
Bevezetés

Napjaink gazdasági válsága során a piaci szerep-
lők viselkedés-vizsgálata az eddigieknél is nagyobb 
hangsúlyt kap: szűkülő piacok, fokozódó verseny, 
tudatosabb fogyasztók stb. Így a megváltozott vi-
szonyok közepette a cégek figyelme fokozottabban 
a vásárlók mind teljesebb megismerésére irányult. 
Egyre fontosabbá váltak a fogyasztói piac mecha-
nizmusainak megértésére irányuló törekvések és ily 
módon váltak lényegesebbé a fogyasztói magatar-
tást és a vásárlási döntésfolyamat megértését célzó 
kutatások.

Napjainkban a vásárlói szokások, elvárások foly-
tonos változása, a fogyasztói magatartás rugal-
massága, változékonysága figyelhető meg. Rövid 
idő szükséges a különféle vásárlói magatartások 
kifejlődéséhez, rögzüléséhez, szokássá válásához 

és elterjedéséhez. Ugyanakkor a változó igények, 
divathatások, avagy kínálatváltozás következtében 
múlandó jelenségként ezek a magatartások ugyan-
olyan gyorsan el is tűnhetnek. Egyik oldalról erre 
vezethető vissza a fogyasztói piac rendkívüli színes-
sége, összetettsége, ami egyidejűleg jelent veszélyt 
és lehetőségeket a cégek számára.

Egyre inkább szükséges, hogy hazai bútorgyár-
tó és forgalmazó cégek figyelme a vásárlók mind 
teljesebb megismerésére irányuljon. Ezért különös 
hangsúlyt kapnak a vásárlási döntés folyamatot 
vizsgáló kutatások.

A fogyasztók vásárlási szokásait úgy lehet jobban 
nyomon követni, ha megismerjük azokat az ember-
típusokat, amelyek az adott áruféleséget vásárolják, 
a szolgáltatást igénybe veszik, de szükséges annak 
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az élethelyzetnek, vásárlási szituációnak, igénynek 
ismerete is, amely a vásárlási folyamatot kiváltja és 
meghatározza. A fogyasztói piacon tehát nem az 
egyes emberek, személyiségek konkrét megnyilvá-
nulásai a lényegesek, hanem a tömegszerű jelensé-
gek, amelyek egy-egy szegmensre vonatkoznak, és 
adott csoporton belül homogének.

Ma már a szocio-demográfiai szegmentálás nem 
ad elegendő támpontot, magyarázatot a termékek, 
szolgáltatások vásárlóinak megismeréséhez. Elő-
térbe került a magatartás alapján történő szegmen-
tálás, amely további vizsgálódás igényét vetette fel.
Ezen vizsgálat egyes részleteit mutatjuk be a jelen 
és következő Faipar számok hasábjain.

2009. első félévében a Magyar Bútor- és Faipari 
Szövetség ismét megbízta a Nyugat Magyaror-
szági Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informati-
kai és Gazdasági Intézet Vállalkozási és Marke-
ting Tanszékét és az EFFIX-Marketing Kft.-t 
azzal, hogy végezzen országos felmérést a bú-
torvásárlók, illetve bútort vásárolni szándékozók 
körében, igényeik, véleményeik, preferenciáik 
megismerése céljából.

Egyes eredmények bemutatása

Elsőként azt vizsgáltuk, hogy kik is a magyar tár-
sadalomban ma a bútorvásárlók (bútort vásárolni 
szándékozók demográfiai profilja a teljes lakosság-
hoz viszonyítva).

A kutatás ezen fázisában egy 2009. júniusi országos 
omnibusz kutatás alapján azt vizsgáltuk meg, hogy 
a 18 év fölötti népességen belül kik azok, akik bú-
tort vásárolnának az elkövetkező két évben a teljes 
népességhez viszonyítva, vagyis milyen a bútorvá-
sárlók demográfiai profilja. Az omnibusz kutatás 
mintája (1053 fő) a teljes 18 év fölötti lakosságot 
reprezentálta.

Az 1. ábrán látható, hogy a férfiak egy kicsit na-
gyobb arányban vásárolnának bútort, mint a nők, 
aminek az is lehet az oka, hogy a nagyobb értékű 
vásárlásokban a férfiaknak nagyobb arányban van 
döntő szavuk, mint gyakoribb családfenntartónak. 

Korcsoportokat tekintve a fiatalok és különösen a 
fiatal-középkorúak (30-39 éves) sokkal inkább vá-
sárolnának bútort, mint a náluk idősebbek. A 60 év 
fölöttiek szinte alig vásárolnának. 
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Szignifikáns különbség a csoportok között, Chi Négyzet Teszt, 0,05 szignifikancia szinten
N=1300

Bútorvásárlók demográfiai profilja I.
Szándékozik Ön az elkövetkezendő 2 éven belül bútort vásárolni? 

1. ábra Bútorvásárlók demográfiai profilja
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Érdekes eredménye felmérésnek, hogy a régiótól 
illetve a településtípustól nem függ számottevően a 
bútorvásárlási szándék, mindkét jellemző esetében 
a csoportokban azonos arányban szerepelnek a bú-
torvásárlók. 

Az eredményekből az is látható, hogy a bútorvá-
sárlók inkább a nagyobb létszámú (átlag 3,11 fő) 
háztartásokból kerülnek ki, összhangban a korcso-
portoknál leírtakkal, hiszen a fiatal középkorúak 
(30-39 éves) legtöbben már családi életciklus sze-
rint a gyermeket nevelő szülők. Ebből az is követ-
kezik, ahogyan az eredmények is mutatják, hogy 
nem elsősorban az egy főre jutó jövedelem, hanem 
a háztartás összjövedelme van összefüggésben a bú-
torvásárlási szándékkal.

A primer kutatás során attitűd vizsgálat is készült.

Vásárlói szegmensek meghatározása az attitűdök alapján

A 12 attitűd állítás alapján lehetőség van a válasz-
adókat különböző csoportokba, klaszterekbe sorol-
ni, ahol a tulajdonságaik, attitűdjeik leginkább ho-
mogének. A csoportok meghatározására a k-mean 
klaszter eljárást alkalmaztuk. Az analízis során négy 
különböző, jól meghatározható csoportot, szegmenst 
sikerült körülhatárolni a válaszadók között.

Takarékos, modern (19%)
Nem próbál sokat költeni az otthonára, viszont 
nagyon kedveli a formatervezett bútorokat és az 
egységes lakásstílust. Kimondottan a modern stí-
lust kedveli. 

Ők többnyire a legfiatalabb (18-25 éves) korosz-
tályból kerülnek ki, inkább budapestiek és Nyugat-
Magyarországiak, többnyire aktívak (dolgoznak) 
vagy tanulnak, úgy érzik, hogy az átlagosnál kicsit 
magasabb életszínvonalon él a családjuk, és kicsit 
iskolázottabbak is.

Otthoncentrikus, aktív (26%)
Lakásukkal igen elégedettek és büszkén mutatják a 
rokonoknak, ismerősöknek. Szeretnének több időt 
és pénzt költeni rá és gyakrabban át is rendezik. Tö-
rekednek a tartósságra és a praktikumra és szeret-
nének gyakrabban bútort cserélni.

Ők is inkább fiatalabb, 40 év alatti korosztály, több 
közöttük a Kelet-Magyarországi, a nő, akik átlagos 
életszínvonalon élnek, de inkább minőségi termé-
keket vásárolnak magasabb áron. Több közöttük az 
egyedülálló.

Elégedetlen, frusztrált (27%)
Lakásukkal nagyon elégedetlenek, nem is szeretik 
másoknak mutatni, nem törekednek tartós bútorok-
ra, a kényelem és a praktikum a többieknél kevésbé 
fontos számukra, a formatervezett stílust sem iga-
zán kedvelik és nem fontos számukra az egységes 
lakásbelső. Közöttük keresettebb a konyhabútor. Az 
első két csoportnál jóval régebben vásároltak leg-
utóbb bútort és ők érzik a legelhasználódottabbnak 
a bútoraikat.

Ők az átlagosnál többen középkorúak (41-50 éves), 
párban, vagy többtagú felnőtt háztartásban élnek, 
inkább Nyugat-Magyarországiak, alacsonyabb is-
kolai végzettségűek (8 általános és szakmunkás-
képző), az átlagosnál alacsonyabbnak ítéli családja 
életszínvonalát, ár-érzékenyek: inkább átlagos mi-
nőségű terméket vásárolnak mérsékelt áron, vagy a 
legolcsóbbat.

Elégedett, stílustalan (28%)
Lakásával viszonylag elégedett, nem akar időt és 
pénzt költeni a berendezésre, egyáltalán nem ren-
dezi át a bútorokat, a tartós darabokat értékeli, na-
gyon fontos számára a kényelem és a praktikum. A 
modern, formatervezett bútorokat egyáltalán nem 
szereti, inkább a régihez ragaszkodik. Ők vásároltak 
a legrégebben bútort.

Inkább az idősebb és inaktív korosztályhoz tartoz-
nak (51+), több közöttük a budapesti, a nyugdíjas és 
a férfi, akik inkább jó minőségű árut vásárolnak, de 
figyelnek az árára. 

Folytatás a következő Faipar számban következik!

További információ a kutatással kapcsolatosan:
Tóth Eszter
Bútorszövetség
H-1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15.
+36 1 202 3395, +36 1 212 7422
+36 1 355 8602
etoth@butorszovetseg.hu
www.butorszovetseg.hu
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