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A hazai vásárlók elsősorban a nagy 
alapterületű, széles áruválasztékot 
és jelentős árengedményt kínáló hi-
permarketeket részesítik előnyben 
az élelmiszerek beszerzésekor. A GfK 
Hungária Shopping Monitor vizsgá-
lata szerint a szupermarketekben a 
lakosság 2011-ben először költött na-
gyobb összeget élelmiszerre, mint az 
egyébként alacsony árszínvonala miatt 
vonzó diszkontokban. Tovább csökkent 
a kisboltok szerepe – a többség való-
ban csak a legszükségesebbeket szerzi 
be ezekben az üzletekben.

A GfK Hungária vásárlói szokáso-
kat figyelemmel kísérő Shopping Mo-
nitor 2012 tanulmány adataiból egy-
értelműen látszik, hogy a vásárlók – a 
korábbi évekhez hasonlóan – most is a 
termékek minőségét és frissességét, 
az árszínvonalat és választékot tartják 
a leginkább mérlegelendő szempont-
nak boltválasztáskor.

Ezzel összhangban a megkérdezett 
vásárlók 30 százaléka saját bevallá-
sa szerint hipermarketekben költi a 
legtöbb pénzt élelmiszerre. A hiper-
marketek vonzerejét elsősorban az 
általuk kínált széles választék, emel-
lett kedvező árszínvonaluk és csábító 
akcióik jelentik. A csatornákat össze-
hasonlítva a vásárlók a cash&carry 

üzlettípus mellett a hipermarketek 
választékával voltak kiemelkedően 
elégedettek.

A szupermarketek szerepe 2008 óta 
folyamatosan növekszik. 2001 óta elő-
ször 2011-ben sikerült megelőzniük a 
diszkontokat az észlelt költésről tett 
nyilatkozatok terén: a vásárlók közel 
egynegyede (23 százalék) említette, 
hogy szupermarketben költi a legtöbb 
pénzt élelmiszerre. „A szupermarke-
tek 2008-as földindulásszerű előretöré-
se annak volt köszönhető, hogy a Spar 
felvásárolta a Plus-t, és a diszkontok 
terjeszkedése mellett a szupermarket 
csatornára volt leginkább jellemző az 
új üzletek nyitása – gondoljunk csak 
egyes Sparokra, a kis alapterületű 
Tesco Express üzletekre, vagy a Coop 
2011-ben indult boltmegújítási prog-
ramjára” – hívja fel a figyelmet Kui 
János, a GfK Hungária Kereskedelem 
szektorának menedzsere (lásd 1. sz. 
grafikon).

Minden ötödik válaszadó a diszkon-
tokban vásárol legmagasabb értékben 
élelmiszert – ez az arány kis ingadozá-
sokkal ugyan, de évek óta változatlan. 
Ennek az üzlettípusnak a fő vonzerejét 
olcsósága jelenti. Az összes többi vizs-
gált szempont (választék, hangulat, 
minőség, személyzet) tekintetében 

ugyanakkor a csatornák rangsorában 
a diszkontok az utolsó helyen végez-
tek.

Noha a hazai láncok között is egyre 
több szupermarket található, hálóza-
tuk jelentős részét kisboltok alkotják, 
emiatt a hazai láncok eredményei a 
független kisboltokétól nem választ-
hatók el. A kisebb önkiszolgáló boltok 
jelentősége az elmúlt három évben fo-
lyamatosan csökkent. 2011 végén már 
csak a megkérdezettek 21 százaléka 
számára szolgáltak az élelmiszer-be-
szerzés fő helyszínéül, azaz a vásárlók 
tényleg csak a legszükségesebb napi 
cikkeket veszik a „sarki fűszeresben”.

A boltokban történő élelmiszer be-
szerzés mellett a piacok is reneszán-
szukat élik. Ezt a tényt a legfrissebb 
piackutatási adatok is alátámasztják. 
Az elmúlt évtizedben a korábbiaknál 
mintegy kétszer annyit költöttek a 
háztartások, főként friss árura és el-
sősorban a fővárosban, illetve a nagy-
városokban. Ma már háromból kettő 
család jár piacra.

Néhány, tőlünk keletre fekvő or-
szágban ma is jelentős, közel 40 száza-
lékos a piacok napi fogyasztási cikkek 
teljes forgalmából való részesedése. 
Magyarországon is gyakran hallható, 
hogy a piacok reneszánszukat élik. A 
kutatások adatai ezzel összecsengve 
azt mutatják, hogy a piacok bár kicsi, 
de stabil szereplői a kereskedelmi for-
galomnak.

Az elmúlt tíz évben a piaci vásárlás 
értéke duplájára nőtt, miközben hason-
ló tendencia jellemzi a napi fogyasztá-
si cikkek teljes forgalmát. Így a piac 
megtartotta stabil öt százalékos piaci 
részesedését (lásd 2. sz. grafikon). Az 
évtized legnagyobb vesztesei a függet-
len kisboltok, pozíciójuk fokozatosan 
gyengült, miközben a hipermarketek 
és a hazai láncok folyamatosan erősöd-
tek.

A piacok árbevételének megduplá-
zódása alapvetően az átlagos kosármé-
ret (az egy alkalommal vásárolt áruk 
mennyisége és értéke) növekedésének 
köszönhető. A vásárlói hatókör alig 
változott az elmúlt évtizedben: a ház-
tartásoknak több mint a kétharmada 
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1. grafikon. Kereskedelmi bolttípusok részesedése a napi fogyasztási cikkek forgalma-
zott értékéből (az adatok százalékban kifejezve)

Piacok reneszánsza?
Éppen egy éve adtunk először hírt arról, hogy reneszánszukat élik a konyhakertek.  

A gazdasági válságnak, az emelkedő élelmiszeráraknak és a hazai háztáji termesztést támogató programoknak köszönhetően 
egyre többen vágnak bele (újra) a kertészkedésbe. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói szokások is változnak, ma már máshol 

és másképp költjük el a pénzünket élelmiszerre, mint korábban.
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jár piacra vásárolni. A piacok látoga-
tásának gyakorisága is viszonylag sta-
bil, hiszen átlagosan kéthetente járunk 
piacra. Ebben az egyes szegmensek 
igen szélsőséges képet mutatnak (lásd 
1. sz. táblázat): a piaci vásárlók tizede 
rendkívül aktív és intenzív piaci vásár-
lónak tekinthető, alacsony arányukhoz 
képest jelentős összeget – a teljes for-
galom mintegy felét – költenek. Akti-
vitásuk abban is megmutatkozik, hogy 
hetente többször is kilátogatnak a piac-
ra. Tízből heten tartoznak a legkevés-
bé intenzív, vagy alkalmi piaclátogatók 
csoportjába. Ők arányukhoz képest lé-
nyegesen alacsonyabb, mindössze 20 
százalékkal részesednek a teljes forga-
lomból és körülbelül hathetente vásá-
rolnak piacon.

Piacra elsősorban friss élelmisze-
rekért járnak a vásárlók, talán nem 
meglepő, hogy éppen ezért a teljes 
forgalom 80 százalékát mindösszesen 
öt termékkategória adja: 100 forint-
ból 36 forintot zöldségre, 18 forintot 
gyümölcsre költenek el, ezek mellett a 
friss és feldolgozott húsáru, valamint a 
pékáru tartozik a legkeresettebb ter-
mékek közé.

Piacra szinte mindenki jár, de a ti-
pikus vásárlók az idősebbek, a kisebb, 

azaz 1-2 fős háztartásokban, valamint 
a fővárosban és nagyvárosokban élők 
(lásd 3. sz. grafikon).

Az egyre gyakoribb piacra járás 
hátterében azonban más okok is állhat-
nak – ez pedig az életmód változásában 
rejlik. Az egyik ilyen ok lehet, hogy 
egyre elterjedtebb hobbi Európában 

a főzés – a megkérdezettek mintegy 
71 százaléka jelezte, hogy havonta leg-
alább egyszer, vagy gyakrabban főz 
csak a szó rakozás kedvéért. Különö-
sen jelesked nek e téren a lengyelek, 
a németek és a csehek, a svédek (va-
lamennyi országban 70 százalék fe-
lett). Hazánkban a konyha kevesebbek 
– tízből hat válaszadó – szá mára nyújt 
kikapcsolódást. Jellemzően a hölgyek 
(78 százalék) nyilatkoztak úgy, hogy 
legalább havonta egyszer a főzés ked-
véért állnak a tűzhely mellé; viszont 
elmondható, hogy e hobbi kedveltsége 
gyakorlatilag kortól, családi állapottól 
és jövedelmi helyzettől független. 

Annak ellenére, hogy híresen 
vendég szerető nemzet hírében állunk, 
az ott honukban vendégeket fogadók 
aránya jócskán elmarad az európai (60 
százalék), különösen az olaszok, a cse-
hek és a né metek átlagától. Míg Ma-
gyarországon mintegy 44 százalék azok 
aránya, akik barátaikat, kollégáikat al-
kalmanként ven dégül látják otthonuk-
ban, addig ez az olaszoknál 66 százalék, 
a cseheknél 65, a németeknél pedig 63 
százalék. Itthon inkább a közepes, vagy 
magas jövede lemmel rendelkezők, 
gyermeket nevelők, illetve a fiatalabb 
korosztályok (15-39 évesek) invitálják 
ismerőseiket havi rend szerességgel 
otthonukba. Az otthoni vendéglátás pe-
dig főzéssel jár, ezt mindannyian tud-
juk. A főzéshez pedig előbb meg kell 
vásárolni az alapanyagokat, és ilyenkor 
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2. grafikon. Kereskedelmi csatornák részesedése a napi fogyasztási cikkek forgalma-
zott értékéből (az adatok százalékban kifejezve) Forrás: Háztartáspanel, GfK

1. táblázat: Piaci vásárlók szegmensei és jellemzői, 2011.  
Forrás: Háztartáspanel, GfK

Szegmensek szegmens  
mérete (%)

részesedés a  
forgalomból (%)

vásárlási gyakoriság  
(alkalom/év)

aktív, intenzív piaci vásárlók 11 50 81

rendszeres piaci vásárlók 22 30 34

alkalmi piaci vásárlók 67 20 8

(folytatás a 112. oldalon)
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az egyik legkézenfekvőbb forrás a kö-
zelben lévő piac lehet. 

A gazdasági és a hitelválság követ-
keztében fogyasztók komoly hányada 
került olyan helyzetbe, hogy vásárlá-
sait megfontoltabban kell megtennie, 
ám ennek ellenére nem akar lemondani 
az élvezetekről. Továbbra is igény van 
egy kis kényeztetésre, egy kis megélt 
hedonizmusra, ami akár önjutalma-
zásként is megjelenhet az életünkben. 
A megfogható élvezet földhözragad-
tabb típusú, mint a korábbi cizellált, 
nagyobb költést igénylő változatok, 
és leginkább az étkezéssel, az élelmi-
szerekkel hozható kapcsolatba. Ez a 
legkönnyebben elérhető „kis luxus”, 
ami nem nagy költségigényű, s nem is 
valami rendkívüli, hiszen enni minden-
nap kell, az ételre mindig kell költeni, 

csupán valami „pluszt” kell beletenni, 
aminek célja több mint a puszta lét-
fenntartás. 

Ide kapcsolódik az „együtt” trend-
je, ami valójában az összefogásban 
rejlő erő kiemelése. Erre azért van 
szükség, mert a nehéz helyzetben sok 
mindent megpróbálhatunk egyedül, de 
az összefogás egyrészt anyagi előnyt 
adhat – lásd például a közösségi vásár-
lást –, másrészt érzelmileg is segíti az 

együttműködők gondjainak feldolgo-
zását. Nevezhetnénk ezt akár „együtt-
levés-együttevés” rítusának, hiszen az 
apró örömök megélése felderíti a min-
dennapokat, a közösséghez tartozás 
stabilitás-érzést is eredményez. 

Az ehhez társuló „hiperlokalitás” 
trendje az emberekben felerősödő, a 
közvetlen környezet iránt érzett fele-
lősséget fejezi ki. Egyre fontosabb lesz 
az egyén számára, hogy autentikus, be-

látható környezetében készült termé-
keket fogyasszon, átlátható eredettel, 
megbízható termelőtől. A hiperlokális 
termékek vásárlói a közeli, a megbíz-
ható, az ismerős mellett abban is bíz-
nak, hogy a kézműves termékek ma-
gasabb minőségi szintet képviselnek, 
nagyobb tudással és odafigyeléssel ké-
szülnek, mint sorozatgyártott társaik. 
Egyre több ember számára fontos a 
lokális termékek fogyasztása, a hagyo-
mányos értékek szem előtt tartása. A 
közvetlenül a termelőtől beszerzett 
termék, legyen az hús, zöldség vagy 
akár már feldolgozott kézműves ter-
mékek (mint pl. a lekvár), kedvesebb a 
szívünknek, ha ismerjük a gazdát, tud-
juk milyen szeretettel termelte meg 
azt az adott élelmiszert. Ha ismerjük, 
megbízunk abban, hogy tényleg nincs 
benne tartósítószer, ellenőrizhetetlen, 
egészségtelen összetevő. Emellett per-
sze a fogyasztónak is jólesik, ha kézzel-
foghatóan „segít”, hiszen azzal, hogy a 
termelőtől vásárol, annak lehetőséget 
ad a pénzszerzésre, továbbá a piacon 
maradásra.

A fent felsorolt adatok és trendek 
tehát abba az irányba mutatnak, hogy 
nem érdemes temetnünk a piacokat – 
helyzetük stabil és ez várhatóan a jö-
vőben is így lesz. Mindez a legnagyobb 
örömömre szolgál – ha tehetek ilyen 
személyes megjegyzést a végén –, 
mert én magam imádok piacra járni.

 Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

Források: gfk.hu, btl.hu, trendins-
piracio.hu
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3. grafikon. Kereskedelmi csatornák részesedése a napi fogyasztási cikkek forgalma-
zott értékéből, 2011 (az adatok százalékban kifejezve) Forrás: Háztartáspanel, GfK

(folytatás a 111. oldalról)
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