absztinens embereket 

furcsa csodabogarakként tartják számon, és a többség gyanakvással 

szemléli őket. Néhol még az alkoholizmust is tolerálják.  

Az alkohol tehát teljes mértékben részévé vált a mai kultúrának. 
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1. 2. A témaválasztás indoklása, alkalmazott módszerek 

 

Megjelenésük óta – ahogy a fentiekben említett italfogyasztási szokások 

is – hatalmas fejlődésen, számbeli növekedésen és változáson mentek 

keresztül. Az út a piaci áruk népszerűsítésétől indult, és ma már a világ 

minden részén jelenlévő, a kereskedelmet teljes egészében átható 

jelenség.  

Abban a reményben választottam a sör fogyasztási szokásokat felölelő 

témát szakdolgozatom tárgyaként, hogy felhívjam a figyelmet a kulturális 

szerepvállalására, az ezzel összefüggő marketing szerepére, valamint 

bemutassam a jól működő marketingstratégiák találkozásának 

gyümölcsét egy gyöngyöző együttműködés sikerén át e termék 

értékesítési piacán. 

A sör és egy vendéglátóhely kapcsolata mindkét szereplő számára 

kulcsfontosságú. A vendéglátóhelyek folyamatosan keresik azokat a 

termékeket, szolgáltatásokat, azt a hangulatot, amely vendégeik 

számára egyre vonzóbbá teszik az üzletet.  

Ezzel párhuzamosan az egyes sörmárkák képviselői folyamatosan 

figyelemmel kísérik a különböző vendéglátó-ipari egységek fejlődését, 

alakulását, hogy megtalálják a márka értékeit leginkább kifejező 

helyszíneket, ahol a márka a célcsoportja számára biztosan elérhető. 

Így nyilvánvaló, hogy ez a kölcsönös kapcsolat megteremti az alapot a 

sikeres együttműködésre. 

Mindkét fél számára széles spektrumtár áll a rendelkezésre, hogy 

minket, fogyasztókat meggyőzzenek és befolyásoljanak annak 

érdekében, hogy az általuk preferált terméket válasszuk. De vajon 

lehetőség nyílik-e arra, hogy az image segítségével – vagyis szavakkal, 

tettekkel, vagy „csak” fizikai jelenléttel – egy vállalkozás ösztönözni tudja 

célközönségét.  

Szakdolgozatom célja, hogy erről a valóban izgalmas témáról 

áttekinthető képet adjak minden laikus érdeklődő és a témában 
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jártasabb olvasó számára. Ahhoz azonban, hogy szakdolgozatom célját 

elérje annak tartalma az alábbi felépítettséget követte: 

A bevezető fejezetet követően egyfajta betekintést nyújtottam a 

sörtermékek egyre szűkülő piacára, hazai helyzetére az 

alkoholfogyasztási szokások és a konkuráló égetett szeszek, borok 

jellegzetességeinek tükrében a szakirodalmi adatok alapján. 

A következő fejezet pedig már átfogó képet ad egy általam igen kedvelt 

komplexum termék- és szolgáltatás koncepciójáról, valamint annak 

módjáról is, hogy miként igyekeznek a sörgyárak „megdolgozni” éttermet 

és vásárlót egyaránt a fogyasztás érdekében, hogy a végén még a 

csapból is ők folyjanak. Pontosabban a sör. 

Szakdolgozatom készítésénél elsősorban meglévő információs 

forrásokra, adatbázisokra támaszkodhattam, de ezek feldolgozásán túl 

primer adatgyűjtésre is lehetőségem nyílt kérdőíves felmérés 

formájában és személyes interjúk készítésénél. 

Bízom abban, hogy minden téma iránt érdeklődő laikus, illetve a 

vendéglátás területén jártas szakember számára is bizonyítottá válik 

szakdolgozatom pozitív és hiteles üzenete, mely szerint az egyre 

nehezedő gazdasági környezet ellenére is érdemes újszerű 

megoldásokkal élni annak érdekében, hogy egy termék kommunikációs 

üzenete a leghatékonyabb formában jusson el a fogyasztóhoz. 
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II. RÖVID MAGYAR SÖRTÖRTÉNELEM 

 

Mi, magyarok is a germánoktól vettük át a technológiát, és 

tanultuk el a sörfogyasztás fortélyát. A sör a XIX. században már 

elsősorban városi és társasági ital: sörgyárakban főzik, nem 

otthon; ivókban, sörözőkben fogyasztják, nem pedig családi 

asztalnál. Ebben óriási szerepe volt a sörgyártás ugrásszerű 

technológiai fejlődésének. A korszak nagy újítása az ászok 

(lager) – másképpen alsóerjesztésű – sörök kifejlesztése, illetve 

ennek egyik jellegzetes alfajának, a pilzeninek az 1842-es 

megjelenése. Az addig setét, zavaros és sűrű lötty mellett idővel 

a sörivók aranysárga, közepesen testes és kellemes utóízű 

italhoz jutottak – immáron fa- és ónkupák helyett üvegpohárból, 

-korsóból kortyolhatták a hűs nedűt. A nagyváros lett az új ital 

legfontosabb piaca: a koncentrált, nagy tömegű és fizetőképes 

fogyasztót számos gyár szolgálta ki. Magyarországon az első 

üzemek már a reformkorban megszületnek, a tulajdonosok 

németek voltak, és a serfőzdék elsősorban a pesti német 

polgárság szomját enyhítették. Az első serfőzőházak már a török 

kiűzést követően megjelentek, és óriási riadalmat keltettek a 

tűzvészektől rettegő polgárokban. Azért a sör is fogyott 

rendesen. Az első komolyan vehető sörgyárat – bajor mintára – 

a pesti születésű Schmidt Péter hozta létre Kőérföldén, azaz a 

mai Kőbányán. Az 1844-es indulás után többen is fantáziát láttak 

a sörgyártásban, így már tíz év múlva öt gyár készített sört 

Pesten. Ekkor keresztelik el Kőbányát Sörvárosnak. Eleinte azért 

jönnek ide a sörösök, mert a kőbányászat miatt hatalmas 

sziklaalagút- és pincerendszer van a föld alatt – hosszúsága eléri 
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a 30 kilométert, ami egyrészt kiváló olcsó tárolónak, másrészt az 

ászokoláshoz szükséges hűvöst is biztosítja. Aztán a vállalkozók 

kutakat is fúrattak, és kiderült, kiváló a vízminőség is. Az ötvenes 

években bukkan fel a Klein Schwechat-i sörgyár tulajdonosa, 

Anton Dreher, aki hosszú előkészítés után 1862-ben vásárolta 

meg a Kőbányai Serház Társaságot, amelyik aztán Dreher Antal 

Serfőzdéje Kőbányán néven működik tovább. A dualizmus 

korában a kereslet, így a termelés is gyorsan nőtt. A gyár 

országosan terítette termékeit, az Ászokot, a Királyt, a világos és 

barna Márciusit, a Duplamárciusit vagy éppen Bakot, sőt 

exportált is (elsősorban a Balkánra), de a legtöbb sör az 

egymilliós, dinamikusan fejlődő fővárosban fogyott. A 

sörösöknek az sem jött rosszul, hogy a filoxéra-járvány (1882-

1906) szinte teljesen kipusztította a magyar szőlőültetvényeket. 

A növekvő kereslet hatására jött létre az Első Magyar Részvény 

Serfőzde Rt., a Kőbányai Polgári Serfőző Rt., a Kőbányai Király 

Serfőző Rt. vagy éppen a Haggenmacher család (a „hágik”) 

sörgyárai. Az első világháború kitöréséig gyakorlatilag töretlen 

volt a forgalomnövekedés, 1914-ben már hárommillió hektót 

adott el a 69 magyar sörgyár. Akkoriban a magyar ugyanannyi 

bort ivott, mint amennyi sört. Kőbányán voltak közülük a 

legnagyobbak, a Sörvárosban öt saját malátagyárral rendelkező 

sörfőzde és egy önálló malátagyár is működött. A X. kerület 

beépített területének az egyötödét a több ezer embert 

foglalkoztató sörgyárak tették ki. Az első világháború, majd az 

ország területe kétharmadának elcsatolása válságba sodorta a 

söripart, amelyet az 1940-es évek elejére ugyan sikerült 

kihevernie, de aztán jött a második világégés. A hadigazdaság 



10 
 

idején a sörgyárak nem jutottak hozzá a jó minőségű 

alapanyagokhoz, maradt a cirok, a muhar, a melasz, a lóbab 

vagy a cukorrépa. 1920 után a sörtermelési kapacitás 70 

százaléka az anyaországban rekedt, aminek a 90 százaléka 

Kőbányán koncentrálódott. Jellemző, hogy a Dreher az 1914-es 

termelésének csak a 7 százalékát tudta értékesíteni 1933-ban, a 

sörfogyasztás pedig 19 év alatt a 16 liter/fő/éviről 2 literre 

csökkent. A túltermelési válságot a sörvállalatok egyesüléssel és 

profilbővítéssel próbálták túlélni. A felvásárlásoknál a Dreher volt 

a legügyesebb, 1935-re már a magyar sörpiac háromnegyedét 

uralta. A maradék javarésze a Polgárié volt, amelyik 

megszerezte magának a soproni, a kőszegi és a pécsi gyárakat, 

velük a dunántúli piac nagyobbik részét. A Dreher aligha marad 

talpon, ha nincsenek élelmiszeripari befektetései (Maul 

csokigyár, Floking konyak- és likőrgyár), a megüresedett Hagi 

sörgyárban nem létesít pamutfonót, és nem száll be a 

szállodaiparba (Hungária Nagyszálló, Ritz [Dunapalota], 

Nemzeti Szálloda). 1944-ben a németek kisajátították a kőbányai 

sörgyárakat, a sziklapincékben repülőgép-összeszerelő üzemet 

működtettek, a tápszer üzemben pedig nitroglicerint gyártottak. 

A kőbányai gyárak ezzel együtt viszonylagos épségben 

vészelték át az ostromot, bár készleteik teljesen 

megsemmisültek, és a textilüzem gépeit jóvátétel fejében 

magukkal vitték az oroszok. A sörgyártás 1945 júniusában indul 

újra a fővárosban, hogy aztán szűk három év múlva Dreher 

Jenőnek alá kelljen írnia az államosításról szóló értesítést. A 

szocializmus ideje alatt alapvetően megváltoztak a 

sörfogyasztás szokásai: korábban a legtöbb sör csapolva 
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fogyott, míg a Kádár-korszakban az arány 10 százalék alá 

csökkent. Viszont a sörfogyasztás a ’80-as évek vége felé elérte 

a fejenkénti 100 litert. A magyar sörgyárak nehezen bírták 

kielégíteni a keresletet, a sörhiány „politikai kérdés” lett. A 

trösztösített üzemeknek ellátási kötelezettségük volt, így a 

tervutasítás és a beruházások elmaradása szükségszerűen 

vezetett a minőség romlásához. 1973-ban indult meg a Borsodit 

gyártó bőcsi gyár, amelyik átmenetileg enyhítette a Dreher 

örökébe lépő legnagyobb gyár, a kőbányai leterheltségét. De 

igazi változást csak a rendszerváltás hozott. Az import sörök 

megjelenése, a mesterségesen kialakított kereskedelmi határok 

1985-ös felszámolása (a Borsodit például csak Kelet-

Magyarországon lehetett forgalmazni), a gyárak önállóságának 

engedélyezése, majd a privatizáció és a fejlesztések révén ma 

Magyarországon nincs hiány sörből.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
1 http://hvg.hu/itthon/20060710sortenelem 
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III. A TÁRSADALOM ALKOHOLFOGYASZTÁSI AKTIVITÁSA 

3.1. A magyar lakosság italfogyasztási szokásai 

 

Alkoholfogyasztásra vonatkozó rendszeres statisztikai adatközlés 1950-

től van Magyarországon, de szórványos és becsült adataink már a 18. 

századtól léteznek. Valószínűsíthető, hogy az alkoholfogyasztás már 

ekkor igen jelentős mértékű volt. Ezen források alapján tehát 

feltételezhető, hogy az egy főre jutó alkoholfogyasztás, és különösen a 

tömény alkohol fogyasztása hasonló volt, mint napjainkban. Keleti 

Károly becslései szerint 1881-ben egy főre 18,6 liter bor, 3,4 liter sör és 

16,4 liter égetett szeszesital fogyasztás jutott, ami 10,3 liter összes - 

100%-os alkoholra átszámított - fogyasztásnak felel meg. Azaz a 

fogyasztási szokásokra jellemző volt a meglehetősen nagy mérték, 

melyben a tömény szeszek fogyasztása valamint a borivás dominált, és 

a sör szerepe ekkor nem mondható jelentősnek. 

A 19-20. század fordulóján erősen lecsökkent a borfogyasztás, amely 

feltételezhetően a filoxéra járvánnyal volt összefüggésben. A század 

elején azonban ismét emelkedett, és 1930-ra megközelítette a 

borfogyasztás az egy főre jutó 39 litert. Ugyanakkor az iparosodás 

előrehaladtával - más országokhoz hasonlóan - jelentősen visszaesett 

nálunk is az égetett szeszek fogyasztása, a 30-as évek elején már csak 

2 liter körül mozgott az egy főre jutó érték. A sörfogyasztás továbbra is 

alacsony volt. Mindezeket együttvéve a harmincas években az abszolút 

alkoholban számított fogyasztás egy főre jutó értéke 4 és 6 liter között 

mozgott. 2 

Az 1950-ben - az első hivatalos adatok alapján számított - fogyasztási 

érték hasonló volt, mint a 30-as években. 1957-től azonban a 80-as évek 

elejéig az egy főre jutó alkoholfogyasztás folyamatosan növekedett. Az 

eddigi legmagasabb fogyasztást először 1980-ban éri el az ország, 

                                                                 
2 ANDORKA (1988) 
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amikor az egy főre jutó fogyasztás tiszta-alkoholra számítva 11,7 liter 

volt. Ez pedig több mint kétszerese a század második negyedében 

stabilan jellemző értéknek. Ez alatt a 30 év alatt jelentősen átalakult a 

fogyasztás szerkezete is. Míg a borfogyasztás ez idő alatt általában 

nem, vagy alig haladja meg az 1950. évi átlagot, addig a sörfogyasztás 

valamivel több, mint tízszeresére, a tömény szeszfogyasztás pedig több 

mint hatszorosára növekedett.  

1980-tól átmeneti csökkenés következett be, és az egy főre jutó 

fogyasztás mintegy 3%-kal csökkenve 11,3 literre esett vissza, amely 

elsősorban a borfogyasztás 15 %-os csökkenéséből adódott. 1984-ben 

újra 11,7 literre nőtt az összes fogyasztás, majd 1988-ig folyamatos 

csökkenés volt megfigyelhető, ami elsősorban ismét a borfogyasztás 

visszaesésével magyarázható. Az 1989. évi átmeneti növekedés után 

az 1990-es évek újra a csökkenés tendenciáját látszanak erősíteni. A 

csökkenés mértéke ugyan most sem jelentős (4.5%), azonban a 

csökkenés jelentőségét növeli, hogy az elsősorban a tömény szesz 

fogyasztásának korábbiakhoz viszonyított relatív visszaszorulásából 

adódott. 

Magyarországon igen magas az egy főre jutó alkoholfogyasztás és igen 

kedvezőtlen szerkezetű: azaz a töményszesz-fogyasztás igen nagy, és 

évtizedekig tartó növekvő aránya jellemző. (1. melléklet) A fogyasztási 

struktúra változása azt eredményezte, hogy az égetett szeszesitalok 

aránya az összes alkoholfogyasztáson belül jelenleg kb. 30%, ami más 

nagy alkoholfogyasztású országokhoz képest is igen magas olyannyira, 

hogy ma is - az utóbbi évek csökkenése ellenére - a világ legnagyobb 

égetett szeszesital-fogyasztó társadalmai közé tartozunk. 

Az utóbbi évek fogyasztási adatai alapján úgy tűnik, hogy 

Magyarországon is stabilizálódik, esetleg csökken az alkoholfogyasztás 

globális értéke. 

A felnőtt lakosság ivási szokásairól némi információval szolgál még az a 

felmérés sorozat, melyet a 20, ill. a 16 év feletti magyar lakosság 
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reprezentatív mintáján készített Kopp Mária és Skrabski Árpád 1983-

ban és 1988-ban és a 90-es évek elején a magyar lakosság mentális 

egészségének feltérképezése céljából.3 

Fiatal felnőttek ivási szokásait vizsgálta az a felmérés is, amelyet 1984-

85-ben, egy dél-magyarországi megyében végeztek 18-33 évesek 

között.4  

1995 tavaszán egy nemzetközi kutatás (az ESPAD) keretében a 

magyarországi 16 éves középiskolások reprezentatív mintáján 

készítettek országos drog- és alkohol-epidemiológiai adatfelvételt.5  

A statisztikai adatok és a kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy 

Magyarországon igen magas az egy főre jutó alkoholfogyasztás, igen 

nagy a rendszeresen alkoholt fogyasztó populáció aránya, és a nagy 

fogyasztási arány már a fiatalok, ill. fiatal felnőttek körében is jellemző. 

Az önbevallásos adatok alapján - az utóbbi évek csökkenése ellenére is 

- minden korosztályban az égetett szeszek dominanciája jellemző.  

Jelenleg a világ legnagyobb égetett szeszesital-fogyasztó társadalmai 

közé tartozunk.  

A KSH oldalán kimerítő adatokat, leírást találhatunk. 

A mértékletes szeszesital-fogyasztás a gasztronómiai kultúra része, 

csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. 

A túlzott alkoholfogyasztás pl.: májcirrózishoz, keringési betegségekhez 

és rák kialakulásához vezethet.  

A mértéktelen szeszesital-fogyasztás az egyik legveszélyesebb 

egészséget romboló magatartási forma. Az ELEF 2009 adatai szerint a 

15 és ennél idősebb férfiak egyharmada legalább heti két napon iszik 

alkoholt és minden tizedik napi rendszerességgel. A nőknél ritka a heti 

többszöri fogyasztás, nagyon ritka a napi fogyasztók aránya. Mindössze 

1,4 százalék. A szeszesital-fogyasztási szokások kategorizálása: 

- nagyivó,  

                                                                 
3 SKRABSKI (1991.) 
4 LAMPEK, CSANAKY (1986.) 
5 ELEKES, PAKSI (1996.) 
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- mértékletes alkoholfogyasztó,  

- alkoholt ritkán fogyasztó, 

- és alkoholt nem fogyasztó.  

A férfiak és nők szeszesital-fogyasztási szokásai nagymértékben 

eltérnek egymástól, a jellemzője, hogy a férfiak 8,6 és a nők 1,1 

százaléka tekinthető nagyivónak. 

 

 

 

 

1. ábra 
Szeszesital-fogyasztási szokások nemek szerint – KSH forrás 

 

A fiatalkorúak bevallott fogyasztása szerint a fiúk zöme ritkán iszik 

alkoholtartalmú italokat, a lányok többsége pedig absztinens. Mindkét 

nemnél ez akár azt is jelentheti, hogy a 25 éves kor alatti felnőttek 

szabadosabb életet élnek, mint a 25–34 közöttiek. Óvatosságra int, hogy 

a korcsoportok közötti különbségek sem a férfiak, sem a nők esetén nem 

szignifikáns. A nagyivás gyakorisága 10 százalék körül van a 35–54 

éves korú férfiak között, és a következő tízes korcsoportban ez 
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meghaladja a 14 százalékot is. Ezután csökken a problémás 

italfogyasztók gyakorisága. A 75 éves vagy ennél idősebb férfiaknak 

9%-a nagyivó. A szélsőségesen italozók fele 35–64 éves férfi. A felnőtt 

nőknél életkortól független a problémás italozás gyakorisága.  

A fiatalok, bevallásuk alapján ritkán fogyasztanak, és aránylag keveset.  

A férfiak esetében a kvalifikáltabbaknál a nagyivás kisebb, a 

munkanélküliség annak nagyobb eshetőségével jár együtt. A 

magányosak, illetve, akik társsal, de gyerek nélkül élnek, a többieknél 

jobban ki vannak téve annak, hogy italozásuk problémás. Az egészség 

szubjektív megítélését tekintve a mértéktelen fogyasztás esélye azok 

között kirívó, akik úgy vélik, hogy egészségük megfelelő. A rossz 

egészségi állapotúak valószínűleg azért nem váltak iszákossá vagy 

szoktak le, mert életmódjuk betegségükkel, orvosi kezelésükkel nem fért 

össze, a jó egészségűek azonban bizonyára azért voltak e téren 

sikeresek, mert nem váltak nagy fogyasztóvá, italozóvá vagy fel tudtak 

hagyni vele. A mértéktelen szeszfogyasztás nemcsak az egészségét 

fenyegeti, hanem tönkre teszi a családot, kárt okoz az egyén 

környezetében, közösségében is. A mértékletes szeszfogyasztást a 

társadalom nem ítéli el. Bizonyos fokig az absztinencia is egy 

szélsőséges magatartási forma, ezért érdemes megvizsgálni, hogy kik 

milyen demográfiai, gazdasági és szociális jellemzőkkel rendelkezők 

tartózkodnak önkéntesen az alkoholtól. A férfiak és nők alkohollal való 

kapcsolata nemcsak az eltérő fogyasztási gyakoriságokban különbözik, 

hanem az azt befolyásoló tényezők is eltérnek egymástól. Ez 

megmutatkozik abban, hogy amíg a férfiak esetében az életkor 

emelkedése csökkenti az absztinencia esélyét, addig a nőknél ez 

fordítva igaz. A 15–17 éves fiúk között életkoruk miatt közel háromszor 

gyakrabban fordulhat elő az alkoholtól való tartózkodás, mint a 65 éves 

vagy idősebb férfiak között. A nők esetében ez alig több mint 60 

százalék. A 15 évnél idősebb lakosság 62%-a iszik sört, 57%-a bort, és 

41%-a röviditalt. A nők jobban kedvelik a bort, a férfiak inkább a sört. A 
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különböző szeszfogyasztási szokások is eltérő fogyasztási szerkezettel 

járnak együtt. A három típus között a mértékletesen és a ritkán 

fogyasztók az italfajták szerint közel hasonló megoszlást mutatnak. A 

csak röviditalt előnyben részesítők itt több mint kétszer nagyobb 

arányban fordulnak elő, mint a másik kategóriában. A nagyivók 

italszerkezete jelentősen eltér a másik két típustól. A mértéktelen 

italozók a legritkábban érik be egyfajta itallal, mintegy fele akkora 

arányban isznak kizárólag sört, mint a másik két típus, viszont a rövidital 

fogyasztása borral vagy sörrel társítva sokkal gyakoribb.6 

 

 

2. ábra 

Szeszesital-fogyasztási szerkezet fogyasztási szokások szerint – 

KSH forrás 

  

                                                                 
6 KSH Társadalmi helyzetkép 26-29 oldal. 
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3.2. Alkoholfogyasztással összefüggő halálozás  

A WHO-nak az alkoholfogyasztással összefüggő halálozás becslése jól 

felhasználható a hazai és az európai országok összehasonlítására. A 3. 

ábra alapján elmondható, hogy 2005-höz viszonyítva ebben a 

mutatóban komoly javulás figyelhető meg mind a nőknél, mind a 

férfiaknál (63% és 66%). A javuló tendencia ellenére a magyar értékek 

mindkét nem esetében még mindig sokkal rosszabbak, mint az EU15 

vagy az EU13 országaiban (nők: 159%, 116%; férfiak: 200%, 112%). Az 

alkoholfogyasztással összefüggő halálozások nemek szerinti 

megoszlása is jelentősen eltér, és – a dohányzással összefüggő 

halálozással ellentétben – a férfiak hátránya lassan növekszik. Míg 

2005-ben a férfi-nő  halálozási hányados 342% volt, 2014-re ez a mutató 

356%-ra emelkedett7. 

 

3. ábra 
Alkoholfogyasztással összefüggő halálozás Magyarországon 

valamint az EU15 és az EU13 országokban, 2005-2013 – KSH 

forrás 

 

                                                                 
7 Egészségjelentés 2016 Bp. NEI 2017. 95 oldal, 35-36 oldal. 
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/intezetunkrol/egeszsegjelentes-2016_uj.pdf 
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3.3. Égetett szeszek piaca  

 

Az elhúzódó válság felülírta a fogyasztói szokásokat Magyarországon 

és külföldön is. Van, amire kevesebb jut, az alkoholról azonban úgy 

tűnik, nem vagyunk hajlandóak lemondani. A magyarok a pálinkát 

szeretik a legjobban, utána következik a bitter és a brandy, majd a 

vodka, a likőr, a vermut, a whisky, a rum és a gin. A teljes kategória 

növekedését nézve kiderül, hogy mennyiségben gyomorkeserűből 354 

ezer literrel többet adtak el 2008 február-2009 januárban, mint egy évvel 

korábban. 

A második legjobban fejlődő termék a vodka - 160 ezer literrel. A másik 

oldalon viszont visszaesett a whisky és brandy, egyaránt 175 ezer 

literrel. 

A pálinka pozíciója tovább erősödött. Valamivel több pálinkát adtak el 

2008 február-2009 januárban, mint egy évvel korábban. Értékben 7 

százalékos volt az emelkedés. 

A piac bővülése így tulajdonképpen az árak növekedésének 

következménye.  

A pálinkák közül a körte a favorit, amelyre a mennyiségi eladások 30 

százaléka jutott 2008. február és 2009. január hónapokban.  

A barack 23 százalékkal tartja második helyét. Szilvából valamivel 

többet adtak el, mint egy évvel korábban, és piaci részesedése 22 

százalék lett. 

Értékben az égetett szeszek forgalom szerinti rangsorát a bitter 

(gyomorkeserű) vezeti, 22 százalékos piaci részesedéssel. Itt a kereslet 

növekedését jelzi a mennyiségi eladások plusz 8, értékben pedig plusz 

10 százalékos mutatója. A trend egyik oka nyilván, hogy a bitter nem 

drágult, sőt három százalékkal olcsóbb lett. A december-januári 

literenként forintos átlagára kevesebb, mint az egy évvel korábbi, és 

egyetlen forint eltéréssel ugyanannyi, mint két évvel azelőtt. A rangsor 

harmadik helyét mennyiségben a brandy foglalja el; éppen csak 
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megelőzi a vodkát. Mindkettő bolti eladása 4,5 millió liter körül alakult 

tavaly. A brandynél ez némi csökkenést jelent. Forintban nézve 

lényegében változatlan a forgalom. 

Mennyiségben mind a brandy, mind a vodka piaci részesedése 16 

százalék. Utóbbinál azonban növekvő trendet érzékeltünk. Vodkából 4 

százalékkal többet adtak el, mint egy évvel korábban. Értékben a vodka 

forgalma 10 százalékkal emelkedett. Nagyjából együtt mozogtak a 

fogyasztói árak is.  
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3.4. Borvilág 

 

Azok az idők végleg elmúltak, amikor a kiváló minőségű bor fogyasztása 

csak a felső tízezer kiváltsága volt. Tulajdonképpen mára már minden 

bor elérhető, mert a fogyasztók a legelőkelőbb nedűket is 

megkóstolhatják, ha arra támad kedvük. A bor kultuszának és 

kultúrájának történetében még soha nem volt ilyen óriási, sokrétű és 

minőségi a kínálat. Mindez széles körben elérhető, így megnyíltak a 

lehetőségek a minőségi borok megismerése és élvezete előtt. Míg 

Európa fogyasztóinak poharába töltött nedű soha nem látott színvonalat 

ért el, addig a borstílusok- és típusok egyre jobban közeledtek 

egymáshoz. Az uniformizálódás az utóbbi évtizedekben kezd alább 

hagyni, mivel az óriási genetikai tartalékkal rendelkező vidékek, egyre 

inkább a különleges, jellegzetes, a termővidékre jellemző, 

összetéveszthetetlen mivoltukat megtartott borok iránti igény piacát 

igyekeznek kielégíteni.  

A legsokrétűbb, legizgalmasabb élelmiszer tekintetében az ízlések és 

pofonok, akárcsak a minőség különbözőek. A bor esetében a fogyasztó 

más élelmiszerekhez képest sokkal inkább arra kényszerül, hogy 

tájékozódjon, élesítse érzékeit és tudatosítsa vásárlását. 

A jelenlegi borkínálat jóval nagyobb és gazdagabb, mint az elmúlt 

században. Manapság sok olyan országban is folyik hivatalos 

szőlőtermesztés és borászat, ahol néhány évtizede még csak 

csemegeszőlőt termesztettek. A jobb szállítási lehetőségek lehetővé 

teszik az egzotikus különlegességek importját is. Még soha nem voltak 

ennyire nyitottak a fogyasztók egy-egy új íz megismerésére. A borpiac 

emiatt színességében és mozgalmasságában alapvetően különbözik a 

hagyományos kereskedelemtől.  

Magyarország számára a legfontosabb piac a hazai borpiac, hiszen itt 

kerül eladása a megtermelt bor háromnegyede. A rendelkezésemre álló 

adatok alapján a belföldi borforgalom évi 2,5 millió hl-t tesz ki. Az utóbbi 
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néhány évben a belföldi forgalom csökkenését mutatják a statisztikai 

adatok, ami nem biztos, hogy borfogyasztás csökkenésre vezethető 

vissza.  

A forgalomba hozott borok közel 2/3-a folyóborként kerül eladásra, 1/3-

a pedig palackos kiszerelésben. A folyóbor eladásban az asztali és 

tájborok közel 55%-ot tesznek ki, a minőségi borok aránya pedig 45%-

ot. A palackos kiszerelésnél szintén az asztali borok dominálnak. A 

palackban forgalmazott borok 60%-át az asztali és a tájborok képviselik, 

míg 40%-át a minőségi borok adják. 

A belföldi piacon a borkereslet alapvető elemét jelenti a hazai 

borfogyasztás. Az egy főre eső átlagos borfogyasztás 32 liter, ami 

majdnem megegyezik az európai uniós átlaggal (34 liter/fő/év).  

A harmadik évezred globalizált borvilágában az elmúlt évszázadok kissé 

megporosodott pinceromantikájának már nincs helye. A bor ma a 

lakosság minden rétege számára elérhető.8 

                                                                 
8 DOMINE (2004.) 
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3.5. Habok hátán 

Magyarországon a 80-as években volt a sörfogyasztás aranykora, 

évente fejenként 100 liter körüli mennyiség csúszott le. A rendszerváltás 

után a fogyasztás drasztikusan visszaesett, köszönhetően a fizetőképes 

kereslet gyengülésének. Ugyanakkor egyéb tényezők is rombolták a 

piacot, a nagy sörivó generáció mögött a szénsavas üdítőkön 

szocializálódott fiatalok sorakoztak, akik már nem rajongtak a kesernyés 

sörökért. A helyettesítő termékek széles kínálata, a természetes 

ásványvizektől egészen a legújabb generációs alacsony alkoholtartalmú 

üdítőig, olyan kemény verseny elé állították a sört, hogy a gyártók célja 

hosszú ideig a pozíciójuk megőrzésén nem nagyon mutathatott túl. 

Helyzetüket jelenleg az is nehezíti, hogy a sör jövedéki adóterhe 

hozzájárul magasabb árához, ezen keresztül gyengülő 

versenyképességéhez. 

A borúlátó jóslatok, a növekvő működési költségek és közterhek ellenére 

is növekedést tudott felmutatni a magyar söripar 2006-ban. A Magyar 

Sörgyártók Szövetségéhez (MSSZ) tartozó négy cég, a Borsodi Sörgyár 

Zrt., a Brau Union Hungária Sörgyárak Nyrt. (a soproni gyár), a Dreher 

Sörgyárak Zrt. és a Pécsi Sörfőzde Zrt. 2004-ben évi 6,47 millió 

hektoliter, 2005-ben 6,77 millió hektoliter, 2006-ban pedig 7,15 millió 

hektoliter sört állítottak elő, így az előző évhez képest 2006-ban 5,6 

százalékkal növelték eladásaikat, piaci részesedésük pedig 90 

százalékos az összpiacból. 

A 2004-es év jelentette a mélypontot, mivel az olcsó német dobozos 

sörök megjelenése jelentősen visszavetette a hazai sörök értékesítését. 

Az egyre emelkedő adók, működési költségek (anyag, energia, bér stb.) 

ellenére is 2006-ra konszolidálódott a sörgyártó cégek helyzete, ezt 

mutatja a más iparágakban is jelentősnek számító 5,6 százalékos 

növekedés. A magyar sörfogyasztás jelenleg fejenként 70 liter körüli 

mennyiség, messze elmaradva a 80-as évek 100 literes adagjától. A 
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fogyasztás szerkezete továbbra sem optimális, mivel a növekedés a 

legalsó szegmensben a leggyorsabb. Ugyanakkor nyílik a "sörolló", 

mivel az utóbbi időben a prémium márkák is kezdenek magukhoz térni, 

de a középkategóriás sörök értékesítése továbbra sem könnyű. 

A jövőre nézve sok tanulsággal szolgál az európai sörfogyasztók 

öregedésének folyamata. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Európa 

szerte a fiatal korosztályokból egyre kevesebben isznak sört, sokkal 

inkább az alkoholmentes italok a kedvenceik. A sörgyártók e folyamat 

további erősödésére számíthatnak az elkövetkező években. 
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IV. A kutató munka elméleti háttere 

4.1. A mintavétel helyszínének bemutatása 

2009. május 1-jétől megújult külsővel és szolgáltatásokkal nyitotta meg 

kapuit az Attacca Deluxe Music Club, a Balaton régió egyik stratégiailag 

központi helyén, Révfülöpön. 

A vállalkozás kiindulópontját 2 fő tevékenységi kör (vendéglátó-ipari és 

szórakoztató-ipari tevékenység) jelentette olyan társadalmi igényeket 

prezentáló fogyasztói rétegek számára, akiket vonz a mindennapi 

monoton munkavégzésből egy csendes, nyugodt környezetbe való 

menekülés mellett az igényeiknek megfelelő, színvonalas ellátás is.  

A club szolgáltatáskörének reprezentálása természetesen 

rendezvényszervezéssel is kiegészült, hiszen a rendezvények fő 

pozitívuma a maradandó emléket generáló élményszerűség. 

A rendezvényszervezés eredményessége együttműködést, a szakma 

teljes ismeretét, kitartást, empátiát, megnyerő stílust és diplomáciai 

érzéket kíván meg. Minden rendezvény egyedi, mindig egy bizonyos célt 

szolgál, valamint nem képzelhető el megtervezett, jól átgondolt 

szervezés és protokoll nélkül. Nem hagyható figyelmen kívül az az 

aranyszabály sem, amit attraktivitásnak nevez a szakirodalom. A 

rendezvények tervezésénél ugyanis nagy hangsúlyt kell fektetni arra, 

hogy hogyan lehet a közönség, a kívánt célcsoport figyelmét a 

legegyszerűbben és a leghatékonyabban megragadni. Ennek az egyik 

legjobb kulcsa az új, kreatív, exkluzív ötlet. 9 

A vállalkozás első évében megvalósított programok fő irányvonala a 

fiatal felnőtt korosztály ízlésvilágára épült. Számos élőzenei koncertnek 

is otthont adott a Club, remélve, hogy a nagy tömegeket mozgató 

országosan ismert zenekarok és előadók által egyre többen veszik majd 

                                                                 
9 VASZARI (2008.) 
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igénybe a komplexumot, de nem volt ritka a presztízsnövelő, sikert 

garantáló esemény lebonyolítása sem. 

Napjainkban egyre több olyan fogyasztói igényt is kielégítenek, amely a 

magánélet társasági összejöveteleire irányul. Közkedvelt és kötetlen 

formának bizonyult a partik szervezése, ahol a cél nem feltétlenül a 

gasztronómiai élmény nyújtása volt, hanem a fő hangsúly a 

szórakozásra terelődött bő italkínálattal.  

A cégvezetés alapvető kötelezettségének tartotta a minőségi 

munkavégzést, melynek eredménye a cég imázsán, az általuk kínált 

termékek és szolgáltatások körén is megmutatkozik. 

A vállalkozás a gyors behatolás marketing stratégiájával kívánt betörni 

a piacra, így kezdetben a konkurenciához képest alacsony árakkal, 

akciókkal hódított, illetve intenzív marketinggel, reklámmal, 

promóciókkal csábította vendégeit.  

A szervezett, jól átgondolt vállalkozás- és szolgáltatásszervezési 

koncepció beváltotta a vele szemben támasztott reményeket, a 

széleskörű programkínálat meghozta a remélt vendégszámot és ezzel 

együtt az ismertséget és elismertséget.  

Aki manapság kedvelt étteremben egy kellemes vacsora elfogyasztását 

követően, vagy egy várva várt buli közben sört rendel, bizonyára nem is 

gondol arra, hogy e pompás aranysárga nedűben nemcsak a sörfőzés 

másfél évszázados tapasztalata gyöngyözik.  
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4.2. Marketingaktivitás 

 

„Kezdetben teremtette isten az eget és a földet…, de a 
marketingkutatók hisznek benne, hogy az úristen sem tett volna 

egyetlen mozdulatot sem a piac előzetes kutatása nélkül.” 
(Paul A. Scipione) 

 

A marketing és a kommunikáció alapvető szerepet játszik a szabad piaci 

gazdálkodásban. Mint felelősségteljes sörgyártó, a Heineken Sörgyár 

marketing aktivitásai kizárólag a felnőtt lakosság felé irányulnak és 

semmilyen formában nem támogatják a túlzott és felelőtlen fogyasztást, 

így az áttörő újdonságok bátor, ám költséges bevezetése helyett inkább 

márkáik arculatán, kommunikációján igyekszik csiszolni, eltérő világokat 

építve köréjük. A sörgyár sikerének záloga a széles fogyasztói igényt 

kielégítő termékkínálatban, valamint az ismert és elismert márkákban 

rejlik, továbbá abban, hogy a cég portfóliója minden szegmensben 

kitűnő márkákat tartalmaz.  

A Heineken tradíció egyik legfontosabb eleme a mesteri munka iránti 

elkötelezettség, a magas szintű szaktudás, a kutatásokon alapuló 

elkötelezettség. Mivel a cég filozófiája vevőközpontú, valódi értékeket és 

minőséget jelentő szolgáltatás-nyújtást tükröz, így nem volt kérdéses a 

közös együttműködés lehetősége. 

Az Attacca Deluxe Music Clubbal való együttműködés keretében a cég 

erőteljesen összpontosított arra, hogy partnerével kialakított közvetlen 

kapcsolatát erősítve nagy hangsúlyt helyezzen az eladás helyi 

megjelenésére is. A közvetlen kapcsolat mindkét fél számára kiemelten 

fontos volt, mert a kölcsönös és hatékony együttműködés által 

gyorsabbá és költséghatékonyabbá válhatott nemcsak a kereskedő és 

vendéglátó partner, hanem rajtuk keresztül a fogyasztók, vásárlók 

kiszolgálása is. 

A magyar fogyasztó általában nyitott az újdonságokra, de a hosszú távú 

együttműködés sikerének kulcsa a következetességben rejlik, ahol 
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valamennyi - márkához kapcsolódó - mixelem egy irányba mutat 

(csomagolás, a termék  különböző kiszerelései, a meghatározott ár és 

az egyes kommunikációs elemek, – legyen az TV-reklám vagy akár csak 

egy kisebb láthatóságot biztosító eladáshelyi reklámanyag). Ilyenkor a 

megcélzott fogyasztói réteg számára releváns üzenet jelenik meg, az ő 

médiaszokásainak megfelelő kommunikációs eszközök, csatornák 

felhasználásával. A médiamix összeállításában is nagy szerepe van a 

kutatásoknak, ami az egyik oldalról befektetést igényel ugyan, azonban 

a hatékonyság javításával többszörösen megtérül az erre elköltött idő és 

pénz. 

A fogyasztói igényeket némiképp irányítani is lehet megfelelő 

kommunikációval, talán ez a tényező jelenti egy vendéglátó-ipari egység 

legfőbb erényét a gyártó szempontjából.  

A vendéglátás ugyanis úgy értékesít termékeket és szolgáltatásokat, 

hogy közben maga az eladás is része a szolgáltatásnak. A vevő oldalán 

pedig nem pusztán a fogyasztó, hanem a vendég áll, akinek nemcsak a 

szükségletei kielégítéséről, de elégedettségéről is gondoskodni kell. Az 

Attacca Deluxe Music Club materiális imágója is a vendégek 

elbűvölésére épül.  

A szolgáltatásokról kialakult impresszió, illetve a személyzettel való 

kapcsolat a vendég érzéseit befolyásolja. Ha a vendég elégedett, maga 

is reklámügynökké válik, amikor barátainak, ismerőseinek beszél az 

étteremről. 

A tradicionális cég és a helyi vállalkozás marketingtevékenysége közös 

célt szolgál, hogy a vásárlók szemében értékesebbé, egyedibbé 

váljanak a forgalmazott termékek. 
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V. A kutató munka ismertetése 

 

5.1. A kutatási téma és módszer bemutatása 

 

A marketingszemlélettel működő vállalat sohasem általában a piacra 

termel, hanem konkrétan megvizsgálja, kik lesznek termékei, 

szolgáltatásai felhasználói, illetve e fogyasztói igények tudatos 

kielégítésére törekszik.  

Ennek érdekében elemzi, hogy milyen sajátos igényei vannak az egyes 

fogyasztói rétegeknek és így tudatos, célorientált rétegspecifikus 

tevékenységet végezhet.  

Az Attacca Deluxe Music Club vezetése is egyidejűleg fordít figyelmet a 

piac, a vállalat és a társadalom változási tendenciáira. A piaci kereslet 

és a vállalati kínálat összhangjának kialakításához tudatos 

tevékenységet végez.  

A cég versenyképesség megőrzésének egyik alapvető kritériuma a 

termékversenyben való helytállás mellett a gyors igazodás a fogyasztók 

igényeihez.  

Ehhez elengedhetetlen a fogyasztói magatartások és szokások 

felmérése a jelenleg piacon lévő termékek jellemzőit, illetve a jövőben 

elvárt, remélt termékek jellemzőit illetően.  

Az élelmiszerfogyasztói magatartás rendkívül összetett, mivel az 

élelmiszerekhez és fogyasztásukhoz kapcsolódó döntések, attitűdök 

különbözők: egyfelől racionálisak (ár, termékjellemzők, választék, 

elérhetőség, stb.) másfelől szimbolikusak (státusz, presztízs, életstílus, 

nemiség stb.) de a termékek kiválasztásánál egyaránt fontos mindkettő. 

A fogyasztói társadalmak kialakulása óta nagy érdeklődés kíséri a 

fogyasztókat abból a szempontból, hogy miért választ ki, vagy vet el egy 

terméket.  

Kutató munkám során azon okokat kívántam feltárni, hogy mi alakítja 

egy adott vendéglátó-ipari és szórakoztató-ipari vállalkozás 

fogyasztóinak preferencia és motivációs rendszerét.  
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Sör-sovinisztaként és életkoromból adódóan kiváltképpen kíváncsi 

voltam az egyetemisták és főiskolások italtermékekkel (alkoholos és 

alkoholmentes szomjoltókkal) kapcsolatos jellemzőire. 

A marketingkutatásom célja a marketingtevékenységgel, 

marketingmenedzsmenttel, valamint a marketing-mix egyes elemeivel 

kapcsolatos információk megszerzése, összegyűjtése, feldolgozása és 

értelmezése volt. Vizsgálatom alapjául a primer kutatások leggyakoribb 

módszerét a megkérdezéses módszert választottam, mely a mai napig 

uralja az empirikus felmérések területét. Legfőbb érvem e módszer 

mellett az volt, olyan szubjektív és objektív adatok felvételére is 

alkalmas, melyeket más módon csak nehezen lehetne megismerni.  

Ebben az eljárásban a célnak megfelelő és előre meghatározott 

összetételű személyeket, illetve ezek csoportját kérdeztem meg, „online 

segédeszköz” közbeiktatásával.  

A megkérdezés legfontosabb döntést igénylő elemeként a szakirodalom 

a kommunikáció módját, a sztenderdizálás fokát, a megkérdezés 

gyakoriságát, a megkérdezés tárgyát, valamint a megkérdezettek 

személyét jelöli meg. Véleményem szerint saját kutatási témámat 

illetően a kommunikáció módjának, mint a megkérdezésen belüli 

módszertényezőnek, központi jelentősége van. Az Internet életformákra 

gyakorolt hatása, az Internet-hozzáférés javulása, a számítógépes 

technológia fejlődése megalapozta a megkérdezési eljárásom 

alkalmazásának irányultságát. A telekommunikációs világhálózat és az 

egyes médianemek technológiai és használati összekapcsolódása 

olyan megkérdezési formát teremtett az Interneten keresztüli 

adatgyűjtésre, mely jellegében sem a személyes, sem az írásbeli 

eljáráshoz nem rendelhető, de nem egyezik meg a telefonos 

megkérdezéssel sem. 

Primer megkérdezéses vizsgálatom alapját képező kérdőívet (melléklet) 

egy e célból kifejlesztett wordpress-es alkalmazáson helyeztem el, így a 

billentyűzet és az egér használatával egyszerűen ki lehetett tölteni, s 
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nem kívánt a válaszadótól különösebb számítástechnikai ismereteket 

sem. A módszer kockázata csupán az volt, hogy nem érek el megfelelő 

nagyságú mintát. Ezért a rendelkezésre álló rétegmintát reprezentáló 

címlista alapján elektronikus levél formájában hívtam fel a figyelmet az 

adott kérdéskörre vonatkoztatott zártkérdéseimre.  

A felmérésem egészét automatizáltam, így a válaszadó rákattintva a 

válaszra az adat egy fájlban jelent meg és az elemzés azonnal indítható 

volt. Ezáltal biztosítottam az adatok integritását és jó minőségét, mivel a 

feldolgozás, illetve adatbevitel hibalehetőségeit teljes mértékben 

kiszűrtem. További előnye az Interneten történő megkérdezéses 

vizsgálatomnak annak gyorsasága és költséghatékonysága volt.    
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5.2. A kérdőív, adatfeldolgozás 

 

Kutatásom során célom a szakirodalmak és a korábban elvégzett 

élelmiszerfogyasztói vizsgálatok tanulmányozását követően az volt, 

hogy a Club vendégkörének viselkedéséről statisztikai módszerek 

alkalmazásával ismereteket szerezzek. A megkérdezéses vizsgálat 

során kérdéseim a tényekre, véleményekre, szándékokra, valamint ezen 

túlmenően ezek indítékaira irányultak. 

A kérdőív szerkesztése során néhány kivételtől eltekintve, kizárólag zárt 

kérdéseket használtam, ennek oka természetesen a könnyebb 

feldolgozás és a gyors adatelemzés volt. A zárt kérdések esetén a 

válaszlehetőségeket a következő módokon adtam meg a feltett kérdés 

jellegének megfelelően: 

- nominális skála (pl.: kedvenc, illetve ismert márkák 

meghatározásához) 

- ordinális skála (pl.: helyettesítő termékek felsorolásához) 

- intervallumskála (pl.: attitűdök, motivációs tényezők, stb. 

méréséhez.) 

A kérdőívben az egyes kérdéskörök az alábbi módon követték egymást: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 
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A kérdőívet kitöltők anonimitását a rendszer biztosította. 

Jóllehet a kérdőív terjedelmesnek bizonyult, a Web-oldalon elhelyezett 

kérdőív kitöltése – kitöltetése – nem ütközött akadályokba. A módszer 

lehetőséget biztosított arra, hogy a helytelenül, hiányosan kitöltött 

kérdőíveket a program ne vegye figyelembe, így az ellenőrzésre fordított 

idő csökkent, az egyes kérdőívek megbízhatósága nőtt. 

Az információk ellenőrzése, feldolgozása, kódolás, csoportosítás (és 

maga a kérdőívezés is) kutatásom során speciális számítógépes 

szoftver segítségével történt. Ez a program lehetővé tette a kérdőívek 

azonnali konvertálását Excel fájllá, így az adatbevitel idő- és 

hibatényezője a minimálisra redukálódott. Az adatok kódolása, 

csoportosítása, feldolgozása ezek után már nem jelentett problémát a 

felhasznált matematikai – statisztikai programok számára sem. Az 

adatok elemzése egyenes, illetve keresztfeldolgozással készült, 

független változót a válaszadók személyes adatai jelentettek az 

értékelés során. 
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5.3. Eredmények 

 

Primer kutatásom lebonyolításánál az alapsokaságot a vállalkozás 

vendégkörének azon szegmense jelentette, aki az Internetet gyakran és 

rutinosan használók táborába is sorolható. 

Csak azokhoz a személyekhez juthatott el online kérdőívem, aki 

rákattintott az adott linkre, melyet figyelemfelkeltő előzetes elektronikus 

levelem tartalmazott.  

Vizsgálatom során 448 fő került megkérdezésre. A kitöltött kérdőívek 

alapján 280 fő férfi és 168 nő élt válaszadási lehetőségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra 
Nemek megoszlása 

 

 

A kérdőíves felmérés során nem várt eredményt kaptam a női nem 

nagyarányú részvételét illetően, ugyanis köztudottan más a női 

alkoholfogyasztók viszonya az alkoholhoz, mint a férfiaknak. A nők 

többsége távolinak értelmezik az alkoholt, számukra meglehetősen 

másodlagos szerepet tölt be.  
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5. ábra 
Életkori megoszlás 

 

 

Az italfogyasztásra vonatkozó vizsgálatom a főiskolás és egyetemista 

korcsoport aktivitását produkálta, ezért úgy döntöttem, hogy az elemzést 

is e csoport véleményére alapozva végzem el. A vizsgálandó 

alapsokaság is nyilván valóan az ő rétegükből került ki, mivel a 

foglalkozási megoszlást összegző adatok is azt a tényt támasztották alá, 

hogy a megkérdezettek 65%-a (összesen 291 fő) a megkérdezés 

időpontjában hallgatói jogviszonyban állt valamely magyarországi 

oktatási intézménnyel – alap- vagy másod- illetve kiegészítő 

képzéseken-, nappali, esti, vagy levelező évfolyamokon. 
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6. ábra 
Megkérdezettek megoszlása foglalkozás alapján 

 
Véleményem szerint az egyetemisták és főiskolások italfogyasztással 

kapcsolatos véleménye kiemelkedően fontos, mert: 

- korcsoportjuk a jövő italfogyasztói lesznek, 

- már széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek ahhoz, hogy 

véleményüket a jövőre nézve mértékadónak tekinthessük, 

- fontos vásárlóerőt képviselnek, 
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- a fiatalok általában az idősebb generációk egyes szokásait 

másolják, mint életstílust, így rajtuk keresztül információk 

nyerhetők más csoportok italfogyasztásáról is, 

- a célcsoport magatartása a fiatalkorúak számára példaadó lehet. 

A következő kérdés a legmagasabb iskolai végzettségre vonatkozott, és 

mint az értékelés mutatja, a választ adók több mint a fele (55%) 

egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra 
Megkérdezettek megoszlása foglalkozás alapján 

 

Kutatásom első részében arra kerestem választ, hogy mennyire 

preferálják, milyen arányban, milyen gyakorisággal, mennyire 

tervezetten választják a fogyasztók az alkoholos italokat.  

A megkérdezettek mintegy háromnegyede vallotta magát (rendszeres, 

vagy alkalmi) alkoholfogyasztónak.  
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8. ábra: 

Megkérdezettek megoszlása alkoholfogyasztás alapján 
 

Ez a csoport további két alcsoportra osztható az alkohol fogyasztás 

gyakorisága alapján. 

Az egyik alcsoportot a gyakori (napi, heti) alkoholfogyasztás jellemez 

(47%), míg a másik csoport a ritka, alkalomszerű alkoholfogyasztók 

táborát képezik, ők havonta, vagy ennél ritkábban, csak kivételes 

alkalmakkor fogyasztanak alkoholt (28%). 25%-uk egyáltalán nem 

fogyaszt alkoholt. 

Kevés olyan gyorsan változó területe van a minket körülvevő gazdasági 

környezetnek, mint a kereskedelem. A sokszor hangoztatott trendek, a 

globalizáció és koncentráció itt különösképpen érvényesek.  

Mint ahogy a megkérdezettek válaszai is bizonyítják, általában hiper- és 

szupermarketekre esik a választásuk, de a vendéglátóhelyek, az 

élelmiszerboltok és éjjel-nappali üzletek választása sem mutat 

számottevő különbséget, ha alkoholos italok vásárlásának körülményeit 

vizsgáljuk.  

Véleményem szerint az egyes értékesítési helyek kedveltsége azért 

nem mutat szignifikáns különbséget, mert az alkoholos ital tipikusan 

olyan termék, melyet a kis- és nagybevásárlások során egyaránt 

vásárolnak a megkérdezettek, továbbá azok, akik a koncentrált  
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vásárlás lehetőségével csak ritkán, vagy ritkábban élnek, kisebb 

mennyiségben, akár naponta is vásárolhatnak alkoholt. 

 

 

 

 

9. ábra: 
Az alkoholos italok értékesítési helyének preferáltsága a 

megkérdezettek körében 
 

A gasztronómia nemcsak az általam preferált egyetemista, főiskolás 

korosztály, de a teljes társadalom közös értéke, melyben a kulturális és 

társadalmi változások időről-időre nyomot hagynak. Fontosnak tartom 

annak vizsgálatát, hogy az általam vizsgált csoport hogyan viszonyul a 
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vendéglátóhelyeken való étkezéshez, illetve a vendéglátóhelyi 

italfogyasztáshoz, annál is inkább, mert az életszínvonal változása 

nagymértékben hatással van a vendéglátóhelyi étkezésre, így az 

italfogyasztás alakulására is. 

A GfK Hungária legfrissebb, április végi, étkezési szokásokat felmérő 

tanulmányának adatai is jól tükrözik a gazdasági válság hatásait. A 

korábbiakhoz képest átalakultak a fogyasztói trendek; idén kevesebbet 

étkezünk a munkahelyen/iskolában, egyre ritkábban járunk vendéglőbe, 

étterembe és gyorsétterembe is. A lakosság 28 százaléka jár évente 

legalább egyszer vendéglőbe (ilyenkor viszont komplettebb szolgáltatást 

vesznek igénybe a látogatók, ez azonban nem hoz többletbevételt). A 

fogyasztók 14 százalékát alkotó "befutott értelmiségiek" esznek 

leggyakrabban étteremben, utána következnek a 17 százalékot kitevő 

"hedonista fiatalok", akik kevésbé tudnak főzni, és leginkább 

éttermekben étkeznek. A többi fogyasztói csoport a GfK felmérése 

szerint nem vagy csak nagyon ritkán jár étterembe. 

A mértékletes és kulturált vendéglátóhelyi italfogyasztást egyre több 

vendéglátóhely, rendezvény tartja fontosnak és tekinti küldetésének. 

Ennek kiemelkedően fontos támogató elemei lehetnek az éttermek 

italkínálatával összefüggő, az italfogyasztás minőségét és élvezeti 

értékét befolyásoló tényezők, ezért fontosnak tartottam elemezni az 

éttermeket ebből a szempontból is, majd következtetéseket levonni az 

éttermi italfogyasztással kapcsolatban. 

A pincérek, mint befolyásoló tényezők megvizsgálását is fontosnak 

tartottam, mivel őket illetően két általános vélekedés figyelhető meg: 

találkoztam olyan nézettel a szakirodalmak áttanulmányozása során, 

mely szerint a vendéglátóhelyi italfogyasztás első lépése a pincérhez 

intézett kérés, így a fogyasztott ital (márka, illetve gyártó) kiválasztása, 

ezáltal a fogyasztó elégedettsége a pincéren múlik és nem a fogyasztó 

tudatosságán, vagy igényességén.  
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Vizsgálatom eredményei alapján az Attacca egységben a sörfogyasztás 

relatíve gyakorinak tekinthető a megkérdezettek körében. Elsősorban 

csapolt sört fogyasztanak (ez fontos választási szempont a számukra), 

a fő döntési alapot azonban a termékek ára képezi. Ugyancsak jellemző 

az itteni sörfogyasztásra, hogy bár a felszolgálók véleményét, tanácsát 

gyakran kérik ki, mégis a forgalomnak köszönhetően bizonyítottnak 

látom a sörgyártók biztos pozícióját a vendéglátó-ipari szektori 

értékesítéseket illetően.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ábra: 

Az alkoholos italok preferáltsága az Attacca Deluxe Music 
Clubban 

 

A magas sörfogyasztási arány a társasági élet szokásaival 

magyarázható. A sörfogyasztás ugyanis természetes velejárója annak, 

hogy az emberek jól érezzék magukat és sokszor összekötik szabadidős 

tevékenységeiket, hobbijaikat a sörrel. 

Nem kerülheti el azonban a figyelmet, hogy egy tudatos vendéglátó-ipari 

sörfogyasztást formáló kampány nagymértékben növelheti az 

értékesítéseket a szektorban.  

A marketingeszközök hatékonyságának mérése során eltérő elemek 

lehetnek fontosak a különböző termékek esetében. A következő 

kérdésben a sör marketingkommunikációja során használt eszközök 
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fogyasztói megítélését tekintettem át a megkérdezettek válaszai 

alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra 
Sörfogyasztási szempontrendszer 

 

Elsősorban az árak és a kiszolgálás területén látom a perspektívát. A 

fiatalok, mint a jövő sörfogyasztói véleményének alapos ismerete 

elengedhetetlen egy olyan kihívásokkal teli iparág sikereinek 

megőrzéséhez, mint a söripar.  

Az átrendeződő fogyasztási szokások együttes hatásai megkövetelik a 

sörgyárainktól a fokozott odafigyelést a HoReCa szektoron belüli 

sörfogyasztásra, a vendéglátó-ipari egységekben történő 

sörfogyasztásban rejlő lehetőségek fokozottabb kihasználására. 

Kifejezetten érdekes és fontos információ lehet a sörpiac szereplői 

számára, hogy a válaszadók között a nők meglehetősen nagy számban 

tették le voksukat a sörfogyasztás mellett, épp-úgy mint a férfiak.  

Ez az eddigi marketingstratégiák és más értékesítés-ösztönzők néhány 

ritka kivételtől eltekintve csak a férfiakat tekintették potenciális 

célpontnak. 
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12. ábra: 
Nem előre megtervezett sörvásárlás 

 

A megkérdezettek mindössze 17%-a állította, hogy bizonyos idő alatt 

nem fogyasztott az Attaccaban spontán sört, vagyis a sört fogyasztó 

megkérdezettek több, mint háromnegyede a teljes minta 47%-a előre 

nem tervezetten vásárolt sört legalább egyszer egy hónapnyi időtartam 

alatt.  

Mindez rámutat arra, hogy a fogyasztói befolyásolás mennyire fontos a 

sörpiacon, hiszen a véletlenszerű sörvásárlás kiváltó tényezői 

mindenekelőtt a marketingkampányok kiváltotta érzések, spontán 

döntések lehetnek. 

A megkérdezettek válaszai alapján elmondható, hogy előre el nem 

tervezett sörvásárlásaik során elsősorban a hangulatuk, illetve az akciók 

befolyásolták őket. Érdekes eredménynek tartom az időjárás és a 

kihelyezett reklámok befolyásoló erejének megítélését.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az időjárás az impulzusfogyasztások 

legfontosabb kiváltó okaként kezelhető, míg a reklámok a legtöbb 

esetben csak felerősítik azt.  

Jól lehet, a megkérdezett ennek nincsen tudatában így előfordulhat, 

hogy ennek hatásai más válaszlehetőségeken belül jelentkezhetnek, 

azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy ha a marketingakciók 

hatásait (pl.: reklámok) a fogyasztó a későbbiekben hangulat keltette 
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impulzusvásárlásként éli meg és értelmezi, akkor ezt a marketingakciók 

során is tudatosítani, fokozni lehet, mivel ez növelheti az egyes integrált 

akciók hatásait. 

Az egyes hírforrások szerepének, fontosságának elemzésekor 

különösen fontosnak tartottam, hogy a megkérdezettek a barátaiktól, 

ismerőseiktől, rokonaiktól kapott információkat nevezték meg a 

legerősebb befolyásoló tényezőként. A spontán vásárlások gyakoriságát 

támasztja alá az is, hogy az akciós hirdetők és az eladószemélyzet 

ajánlása szerepel a 2-3 helyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
13. ábra: 

Hírforrások szerepe a sörfogyasztási döntésekben 
 

A magyar fogyasztók árérzékenységét látom visszaköszönni abban, 

hogy túlnyomórészük (a teljes alapsokaság 46%-a , a sört fogyasztó 

megkérdezettek 3/5-e) az árengedményeket tartja a leghatásosabbnak 

ítélt akcióknak. A magyarországi marketing figyelemreméltó kritikáját 

látom megfogalmazódni abban, hogy a nyereményjátékok és a sört 

tartalmazó akciócsomagok hatásosságában a megkérdezettek alig 

15%-a hisz összesen. 

A termék image gyűjtőfogalom. Magába foglalja az azonos 

tulajdonsággal, fogyasztói értékkel és hasznossággal rendelkező 
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termékeket (tárgyakat), melyek célja, szükséglet-kielégítő funkciója 

azonos. Ez esetben nem egyetlen szervezet harcol az image kedvező 

megítéléséért, hanem tágan értelmezve az egész iparág. A pozitív 

image kialakulását meghatározza a hasznosság, a minőség, a külső 

formai jegyek, a reklám, a stílus, a márka és az ár. A termék image 

azonban a mindennapi életben nehezen választható el a márka image-

tól, hiszen ez jelenik meg a felszínen, ugyanakkor a háttérben, mint 

helyettesítő termékek harcolnak a fogyasztó kegyeiért. 

Az alábbiakban felsorolt termékek közül a fogyasztók természetesen a 

különböző összetevők hatására választanak. Sajnos kérdőívem 

kérdéssorozata nem tért ki a részletekbe menő döntés módjára, 

körülményeire, mely által tovább részletezhető lett volna a fogyasztói 

befolyásoltság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. ábra: 

Termék-preferáltság 

 

Ha a külcsíny és a belbecs összhangban van, a vendég elégedett. Ennél 

jobb reklám nem is kell, sem a terméknek, sem a gyártójának, sem a 

vendéglátóhelynek, mely kínálja azt. A különböző fogyasztásösztönző 

eszközökre vonatkozott legutolsó kérdésem, melynek valamennyi 

tényezőjére vonatkoztatva kiváló visszajelzést kapott a vállalat 

vezetése. 
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A sörforgalom ötöde jut el a fogyasztóhoz a vendéglátáson keresztül.  

A sörözés élménye és a sörkultúra nem csak arról szól, hogy egy pohár 

sört megiszok, hanem leülök a barátaimmal beszélgetni egy korsó sör 

mellé, és akárhogy nézzük, erre még mindig a vendéglátóhelyek a 

legalkalmasabbak – erre kell és lehet is építeni. 
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VI. Összegzés  

 

Magyarországon a válságnak köszönhetően az élelmiszerfogyasztási 

szokások és preferenciák átrendeződtek, ennek következtében 

szükségszerű változás következett be az élelmiszerek keresletének és 

kínálatának alakulásában is.  

Befolyásolás szempontjából arra a következtetésre jutottam, hogy a 

kereslet rugalmasabb, formálhatóbb, időben gyorsabban 

alkalmazkodóbb, mint a kínálat, így az image eszközével való 

piacbefolyásolást a keresleti oldalra kell koncentrálni. 

Napjainkban már a termék túlmutat önmagán, státuszt, élményt, 

hovatartozást fogalmaz meg. 

Az image különös szerephez jut, ha az egyes termékek közötti 

különbségek nem jelentősek, ha a fogyasztónak nincs sok információja 

az adott termékféleségről, ha olyan tulajdonságokat tart fontosnak, 

melyek nem lényegesek. 

Bízom abban, hogy a felmérésem eredményei alapján levont 

következtetéseim és ajánlásaim a vállalkozás cégvezetői számára 

hasznos információt szolgáltatnak.  

Tapasztalataim azt mutatják, hogy az adott cég termék- és 

kommunikációs politikájában immár az alkoholmentes termékeket is 

preferálni szükséges, ugyanis a fiatal felnőtt korosztály életstílusa 

átalakulóban van.  

Előtérbe került élelmiszerfogyasztásukban az egészségtudatos 

életmód, melybe az alkoholos italok korábbi mértékű fogyasztása már 

nem fér bele.  

Ez jó alapot teremt az alkoholmentes italok számára, azok kínálatának 

bővítésére, vagy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az érettebb korosztály 

megnyerésére.  

Ez utóbbi azonban önmagában, hosszabb távon nem vezethet sikerre, 

így egyetlen megoldást a jelenlegi termékkínálat átalakítása jelentheti 
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oly módon, hogy a fiatalok mostani egészségtudatos életmódra hajló 

attitűdjének megfelelően a cég termékkínálatában teret nyerjenek 

alacsony alkoholtartalmú termékek; vagy olyan szolgáltatások – pl.: 

kóstolók stb. -, melyek az alkoholos termékek kedvező élettani hatásait 

tudatosítják. 

Véleményem szerint vizsgálatom segítheti a cégvezetők munkáját a 

megfelelő marketingfeladatok kijelölésében, az innovációs 

törekvéseikben.  

Kutatási eredményeimmel reményeim szerint segítséget nyújthattam a 

hatékony termékpozícionáláshoz, valamint a jövő fogyasztóinak 

igényfelméréséhez. 
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VIII. Mellékletek 

Az alábbi mellékleteket a KSH 2018-as adataiból gyűjtöttem: 

 

1 számú melléklet 

 

Szeszesital- 
fogyasztás 

Férfi Nő Együtt 

15–
34  

éves 

35–64 
éves 

65 éves 
és 

idősebb 
együtt 

15–
34  

éves 

35–
64  

éves 

65 éves 
és 

idősebb 
együtt 

15–
34  

éves 

35–
64  

éves 

65 éves  
és  

idősebb 
együtt 

Nagyivó 7,0 10,3 14,1 9,9 0,5 1,6 2,0 1,4 3,8 5,8 6,6 5,4 

Mértékletes  
fogyasztó 20,0 31,0 36,6 28,5 7,1 9,3 11,4 9,3 13,7 19,8 20,9 18,3 

Ritkán  
fogyasztó 55,5 41,6 25,6 43,3 56,6 54,4 31,0 49,3 56,0 48,2 29,0 46,5 

Absztinens 17,5 17,1 23,6 18,3 35,8 34,7 55,6 40,0 26,4 26,2 43,5 29,8 

Együtt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

2 számú melléklet 

 

A népesség megoszlása szeszesital-fogyasztás és gazdasági aktivitás szerint [%]  

Gazdasági aktivitás 

Szeszesital-fogyasztás 

Együtt 
nagyivó 

mértékletes 
fogyasztó 

ritkán 
fogyasztó 

absztinens 

Dolgozik, fizetett állása van 5,1 20,4 53,9 20,7 100,0 

Munkanélküli 6,4 15,2 46,6 31,8 100,0 

Tanuló, fizetés nélküli gyakornok 3,7 11,2 54,8 30,3 100,0 

Nyugdíjas 6,8 20,4 32,1 40,6 100,0 

Rokkantsági ellátást kap 9,2 10,9 31,8 48,1 100,0 

Háztartásbeli – 8,3 40,3 51,4 100,0 

Egyéb inaktív 9,3 46,3 44,4 100,0 

Együtt 5,4 18,3 46,5 29,8 100,0 

 

 

3 számú melléklet 

 

A népesség megoszlása szeszesital-fogyasztás, nem és legmagasabb iskolai végzettség szerint [%]   

Szeszesital- 
fogyasztás 

Férfi Nő Együtt 

legfeljebb 
általános  

iskola 

középiskola 
érettségi  

nélkül 
érettségi 

felsőfokú 
végzettség 

együtt 
legfeljebb  
általános  

iskola 

középiskola  
érettségi  

nélkül 
érettségi 

felsőfokú 
végzettség 

együtt 
legfeljebb  
általános  

iskola 

középiskola  
érettségi  

nélkül 
érettségi 

felsőfokú 
végzettség 

együtt 

Nagyivó 
11,6 11,3 8,9 6,9 9,9 1,5 1,1 1,3 1,8 1,4 5,3 7,3 4,6 4,0 5,4 

Mértékletes  
fogyasztó 

16,4 29,5 30,1 36,5 28,5 6,2 5,9 9,8 15,5 9,3 10,0 20,2 18,6 24,6 18,3 

Ritkán  
fogyasztó 

41,7 40,1 47,4 44,4 43,3 35,2 48,1 55,6 58,3 49,3 37,7 43,3 52,0 52,3 46,5 

Absztinens 
30,3 19,1 13,6 12,1 18,3 57,1 44,9 33,3 24,4 40,0 47,0 29,2 24,7 19,1 29,8 

Együtt 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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4 számú melléklet 

Kérdőív 

Kérjük, a mellékelt kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! 
 
1)Neme: (Kérjük, X-szel jelölje a megfelelő választ! Kérjük, csak egy 
válaszlehetőséget jelöljön!)  
 

Nő:    Férfi: 

 
2)Életkora: Kérjük, a pontozott részre betűvel vagy számmal írja oda a 
megfelelő választ! 

……… év 

 

3)Foglalkozása: (Kérjük, X-szel jelölje a megfelelő választ! Kérjük, 
csak egy válaszlehetőséget jelöljön!)  
 

Adminisztráció/titkári 
Bank 

Biztonság/Honvédelem 
Egyéb 

Egészségügy/Szociális ellátás 
Emberi erőforrások 

Hallgató 
Háztartásbeli 

Információs technológia/Elektronika 
Jog/Jogi Tanácsadás 

Kereskedelem 
Kultúr/Művészetek/Szórakozás 

Közlekedés/Logisztika 
Marketing/Reklám 

Menedzsment 
Mezőgazdaság/Környezettudományok 

Munkanélküli 
Média/PR 

Oktatás/Tudomány 
Pénzügy/Könyvelés 

Szolgáltatás 
Tanuló 

Telekommunikáció 
Termelés/Gyártás 

Turizmus/Hotelek/Vendéglátás 
Állami adminisztráció/igazgatásszervezés 

Építőipar/ingatlanforgalmazás 
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4) Iskolai végzettsége: (Kérjük, X-szel jelölje a megfelelő választ! 
Kérjük, csak egy válaszlehetőséget jelöljön!) 
 

 Folyamatban lévő középiskolai képzés 

     Szakközépiskola, szakiskola  

 Gimnázium  

 Bachelor képzés  

 Master fokozat 

 Masternél magasabb fokozat 

 Egyéb 

5) Milyen gyakran fogyaszt Ön alkoholtermékeket: (Kérjük, X-szel 
jelölje a megfelelő választ! Kérjük, csak egy válaszlehetőséget jelöljön!)   
 

 Naponta 

     Hetente  

 Havonta  

 Alkalmanként  

 Ritkán 

 Soha 

 Egyéb 

 

6) Hol vásárol/fogyaszt leggyakrabban alkoholtermékeket? Kérjük, 
X-szel jelölje a megfelelő választ! Több választás is elfogadott!) 

 hyper/supermarket 

     vendéglátóhely 

 élelmiszerbolt 

 éjjel-nappali 

 ahol útba esik 

 

7) Ha az Attacca Deluxe Music Clubba látogat, mely 

alkoholtermékeket preferálja? (Kérjük, X-szel jelölje a megfelelő 

választ! Kérjük, csak egy válaszlehetőséget jelöljön!)   
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   n égetett szeszek borok  sörök 

 

8) Miért fogyaszt sört? (Kérjük, X-szel jelölje a megfelelő választ! 

Kérjük, csak egy válaszlehetőséget jelöljön!)   

 

   n ízvilág      megfelelő ár  design 

 promóció 

 
9) Milyen tényezők befolyásolják sörfogyasztását az Attacca-ban? 
(Kérjük, X-szel jelölje a megfelelő választ! Kérjük, csak egy 
válaszlehetőséget jelöljön!)   
 
   n árak, akciók      kihelyezett reklám  időjárás    

hangulat 

 
10) Melyik hírforrás befolyásolja Önt leginkább sörfogyasztással 
kapcsolatos döntéseiben? (Kérjük, X-szel jelölje a megfelelő választ! 
Kérjük, csak egy válaszlehetőséget jelöljön!)   
 
 
         akciós hirdető     plakát   termék információ      
Rádió/TV reklám 
 
         eladószemélyzet ajánlása   barátok, ismerősök, 
rokonok ajánlásai 

 
 

11) A következő kérdés a sörmárkák rangsorolására vonatkozik. 
Válaszát a szerint adja meg, hogy önnek az alábbi tulajdonságok 
alapján melyik sörmárka áll az első helyen. (Kérjük, X-szel jelölje a 
megfelelő választ! Több választás is elfogadott!) 

        Buckler    Steffl      Edelweiss         
Kaiser 
 
        Zlaty Bazant         Amstel      Gösser         Soproni 
 
        Heineken 
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12.) Mi a véleménye az Attacca Deluxe Music Club italkínálatáról és 
az alkalmazott reklámeszközökről? Mennyire jellemzőek a következő 
kijelentések a weboldalra? Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!) 

Eszközök változatossága  
 

Egyáltalán nem jó 1   2   3   4   5 Nagyon jó 
 
Külső megjelenés 

Egyáltalán nem tetszik 1   2   3   4   5 Nagyon tetszik 
 
Belső tartalom 

Egyáltalán nem kielégítő 1   2   3   4   5 Teljeskörű 
 
Elhelyezés 

Egyáltalán nem jó 1   2   3   4   5 Nagyon jó 
 
 

 
Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! 

 
 

Önkitöltéses kérdőív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


