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Vezetıi összefoglaló 

A tanulmányban javasolt fogyasztói szegmentációs modell a 14-75 éves magyar népesség 
fogyasztási szokásait figyelembe véve egy 3049 főből álló mintán alapul. A tanulmány célja olyan 
fogyasztói csoportok létrehozása és tipizálása, amelyek piackutatási célokra használhatóak. A 
fogyasztói csoportok meghatározását fogyasztási szokások alapján végeztük el. 

A fogyasztási szokások definiálása fogyasztási területfogyasztási területfogyasztási területfogyasztási területenként történt, feltételezve azt, hogy az egyes 
fogyasztási területeken eltérő szokások jellemzők. A fogyasztás hat területe közé tartozott a 
lakásminőség, anyagi javak birtoklása, élelmiszer és ruházkodás, kultúra, információs technológia, 
pénzügy. A fogyasztás területeihez elméleti úton jutottunk el. 

Az adatok belső struktúráját figyelembe véve határoztuk meg a fogfogfogfogyasztási szokásyasztási szokásyasztási szokásyasztási szokásokat. Ezeknek a 
fogyasztás minőségét kifejező mutatóknak a kialakítása technikailag a főkomponens elemzés 
módszerével történt. Itt a bemenő adatok kiválasztásának feltétele az volt, hogy azok mentén a 
népesség viszonylag erősen „szóródjon”. Összesen tizenkét darab fogyasztási szokást 
differenciáltunk, amelyek két nagyobb csoportra oszthatóak: volumen-indexek és habitus indexek.  

Összesen nyolc darab fogyasztói csoportfogyasztói csoportfogyasztói csoportfogyasztói csoportot hoztunk létre. Megállapítottuk, hogy a magas jövedelem 
nem minden esetben jelent magas színvonalú fogyasztást, az alacsony jövedelem azonban mindig 
egy gyengébb fogyasztási színvonalra utal. Fogyasztás szempontjából a minta 6%-át tekintettük 
fogyasztási felső rétegnek. A felső plusz elnevezésű csoport minden fogyasztási területen 
kiemelkedik, míg a felső klasszik csoport átlagon felüli fogyasztása a műgyűjtés területén különösen is 
jelentős. A nyolc fogyasztói csoportot jövedelem szerint rangsorolva a felső csoportok között egy 
tágan értelmezett kultúra fogyasztása differenciál, míg az alsó csoportok az élelmiszerfogyasztás 
alapján különböznek egymástól.  

Kísérletet tettünk annak meghatározására, hogy az egyes fogyasztói csoportok milyen mértékig fedik fedik fedik fedik 
átátátát egymást. Eredményeink azt mutatják, hogy a fogyasztás szempontjából felső rétegbe tartozó két 
csoport szinte kizárólag csak egymással érintkezik. Az alacsony fogyasztási színvonallal jellemezhető 
alsó három csoport – szegény munkások, szegény nyugdíjasok, underclass – esetében azon 
viszonylag jelentős átfedések tapasztalhatóak.  

A tanulmány végén 17 primer változó felhasználásával reprodukáljuk a fogyasztói tipológiát, két 
bizonyos szempontból egymást kizáró feltétel segítségével. Egyrészt minél megbízhatóbban akartuk 
reprodukálni a típusokat, másrészt pedig minél kevesebb zajjal. Az eredmények azt mutatják a 
felhasznált változókkal a nyolc típusból álló modell átlagosan 60%-ban megbízható, és 40% zajt 
tartalmaznak átlagosan a reprodukált típusok.  
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I. Bevezetés 

Ahogy a kutatás koncepciójának kidolgozásakor bemutattuk, számos fogyasztói tipológia létezik, 
melyek egy része külföldi „import”, más része több-kevesebb országspecifikus adaptáció után került a 
mindennapi piackutatási gyakorlatba. Ezen csoportosítások egy része – konkrét társadalmi csoportok 
meghatározása nélkül – különböző piaci termékek fogyasztása alapján klasszifikálja az embereket (pl. 
TGI-féle márkahasználati tipológia). Másik részük társadalomtudományi szempontból íródott (Fábián 
et al, 2000), azonban a különféle területeken tapasztalható fogyasztás klasszifikálására nem 
alkalmasak. Az általunk készített szegmentáció célja a két véglet közötti űr kitöltése. Elsősorban 
piackutatási céllal, különféle fogyasztási területeken tanúsított szokásokat veszünk figyelembe, 
ugyanakkor a létrejött csoportok mögé konkrét, társadalmilag és demográfiailag azonosítható 
arcvonalat is rajzolunk. 

Szegmentációnk másik jellemzője – ellentétben sok, már létező tipológiával –, hogy a csoportjaink 
életstílusát azok fogyasztási magatartásából és nem attitűdjéből olvassuk ki. Reményeink szerint 
ezzel „valóságosabb” képet mutatatunk az emberekről, hiszen azt vesszük figyelembe, amit tesznek, 
nem pedig azt, amit tenni szeretnének.  

A GfK-TÁRKI fogyasztói szegmentációs projektjén belül jelen tanulmány az elemzés második 
változata, amely igyekszik figyelembe venni egyrészt az első verzió tanulságait, másrészt a 2008. 
szeptember 15-i megbeszélésen elhangzottakat. 

II. A fogyasztás, fogyasztási területek, 
fogyasztási szokások 

II. 1. Eszközök, módszerek, megközelítések 

Amikor fogyasztási szokásokról beszélünk, szükséges definiálni a fogyasztó személyét. Az elemzés a 
14-75 éves magyar népesség fogyasztási szokásait veszi figyelembe. Az egyes fogyasztási 
területeken a személyes fogyasztást vizsgáltuk, az anyagi javak és lakáshasználat esetében, mivel 
ezek jellemzően a háztartás tulajdonát képzik, a háztartási fogyasztást vettük figyelembe. Bár a 
tanulmányban az egyéni fogyasztási szokásokat elemezzük, az eredmények értelmezése 
szempontjából elengedhetetlen tudatosítani, hogy a személyes fogyasztási rutinokat – főként a 
tanulók, vagy az inaktívak esetében – nagymértékben a háztartás anyagi lehetőségei határozzák meg.  

A fogyasztás fogalmának definiálásakor a fogyasztás tárgya helyett annak minőségére helyeztük a 
hangsúlyt. Megközelítésünk szerint egyrészt a különböző fogyasztási területeken eltérő szokások 
jellemzőek, másrészt a különféle fogyasztási területeken tapasztalt rutinok nem determinálják 
egymást. A gyakorlatban jelentheti például, hogy abból, ha valaki jó állapotú lakosban él nem 
feltétlenül adódik a lakás minőségi berendezése. Koncepciónk központi eleme, hogy a fogyasztási 
szokásokat tény adatokból „nyertük ki”, és csak minimális mértékben támaszkodtunk azokra az attitűd 
információkra, amelyek a fogyasztó önjellemzéséből származnak.  

A fogyasztás dimenziót elméleti úton határoztuk meg. Összesen hat ilyen területet különböztettünk 
meg: lakásminőség, anyagi javak, élelmiszer és ruházkodás, kultúra, információs technológia, 
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pénzügy. Az egyes területeken belül az adatok belső struktúráját figyelembe véve határoztuk meg a 
fogyasztási szokások mintázatait. A fogyasztás minőségét kifejező mutatóknak a kialakítása 
technikailag a főkomponens elemzés módszerével történt. Itt a bemenő adatok kiválasztásának 
feltétele az volt, hogy azok mentén a népesség viszonylag erősen „szóródjon”. 

II. 2. Fogyasztási szokások fogyasztási területenként 

II. 2. 1. LAKÁSMINİSÉG 

A kérdezők benyomásai alapján rendelkezésre álltak olyan adatok, amelyekből a lakáshasználat 
minőségére lehetett következtetni. A lakásminőség mutatató elkészítésekor a lakás megvilágítását, 
berendezését, hangulatát, a lakótér nagyságát és különféle lakásállapotra vonatkozó indikátorokat 
vettünk figyelembe.  

A kérdezők csak minden huszadik lakás esetében számoltak be vakolatomlásról az épületen belül, és 
hozzávetőleg tíz közül egy lakáson kívül vettek észre jelentősebb minőségromlást. Körülbelül a 
kérdezettek ötöde lakik világos, jó hangulatú vagy tágas lakásokban, de csak 5% esetében ítélték 
kérdezőink a lakás berendezését drágának. Nagyságrendileg 2-3% a komor, szűk vagy elhanyagolt 
lakások aránya. 

Lakásminőség indexként végül az 1. táblázatban közölt változók legnagyobb varianciát tömörítő 
főkomponensét vettük figyelembe. Az indexszel pozitív kapcsolatban vannak a jó lakásminőségre 
utaló jellemezők, míg a rosszabb lakásminőséget jelentő mutatók negatívan határozzák meg.  

1. táblázat: A 1. táblázat: A 1. táblázat: A 1. táblázat: A lakásminőséglakásminőséglakásminőséglakásminőség főkomponense (komponens mátrix) főkomponense (komponens mátrix) főkomponense (komponens mátrix) főkomponense (komponens mátrix)    

  Lakásminőség index 

A lakás megvilágítása 0,84 

A lakás berendezése 0,81 

A lakás állapota 0,85 

A lakás lakterülete 0,82 

A lakás hangulata 0,84 

Aládúcolás az épületen kívül, vagy belül -0,35 

Vakolatomlás az épületen belül -0,51 

Vakolatomlás az épületen kívül -0,59 

Sajátérték 4,21 

Magyarázott variancia 52,65 
A táblázatban közölt számok a primer változók és a képzett főkomponens közötti korrelációs 
együtthatók.  

 



 

 9

II. 2. 2. ANYAGI JAVAK BIRTOKLÁSA 

Az anyagi javaknak – a népességen belüli elterjedtségük alapján – három nagyobb csoportja 
határozható meg. Bizonyos jószágokkal majdnem mindenki rendelkezik, ilyen például a mikrohullámú 
sütő (90%), automata mosógép (86%) vagy a fagyasztó (82%). Elkülöníthetőek olyan termékek, 
amelyeknek használata egy kisebb csoportra korlátozódik: plazmatévé (9%), mosogatógép (13%), öt 
évnél fiatalabb autó (14%), videokamera (16%). Végül bizonyos javakat a megkérdezettek körülbelül 
fele birtokolja, másik fele pedig nem, ilyen például a személygépkocsi (48%-nak van), HIFI 
berendezés (53%) vagy a videomagnó (59%).  

Van azonban az anyagi javaknak egy nagyon speciális típusa. Ezek nem csak elterjedtségük okán (3-
4%), hanem feltehetőleg azért is, mert speciális kulturális és esztétikai igényességet jelent birtoklásuk, 
elkülönülnek a többi fogyasztási cikktől. Ilyenek például az antik bútorok, a neves festmények vagy 
grafikák, illetve műtárgyak és régiségek birtoklása. 

A létrehozott két anyagi javak birtoklását tömörítő mutató közül az egyik lényegében azt mutatja meg, 
hogy összességében mennyire van ellátva valaki tartós fogyasztási cikkekkel. Ezt a területet általános 
anyagi fogyasztásnak neveztük el. A műtárgyak gyűjtését vagy birtoklását ritka, feltehetőleg kifinomult 
szépérzékre valló, tárgyak birtoklásával azonosítottuk. A két főkomponens jellemzőit a 2. és 3. 
táblázat mutatja.  

2. táblázat: Az 2. táblázat: Az 2. táblázat: Az 2. táblázat: Az általános anyagi fogyasztásáltalános anyagi fogyasztásáltalános anyagi fogyasztásáltalános anyagi fogyasztás főkomponense (komponens mátrix) főkomponense (komponens mátrix) főkomponense (komponens mátrix) főkomponense (komponens mátrix)    

  Általános anyagi fogyasztás 

HIFI berendezés  0,62 

Mikrohullámú sütő  0,53 

Fagyasztó  0,38 

Automata mosógép  0,58 

Mosogatógép  0,49 

Videomagnó  0,60 

Videokamera  0,56 

DVD lejátszó 0,64 

Plazma, LCD televízió  0,42 

Digitális fényképezőgép  0,67 

Öt évnél fiatalabb személygépkocsi 0,46 

Személygépkocsi  0,60 

Sajátérték 3,66 

Magyarázott variancia 30,50 
A táblázatban közölt számok a primer változók és a képzett főkomponens közötti korrelációs 
együtthatók. 
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3. táblázat: A 3. táblázat: A 3. táblázat: A 3. táblázat: A műgyűjtésműgyűjtésműgyűjtésműgyűjtés főkomponense (komponens  főkomponense (komponens  főkomponense (komponens  főkomponense (komponens mátrix)mátrix)mátrix)mátrix)    

 

  Műgyűjtés 

Antik vagy iparművészeti bútor, értékes szőnyeg  0,77 

Neves művész alkotása (festmény, grafika, szobor, stb.)  0,74 

Műtárgy, régiség  0,79 

Sajátérték 1,75 

Magyarázott variancia 58,30 

A táblázatban közölt számok a primer változók és a képzett főkomponens közötti korrelációs 
együtthatók. 
 

II. 2. 3. ÉLELMISZERFOGYASZTÁSI ÉS RUHÁZKODÁSI SZOKÁSOK 

Az élelmiszerfogyasztási és ruházkodási szokásokat négy mutatóval mértük. Ezek közül kettő arra 
vonatkozik, hogy ki milyen minőségű termékeket fogyaszt, a másik két jellemző pedig az étkezési 
kultúra alapján differenciál. Az adatok közti összefüggések is alátámasztják azt az elméletileg is 
indokolható kapcsolatot, hogy a fogyasztási szokások függetlenek a fogyasztás tárgyától. Ez az 
összefüggés megengedi, hogy az „étkezés kultúráját” is önálló fogyasztási dimenzióként kezeljük.  

Ami az étkezési és ruhavásárlási szokások tárgyát illeti, a lényeges különbség a fogyasztott áruk 
minőségében van: elválasztható ugyanis egymástól az alapvető és a változatos fogyasztás. A 
megkérdezettek 71%-a hetente többször eszik krumplit, és nagyságrendileg hasonló valószínűséggel 
kerül az asztalra tésztaétel, mint saláta (hozzávetőleg 40% fogyasztja ezeket legalább heti 
rendszerességgel). Míg 76% fehér kenyeret eszik, csak 26% engedheti meg magának a barna kenyér 
élvezetét legalább hetente, és 1,5% egyáltalán nem tud (vagy akar) kenyeret enni. A ruhavásárlási 
szokásokról elmondható, hogy a mintában szereplők 21%-a nem vásárolt magának ruhát az elmúlt fél 
évben. 

A változatos élelmiszer- és ruhafogyasztás dimenziójában a hangsúly a minőségi és feltehetően 
drágább termékek kedvelésén van. Ezeknek az élelmiszeripari termékeknek a fogyasztása nemcsak 
nagyobb étkezési „tudatosságot”, hanem vastagabb pénztárcát is felételez. Ez utóbbit megerősíti a 
ruhatár széles palettája (cipők száma), illetve az új ruhák vásárlása. 

Az alapvető élelmiszer- és ruhafogyasztás éppen az előző dimenzió ellentéte. Itt a hangsúly a 
könnyen hozzáférhető, olcsóbb, de kevésbé egészséges élelmek fogyasztásán van, illetve a 
szegényesebb ruhatáron.  
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4. táblázat: Az élelmiszer4. táblázat: Az élelmiszer4. táblázat: Az élelmiszer4. táblázat: Az élelmiszer----, és ruhavásárlási szokások két főkomponense (komponens mátrix), és ruhavásárlási szokások két főkomponense (komponens mátrix), és ruhavásárlási szokások két főkomponense (komponens mátrix), és ruhavásárlási szokások két főkomponense (komponens mátrix)    

 

1. főkomponens 2. főkomponens 

  
Változatos élelmiszer és 

ruhafogyasztás 

Alapvető élelmiszer és 

ruhafogyasztás 

Natúr joghurt  0,560,560,560,56    0,04 

Szénsavmentes gyümölcslé  0,450,450,450,45    0,21 

Saláta  0,540,540,540,54    0,19 

Müzli, gabonapehely 0,500,500,500,50    0,03 

Sajt 0,630,630,630,63    0,16 

Fehér kenyér ----0,210,210,210,21    0,620,620,620,62    

Barna kenyér 0,400,400,400,40    ----0,460,460,460,46    

Tésztafélék  -0,02 0,650,650,650,65    

Burgonya 0,00 0,650,650,650,65    

Az elmúlt fél évben vásárolt ruhák száma 0,560,560,560,56    0,13 

Cipők száma 0,530,530,530,53    -0,05 

Van szövet télikabátja 0,420,420,420,42    -0,10 

Van öltönye/kosztümje 0,360,360,360,36    -0,04 

Sajátérték 2,56 1,58 

Magyarázott variancia 19,70 12,14 
A táblázatban közölt számok a primer változók és a képzett komponensek közötti korrelációs 
együtthatók. A vastagon szedett számok azt mutatják, hogy az adott input változó melyik látens 
dimenziót jellemzi (küszöbérték +/- 0,3).  

 
Az étkezési kultúra kialakításakor a hangsúly a fogyasztott áru minősége helyett a fogyasztás 
mikéntjére került. Míg a fogyasztás tárgyának minőségi differenciálásakor az élelmiszer- és 
ruhavásárlás területét együtt kezeltük, ez alkalommal már hangsúlyosan csak az étkezésre 
koncentráltunk. Ennek oka, hogy a ruhavásárlás esetében a lényeges törés a vásárlás és nem 
vásárlás között van. Nagyobb azonban a változatosság az étkezési szokásokat illetően. Tízből hatan 
rendszeresen reggeliznek és fogyasztanak meleg ebédet. Vacsorázni azonban csak minden harmadik 
ember szokott, legyen ez akár meleg, akár hideg étel. A tízóraizás vagy uzsonnázás körülbelül a 
megkérdezettek 10%-ára jellemző. A túlnyomó többség (85%) majdnem minden nap főz otthon, 34% 
rendszeresen vagy gyakran menzán eszik, és csak 4% jut el viszonylag rendszeresen vendéglőbe.  

Az adatok alapján végül két étkezési kultúrát határoztunk meg. Az egyik típust napi háromszori 
étkezés (reggeli, meleg ebéd, hideg vacsora) és a rendszeres főzés jellemzi: amit napi háromszori, 
otthonközpontú étkezésnek neveztünk el. A másik étkezési dimenziót a kiegészítő étkezések és az 
étkezési szolgáltatások igénybevétele miatt változatos és szolgáltatásközpontú étkezésnek neveztünk 
el.  
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5. táblázat: Az étkezési kultúra két főkomponense (komponens mátrix)5. táblázat: Az étkezési kultúra két főkomponense (komponens mátrix)5. táblázat: Az étkezési kultúra két főkomponense (komponens mátrix)5. táblázat: Az étkezési kultúra két főkomponense (komponens mátrix)    

  
Napi háromszori 

otthonközpontú étkezés 

Változatos, szolgáltatásközpontú 

étkezés 

Reggeli 0,390,390,390,39    0,12 

Tízórai -0,03 0,810,810,810,81    

Hideg ebéd ----0,580,580,580,58    0,08 

Meleg ebéd 0,720,720,720,72    0,190,190,190,19    

Uzsonna 0,10 0,800,800,800,80    

Meleg vacsora ----0,490,490,490,49    0,09 

Hideg vacsora 0,540,540,540,54    0,07 

Menza ----0,370,370,370,37    0,190,190,190,19    

Büfé ----0,280,280,280,28    0,320,320,320,32    

Főznek otthon 0,180,180,180,18    -0,02 

Vendéglő -0,09 0,190,190,190,19    

Sajátérték 1,80 1,54 

Magyarázott variancia 16,38 13,95 
A táblázatban közölt számok a primer változók és a képzett komponensek közötti korrelációs 
együtthatók. A vastagon szedett számok azt mutatják, hogy az adott input változó melyik látens 
dimenziót jellemzi (küszöbérték +/- 0,15).  

 

II. 2. 4. SZABADIDİS JAVAK FOGYASZTÁSA 

A szabadidős fogyasztás vizsgálata során a „magas kultúra” fogyasztása mellett a nyaralás, illetve a 
szabadidő egyéb eltöltésének módjait vizsgáltuk. Primer változók alapján persze lehetetlen 
megállapítani, hogy mi számít az elit és mi tömegkultúrának. Érdekes ugyanakkor, hogy pusztán a 
gyakoriságok alapján sörözőben körülbelül ugyanannyian voltak az elmúlt hónapban (minden ötödik 
ember), mint ahányan múzeumba mentek az elmúlt évben. A hangversenyen való részvétel a „magas 
kultúrán” belül is „különc” időtöltésnek számít, a megkérdezettek 7%-ának volt belépője az elmúlt 
évben valamilyen komolyzenei előadásra. 

A bevont adatok korrelációs mátrixát reprodukálva végül a két komponensből álló megoldást fogadtuk 
el, mert ezek amellett, hogy jól interpretálhatóak, külön-külön és együtt is megfelelő mértékben (a 
saját érték és a magyarázott variancia alapján) tartalmazzák a felhasznált változókat. 

Az első főkomponenst költséges és magas kultúra fogyasztásának neveztük el. A 3. táblázatban 
közölt korrelációs együtthatók alapján megállapítható, hogy a mért szabadidős tevékenységek kivétel 
nélkül viszonylag magas pozitív kapcsolatban vannak az első képzett változóval. A második 
komponenshez képest az elsőben azonban különösen magas a költséges és előzetes szervezést 
igénylő, valamint a speciális érdeklődést feltételező szabadidős tevékenységek fogyasztása (színház, 
hangverseny, múzeum) és a nyaralás.  

A második főkomponens a költséges szabadidős tevékenységek (ideértve még a sportolást is) 
hiányával jellemezhető, ugyanakkor a kevesebb erőforrást igénylő, jellemzően barátokkal együtt töltött 
szabadidős formák kedvelésével. Ezt a komponenst egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúra 
fogyasztásának neveztük el. Bizonyos tevékenységek mindkét komponenst egyaránt jellemzik. Ilyen 
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például a sörözőbe/borozóba járás. Feltételezhetően minőségi különbség lehet a kétfajta „sörözés” 
kultúrája között. Nem mindegy ugyanis, hogy az egy drága lounge-ban, vagy egy falusi kocsmában 
történt-e. Erre vonatkozóan azonban adatok híján csak spekulációkkal élhetünk, ugyanúgy mint a 
táncolás esetében, ahol majdani tipologizálásunk szempontjából sem közömbös, hogy valaki egy 
discóban vagy egy estélyen érezte-e jól magát. 

6. táblázat: A szabadidős javak fogyasztásához kapcso6. táblázat: A szabadidős javak fogyasztásához kapcso6. táblázat: A szabadidős javak fogyasztásához kapcso6. táblázat: A szabadidős javak fogyasztásához kapcsolódó fogyasztási javak főkomponense lódó fogyasztási javak főkomponense lódó fogyasztási javak főkomponense lódó fogyasztási javak főkomponense 
(komponens mátrix)(komponens mátrix)(komponens mátrix)(komponens mátrix)    

1. főkomponens 2. főkomponens 

  Költséges és magas kultúra 
Egyszerű és könnyen 
hozzáférhető kultúra 

Színházban volt (az elmúlt évben) 0,580,580,580,58    ----0,490,490,490,49    

Hangversenyen, komolyzenei koncerten volt 
(az elmúlt évben) 

0,410,410,410,41    ----0,520,520,520,52    

Múzeumban, kiállításon volt (az elmúlt évben) 0,620,620,620,62    ----0,390,390,390,39    
Könnyűzenei koncerten volt (az elmúlt évben) 0,580,580,580,58    0,07 
Moziban volt (az elmúlt évben) 0,660,660,660,66    0,04 
Sportolt (az elmúlt hónapban) 0,560,560,560,56    0,04 
Táncolt (az elmúlt hónapban) 0,550,550,550,55    0,320,320,320,32    
Barátainál vendégeskedett (az elmúlt 

hónapban) 
0,600,600,600,60    0,370,370,370,37    

Vendégségbe hívta barátait (az elmúlt 
hónapban) 

0,520,520,520,52    0,310,310,310,31    

Sörözőben/borozóban volt (az elmúlt 
hónapban) 

0,340,340,340,34    0,440,440,440,44    

Shoppingolt (az elmúlt hónapban) 0,570,570,570,57    0,20 

Belföldön nyaralt az elmúlt 5 évben 0000,60,60,60,60    -0,10 
Külföldön nyaralt az elmúlt 5 évben 0,560,560,560,56    -0,22 
Sajátérték 4,02 1,29 
Magyarázott variancia 30,89 9,93 
A táblázatban közölt számok a primer változók és a képzett komponensek közötti korrelációs 
együtthatók. A vastagon szedett számok azt mutatják, hogy az adott input változó melyik látens 
dimenziót jellemzi (küszöbérték: +/- 0,3).  

 

II. 2. 5. INFORMÁCIÓS ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS JAVAK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK FOGYASZTÁSA 

Ennek a tengelynek a létrehozásához különféle információs-kommunikációs eszközök birtoklása, 
illetve ezen szolgáltatások használata képezte az alapanyagot. A főkomponens elemzéshez 
felhasznált változók közül a mobiltelefonnal rendelkezők aránya a legnagyobb (90%), míg palmtopja 
vagy PDA-ja a megkérdezettek körülbelül 2%-ának van. Az Internetezés területén pedig 
megállapítható, hogy a népesség 53%-a használja a világhálót, de csak 3% szokott csatlakozni hozzá 
mobiltelefonján keresztül.  
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A látens változóként a legnagyobb sajátértékkel rendelkező komponenst fogadtuk el, amely messze a 
legtöbbet magyaráz az előállításhoz felhasznált adatokból. A komponenst IT fogyasztásnak neveztük 
el.  

7. táblázat: Az IT fogyasztásához kapcsolódó javak főkomponense (komponens mátrix)7. táblázat: Az IT fogyasztásához kapcsolódó javak főkomponense (komponens mátrix)7. táblázat: Az IT fogyasztásához kapcsolódó javak főkomponense (komponens mátrix)7. táblázat: Az IT fogyasztásához kapcsolódó javak főkomponense (komponens mátrix)    

 

1. főkomponens 
 

IT fogyasztás 
SMS/MMS küldése/fogadása 0,56 

Internetezés a mobiltelefonnal 0,26 

A mobiltelefon életkora -0,41 

Mobil telefon 0,01 

Internet használat 0,92 

Számítógép használat 0,92 

Vezetékes telefon 0,25 

Asztali számítógép 0,68 

Hordozható számítógép 0,44 

PDA, palmtop 0,24 

Sajátérték 3,03 

Magyarázott variancia 30,27 
A táblázatban közölt számok a primer változók és a képzett komponensek közötti korrelációs 
együtthatók.  

 

II. 2. 6. PÉNZÜGYI TERMÉKEK FOGYASZTÁSA ÉS PÉNZHASZNÁLATI 
SZOKÁSOK 

A pénzügyi termékek területén változatos képet kapunk megkérdezetteinkről. Lakossági 
folyószámlával a kérdezettek 66%-a rendelkezik, 52% mondja, hogy rendelkezik bankkártyával, de 
csak 17% használja azt vásárlásra. Megtakarításai a lakosság nagyon kis részének vannak, ezeken 
belül 7,5% rendelkezik betétkönyvvel. Banki értékpapírja 3%-nak van, és 2% rendelkezik állami 
értékpapírokkal. Az átfedés a két megtakarítási mód között minimális: mindössze 0,6%. 

Ebben az esetben is egy képzett változót hoztunk létre, amely a felhasznált kérdések mindegyikével 
pozitív kapcsolatban van, maximális szórású, és viszonylag jól „kihasználja” a bemenő adatokban lévő 
információmennyiséget. A létrejött komponenst pénzügyi termékek fogyasztásának „kereszteltük” el.  
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8. táblázat: A pénzügyi termékek fogyasztásához kapcsolódó javak főkomponens8. táblázat: A pénzügyi termékek fogyasztásához kapcsolódó javak főkomponens8. táblázat: A pénzügyi termékek fogyasztásához kapcsolódó javak főkomponens8. táblázat: A pénzügyi termékek fogyasztásához kapcsolódó javak főkomponense (komponens e (komponens e (komponens e (komponens 
mátrix)mátrix)mátrix)mátrix)    

 

1. főkomponens 
  Pénzügyi termékek fogyasztása 

Lakossági folyószámla 0,72 

Betétkönyv 0,30 

Banki értékpapír 0,39 

Állami értékpapír 0,36 

Egyéb értékpapír 0,22 

Befektetési jegy 0,35 

Készpénz megtakarítás 0,43 

Bankkártya 0,76 

Bakkártya használat 0,58 

Sajátérték 2,16 

Magyarázott variancia 23,95 
A táblázatban közölt számok a primer változók és a képzett komponensek közötti korrelációs 
együtthatók.  
 

A pénzügyi fogyasztás vertikális dimenziója mellett célunk volt a horizontális különbségek 
megjelenítése is, mivel a befektetés feltételezhetően jövedelemfüggő. A pénzügyi termékek 
fogyasztása és az összes háztartási jövedelem közötti korrelációs együttható 0,32, ami azt jelenti: ha 
ismerjük valamelyik háztartás jövedelmét, akkor 11%-ban egyúttal a pénzügyi fogyasztását is tudjuk.1 
Ez az összefüggés ugyan nem kirívóan magas, de mindenesetre utal egyfajta összefüggésre. A 
használt fogyasztási dimenziók között egyúttal ez az a szegmens, ami leginkább kapcsolódik a 
jövedelemhez. 

Feltételezésünk szerint azonban a pénzfelhasználási szokásoknak van egy mindennapokban jobban 
megmutatkozó változata, ami feltehetőleg a napi kiadásokat meghatározza. Minden bizonnyal van 
ugyanis különbség abban, hogy ki mennyire merészen bánik a rendelkezésére álló jövedelmi kerettel. 
Ennek az attitűdnek egyúttal függetlennek kell lennie a jövedelmi helyzettől.  

A pénzfelhasználási hedonizmus index azoknál vesz fel pozitív értéket, akik szerint a vásárlás jó 
dolog, a pénz szabadságot biztosít vagy elköltik a rendelkezésükre álló pénzösszeget. Az összes 
háztartási jövedelem egyébként csak 0,4%-át magyarázza a létrehozott mutatónak. Ezt többek között 
az is bizonyítja, hogy a leggazdagabbak és a legszegényebbek között ugyanakkora (25%) azoknak az 
aránya, akik általában olyan dolgokat is vásárolnak, amit előre nem terveztek.  

                                                      
1 A korrelációs együttható négyzete (R2) mutatja meg, hogy egy változó mennyit magyaráz egy másik változó szórásából.  
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 9. táblázat: A  9. táblázat: A  9. táblázat: A  9. táblázat: A pénzfelhasználási hedonizmuspénzfelhasználási hedonizmuspénzfelhasználási hedonizmuspénzfelhasználási hedonizmus főkomponense (komponens mátrix) főkomponense (komponens mátrix) főkomponense (komponens mátrix) főkomponense (komponens mátrix)    

 
1. főkomponens 

  
  

Pénzfelhasználási 
hedonizmus 

Ha anyagi dolgokról van szó, akkor nehézkesen döntök.  -0,30 
Csak akkor érzem magam biztonságban, ha van egy kis félretett pénzem. -0,23 
Félek hitelt felvenni, mert mindig bizonytalan, hogy később az ember tudja-e 
fizetni a törlesztő részletet.   

-0,29 

Szinte mindig elköltöm, ami pénzem van.  0,41 

Ha vásárolni indulok, mindig akad valami, amit úgy veszek meg, hogy nem 
is terveztem.  

0,70 

Szerintem nagyon jó dolog vásárolni.  0,70 

A pénz számomra szabadságot ad arra, hogy megvegyem, amit akarok. 0,70 
Sajátérték 1,88 
Magyarázott variancia 26,79 

A táblázatban közölt számok a primer változók és a képzett komponensek közötti korrelációs 
együtthatók.  

 
Elvi akadálya nem volt annak, hogy tetszőleges mennyiségű fogyasztási szokást mérő mutatót 
hozzunk létre. Ezért praktikus szempontok alapján kellett limitálnunk ezek számát. Egyik legfontosabb 
kritériumunk volt, hogy a létrehozott látens változó ne legyen nagyon hasonló valamelyik már létező 
változónkhoz. Ilyen megfontolások alapján kellett végül elvetnünk egy önálló egészségi állapotot mérő 
index kialakítását. Ez ugyanis lényegében az életkort mérte volna. A másik szelekciós szempontot az 
adta, hogy a látens változó kialakításának követelményét képezte az, hogy az elméletileg 
értelmezhető legyen. Ezzel a megfontolással hagytuk végül ki a hiteltartozások vizsgálatát az 
elemzésből. Nehéz pontosan meghatározni ugyanis, hogy mit jelent az, ha valaki bizonyos típusú 
hitelekkel rendelkezik, míg másokkal nem. Végül több fogyasztási szokás esetében nagyobb 
jelentőséggel bírt az, ha valaki egyáltalán fogyasztotta az adott terméket, mint annak elemzése, hogy 
azt milyen körülmények között tette. Így a ruhavásárlás esetében nagyobb különbséget jelentett az, ha 
valaki új ruhát vett, és ezek után már kevésbé volt differenciáló a ruhavásárlás helye.  
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III. Fogyasztói csoportok kialakítása 

III. 1. Az adatok csoportosításának módszere 

 

Miután különféle fogyasztási szokásokat mérő indexeket alakítottunk ki, vizsgálhatóvá vált, hogy a 
létrehozott tengelyek mentén milyen tipikus csoportok alakulnak ki. Gyakorlatilag ez azt jelentette, 
hogy a tizenkét főkomponensből álló térben helyeztük el adatpontjainkat, és tipikus csoportosulási 
pontokat határoztunk meg.  

Olyan exploratív klaszterelemzést végeztünk, amelynek célja adott k számú, egymástól jól 
elkülöníthető csoport létrehozása. A csoportok számának (k) meghatározása kutatói döntés, melynek 
során két ellentétes tulajdonságú szempontot kell figyelembe venni, és ezek alapján meghozni az 
optimális döntést. Minél kevesebb számú csoporttal dolgozunk, annál egyszerűbb kezelni a létrejött 
típusokat, és könnyebb azokat interpretálni. A csoportok számának csökkenésével azonban nő a 
csoportok heterogenitása, azaz a csoport középpontjától való átlagos távolság. Az optimális megoldás 
tehát az, amikor a klaszterek számának eggyel való csökkentése nem növeli meg drasztikusan a 
csoportok heterogenitását. Kiindulásként 14 csoportból álló struktúrát próbáltunk ki, majd 
folyamatosan csökkentettük azok számát egészen a 6 csoportos változatig, miközben figyeltük a 
heterogenitási mutatónk változását. Végül egy 8 csoportból álló megoldást fogadtunk el.2  

III. 2. A fogyasztói csoportok jellemzıi 

Fogyasztás szempontjából két viszonylag kis elemszámú csoport jelenti a felső réteget. A két csoport 
jövedelmi helyzete azonban viszonylag jelentős eltérést mutat, ami azt jelenti, hogy a társadalmi 
hierarchia szempontjából különböző pozícióban lévő csoportok egyaránt jellemezhetőek 
elitfogyasztással.  

A minta 4%-át teszi ki a fogyasztásuk és jövedelmi helyzetük alapján is kimagasló helyzetben lévő 
fogyasztók csoportja. Életkor szempontjából jobbára a fiatalok tartoznak ide, a 14-30 éves korosztály 
30%-kal nagyobb eséllyel található a klaszterben, mint az független eloszlás esetében várható volna. 
Település szempontjából a budapesti lakosok vannak felül reprezentálva a csoporttagok körében. A 
mintában mért szinthez képest a felsőfokú végzettség esélye négyszeres, a tanulói státusé kétszeres 
a tagok között. Az aktívak (alkalmazottak vagy vállalkozók) közel 10 százalékponttal vannak felül 
reprezentálva. Demográfiai értelemben azonban feltehetőleg nem teljesen homogén csoportról van 
szó, a tagok között ugyanis 60% az alkalmazottak aránya, és 30% a tanuló. Mindebből arra lehet 
következtetni, hogy ide tartoznak a nagyon gyorsan befutott fiatal értelmiségiek, illetve azok az 
egyetemisták, akiknek szülei eléggé tehetősek ahhoz, hogy a legszínvonalasabb fogyasztást 
engedhessék meg maguknak. A nyolc csoport között szinte az összes mért jellemző tekintetében 
kiemelkednek, de a lakásminőség, az általános anyagi fogyasztás, a változatos élelmiszer és 

                                                      
2 A választott klaszterező eljárás hátránya, hogy a csoportosítás egy olyan iterálás során jön létre, amelyben nem mindegy, 
hogy a program először milyen csoportokba sorolja be az adatokat. Mivel a csoportok középpontjainál mindig az adatbázis első 
k darab elemét választja ki a program, lényeges volt, hogy annak szerkezetében ne legyen semmilyen struktúra. Ezt 
biztosítandó egy 0 várható értékű, egységnyi szórású, normális eloszlású véletlenszám alapján rendeztük sorba az adatokat.  
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ruhafogyasztás, a költséges és magas kultúra, az IT, a pénzügyi szolgáltatások tekintetében ez a 
csoport rangsorban az első az összes létrejött klaszter között. Jóval átlag feletti értékkel rendelkeznek 
a műgyűjtés, valamint a változatos és szolgáltatásközpontú étkezés területén. Az egyszerű és 
könnyen hozzáférhető kultúra szempontjából azonban átlag alatt „teljesítenek”. Nagy volumenű és 
igényes fogyasztási profiljuk párosul egy jóval átlag feletti pénzhasználati hedonizmussal. A csoport a 
felső pluszfelső pluszfelső pluszfelső plusz elnevezést kapta. 

A felső klasszikfelső klasszikfelső klasszikfelső klasszik elnevezésű csoport a fogyasztói felső réteg egy speciális szegmensét jelenti. 
Nagyságuk ennek megfelelően kicsi, mindössze 2%. Demográfiailag legjelentősebb sajátosságuk, 
hogy a felsőfokú végzettség, az összes háztartási jövedelem alapján számított legmagasabb 
jövedelem, és a tanulói státus esélye a minta egészéhez képest kétszeres a tagok körében. Mivel 
ebben a csoportban élnek a legtöbben egy háztartásban, az egy főre jutó háztartási jövedelem szerint 
a legszegényebbek is egyúttal felül vannak reprezentálva az ide tartozók között. Legjellegzetesebb 
fogyasztási sajátosságuk, hogy a műgyűjtés viszonylatában messze kimagaslanak a többi fogyasztói 
stílus képviselői közül. Ezen kívül a tizenkét fogyasztási szokásban még másik hat esetben 
felkerülnek a dobogó második vagy harmadik helyére. Így a lakásminőség, az általános anyagi 
fogyasztás, a változatos élelmiszer- és ruha fogyasztás, az alapvető élelmiszer- és ruha fogyasztás, a 
változatos és szolgáltatásközpontú étkezés, a költséges és magas kultúra tekintetében kimagasló 
„eredményt” érnek el az ide tartozók. Ugyan nem dobogós, de átlag feletti a tagok IT fogyasztási 
szokása is. A többi fogyasztási rutin szempontjából lényegében átlagos színvonal regisztrálható. A két 
fogyasztói csoport eltérő fogyasztási profilját mutatja be az 1. ábra.  

1. ábra: A 1. ábra: A 1. ábra: A 1. ábra: A felső pluszfelső pluszfelső pluszfelső plusz és a  és a  és a  és a felső klasszikfelső klasszikfelső klasszikfelső klasszik csoportok fogyasztási szokásai csoportok fogyasztási szokásai csoportok fogyasztási szokásai csoportok fogyasztási szokásai    

 Az y tengelyen a fogyasztói csoportok átlagpontszámai szerepelnek fogyasztási szokásonként. 
 

A felső plusz jövedelmi szintjéhez legközelebb a minta 14%-át kitevő befutott értelmiségiekbefutott értelmiségiekbefutott értelmiségiekbefutott értelmiségiek csoportja 
áll. A két típus közti jövedelmi különbséget némiképpen magyarázza az, hogy a csoporttagok között 
az átlagos iskolai végzettség a felső pluszhoz képest valamelyest alacsonyabb, de még így is messze 
átlag felettinek mondható. Az ide tartozók közel háromnegyede aktív, település típus szerint pedig a 
mintában tapasztalható szinthez képest 30%-kal magasabb a budapesti és a megyeszékhelyekhez 
kötődő lakhely esélye. A befutott értelmiségiek fogyasztási profilja – mint ahogyan azt a 2. ábra 
mutatja – nagyon hasonló a felső pluszhoz. Három ponton azonban mégis sajátos jellege van ennek a 
típusnak. Egyrészt, nyilván az anyagi és kulturális színvonallal összefüggésben, a csoport tagjai a 
műgyűjtés területén átlagosnak mondhatók. Ez a dimenzió egyfajta kulturális és esztétikai 
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érzékenységet is mér, ebben a viszonylatban azonban az ide tartozók közel sem átlagosak, hiszen a 
költséges és magas kultúra fogyasztásuk közvetlenül a felső plusz csoport után következik. Másrészt 
a befutott értelmiségiek kulturális igényességét mutatja az is, hogy az egyszerű és könnyen 
hozzáférhető kultúrából ez a csoport fogyasztja a legkevesebbet. Végül figyelemre méltó, hogy a 
pénzhasználati hedonizmus értéke átlag körüli a klaszter tagjai között, ami valószínűleg nem annyira 
jövedelmi, mint mentalitásbeli különbségre hívja fel a figyelmet, ha a tagokat a felső plusz 
fogyasztókhoz viszonyítjuk. Mindenesetre mindkét fogyasztói típus esetében kimagasló fogyasztásról 
beszélhetünk, amelynek volumene azonban különböző. A három karakterisztikus különbséget 
leszámítva általános eltérés a két csoport között, hogy befutott értelmiségiek fogyasztása a felső plusz 
hoz képest majdnem minden területen alacsonyabb volumenen történik.  

2. ábra: A 2. ábra: A 2. ábra: A 2. ábra: A felső pluszfelső pluszfelső pluszfelső plusz és a  és a  és a  és a befubefubefubefutott értelmiségiektott értelmiségiektott értelmiségiektott értelmiségiek fogyasztási szokásai fogyasztási szokásai fogyasztási szokásai fogyasztási szokásai    
 

 
Az y tengelyen a fogyasztói csoportok átlagpontszámai szerepelnek fogyasztási szokásonként. 
 

A hedonista fiatalokhedonista fiatalokhedonista fiatalokhedonista fiatalok mintán belüli nagysága 17%. A csoporttagok jövedelem szempontjából felső 
klasszik csoporttal mutatnak hasonlóságot. Mindkét klaszter esetében az összes háztartási jövedelem 
alapján átlag feletti, míg az egy főre eső háztartási jövedelem tekintetében valamivel átlag alatti 
helyezéssel rendelkeznek a csoporttagok. Mindez azt is jelenti, hogy ebben a két csoportban élnek a 
legtöbben egy háztartásban (nagyságrendileg 3,5 fő háztartásonként, míg a mintaátlag valamivel 3 
fő/háztartás felett van). A hedonista fiatalok között a legfiatalabb (14-30 éves) korosztály 
előfordulásának esélye több mint kétszerese a mintán belül tapasztalt megoszlásokhoz képest. 
Településtípus szempontjából a megyeszékhelyekhez kötődő életforma az átlagosnál valamivel 
valószínűbb. Iskolázottság szerint az érettségivel rendelkezők, a gazdasági aktivitásban pedig a 
tanuló és az aktív kereső életforma valószínűsíthető. Az ide tartozó fogyasztók jövedelmileg nem 
teljesen homogének: az összes háztartási jövedelem tekintetében a legszegényebb és a 
legvagyonosabb jövedelmi kategóriákból egyaránt az átlagosnál nagyobb eséllyel kerülnek ki a 
csoporttagok. Az egy főre eső háztartási jövedelem szerint a legszegényebbek azonban nagyobb 
eséllyel találhatóak a csoportban. A csoport jövedelmi helyzetéből adódó következtetések nagyon 
leegyszerűsítve úgy összegezhetőek, hogy a hedonista fiatalok az átlag feletti összjövedelemmel és 
nagyobb családdal, illetve az átlag alatti teljes háztartási jövedelemmel, de kisebb családdal 
rendelkezők közül kerülnek ki. Fogyasztói jellegzetességük, hogy „aranyérmesek” a pénzhasználati 
hedonizmus tekintetében. Valóban, ha a viszonyítási alapot az egy főre eső háztartási jövedelem 
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képzi, fogyasztásuk sok tekintetben a lehetőségek ellenére történik. A csoport tagjai ugyanis átlag 
feletti lakásminőséggel, valamint általános anyagi fogyasztással jellemezhetőek, és mindehhez 
párosul a szintén átlag feletti IT, költséges és magas kultúra, illetve változatos élelmiszer és 
ruhafogyasztás. A lehetőségekhez képesti „túlfogyasztásnak” megvan az ára is: ugyanis a 
csoporttagok szintén a dobogó legmagasabb fokán állnak az alapvető élelmiszer és ruhafogyasztás, 
illetve az egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúra tekintetében. Mivel a csoport mind a háztartás 
összjövedelmét, mind a kulturális fogyasztást tekintve polarizált, feltehetőleg a hedonista fiatalokra 
jellemző fogyasztói habitussal két eltérő réteg rendelkezik: az iskolázottabb, életpályájuk elején tartó 
nagycsaládosok, illetve a kevésbé iskolázott, kevesebb jövedelemmel rendelkező, ugyanakkor a 
fogyasztás szempontjából felfelé kacsingatóak csoportjából. 

A 9. ábrán grafikusan is megjelenítettük hedonista fiatalok és a felső klasszik csoport fogyasztási 
szokásait, hogy láthatóvá váljon: az összes háztartási jövedelem szempontjából hasonló pozíció 
milyen eltérő fogyasztási rutinokat eredményez. Az ábráról leolvasható, hogy a fogyasztási profilban a 
tágan értelmezett kultúra viszonylatában mutathatóak ki különbségek. A két típus ugyanis lényegében 
minden területen átlag feletti vagy átlagos színvonalat mutat. Figyelemre méltó eltérés a műgyűjtés és 
az egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúra tekintetében mutatkozik, ahol a felső klasszik esztétikai 
érzékenysége és kulturális műveltsége olvasható ki az adatokból.  

  

3. ábra: A 3. ábra: A 3. ábra: A 3. ábra: A hedonista fiatalokhedonista fiatalokhedonista fiatalokhedonista fiatalok és a  és a  és a  és a felső klasszikfelső klasszikfelső klasszikfelső klasszik fogyasztási szokásai fogyasztási szokásai fogyasztási szokásai fogyasztási szokásai    

Az y tengelyen a fogyasztói csoportok átlagpontszámai szerepelnek fogyasztási szokásonként. 

 
Az összes háztartási jövedelem alapján a következő három fogyasztási típus átlagos, illetve valamivel 
átlag alatti színvonallal jellemezhető. A fogyasztási lehetőségeknek ez a „kemény korlátja” erősen 
meghatározza az ide tartozók fogyasztási profilját, mivel a legtöbb területen az is átlagosnak vagy 
átlag alattinak mondható. Mint ahogyan a felsőközép fogyasztási színvonal esetében a kultúra, ebben 
a fogyasztás szempontjából alsóközépnek nevezhető réteg esetében az élelmiszer fogyasztás jelenti 
a „differentia specificát”.  

A jellemzően fiatal, budapesti, tanulókból vagy aktívakból álló, a mintán belül 7%-ot kitevő csoportot 
városi alsóvárosi alsóvárosi alsóvárosi alsó----középközépközépközép rétegnek neveztük el. Nevüket annak köszönheti, hogy a csoporttagok körülbelül 
felét kitevő aktívakon belül felül vannak reprezentálva a szakmunkások, a kisiparosok és 
kiskereskedők, valamint a beosztott értelmiségiek. Fogyasztási profiljuk legjellegzetesebb vonása, 
hogy ők érik el a legmagasabb pontszámot a változatos és szolgáltatásközpontú étkezés esetében. 
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Ami azt jelenti, hogy az ide tartozók 80%-a rendszeresen tízóraizik és uzsonnázik. Minden második 
ember viszonylag rendszeresen eszik menzán, és minden tizedik vendéglőben (valószínűleg 
kisvendéglőkben). Jóval átlag feletti változatos élelmiszer és ruhavásárlási szokások jellemzők rájuk, 
az egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúra kedvelése, valamint az átlagosnál magasabb 
lakásminőség. Talán éppen azért, mert az attitűdök szintjén az átlag feletti hedonizmus jellemzi az ide 
tartozókat, a pénzügyi termékek használatában ők rendelkeznek a második legkisebb volumennel. 
Különösen kevés banki megtakarítással rendelkeznek, bár a készpénz megtakarításuk valamivel átlag 
feletti.  

A legnagyobb – a minta 25%-át kitevő – fogyasztói csoportról tudjuk, hogy tagjai között az átlagoshoz 
képest körülbelül kétszer nagyobb eséllyel található 65 év feletti és nyugdíjas, valamint a szakmunkás 
végzettség is 30%-kal gyakoribb, mint a teljes népességben. Gazdasági aktivitás szerint lényegében 
két nagyobb részre bontható a klaszter: a csoportból minden második ember nyugdíjas, és közel 40% 
az aktívak aránya, ami ugyan átlag alattinak mondható, ugyanakkor ennek a klaszternek az esetében 
lényegében nyugdíjasokról, és jobbára fizikai munkát végző aktívakról van szó. Fogyasztás 
szempontjából a legfontosabb jellemzőjük, hogy a napi háromszori és otthonközpontú étkezés 
esetében listavezetők, a változatos és szolgáltatásközpontú étkezés tekintetében pedig sereghajtók. A 
csoporttagok között majdnem mindenki – 94% – napi rendszerességgel főz, és minden második 
idetartozóra a reggeli, meleg ebéd és hideg vacsora fogyasztása a jellemző, míg a többi csoporthoz 
viszonyítva minimális azoknak a száma, akik menzán, büfében vagy vendéglőben ennének. Az 
élelmiszerfogyasztásban tapasztalható takarékosság a pénzfelhasználási szokásokra is átragad. 
Ebben a csoportban a legalacsonyabb a pénzfelhasználási hedonizmus értéke, amit nevezhetünk 
takarékosságnak is. Így már nem meglepő, hogy a költséges és magas kultúra, illetve a változatos 
élelmiszer és ruha fogyasztás tekintetében a nyolc csoport viszonylatában a lista végén kullognak. 
Abban azonban, hogy az IT területén is jóval átlag alatt fogyasztanak az idetartozók, minden 
bizonnyal életkori okok is közre játszanak. A tagok végül a szegény nyugdíjasszegény nyugdíjasszegény nyugdíjasszegény nyugdíjas fogyasztói profil 
elnevezést kapta.  

A legtöbb területen átlag alatti fogyasztás jellemzi azt a minta 13%-át kitevő csoportot, amelyen belül 
az átlagoshoz mérten körülbelül másfélszeres a szakmunkás végzettségűek, az aktívak és a 31-45 év 
közöttiek aránya. A csoportot szegény munkásrétegnekszegény munkásrétegnekszegény munkásrétegnekszegény munkásrétegnek neveztük el. Fogyasztás szempontjából a 
legfontosabb jellemzőjük, hogy már az élelmiszerek esetében is megszorításokat kell alkalmazniuk. 
Az ide tartozó tipikus csoporttag minden bizonnyal napi kétszer étkezhet, és ezek közül az egyik 
szinte biztosan a meleg vacsora (60% esetében). Jobbára egyszerű és olcsó ételeket fogyasztanak, 
de ezen a területen is erősen korlátozni kell kiadásaikat. Az alapvető élelmiszer és ruhafogyasztás 
tekintetében ők fogyasztják a második legkevesebb mennyiséget. A lakásminőség szempontjából 
szintén jóval átlag alatti csoportról beszélhetünk. 
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4. ábra: A városi alsó4. ábra: A városi alsó4. ábra: A városi alsó4. ábra: A városi alsó----közép, a szegény nyugdíjasok és a szegény munkásréteg fogyasztási szokásaiközép, a szegény nyugdíjasok és a szegény munkásréteg fogyasztási szokásaiközép, a szegény nyugdíjasok és a szegény munkásréteg fogyasztási szokásaiközép, a szegény nyugdíjasok és a szegény munkásréteg fogyasztási szokásai    
Az y tengelyen a fogyasztói csoportok átlagpontszámai szerepelnek fogyasztási szokásonként. 

 
Végül az összes háztartási jövedelem alapján legrosszabb helyzetben lévő, a minta 18%-át kitevő 
underclassunderclassunderclassunderclass esetében az alacsony szintű jövedelem a fogyasztás minden területét jellemzi. Különösen 
megdöbbentő, hogy elsősorban az élelmiszerfogyasztás területén mutatkoznak az átlagtól 
legjelentősebben lemaradó értékek. Az ide tartozók 20%-a rendszeresen nem tud megfelelő 
mennyiséget költeni alapvető élelmiszerekre. Demográfiailag egyébként a 65 év felettiek, a legfeljebb 
8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők, a nyugdíjasok és az inaktívak előfordulási esélye 
körülbelül kétszerese a mintában tapasztalható arányoknak, és nagyságrendileg 30%-kal vannak felül 
reprezentálva a községekben élők.  

5. ábra: Az 5. ábra: Az 5. ábra: Az 5. ábra: Az underclassunderclassunderclassunderclass fogyasztási szokásai fogyasztási szokásai fogyasztási szokásai fogyasztási szokásai    
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Az y tengelyen a fogyasztói csoportok átlagpontszámai szerepelnek fogyasztási szokásonként. 

  
Az 12. ábrán a fogyasztói típusokat mintabeli nagyságuk alapján kördiagrammon ábrázoltuk. Az egyes 
csoportok mintabeli nagyságából a társadalom egészére általánosítható, hogy fogyasztás 
szempontjából körülbelül a felső 15% tekinthető elitfogyasztónak, és szintén egyértelműen 
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leválasztható az alsó 30% (szegény munkásréteg és underclass), ahol lényegében nem történik 
fogyasztás. A népesség nagyobbik, körülbelül 60%-a esetében azonban a fogyasztás erősen idomul a 
csoport vágyaihoz és preferenciáihoz. A fogyasztásnak ezt a középső szegmensét nagymértékben 
meghatározza a fogyasztók változatos életstílusa.  

6. ábra: A fogyasztói típusok nagysága a mintában (N=3049)6. ábra: A fogyasztói típusok nagysága a mintában (N=3049)6. ábra: A fogyasztói típusok nagysága a mintában (N=3049)6. ábra: A fogyasztói típusok nagysága a mintában (N=3049)    

 

A fogyasztói típusok demográfiai profiljának összegzéseként a 10. táblázatban csoportosítottuk az 
immár „megnevesített” klaszterek főbb jellemzőit. A viszonyítási alapot az adott jellemző mintabeli 
átlaga képezte, majd megnéztük az egyes fogyasztói csoportok összetételét ugyanezeknek a 
jellemzőknek a mentén. A két arányt egymáshoz viszonyítva egy olyan esélyhányadost kaptunk, 
melynek értéke megmutatja, hogy az adott társadalmi-gazdasági adottsággal rendelkezés mennyivel 
valószínűbb egy meghatározott fogyasztási kategóriában.  

Hedonista fiatalok
17%

Felsı klasszik
2%

Városi alsó-közép
7%

Befutott 
értelmiségiek

14%

Felsı plusz
4%

Szegény 
nyugdíjasok

25%

Szegény 
munkásréteg

13%

Underclass
18%
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10.10.10.10. táblázat: A fogyasztói típusok demográfiai profilja táblázat: A fogyasztói típusok demográfiai profilja táblázat: A fogyasztói típusok demográfiai profilja táblázat: A fogyasztói típusok demográfiai profilja    

++/--: a mintaátlaghoz viszonyított legalább kétszeres pozitív vagy negatív eltérés 
+/-: a mintaátlaghoz viszonyított legalább 25%-os pozitív vagy negatív eltérés 
0: a mintaátlaghoz viszonyított kevesebb, mint 25%-os eltérés bármelyik irányban.  

ÉLETKORÉLETKORÉLETKORÉLETKOR    GAZDASÁGI AKTIVITÁSGAZDASÁGI AKTIVITÁSGAZDASÁGI AKTIVITÁSGAZDASÁGI AKTIVITÁS    
  

14-30 31-45 46-65 65+ Aktív Munkanélküli Tanuló Nyugdíjas 
Egyéb 
inaktív 

Felső plusz + 0 0 -- 0 -- ++ -- -- 
Befutott 
értelmiségiek 0 + 0 -- + -- 0 -- - 
Hedonista fiatalok ++ 0 -- -- 0 0 ++ -- - 
Felső klasszik + 0 0 -- 0 - ++ 0 -- 
Városi alsó-közép + 0 0 0 0 0 + 0 - 
Szegény 
nyugdíjasok -- 0 + + 0 0 -- + 0 
Szegény 
munkásréteg 0 + 0 -- + 0 -- -- 0 
Underclass - - + ++ -- ++ -- + ++ 

TELEPÜLÉSTELEPÜLÉSTELEPÜLÉSTELEPÜLÉS    ÖSSZES HÁZTARTÁSI JÖVEDELEÖSSZES HÁZTARTÁSI JÖVEDELEÖSSZES HÁZTARTÁSI JÖVEDELEÖSSZES HÁZTARTÁSI JÖVEDELEMMMM    
  

Budapest 
Megyeszékhe

ly 
város község <50% 50-80% 80-120% 120-200% >200% 

Felső plusz + + 0 - + -- - + ++ 
Befutott 
értelmiségiek + + 0 - -- -- 0 + ++ 
Hedonista fiatalok 0 + 0 0 + - 0 0 0 
Felső klasszik 0 ++ - 0 0 - 0 0 ++ 
Városi alsó-közép + 0 0 0 + 0 0 0 0 
Szegény 
nyugdíjasok - 0 0 0 - 0 0 0 -- 
Szegény 
munkásréteg 0 - 0 0 - 0 0 0 0 
Underclass - - 0 + + + 0 -- -- 

ISKOLAISKOLAISKOLAISKOLA    EGY FŐRE ESŐ HÁZTARTÁSI JÖVEDELEMEGY FŐRE ESŐ HÁZTARTÁSI JÖVEDELEMEGY FŐRE ESŐ HÁZTARTÁSI JÖVEDELEMEGY FŐRE ESŐ HÁZTARTÁSI JÖVEDELEM    

  8 általános, 
vagy 

kevesebb 

Szakmunkás 
végzettség 

Érettségi Felsőfok <50% 50-80% 80-120% 120-200% >200% 

Felső plusz - -- 0 ++ 0 -- - + + 
Befutott 
értelmiségiek -- -- + ++ -- - 0 + + 
Hedonista fiatalok 0 0 + 0 + 0 0 0 - 
Felső klasszik - - + ++ + 0 - 0 0 
Városi alsó-közép 0 0 0 0 + 0 0 0 0 
Szegény 
nyugdíjasok 0 + 0 -- - 0 0 0 - 
Szegény 
munkásréteg - + 0 -- - + 0 0 - 
Underclass + 0 -- -- + 0 0 - 0 
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III. 3. Változatos fogyasztási szokások 

Ebben a fejezetben is a fogyasztói csoportok életstílusbeli különbségeit vizsgáljuk. Ezúttal nagyság 
szerint közöljük a csoportok átlagpontszámait fogyasztási szokások szerint. Célunk ezzel a típusú 
bontással is az ízlés- vagy életstílusbeli különbözőségek kimutatása. 

A tizenkét fogyasztási szokást mérő index közül hat esetében a fogyasztói csoportok lényegében 
jövedelmük nagysága szerint „képviseltetik magukat” (lakásminőség, általános anyagi fogyasztás, 
változatos élelmiszer és ruhafogyasztás, költséges és magas kultúra, IT fogyasztás, pénzügyi 
termékek fogyasztása. Ezeknél a fogyasztási szokásoknál lényegében azt figyelhető meg, hogy 
nagyobb jövedelemmel rendelkező csoportok sokat, az alacsonyabb jövedelműek pedig kevesebbet 
fogyasztanak.  

A műgyűjtés dimenziójában a nyolc csoport között első helyen a felső klasszik csoport található, a 
legutolsó helyen azonban ugyanakkora pontszámmal az underclass és befutott értelmiségiek 
csoportja. Itt a meglepetést az utóbbi csoport okozza, akiről tudjuk, hogy vélhetően nem jövedelmi 
korlátokba ütközik az, hogy ezen a speciális fogyasztási területen is kiemelkedjenek. A műgyűjtést egy 
speciális esztétikai érzékenységet reprezentáló fogyasztási szokásnak tartjuk, amely adataink szerint 
csak bizonyos fogyasztók (felső plusz) esetében párosul egyúttal a magas kultúra iránti igénnyel.  

Az alapvető élelmiszer- és ruha fogyasztás területén kitűnik, hogy a hedonista fiatalok képviselik a 
legerőteljesebb fogyasztást. Itt minden bizonnyal arról van szó, hogy ez a csoport az 
élelmiszerfogyasztásban kénytelen megszorítani az amúgy bizonyos szempontból lehetőségei 
ellenére történő fogyasztást. Ebből a szempontból óriási a különbség köztük és az underclass között, 
akik feltehetőleg azért csak alapvető élelmiszereket fogyasztanak, mert mást nem engedhetnek meg 
maguknak. A befutott értelmiségiek azonban, akik ezen a téren a legkisebb értékkel jellemezhetőek, 
minden bizonnyal inkább változatos élelmiszereket fogyasztanak.  

A napi háromszori otthonközpontú étkezés esetében szintén mentalitásbeli különbségre hívja fel a 
figyelmet az a tény, hogy a szegény nyugdíjasokra a legjellemzőbb az otthonfőzés, és az, hogy csak 
ritkán mulasztják el a napi háromszori étkezést. A főzés – szemben az üzemi étkezéssel – náluk a 
takarékosság egy jele. Nagyon hasonló jövedelmi helyzettel, ebben a dimenzióban mégis teljesen 
más szokásokkal rendelkezik a szegény munkásréteg, esetükben a napi háromszori étkezés 
elmaradása nem csak ízlés, hanem jövedelem kérdése is: ők feltehetőleg az étkezések számának 
csökkentésével igyekeznek spórolni. A felső klasszik esetében azonban az otthonközpontú étkezés 
hiányát kompenzálja a szolgáltatásközpontú étkezésben elért kiemelkedő pozíció. 

A változatos és szolgáltatásközpontú étkezés esetében kiemelkedő városi alsó-közép esetében 
valószínűleg az életforma az oka annak, hogy az üzemi étkezést preferálják, anyagi helyzetüket 
ismerve ugyanis nem volna meglepő, ha költségeik visszafogása érdekében takarékoskodnának.  

Az egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúrában kiemelkedő hedonista fiatalok esetében ez a 
fogyasztási szokás feltehetőleg részben az egyetemi életforma „kelléke”, amit az is mutat, hogy a 
másik kulturális dimenzióban is jóval átlag feletti érték tartozik hozzájuk. Ebből a szempontból teljesen 
különböznek az egyszerű kultúra fogyasztásában utánuk következő városi alsó-középtől, akiknél 
sokkal inkább beszélhetünk a magas kultúra iránti tompaságról. A felső plusz, illetve a felső klasszik 
estében elért alacsony pontszám azonban csak kihangsúlyozza ennek a két típusnak az 
elköteleződését a magas kultúra irányába.  

A pénzhasználati hedonizmus tekintetében élen járó hedonista fiatalok költekezési kedve meglepő 
módon megelőzi a náluknál sokkal jobb anyagi körülmények között élő felső plusz fogyasztók ilyen 
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jellegű szokásait. Érdemes hangsúlyozni, hogy a városi alsó-közép magasabb pontot ér el ezen a 
területen, mint a befutott értelmiségiek. A szegény nyugdíjasok példás takarékossága azonban éppen 
felül múlja jövedelmi helyzetüket.  

11. táblázat: A nyolc fogyasztási típus átlagpontszáma a fogyasztási szokásonként az átlag nagysága 11. táblázat: A nyolc fogyasztási típus átlagpontszáma a fogyasztási szokásonként az átlag nagysága 11. táblázat: A nyolc fogyasztási típus átlagpontszáma a fogyasztási szokásonként az átlag nagysága 11. táblázat: A nyolc fogyasztási típus átlagpontszáma a fogyasztási szokásonként az átlag nagysága 
szerinti sorrendbenszerinti sorrendbenszerinti sorrendbenszerinti sorrendben    

Lakásminőség Általános anyagi fogyasztás Műgyűjtés Változatos élelmiszer és 
ruhafogyasztás 

Felső plusz 0,81 Felső plusz 1,24 Felső klasszik 5,51 Felső plusz 1,02 

Befutott 
értelmiségiek 0,64 Felső klasszik 0,93 Felső plusz 2,50 

Befutott 
értelmiségiek 0,89 

Felső klasszik 0,52 Befutott 
értelmiségiek 

0,84 Városi alsó-
közép 

-0,16 Felső klasszik 0,52 

Városi alsó-
közép 

0,32 Hedonista 
fiatalok 

0,46 Hedonista 
fiatalok 

-0,18 Városi alsó-
közép 

0,29 

Hedonista 
fiatalok 

0,23 Városi alsó-
közép 

0,17 Szegény 
munkásréteg 

-0,20 Hedonista 
fiatalok 

0,28 

Szegény 
nyugdíjasok 

0,13 Szegény 
munkásréteg 

0,09 Szegény 
nyugdíjasok 

-0,20 Szegény 
nyugdíjasok 

-0,18 

Szegény 
munkásréteg 

-0,07 Szegény 
nyugdíjasok 

-0,12 Underclass -0,24 Szegény 
munkásréteg 

-0,41 

Underclass -1,29 Underclass -1,26 Befutott 
értelmiségiek 

-0,24 Underclass -0,94 

 

Alapvető élelmiszer és 
ruhafogyasztás 

Napi háromszori otthonközpontú 
étkezés 

Változatos, 
szolgáltatásközpontú étkezés 

Költséges és magas kultúra 

Hedonista 
fiatalok 

0,40 
Szegény 

nyugdíjasok 
0,58 

Városi alsó-
közép 

2,76 Felső plusz 1,49 

Underclass 0,11 Underclass 0,16 Felső klasszik 0,43 
Befutott 

értelmiségiek 1,01 

Felső klasszik 0,10 
Városi alsó-

közép 
0,04 Felső plusz 0,36 Felső klasszik 0,83 

Szegény 
nyugdíjasok 0,06 Felső plusz -0,04 

Befutott 
értelmiségiek -0,06 

Hedonista 
fiatalok 0,80 

Felső plusz 0,03 
Befutott 

értelmiségiek 
-0,05 

Hedonista 
fiatalok 

-0,14 
Városi alsó-

közép 
0,20 

Városi alsó-
közép 

-0,11 
Hedonista 

fiatalok 
-0,14 

Szegény 
munkásréteg 

-0,27 
Szegény 

munkásréteg 
-0,33 

Szegény 
munkásréteg -0,17 Felső klasszik -0,19 Underclass -0,31 

Szegény 
nyugdíjasok -0,57 

Befutott 
értelmiségiek 

-0,38 Szegény 
munkásréteg 

-1,40 Szegény 
nyugdíjasok 

-0,32 Underclass -0,79 
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Egyszerű és könnyen 
hozzáférhető kultúra 

IT fogyasztás Pénzügyi termékek 
fogyasztása 

Pénzhasználati hedonizmus 

Hedonista 
fiatalok 

1,07 Felső plusz 1,14 Felső plusz 1,20 
Hedonista 

fiatalok 
0,74 

Városi alsó-
közép 

0,21 Befutott 
értelmiségiek 

0,75 Befutott 
értelmiségiek 

0,80 Felső plusz 0,26 

Szegény 
munkásréteg 

0,12 Hedonista 
fiatalok 

0,65 Szegény 
munkásréteg 

0,08 Városi alsó-
közép 

0,21 

Underclass 0,06 Felső klasszik 0,34 Felső klasszik 0,06 Felső klasszik 0,13 

Szegény 
nyugdíjasok 

-0,08 Városi alsó-
közép 

0,16 Szegény 
nyugdíjasok 

-0,05 Befutott 
értelmiségiek 

0,09 

Felső klasszik -0,16 Szegény 
munkásréteg 

-0,06 Hedonista 
fiatalok 

-0,11 Szegény 
munkásréteg 

-0,06 

Felső plusz -0,61 Szegény 
nyugdíjasok 

-0,58 Városi alsó-
közép 

-0,12 Underclass -0,12 

Befutott 
értelmiségiek 

-0,97 Underclass -1,17 Underclass -0,74 Szegény 
nyugdíjasok 

-0,45 

Satírozással jelöltük azokat a csoportokat, amelyek esetében az adott fogyasztási szokás mentén az 
elfoglalt hierachikus pozíció jelentősen eltér a jövedelmi létrán elfoglalt helyzettől. 
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III. 4. A fogyasztói csoportok életstílusbeli jellemzıi 

A létrehozott fogyasztói csoportok nem csupán azoknak a dimenzióknak a mentén különböznek 
egymástól, amelyek szerint létrehoztuk őket. A már bemutatott demográfiai különbségeken kívül 
életstílusbeli differenciálódás is kimutatható. Ebben a fejezetben a típusok profilját a szegmentáláshoz 
fel nem használt kérdések alapján világítjuk meg. Azokat a jellemzőket emeljük ki, amelyek alapján az 
egyes típusok kitűnnek a többi csoport közül, így nem célunk minden klaszter esetében ugyanazokra 
a karakterjegyekre koncentrálni. Az eltérések viszonyítási alapjául a mintaátlag szolgál: miután 
megadjuk, hogy egy adott jellemző a megfelelő fogyasztói csoport hány százalékára jellemző, 
zárójelben feltüntetjük azt, hogy ez az átlaghoz képest milyen arányú eltérést jelent (esélyhányados).   

A felső pluszfelső pluszfelső pluszfelső plusz típusba tartozók 43%-a nőtlen vagy hajadon, ami több mint másfélszerese a mintában 
tapasztalt szintnek. Mindez valamennyire a fiatal korukkal is magyarázható. Azoknak, akiknek van 
főállású munkahelye, 12% (2-szeres esélyhányados) rendelkezik a főálláson kívül egyéb 
munkajövedelemmel is, ami részben indokolhatja a csoport átlagosnál magasabb jövedelmét. 18%-uk 
(2-szeres esélyhányados) megteheti, hogy rokonait rendszeresen támogassa anyagilag. A magas 
jövedelemből azonban jócskán futja az átlagon felüli fogyasztásra is. A csoporttagok 25%-a (5-szörös 
esélyhányados) az elmúlt fél évben legalább egyszer vásárolt ruhát vagy cipőt külföldön, és 73%-uk 
(2,5-szeres esélyhányados) márkaboltokban. Saját nyaralóval 20%-uk (5-szörös esélyhányados) 
rendelkezik, 32%-uk (3-szoros esélyhányados) szállodákban száll meg, ha nyaral. Minden második 
csoporttag rendszeresen olvas könyvet (2-szeres esélyhányados). Az olvasók 60%-a szakkönyvet (2-
szeres esélyhányados), 22%-a idegen nyelvű könyvet olvas (2,75-ös esélyhányados), de 
szépirodalmat olvasók is 20%-kal nagyobb eséllyel találhatók a csoporttagok között. Minden ötödik 
csoporttag olvassa a Népszabadságot (2,5-szeres esélyhányados). A tagok ambícióit mutatja, hogy 
40%-uk tanult nyelveket a szabadidejében (3-szoros esélyhányados), illetve azok közül, akik 
dolgoztak, 17% (több, mit háromszoros esélyhányados) töltötte szabadságát tanulással. Az ide 
tartozók magas jövedelme azonban nem csak a fogyasztásban jelentkezik, a csoporttagok ugyanis 
átlagon felül tekinthetők kockázatvállalónak: 28%-uk (2-szeres esélyhányados) gondolja úgy, hogy 
érdemesebb a kockázatosabb, de magas kereseti lehetőséget ígérő állást elvállalni.  

A befutott értelmiségiekbefutott értelmiségiekbefutott értelmiségiekbefutott értelmiségiek 56%-a házastársával él, ez a szám önmagában 10 százalékponttal 
magasabb, mint a mintabeli átlag, és kihangsúlyozza azt, hogy ebben a fogyasztói típusban magas a 
rendezett családi háttérrel rendelkezők aránya. Az összes fogyasztói csoport között itt a legmagasabb 
(96,5%) azoknak az aránya, akik tulajdonosként laknak lakásukban. Vásárlási szokásaikra jellemző, 
hogy ők is – a felső plusz csoporthoz hasonlóan – megfizetik a minőséget: 10,5%-uk az elmúlt fél 
évben legalább egyszer vásárolt ruhát vagy cipőt külföldön és 52%-uk márkaboltokban (mindkét 
esetben nagyságrendileg 2-szeres az esélyhányados értéke), ezzel szemben az átlagoshoz képest 
fele akkora valószínűséggel vásároltak utcai árusoknál. Az „átlagemberhez” képest másfélszeres a 
valószínűsége, hogy az ide tarozók nyaralóval rendelkeznek, ugyanakkor azok, akik nyaralni voltak az 
elmúlt öt évben, főként apartmanokban szálltak meg (42%, kétszeres esélyhányados), bár szállodai 
szobát is az átlagoshoz képest két és félszeres valószínűséggel (25%) vettek ki. A csoporttagok 52%-
ának van hiteltartozása, ami ugyan 8 százalékponttal magasabb, mint a mintaátlag, ugyanakkor, 
kimagaslanak a lakásépítési (23%) vagy lakás-felújítási (11%) hiteltörlesztés területén (mindkét 
esetben körülbelül másfélszeres esélyhányados). Könyvolvasási szokások terén nem találunk az 
átlaghoz viszonyított jelentős eltéréseket, ugyanakkor a tagok 16%-a (2-szeres esélyhányados) 
olvassa rendszeresen a Népszabadságot. Kiváló anyagi színvonalukat mutatja, hogy 15%-uk 
(másfélszeres esélyhányados) rendszeresen támogatja a háztartásán kívüli rokonait.  

A hedonista fiatalokhedonista fiatalokhedonista fiatalokhedonista fiataloknál nyilván életkori sajátosság is, hogy 55%-uk nőtlen vagy hajadon (2-szeres 
esélyhányados), bár itt a legmagasabb – 7% (1,5-szeres esélyhányados) – azoknak az aránya, akik 
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nem házasként élettársi kapcsolatban élnek. Az elemzés során több ponton is sikerült kimutatni, hogy 
a tagok „megszolgálták” a hedonista jelzőt. Ha nyernének 1 millió forintot, 32%-uk nyaralásra költené 
(1,6-os esélyhányados), és 18% nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkre ruházna be (1,4-es 
esélyhányados). Húsfogyasztásuk ugyan átlagos, kimagaslanak azonban a kekszek és rágcsálnivalók 
fogyasztásában, amit 41%-uk fogyaszt hetente többször (1,4-es esélyhányados), illetve a csokoládé 
fogyasztásban (36%, másfélszeres esélyhányados). Minden negyedik ide tartozó (közel kétszeres 
esélyhányados) tekinthető kockázatvállalónak, vagyis javasolná ismerősének egy olyan 
kockázatosabb munkahely választását, ahol előreláthatólag sokat fog keresni. Azok közül, akik az 
elmúlt öt évben nyaraltak, itt a legmagasabb azoknak az aránya, akik turistaházakban (4%), illetve 
campingekben (6,5%) szálltak meg, mindkét esetben körülbelül kétszeres esélyhányadosról 
beszélhetünk. A csoporttagok 57%-a rendszeresen fogyasztott szeszes italt az elmúlt hónapban, és 
ezen belül itt volt a legnagyobb esélye a szórakozóhelyeken történő fogyasztásnak (60%, 1,8-as 
esélyhányados).  

A felsfelsfelsfelső klasszikő klasszikő klasszikő klasszik csoportba tartozók közül azok, akik dolgoznak, nagy arányban (17,5%) rendelkeznek 
a főállású munkahelyen kívül egyéb munkajövedelemmel is (2,7-es esélyhányados). Elsősorban az 
igényes étkezésben emelkednek ki a tagok, 5,5%-uk hetente többször fogyaszt marhahúst (3,2-es 
esélyhányados), 13%-uk pedig halat (2,7-es esélyhányados). Feltételezhetően olyan csoportról van 
szó, akik esetében a minőségi fogyasztás párosul a szabadidő aktív kihasználásával. 22%-uk (közel 
négyszeres esélyhányados) egy hónapon belül végzett a szabadidejében valamilyen alkotó vagy 
művészeti tevékenységet, 38%-uk tanult nyelveket (3-szoros esélyhányados), 64%-uk barkácsolt (1,3-
as esélyhányados), 18%-uk volt horgászni (1,7-es esélyhányados). Az említett szabadidős 
tevékenységek esetében a nyelvtanulás kivételével az összesben ennek a csoportnak a tagjai 
körében voltak a legmagasabbak az arányok a nyolc típus között. A klaszter tagjainak 45%-a 
rendszeresen olvas szabadidejében (1,8-as esélyhányados), 33%-uk pedig kulturális tévéműsorokat 
néz (másfélszeres esélyhányados). Anyagilag átlagos mértékben támogatják a családtagokat, 
ugyanakkor a dolgozók 14%-a (4-szeres esélyhányados) szabadságát az elmúlt évben 
betegápolással töltötte. A csoporttagok speciális fogyasztási szokásait erősíti, hogy itt a legmagasabb 
a díszhalakkal rendelkezők aránya 18% (3-szoros esélyhányados), illetve a díszmadarak 
birtoklásában is kitűnnek a csoporttagok: több mint 7%-uk (1,7-es esélyhányados) tart otthon ilyen 
kedvenceket.  

A városi alsóvárosi alsóvárosi alsóvárosi alsó----középközépközépközép csoportba tartozók igényes étkezési szokásait mutatja, hogy a felső klasszik 
típushoz hasonlóan átlagon felül költenek drágább ételekre, 5,5%-uk hetente többször fogyaszt 
marhahúst (2-szeres esélyhányados), 4,1%-uk bárányhúst (5-szörös esélyhányados), 2,7%-uk pedig 
borjúhúst (4-szeres esélyhányados). Városi életformájukat mutatja, hogy a dolgozók közül előző évi 
szabadságukat 9% (0,65-ös esélyhányados) töltötte mezőgazdasági munkákkal, ugyanakkor itt volt a 
legmagasabb – 18%, 1,3-as esélyhányados – az építkezéseken dolgozók aránya. Valószínűleg a 
szabadidő eltöltés passzív módjára utalhat, hogy az underclass után ebben a fogyasztói típusban 
nézik a legtöbbet a tévét, átlagosan több, mint 2,5 órát naponta. A politikai tévéműsorokat 40% nézi 
rendszeresen (ami körülbelül 1,2-es esélyhányadost jelent), ugyanakkor a szórakoztató adásokat 
szintén ebben a kategóriában nézik a legnagyobb rendszerséggel (69%). Ezzel egyidejűleg azonban 
meg kell jegyezni, hogy a szabadidő eltöltésnek aktív módjaival is átlag feletti szinttel jellemezhetőek 
az ide tartozók. 

A szegény nyugdíjasokszegény nyugdíjasokszegény nyugdíjasokszegény nyugdíjasok körülbelül 12%-a özvegy (nagyságrendileg másfélszeres esélyhányados). Ez 
nyilvánvalóan idős korukból is adódik, amit megerősít, hogy a tagok 52%-a rendszeresen szed 
gyógyszert (másfélszeres esélyhányados), és az underclass után itt vannak a legkevésbé 
megelégedve a megkérdezettek az egészségi állapotukkal. Ebben a fogyasztói típusban rendelkeznek 
a legmagasabb arányban (30%, 1,4-szeres) haszonállatokkal. Gazdálkodásra alkalmas földterület 
28% birtokában van (1,2-szeres esélyhányados), és 25 % termel zöldséget vagy gyümölcsöt eladásra 
is (1,2-szeres esélyhányados). Lehet, hogy a szűkös jövedelmi lehetőségek jele, vagy talán éppen a 
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mezőgazdasági tevékenységekből következő tradicionális gondolkodásmód okozza, de a szegény 
nyugdíjasok között a legmagasabb azoknak az aránya (58%, 1,2-es esélyhányados), akik szerint 
akármennyit is keres az ember, mindig rakjon félre, és egyúttal itt a legalacsonyabb (3%, 0,5-ös 
esélyhányados) azok hányada, akik szerint nincs értelme a takarékoskodásnak.  

A szegény munkásszegény munkásszegény munkásszegény munkás fogyasztói csoportban a legmagasabb a dohányzók aránya (46%, másfélszeres 
esélyhányados) és szintén élen járnak a heti rendszerességnél gyakoribb sörfogyasztásban (15,5%, 
másfélszeres esélyhányados). A csoport tagjai között a legalacsonyabb – 6,7% – azoknak az aránya, 
akiket rokonai anyagilag támogatnak (0,7-es esélyhányados), ami utalhat a csoporttagok bizonyos 
mértékű elszigeteltségére, de semmiképpen sem arra, hogy az ide tartozók ne szorulnának rá az 
anyagi támogatásokra. 36%-uk (másfélszeres esélyhányados), ha 1 millió forint összegű 
nyereményhez jutna, először adósságait fizetné vissza, ez az érték pedig a nyolc típus között a 
legmagasabb. Az adósságrendezést indokolttá teszi, hogy ebben a csoportban a legmagasabb a 
hiteltartozást törlesztők aránya (56%, 1,3-as esélyhányados). Ők a listavezetők az áruvásárlási hitelek 
(11%, 1,3-as esélyhányados) és a szabad-felhasználású személyi kölcsönök (17%, másfélszeres 
esélyhányados) törlesztésének gyakorisága esetében. A felvett hitelek típusa sejteti, hogy a 
csoporttagok esetében a fogyasztást fedező hitelek gyakran átgondolatlanok voltak. Ezt támasztja alá 
az is, hogy az ide tartozók között a legmagasabb (17%, kétszeres esélyhányados) azoknak az aránya, 
akikkel előfordult, hogy az elmúlt egy évben nem tudták időben befizetni a törlesztőrészletet.  

A létrehozott csoportok közül talán az underclassunderclassunderclassunderclass fogyasztóira érvényes a leginkább az a mondás, 
hogy a szegény embert az ág is húzza. Itt a legmagasabb (17%, 1.7-es esélyhányados) az elváltak és 
az özvegyek (16,5%, 2,2-es esélyhányados) aránya. A rendezetlen családi háttér tényét aláhúzza az, 
hogy szintén ennek a csoportnak a tagjai között a legmagasabb (3%, háromszoros esélyhányados) az 
esélye annak, hogy valaki házas, de házastársa nélkül él és élettársa sincsen. A dolgozók közül 2,5% 
rendelkezik csak a főálláson kívüli egyéb rendszeres munkajövedelemmel (0,4-es esélyhányados). Az 
underclass tagjai között a legmagasabb azoknak az aránya, akik bérlőként laknak lakásukban (10,5%, 
2-szeres esélyhányados). A csoport tagjai gyakran élelmiszerre is keveset tudnak költeni: 16%-ukkal 
rendszeresen előfordult, hogy az előző egy évben rendszeresen nem tudtak elegendő mennyiséget 
költeni húsra, míg 12% zöldségre, 13% gyümölcsre, 16% sajtra nem tudott rendszeresen eleget 
költeni. Az említett arányok, amellett hogy a nyolc típus között a legmagasabbak, kivétel nélkül 
kétszeres esélyhányadost jelentenek. Mindezek után nem meglepő, hogy a tagok között a 
legmagasabb (21%, 1,7-es esélyhányados) azoknak az aránya, akik az esetleges 1 millió forintos 
nyereményüket élelmiszer fogyasztásra költenék, bár az is indokolható, hogy 63% (másfélszeres 
esélyhányados) azok hányada, akik a nyereményből lakáskörülményeiken javítanának. Bár 6%-uk 
alkoholos italra sem tudott állítása szerint eleget költeni, itt a legmagasabb (5%, kétszeres 
esélyhányados) az elmúlt hónapban hetente többször égetett szeszt fogyasztók aránya, de bor és 
sörfogyasztásuk is jóval átlag feletti. Az alkoholfogyasztás egyébként az átlagosnál kétszer 
gyakrabban történik kocsmákban. Az ebbe a csoportba tartozók pénzügyi kultúráját mutatja, hogy az 
átlagoshoz képest kétszeres az esélye annak, hogy a hiteltarozással rendelkező magánszemélynek 
törleszt (1,3%). Talán a rossz életkörülmények hatása, hogy minden második csoporttag 
(másfélszeres esélyhányados) rendszeresen szed gyógyszereket. 
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IV. Stabilitás és megbízhatóság 

A bemutatott nyolc fogyasztói típussal szemben felmerülő egyik legfontosabb kérdés, hogy a 
társadalmi rétegződés szempontjából mennyire relevánsak. Már a típusok bemutatásakor felfigyeltünk 
arra, hogy azonos jövedelmi szintek változatos fogyasztási típusokkal jellemezhetőek. A fogyasztási 
típusok bemutatása is a háztartás összes jövedelmének sorrendjében történt. A 13. ábrán fogyasztási 
típusonként ábrázoltuk az összes háztartási jövedelmet és az egy főre eső háztartási jövedelmet. 

7. ábra: Az összes háztartási jö7. ábra: Az összes háztartási jö7. ábra: Az összes háztartási jö7. ábra: Az összes háztartási jövedelem és az egy főre eső háztartási jövedelem átlaga fogyasztói vedelem és az egy főre eső háztartási jövedelem átlaga fogyasztói vedelem és az egy főre eső háztartási jövedelem átlaga fogyasztói vedelem és az egy főre eső háztartási jövedelem átlaga fogyasztói 

csoportok szerintcsoportok szerintcsoportok szerintcsoportok szerint    

 

A továbbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy a csoportok számának mesterséges csökkentésével 
valóban az általunk hasonlónak vélt fogyasztói csoportok kerülnek-e összevonásra. A 12. táblázatban 
ezért négy klaszterből álló megoldást teszteltünk. A négy típusba várakozásaink szerint kerültek be a 
fogyasztók a nyolctípusos megoldásból. A gazdasági elithez tartozó nagyon szűk csoportba felső 
plusz, illetve a felső klasszik csoportból lehetett bekerülni. A fogyasztási felső-közepet lényegében a 
befutott értelmiségiek és a felső plusz egy kisebb csoportja alkotja. Fogyasztás szempontjából az 
alsó-közepet a hedonista fiatalok és a szegény munkásréteg jelenti jobbára. Míg a leggyengébb 
fogyasztási volumennel rendelkező csoportba a szegény nyugdíjasok, illetve az underclass tagjai 
közül kerülnek be emberek.  
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12. táblázat: A nyolc fogyasztói típus csoportosulása egy négy típusú klaszterstruktúrában12. táblázat: A nyolc fogyasztói típus csoportosulása egy négy típusú klaszterstruktúrában12. táblázat: A nyolc fogyasztói típus csoportosulása egy négy típusú klaszterstruktúrában12. táblázat: A nyolc fogyasztói típus csoportosulása egy négy típusú klaszterstruktúrában    

  Gazdasági elit Felső-közép Alsó-közép Alsó 

Felső plusz 29,50% 12,30% 0,70%   

Befutott értelmiségiek   62,70% 0,60%   

Hedonista fiatalok   4,70% 48,70% 0,10% 

Felső klasszik 70,50%       

Városi alsó-közép   9,10% 12,00% 3,00% 

Szegény nyugdíjasok   8,00% 14,70% 42,90% 

Szegény munkásréteg   3,20% 23,20% 11,40% 

Underclass     0,20% 42,60% 

Nagyság a mintában 2,6% 21,6% 33,1% 42,7% 
A táblázatban közölt számok oszlopszázalékok, a legalsó sorban pedig a négy típusos megoldás 
mintabeli nagysága látható. 

 
A létrejött típusok stabilitását mutatja az is, ha a különböző módszertannal meghatározott 
klaszterstruktúrák megegyeznek egymással. A jelenlegi – nyolc csoportból álló megoldás – tizenkét 
fogyasztási szokás felhasználásával jött létre. Némileg más módszertannal – hét fogyasztási dimenzió 
és az egy főre eső jövedelem – tengelyei mentén korábban tíz típust hoztunk létre. Kíváncsiak voltunk 
arra, hogy a két különböző úton haladva ugyanahhoz a „célhoz” jutottunk-e el.  

A 13. táblázatban látható, hogy azokból, akiket a 10 típusos megoldásban befutott értelmiségieknek, 
hedonista fiataloknak, szegény nyugdíjasoknak, vagy az underclassnak neveztünk el, legalább 50%-ot 
most is hasonló fogyasztói profillal jellemeztünk. A 14. táblázatban, ahol sorszázalék szerint mutattuk 
be a két tipológiát, szembetűnik, hogy igazán stabil a hedonista fiatalok és az underclass csoportja. 
Azokat, akiket ebben az új – nyolcas –tipológiában ezen a néven emlegetünk, legalább 60%-ban azok 
közül kerülnek ki, akiket korábban is így hívtunk. Annak következtében, hogy megnőtt a befutott 
értelmiségi és a szegény nyugdíjas csoportok nagysága, az új csoportokba szükségszerűen más 
korábbi csoportokból is kerültek fogyasztók: így lényegében a befutott értelmiségi a felső, míg a 
szegény nyugdíjas címke az alsó fogyasztói profilt jelenti.  

Leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy a felső és alsó fogyasztási profilok módszertantól függetlenek. 
A bevont csoportosítási szempontok alapján azonban megváltozik a „fogyasztói közép” 
klasszifikálása. A most elfogadott nyolc típusos megoldásból kiolvasható, hogy a csoportképzés 
szempontjából felfelé a kultúra, lefelé pedig az élelmiszer fogyasztása adja a csoportképzés 
kritériumát. 
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13. táblázat: A nyolc típusos és a tíz típusos fogyasztói tipológia összehasonlítása (oszlopszázalékok)13. táblázat: A nyolc típusos és a tíz típusos fogyasztói tipológia összehasonlítása (oszlopszázalékok)13. táblázat: A nyolc típusos és a tíz típusos fogyasztói tipológia összehasonlítása (oszlopszázalékok)13. táblázat: A nyolc típusos és a tíz típusos fogyasztói tipológia összehasonlítása (oszlopszázalékok)    

 

  
Menő 

fiatalok 
Befutott 

értelmiségiek 
Puritán 

nyugdíjasok 

Konzervatív 
gazdasági 

elit 

Falusi 
munkás-

proletárok 

Jólszituált 
egyetemisták 

Hedonista 
fiatalok 

Törekvő 
szakik 

Szegény 
nyugdíjasok 

Underclass Összesen 

Felső plusz 26,10% 7,70% 0,50% 7,10% 1,70% 14,50% 1,00% 0,90%     3,60% 
Befutott 
értelmiségiek 

45,00% 71,80% 3,20% 28,60% 6,70% 43,20% 3,80% 9,10% 1,60%   14,30% 

Hedonista 
fiatalok 

13,30%   4,50% 21,40% 9,20% 21,80% 76,50% 9,10% 5,90% 0,50% 15,90% 

Felső klasszik 2,80% 3,20% 0,50%   1,70% 7,70% 2,60% 1,90% 0,50%   1,90% 
Városi alsó-
közép 

8,90% 4,10% 7,20% 7,10% 6,70% 9,50% 9,20% 7,00% 9,50% 3,30% 7,10% 

Szegény 
nyugdíjasok 

1,10% 9,50% 43,90% 21,40% 21,80% 1,40% 0,50% 45,50% 50,20% 21,80% 26,40% 

Szegény 
munkásréteg 

2,80% 3,60% 15,40%   16,00% 1,80% 6,40% 24,70% 15,80% 10,40% 12,80% 

Underclass     24,90% 14,30% 36,10%     1,80% 16,70% 64,00% 18,00% 
Összesen 5,9% 7,2% 7,2% 0,5% 3,9% 7,2% 12,8% 22% 14,6% 18,7%   
A táblázatban közölt számok oszlopszázalékok, a legalsó sorban pedig a tíz típusos megoldás mintabeli nagysága látható. N=3049 
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14. táblázat: A nyolc típusos és a tíz típusos fogyasztói tipológia összehasonlítása (sorszázalékok)14. táblázat: A nyolc típusos és a tíz típusos fogyasztói tipológia összehasonlítása (sorszázalékok)14. táblázat: A nyolc típusos és a tíz típusos fogyasztói tipológia összehasonlítása (sorszázalékok)14. táblázat: A nyolc típusos és a tíz típusos fogyasztói tipológia összehasonlítása (sorszázalékok)    

 

  
Menő 

fiatalok 
Befutott 

értelmiségiek 
Puritán 

nyugdíjasok 

Konzervatív 
gazdasági 

elit 

Falusi 
munkás-

proletárok 

Jólszituált 
egyetemisták 

Hedonista 
fiatalok 

Törekvő 
szakik 

Szegény 
nyugdíjasok 

Underclass Összesen 

Felső plusz 42,7% 15,5% 0,9% 0,9% 1,8% 29,1% 3,6% 5,5%     3,6% 
Befutott 
értelmiségiek 

18,6% 36,2% 1,6% 0,9% 1,8% 21,8% 3,4% 14,0% 1,6%   14,3% 

Hedonista 
fiatalok 

4,9%   2,1% 0,6% 2,3% 9,9% 61,6% 12,6% 5,4% 0,6% 15,9% 

Felső klasszik 8,8% 12,3% 1,8%   3,5% 29,8% 17,5% 22,8% 3,5%   1,9% 
Városi alsó-
közép 

7,4% 4,2% 7,4% 0,5% 3,7% 9,8% 16,7% 21,9% 19,5% 8,8% 7,1% 

Szegény 
nyugdíjasok 

0,2% 2,6% 12,0% 0,4% 3,2% 0,4% 0,2% 37,8% 27,7% 15,4% 26,4% 

Szegény 
munkásréteg 

1,3% 2,1% 8,7%   4,9% 1,0% 6,4% 42,6% 17,9% 15,1% 12,8% 

Underclass     10,0% 0,4% 7,8%     2,2% 13,5% 66,2% 18,0% 
Összesen 5,9% 7,2% 7,2% 0,5% 3,9% 7,2% 12,8% 22,0% 14,6% 18,7%   
A táblázatban közölt számok sorszázalékok, a legutolsó oszlopban pedig a nyolc típusos megoldás mintabeli nagysága látható. N=3049 
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A felhasznált klaszterelemző eljárás egyik hátránya, hogy kizárólagosan sorolja be a 
megkérdezetteket a csoportokba. A valóságban azonban sokkal inkább elképzelhető, hogy az egyes 
fogyasztói típusok érintkeznek egymással, így határaik nem homogének, hanem léteznek átfedések. 
Ilyen módon egy meghatározott típusba való tartozás sokkal inkább egy olyan valószínűséget jelent, 
amelynek értéke csak közelít az egyhez.  

Akkor, ha azt feltételezzük, hogy a fogyasztói típusok átfedhetik egymást, legalább két kérdést kell 
megválaszolni. Az egyik, hogy mennyire élesek az egyes típusok határai, a másik pedig, hogy mely 
fogyasztói csoportok tekinthetőek szomszédosnak. A két kérdés megválaszolására olyan szimulációs 
módszert választottunk, melynek során újra és újra létrehozzuk a 8 típusos klaszter-megoldást, majd 
megnézzük, hogy a kialakult új csoportok mennyire fedik le a régebbi típusokat.3 

Az eredményeket a 15. táblázat mutatja, amelyben látható, hogy az alsó három fogyasztói típus 
határai lazábbak, ezek esetében az átfedés más típusokkal nagyobb. Különösen erős határokkal 
rendelkezik a befutott értelmiségiek és a városi alsó-közép fogyasztói csoport.  

15. táblázat: A fogyasztói típusok határainak erőssége15. táblázat: A fogyasztói típusok határainak erőssége15. táblázat: A fogyasztói típusok határainak erőssége15. táblázat: A fogyasztói típusok határainak erőssége    

  Diffuzitási mutató 

Felső plusz 0,802 

Befutott értelmiségiek 0,921 

Hedonista fiatalok 0,852 

Felső klasszik 0,899 

Városi alsó-közép 0,932 

Szegény nyugdíjasok 0,789 

Szegény munkásréteg 0,680 

Underclass 0,775 
A diffuzitási mutató értéke 0 és 1 között van, és annál nagyobb, minél kontúrosabb az adott fogyasztói 
csoport. 
 

                                                      
3 Mivel a választott csoportosítási eljárás a csoportok iniciális kezdőpontjául mindig az adatbázis első k darab elemét választja 
ki, az adatbázis átrendezésével szükségszerűen új csoportstruktúra alakul ki.  Létrehoztunk tehát harminc darab nulla várható 
értékű, egységnyi szórású normál eloszlású véletlenszámot. Az adatbázist az első generált szám alapján sorba rendeztük, 
elvégeztük a klaszterképzést, majd ennek eredményét keresztbe raktuk az elfogadott nyolc típusos megoldással. Ezek után 
visszarendeztük az eredeti sorrendet az adatbázisban. Majd a második véletlenszám alapján szintén elvégeztük az előbbi 
lépéseket, és ezt elvégeztük összesen harmincszor. Végül kaptunk harminc darab kereszttáblát, amelyekben a „helyesen 
besorolt” arányát vizsgáltunk. Ezeknek az arányoknak az átlaga megfeleltethető egy olyan homogenitási mutatónak, amely 
megmutatja, mennyire rendelkezik erős határokkal az adott fogyasztói csoport. Az így kapott mutató nulla és 1 közötti, és annál 
nagyobb, minél élesebb kontúrjai vannak egy klaszternek.  
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Hátra maradt azonban még annak a megválaszolása, melyik csoportok érintkeznek egymással. A 
felső plusz és a felső klasszik két olyan csoport, amely a többi más csoportoktól elkülönülve kizárólag 
egymással érintkezik. A befutott értelmiségiek inkább felfelé mutatnak kapcsolatot a felső plusz 
csoporttal, bár egy szűk mezsgyén a hedonista fiatalok csoportjával is határosak. A hedonista fiatalok 
nagyobb mértékben fedik le a szegény munkásokat, mint a befutott értelmiségieket. A szegény 
munkások bizonyos mértékig lefedik az underclass és a szegény nyugdíjasok csoportjait, és csak 
kisebb arányban kapcsolódnak a befutott értelmiségiekhez. A szegény nyugdíjasok, a szegény 
munkások és az underclass fogyasztói típusok között azonban viszonylag erős áthallások vannak.   
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Függelék 

F1. Fogyasztói szokások – módszertani megjegyzések 

 

A fogyasztási szokások meghatározásakor olyan dimenziókat szerettünk volna létrehozni, amelyek 
mentén horizontális és nem vertikális különbségeket mérünk. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a 
kutatás szempontjából nagyobb jelentőséggel bírt a fogyasztás mikéntje, mint mennyisége.  

A létrejött fogyasztási szokásokat mérő indexek két nagyobb csoportra oszthatóak. A tizenkét 
fogyasztási szokás közül hat (lakásminőség, általános anyagi fogyasztás, változatos élelmiszer és 
ruhafogyasztás, költséges és magas kultúra, IT fogyasztás, pénzügyi termékek és szolgáltatások 
fogyasztása) lényegében a fogyasztás volumenét méri, ami azokon az ábrákon is látszik, ahol a 
fogyasztási szokások jövedelmi kategóriánként vannak ábrázolva.  Ezeknél a területeknél az igazi 
törés az, hogy valaki rendelkezik vagy nem rendelkezik adott jószággal, illetve igénybe vesz vagy nem 
vesz igénybe valamilyen szolgáltatást. Az adatok közötti összefüggések ugyanakkor nem teszik 
lehetővé az ennél mélyebb fogyasztási szokások feltárását. Figyelemre méltó azonban, hogy a hat 
volumen-index közül öt (a pénzügyi termékek és szolgáltatások fogyasztása a kivétel) esetében a 
jövedelmi csoportok átlagai J alakzatban rajzolódtak ki. Ennek oka egyrészt összefüggésbe hozható 
azzal, hogy a nyugdíjasok másfélszeres eséllyel tartoznak a második jövedelmi a kategóriába (medián 
50–80%-a). Esetükben a fogyasztási színvonal elmarad a jövedelem adta elméleti szinttől. A medián 
50%-a alatt élők közé pedig a munkanélküliek 2,5, az egyéb inaktívak 2-szeres eséllyel tartoznak, 
vagyis pontosan azok az emberek találhatóak itt nagyobb valószínűséggel, akik esetében a jövedelem 
eltagadása feltétlehető.   

Létrejöttek ugyanakkor a fogyasztás minőségét reprezentáló mutatók. Ezek esetében megállapítottuk, 
hogy a fogyasztási szokások nem feltétlenül „igazodnak” a jövedelmi szinthez. Ismét hangsúlyozni kell 
azonban, hogy bár ezeket a mutatókat egyfajta életstílus kifejezésre szeretnénk használni, mégis 
segítségükkel sokkal inkább tudunk valamilyen fogyasztói habitust megragadni. A két fogalom 
differenciálásának első közelítésben nincsen sok értelme. Amit mégis ki akarunk emelni a 
megkülönböztetéssel, hogy a felszínen a hasonló jelenségeket gyökeresen különböző okok 
eredményezhetik. Különösen fontos ez akkor, amikor azt találjuk, hogy a legszegényebbek csoportja 
bizonyos dimenziók mentén éppen a gazdagokkal vagy a középosztállyal mutat kapcsolatot. Arra már 
felhívtuk a figyelmet, hogy teljesen más úgy magas pontszámot elérni a választékos és 
szolgáltatásközpontú étkezés tekintetében, hogy valaki az üzemi menzán vagy vendéglőben eszik. 
Ugyanígy tejesen más „tékozlóan” költekezni egy minimális keretösszegből, mit egy vastag 
pénztárcából. A magas kultúra esetében is valószínűleg egyáltalán nem mindegy, hogy valaki a városi 
művelődési házban látta a színdarabot, vagy a bécsi operában volt előadáson. Az ilyen „finomságok” 
elemzését adatbázisunk nem teszi lehetővé, csupán hasonló „fenotípusú” tényeket tudunk regisztrálni. 
Minden esetben egy jó adag torzítás is van abban, amikor ezeket az egy irányba mutató korrelációs 
együtthatókat közös „értelmezési keretbe” helyezzük. 

A fogyasztói szokások nyilvánvalóan összefüggenek az életstílussal, ugyanakkor a fogyasztás 
kemény korlátját jelenti a rendelkezésre álló jövedelem. Megvizsgáltuk azt, hogy a háztartás összes 
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jövedelme alapján kialakított csoportokat4 milyen átlagos fogyasztási szokások jellemzik. A 
lakásminőség esetében az eredményeket az F1. ábra mutatja. 

   

F1. ábra: A F1. ábra: A F1. ábra: A F1. ábra: A lakásminőséglakásminőséglakásminőséglakásminőség index átlaga az összes háztartási jövedelem alapján kialakított  index átlaga az összes háztartási jövedelem alapján kialakított  index átlaga az összes háztartási jövedelem alapján kialakított  index átlaga az összes háztartási jövedelem alapján kialakított 

kategóriákbankategóriákbankategóriákbankategóriákban    
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Az ábra értelmezése szempontjából lényeges, hogy főkomponensről lévén szó, elvileg nulla átlagú és 
egységnyi szórású mutatóval van dolgunk. Ez azt jelenti, hogy átlagos lakásminőséggel a középső 
jövedelmi kategória rendelkezik. Jóval átlag feletti indexértékről beszélhetünk a két felső jövedelmi 
csoport esetében, amelyek közötti különbség feltehetőleg kisebb, mint ami jövedelműk volumenében 
tapasztalható differenciából következne. Ebből valami olyasmi kép rajzolódik ki, hogy a jó 
lakásminőség a jövedelemmel együtt növekszik, egy bizonyos szint után azonban – pusztán a dolgok 
természete miatt – nem lehet fokozni a jó lakáskörülményeket. A jövedelmi skála alján megállapítható, 
hogy a legszegényebb csoport lakásminősége valamivel magasabb, mint az egyel magasabb 
jövedelmi kategóriába tartozók indexértéke. Statisztikai értelemben sem a két alsó, sem a két felső 
jövedelmi csoport között nincsen különbség.5 

Az F2. ábrán szintén jövedelmi kategóriák szerint ábrázoltuk az anyagi javak birtoklását mérő két 
komponensek átlagértékeit. A műgyűjtés lényegében a leggazdagabbak csoportját jellemzi. Az 
általános anyagi fogyasztás volumene pedig a két felső jövedelmi csoportban mondható átlag 
felettinek. Statisztikai értelemben nincsen különbség a medián jövedelem 50%-a alatt élők és a 80-

                                                      
4 A jövedelem mérésénél viszonylag gyakoriak a hiányzó adatok. Hogy ezek miatt ne kelljen egy részmintára korlátozódnia 
elemzésünknek, a hiányzó jövedelemadatokat inputáltuk. Mindehhez egy olyan legkisebb négyzetek módszerével elvégzett 
regressziós egyenletet használtunk fel, ahol a függő változó a nettó háztartási jövedelem természetes logaritmusa volt. A 
magyarázó változók között pedig a nem, az iskolai végzettség, a lakóhely, a tapasztalat (lineáris és négyzetes formában), illetve 
az egy háztartásban élők száma szerepelt. A regressziós egyenletet a különböző gazdasági aktivitási csoportokra külön futattuk 
le, és az inputálás is külön történt ezekre a csoportokra nézve. A tanulók hiányzó jövedelemadatát értelemszerűen a szülők 
iskolai végzettségéből és tapasztalatából becsültük. Inputálás után a minta 6%-ának (190 főnek) maradt hiányzó 
jövedelemadata. Az ilyen módon kialakított jövedelemadatot bontottuk öt kategóriára, amelyeket a medián nagysága alapján 
határoztunk meg.  

5 Az ábra mintázatára vonatkozó megjegyzés a II.2.7. fejezetben található. 
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120%-os medián jövedelemmel rendelkezők között: mindketten lényegében átlagos nívóval 
fogyasztanak ezen a területen, míg az 50-80% közöttiek kategóriája átlag alattinak mondható. 

 

F2. ábra: Az F2. ábra: Az F2. ábra: Az F2. ábra: Az általános anyagi fogyasztásáltalános anyagi fogyasztásáltalános anyagi fogyasztásáltalános anyagi fogyasztás és a  és a  és a  és a műgyűjtésműgyűjtésműgyűjtésműgyűjtés indexek átlagai az összes háztartási  indexek átlagai az összes háztartási  indexek átlagai az összes háztartási  indexek átlagai az összes háztartási 

jövedelem alapján kialakítotjövedelem alapján kialakítotjövedelem alapján kialakítotjövedelem alapján kialakított kategóriákbant kategóriákbant kategóriákbant kategóriákban    

 

 
A F3. ábrán a már megszokott módon az öt jövedelmi csoportban az élelmiszerfogyasztási és 
ruházkodási szokásokat mérő mutatók átlagértékeit adtuk meg. A jövedelmi csoportok leginkább a 
változatos élelmiszer- és ruhafogyasztás szerint különböznek egymástól. A jövedelem növekedésével 
növekszik az index értéke, ugyanakkor érdekes, hogy a két legszegényebb csoport nem különbözik 
egymástól a változatos élelmiszer és ruhafogyasztás tekintetében. Az alapvető élelmiszer- és 
ruhafogyasztás tekintetében mutatkozó kicsi különbségek arra hívják fel a figyelmet, hogy a 
létfenntartáshoz nélkülözhetetlen termékek fogyasztása nem a jövedelem függvénye. 

Az étkezési kultúra esetében meg kell jegyezni, hogy a változatos és szolgáltatásközpontú 
étkezésben a legszegényebb és leggazdagabb csoportok között statisztikai értelemben nincsen 
különbség. Pontosabban különbség a két csoport között ott van, hogy a szegényebbek jellemzően az 
üzemi étkezést preferálják, míg a gazdagoknál a vendéglőkbe járás gyakorisága valószínűbb. Tény 
azonban az is, hogy mindkét csoportban az átlagosnál kevesebbet főznek otthon. Nagyon fontos 
hangsúlyozni, hogy a két csoport közötti egyezés csupán a habitusban van, az okok azonban 
különböznek. A medián 50%-a alatt élők esetében ugyanis a napi háromszori étkezés visszaszorítása 
és a büfékben étkezés a szegénység jele, míg a medián 200%-a felett élők esetében a reggeli vagy 
ebéd elmaradását minden bizonnyal feledteti a valamelyik jó nevű vendéglőben elköltött bőséges 
vacsora. Érdekes, hogy a medián 50-80%-a között élők esznek az átlagoshoz képest a leggyakrabban 
otthon, és viszonylag ritkán mulasztják el a napi háromszori étkezést.  

 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

<50% 50-80% 80-120% 120-200% >200%

Általános anyagi fogyasztás Mőgyőjtés



 

 4 1

F3. ábra: Az étkezéssel és ruházkodással kapcsolatos indexek átlagai az összes háztartási jövedelem F3. ábra: Az étkezéssel és ruházkodással kapcsolatos indexek átlagai az összes háztartási jövedelem F3. ábra: Az étkezéssel és ruházkodással kapcsolatos indexek átlagai az összes háztartási jövedelem F3. ábra: Az étkezéssel és ruházkodással kapcsolatos indexek átlagai az összes háztartási jövedelem 

alapján kialakított kategóriákbanalapján kialakított kategóriákbanalapján kialakított kategóriákbanalapján kialakított kategóriákban    

 

 
Meglepő módon a költséges és magas kultúra fogyasztása szempontjából a medián 50%-a alatt élők, 
illetve a medián 120-200%-a közötti összes háztartási jövedelemmel rendelkezők között statisztikai 
értelemben nincsen különbség. Ez azt jelenti, hogy a legszegényebbek a kulturális fogyasztásnak 
ebben a dimenziójában legalább olyan szokásokat mutatnak, mint az ötfokú jövedelmi létra felülről 
számított második lépcsőjén lévők. A jelzett mintázat egyébként a „nyers” változók szintjén is 
kirajzolódik. Az elmúlt hónapban hangversenyen a legszegényebbek 8,5%-a, míg a medián 120-
200%-a között élők 11,7%-a volt az elmúlt évben. Ugyanakkor a medián 50-80%-a közötti 
kategóriában a hangversenyre járás valószínűsége 2,9% volt. Hasonló irányultságok láthatóak a 
legtöbb magas kultúrához sorolt szabadidős tevékenység esetében is. Színházban a 
legszegényebbek 22%-a, az utánuk következő jövedelmi kategória 9,7%-a, míg a leggazdagabbak 
37,9%-a fordult meg az elmúlt egy évben.  

A kialakított jövedelmi csoportok között lényegesen kevésbé szóródik az egyszerű és könnyen 
hozzáférhető kultúra fogyasztása. Ez azt jelenti, hogy a költséges szabadidős formák hiánya és a 
társaságban, barátokkal és vendégekkel eltöltött, szabadidő kedvelése egyaránt népszerű a 
különböző jövedelmi helyzetű csoportok között.  
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F4. ábra: A kulturális indexek átlagai az összes háztartási jövedelem alapjF4. ábra: A kulturális indexek átlagai az összes háztartási jövedelem alapjF4. ábra: A kulturális indexek átlagai az összes háztartási jövedelem alapjF4. ábra: A kulturális indexek átlagai az összes háztartási jövedelem alapján kialakított kategóriákbanán kialakított kategóriákbanán kialakított kategóriákbanán kialakított kategóriákban    

 

Az IT fogyasztás szempontjából szintén megállapítható, hogy azt elsősorban nem a jövedelem 
nagysága határozza meg. A legszegényebbek csoportja statisztikai értelemben is nagyobb 
fogyasztással rendelkezik ebben a szektorban, mint a jövedelmi rangsorban utána következő két 
másik csoport. A primer adatok szintjén szintén észrevehető, hogy míg a medián 50%-a alatt élők 
közül 36,6% használ naponta számítógépet, és 34,1% internetezik, a medián 50-80%-a között élőknél 
ugyanezek az arányok 16,9% és 14,6%. A legalsó jövedelmi csoport érdekes módon a költséges, 
magas technológiás elektronikai berendezésekkel is legalább átlagos ellátottsággal rendelkezik. 

F5. ábra: Az F5. ábra: Az F5. ábra: Az F5. ábra: Az IT fogyasztásIT fogyasztásIT fogyasztásIT fogyasztás indexek átlagai az összes háztartási jövedelem alapján k indexek átlagai az összes háztartási jövedelem alapján k indexek átlagai az összes háztartási jövedelem alapján k indexek átlagai az összes háztartási jövedelem alapján kialakított ialakított ialakított ialakított 

kategóriákbankategóriákbankategóriákbankategóriákban    

 

Mint ahogyan azt az F6. ábra mutatja, a pénzügyi termékek fogyasztása és az összes háztartási 
jövedelem között lineáris kapcsolat mutatkozik. A pénzügyi hedonizmus tekintetében azonban a 
legszegényebbek, és a két leggazdagabb kategória között statisztikai értelemben nincsen különbség. 
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F6. ábra: A F6. ábra: A F6. ábra: A F6. ábra: A pénzügyi termékek fogyasztásapénzügyi termékek fogyasztásapénzügyi termékek fogyasztásapénzügyi termékek fogyasztása és a  és a  és a  és a pénzfelhasználási hedonizmuspénzfelhasználási hedonizmuspénzfelhasználási hedonizmuspénzfelhasználási hedonizmus átlagai az összes  átlagai az összes  átlagai az összes  átlagai az összes 

háztartási jövedelem alapján kialakított kategóriákbanháztartási jövedelem alapján kialakított kategóriákbanháztartási jövedelem alapján kialakított kategóriákbanháztartási jövedelem alapján kialakított kategóriákban    
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