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Bevezetés 

Gyakori mondás a mai világban, hogy „az idő pénz”. Ez a kifejezés rendkívül 

helytálló, mivel elég gyors tempóban változik a világunk. Mindent gyorsan és könnyen 

szeretnénk megszerezni, a napi rutinunkat is így alakítjuk ki. Okos eszközöket (telefon, 

laptop) használunk a munkában és az oktatás területén, hogy meggyorsítsuk az információ 

áramlást, a lakosság nagyrésze pedig autóval jár, hogy lerövidítse az utazást. Minden 

elérhető az interneten, így a vásárlást is könnyebben, gyorsabban tudjuk elvégezni. Az 

emberek nagytöbbsége az étkezésre sem szán időt, ezt is gyorsan szeretnék elintézni, ezért 

járnak gyorséttermekbe. Ezt a kérdéskört jelöltem ki a szakdolgozatom témájának is, aminek 

a gerince a 18 és 30 közötti nők és férfiak McDonald’s-os vásárlása. 

A témát személyes élménynek köszönhetően választottam, ugyanis korábban közel 

két évig én is McDonald’s-ban dolgoztam az egyetemi tanulmányaim mellett, hogy tudjam 

fedezni a kiadásaimat. Sokszor megfigyeltem, hogy a vendégek száma időszakokhoz 

kötötten megnőtt, például iskola időben reggel és délután nagyon sok diák jött be vásárolni. 

Az is feltűnt, hogy a hirdetéseknek megfelelően választottak a vendégek szendvicset (pl. ha 

promóciós terméket kínáltunk, azt választották a legtöbben, ha megfelelően volt hirdetve a 

menütáblán). Mindig is érdekelt, hogy ezek a választások mennyire tudatosak számukra, 

ebből kifolyólag az is érdekelt, hogy a cég marketingtevékenysége ennyire sikeres vagy csak 

rutinból döntenek. 

Elsőlépésben a szakirodalmi hátteret vizsgáltam meg, azt hogy mi zajlik le a fogyasztó 

fejében a vásárlás során. Végig vettem a vásárlói döntés folyamatát, megvizsgáltam a döntési 

típusokat, hogy mi alapján választanak üzletet és fontosnak tartottam a kultúra fogalmát is 

tanulmányozni.  

Ezt követően bemutatom a McDonald’s kialakulását, fejlődését és érdekességeit. Szerintem 

lényeges megismerni ennek az évek óta töretlenül növekvő, fejlődő cégnek a működését, 

ahhoz hogy pontos képet kaphassunk róla. 

Korábbi tanulmányok, felmérések és kutatások tanulmányozásával teremtettem meg a 

kutatásom alapját. Bemutatom a választott célcsoportot, az amerikaiak és a magyarok 

gyorséttermi szokásait és egyes pszichológiai tényező (színek) hatását az emberi elmére. 
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Kérdőíves felméréssel vizsgáltam meg, hogy 2016-ban mit vesznek észre a fiatalok, mi hat 

rájuk, mire asszociálnak a cég nevével kapcsolatban. Számos kutatási kérdést vizsgáltam 

meg a kutatási eredményekből, ezeket is levezetem a későbbiekben. 

Végül összegeztem a vizsgálat eredményeit és pár javaslattal is előálltam, ami 

szerintem tovább növelné a McDonald’s sikerességét. 
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A vásárlói magatartás elemzése 

Fogyasztói magatartás 

Ahhoz, hogy egy vállalat sikeres legyen, a működéshez elengedhetetlen a megfelelő 

marketingtevékenység. A marketing számos területre kihat, idetartozik a kommunikáció és 

a reklám tevékenység, a PR, a sales terület, a válságkommunikáció és még sorolhatnánk. 

Azonban, ezek közül rendkívül fontos szegmens a fogyasztói magatartás vizsgálata, hiszen 

ez az alapja annak, hogy megismerhessék a vásárlók, ügyfelek igényeit, így megfelelő 

kommunikációval tudják felhívni a termékre vagy szolgáltatásra a figyelmet.  

„A fogyasztói magatartás, interdiszciplináris kutatási terület, amely az egyének 

fogyasztással kapcsolatos tevékenységeivel foglalkozik.”(Hofmeister, 2008.a 11.o)1 

Ez a fogalom összetett, sok terület vizsgálatát foglalja magába, ezt az alábbi táblázat is 

összefoglalja. Foglalkozik a kultúrával, az életstílussal és a társadalmi rétegződéssel, 

célcsoportokkal, pszichológiai tényezőkkel, mint percepció, attitűd és motiváció valamint 

nem utolsó sorban a vásárlási döntési folyamattal. 

1.táblázat      A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők2 

Kulturális Társadalmi Személyes Pszichológiai 

jellemzők 

 Kultúra 

 Szubkultúra 

 Társadalmi 

osztályok 

 

 Referencia-

csoportok 

 Család 

 Társadalmi státusok 

 Kor, családi életcikl. 

 Foglalkozás 

 Gazd-i körülmények 

 Életmód 

 Személyiség 

 Motiváció 

 Észlelés 

 Tanulás 

 Hiedelmek, 

attitűdök 

 

A VEVŐ 

Forrás: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BZLnKoO1pqwJ:www.georgikon.hu/tanszekek/agr

argaz/Tananyagok/Marketing/Fogyaszt%25C3%25B3i%2520magatart%25C3%25A1s.doc+&cd=5&hl=hu&

ct=clnk&gl=hu  

                                                           
1 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008.Budapest, 11.oldal (Előszó) 
2 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BZLnKoO1pqwJ:www.georgikon.hu/tanszekek/agr

argaz/Tananyagok/Marketing/Fogyaszt%25C3%25B3i%2520magatart%25C3%25A1s.doc+&cd=5&hl=hu&

ct=clnk&gl=hu    (2016.10.11.) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BZLnKoO1pqwJ:www.georgikon.hu/tanszekek/agrargaz/Tananyagok/Marketing/Fogyaszt%25C3%25B3i%2520magatart%25C3%25A1s.doc+&cd=5&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BZLnKoO1pqwJ:www.georgikon.hu/tanszekek/agrargaz/Tananyagok/Marketing/Fogyaszt%25C3%25B3i%2520magatart%25C3%25A1s.doc+&cd=5&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BZLnKoO1pqwJ:www.georgikon.hu/tanszekek/agrargaz/Tananyagok/Marketing/Fogyaszt%25C3%25B3i%2520magatart%25C3%25A1s.doc+&cd=5&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
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Egy fogyasztó döntésének megismeréséhez elengedhetetlen ismerni a kultúra 

fogalmát, mivel ez határozza meg az egyén magatartását.  

„A kultúra, egy társadalom megkülönböztető, tanult életmódja, egy adott társadalom 

kollektív memóriája. A kultúra magába foglalja nemcsak a tanult meggyőződések, normák, 

értékek és szokások és tevékenységek összességét, hanem a tárgyakat és szolgáltatásokat, 

mint például az autók, ruházat, élelem, művészet, sport stb. amelyek egy adott társadalomra 

jellemzők, és a fogyasztók magatartását irányítják”3 (Hofmeister, 2008b, 19.o) 

A vállalatoknak is figyelniük kell a kulturális szempontokra, hogy a termékük vagy 

szolgáltatásuk megfelelően kitudja-e elégíteni az egyén vagy a társadalom szükségleteit. Ez 

azért fontos, mert ha egy terméket nem tudnak kellő számban értékesíteni, akkor azt vissza 

kell vonni, mivel az nem felel meg a társadalmi elvárásoknak, normáknak.4 A kulturális 

értékeket megtanuljuk, nem örököljük, minden érték az egyén fejlődésével alakul ki a 

személyben, egészen kigyermek kortól kezdve az idős korig.5  

A kultúra határokat szab a viselkedésnek, ezek az úgynevezett normák. „A normák olyan 

magatartási szabályok, amelyek meghatároznak vagy megtiltanak bizonyos viselkedési 

módokat, és amelyek a kulturális értékeken alapulnak.”6 (Hofmeister, 2008c, 23.o). Ha 

valaki nem tartja be ezeket a normákat, akkor szankciókat lehet bevetni ellene. A normák és 

szankciók határozzák meg a fogyasztási mintákat, ami az alábbi ábrán7 is látható: 

 

 

 

  

                                                           
3 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 19.oldal  
4 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 19.oldal 
5 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 20.oldal 
6 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 23.oldal 
7 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 23.oldal 

Kultúra 

 

 

 

 

Értékek 

Normák

a 

Szankciók 

Fogyasztási 

minták 

1.ábra:A kultúra és a fogyasztási minták kapcsolata   

Forrás: Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008., 23.oldal 
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A kultúrát számos dimenzión keresztül is megvizsgálhatjuk, amelyek egyes országok 

normáit megkülönböztetik. Ilyenek a kommunikáció és az anyanyelv, a vallás, az 

öltözködés, rituálék és étkezési szokások. A nyelv nagyon fontos tényező, mivel ez határozza 

meg, hogy az emberek megértsék egymást. Ha nem értik az adott nyelvet a kommunikáció 

sikertelen lesz. Ez azonban nem csak a szavakra vonatkozik, ide tartoznak a szimbólumok, 

a mimika, testbeszéd és a színek stb.. A hatékony marketingtevékenység kialakításának 

érdekében, a szakembereknek tisztában kell lenni az adott ország nyelvi szokásaival. Egyes 

országokban mást jelentenek a szólások, közmondások vagy szavak, például az amerikai 

angolban mást jelentés tartozhat egy szóhoz, mint a brit angolban.8 A szakemberek 

szimbólumok használatával érik el, hogy a fogyasztók felfigyeljenek a termékre vagy 

szolgáltatásra. A szimbólum lehet verbális vagy nonverbális. A verbális az, ami a 

televízióban és az újságban jelenik meg, a nonverbális jelkép az alakzat, szín, szám.9  

Fontos ismerni az adott ország vallását is, mivel nem szabad olyan reklámeszközöket 

használni, amelyek sértik a vallási szokásokat. Például az iszlám vallásúak nem esznek 

disznóhúst, éppen ezért nem szabad malac emblémával ellátott terméket értékesíteni vagy 

egyáltalán disznóból készült terméket megpróbálni eladni nekik.10 

Az öltözködési szokásokra is érdemes odafigyelni, hogy ne sértsük meg a másik ország 

kulturális normáit. Ugyanilyen szempontból érdemes megismerni egyes országok 

ceremóniáit is.11 

A szakembereknek fontos megismerni a célközönség étkezési szokásait is. Ezt is lehet 

országokra lebontva megfigyelni, de itt már lényeges szempont a kor is.12 Gyermek és 

fiatalkorban a meghatározó tényező az étkezésnél a szülők és a család véleménye, viszont 

az önállósodással elkezdődik folyamat, amely során megváltoznak a szokások. Van, aki 

főzni szeret, mások haza járnak enni a szüleikhez és olyanok is, akik gyorséttermekben 

esznek. Az utóbbi kategória a kutatásom célcsoportja. 

 

 

                                                           
8 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 24.oldal 
9 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 23.oldal 
10 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 24.oldal 
11 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 25.oldal 
12 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 26.oldal 
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A vásárlói magatartás vizsgálata 

           A cégek számára rendkívül fontos, hogy megvizsgálják a vásárlók magatartását, 

mivel ez közvetlen hatással bír a bevételre, a visszajelzésekre, hogy az általuk forgalmazott 

termék vagy szolgáltatás sikeresnek bizonyult-e. A vásárlói magatartás folyamatosan 

változik, ez időszakokra lebonthatóan is megtekinthető. Jelen helyzetben a legfontosabb 

megvizsgálandó területek a megfelelő értékesítéshez az üzletválasztási szempontok, a 

szituációs döntések, a bolt- és márkahűség gyengülése és az online vásárlások terjeszkedése. 

Törőcsik Mária szerint a vásárlói magatartás modellje13, a következőképpen vezethető le: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 376.oldal, 

114.ábra 

környezeti stimulusok 

a vásárló keretei 

vásárlói habitus 

Tranzakció (adott vásárlás) 

 a vásárló aktuális helyzete 

 az adott körülmények hatása 

Következmény 

 termékre/márkára vonatkozó 

 vásárlásra vonatkozó 

 vásárlóra vonatkozó 

2.ábra: A vásárlói magatartás modellje 

Forrás: Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011, 376.oldal 114.ábra 
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Törőcsik szerint a vásárlói magatartás befolyásoló tényezőit négy nagy egységben lehet 

megkülönböztetni: 

- környezeti stimulusok 

- vásárlói habitus 

- az adott vásárlás feltételei 

- a vásárlás következményei. 

Környezeti stimulus alatt a vásárló környezetét érti. Idetartozik a szűk szociális környezet 

(mint pl. a család, referenciacsoportok, szerepek, hálózatok), valamint a személytelen 

környezet (pl. médiahatások, trendek, cégek marketingaktivitásai).14 A vásárlói habitus 

azokat a jellemzőket testesíti meg, amely az egyén vásárlásait jellemzi vagy, ahogy 

viszonyul a vásárláshoz. Ebbe a kategóriába tartozik az egyén vásárlási lehetőségei, a 

vásárlási döntések folyamata és típusai valamint az üzletválasztási döntések.15 A vásárlói 

habitus a környezeti stimulus által kevésbé, míg az egyén saját keretei által nagyobb 

mértékben befolyásolt. A habitus kihat a tranzakcióra, vagyis az adott vásárlásra, ide tartozik 

a vásárló aktuális helyzete és az adott körülmények hatása. A vásárlásnak mindig van 

következménye, ami vonatkozhat a termékre vagy márkára, a vásárlásra vagy a vásárlóra, 

ami végül hatással van a habitus jellemzőire.16 

A fogyasztó történelme  

Ahogy azt korábban is említettem, a vásárlói magatartás kialakulása időszakokra 

bontható, aminek Magyarországon a kezdete a rendszerváltásra vezethető vissza.  

Az első időszakban a kiszámítható fogyasztók jelentek meg, ők az 1989-1996 közötti 

időszakban voltak jellemzők. Ekkoriban terjedtek el új vásárlási formák és márkák. Azokat 

a termékek, amiket korábban csak a nyugati országokban lehetett kapni, már hazánkban is 

elérhetővé váltak. Ekkor még teljes mértékben sikeresek voltak a reklámok, bevésődtek a 

márkák, szlogenek.17 Nem voltak még nagy kereskedelmi központok, hipermarketek és 

plázák, kisboltokban lehetett vásárolni. 

A következő időszak 1997-től 2005-ig tartott, ezt nevezik a még kiszámítható fogyasztóknak. 

Már megjelentek a bevásárlóközpontok, elterjedtek a világmárkák, egyre jobban terjedt a 

                                                           
14 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 375.oldal 
15 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 375.oldal 
16 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 375.oldal 
17 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 378.oldal 
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globalizáció. Egyre népszerűbbek az informatikai és telekommunikációs eszközök és 

megtörténtek az első online rendelések is. 18 

Az ezt követő pár évben jelentek meg a kiszámíthatatlan fogyasztók. Ekkor már nagyon nagy 

a választék, rengeteg a bevásárló központ. A fogyasztók mindig máshogy döntenek, már 

nem olyan könnyen befolyásolhatók, viszont magasak az elvárások. A vásárlók mindenhez 

kritikát fűznek és már nem a reklámokra sem fogékonyak annyira, mint korábban.19 

Jelenleg a válságtanult fogyasztó időszakának kezdetén vagyunk. A családok együtt 

döntenek a vásárlásról és a pénzügyi dolgokról. Igyekeznek pénzt félretenni. Úgy tartják, 

hogy ez az időszak visszavezethető a kiszámítható fogyasztóhoz, bár ebben az esetben több 

lehetőség befolyásol minket.20 

Szituációs befolyás 

„Szituációs befolyásoló tényezőknek nevezzük azokat a tényezőket, amelyek nem a 

fogyasztók ismeretein keresztül és nem az inger (termék) által befolyásolják a vásárlási 

döntés létrejöttét” (Törőcsik, 2011. 214.o)21  

Az alábbi ábra bemutatja a szituáció szerepét a vásárlói magatartás kialakulásában:22 

  

                                                           
18 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 379.oldal 
19 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 379.oldal 
20 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 380.oldal 
21 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 214.oldal 
22 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 214.oldal 
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3.ábra : A szituáció szerepe 

Forrás: Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008., 214.oldal 
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Az ábrán az látható, hogy az inger, vagyis a termék és szituáció hatással van az egyénre, 

azaz a fogyasztóra, aki így megvalósítja a választ, ami a magatartás. Ebből kifolyólag a 

marketinggel foglalkozó szakembereknek három kérdésre kell választ találniuk: 

 Egy bizonyos helyzet mikor gyakorol hatást a fogyasztói magatartásra? 

 Milyen mértékű ez a befolyás? 

 Hogyan megy végbe ez a hatás?23 

Ebből kifolyólag a szituációs befolyásnak öt fajtája van. Az első a fizikai környezet, ide 

tartozik az üzlet kinézete, a termékek elrendezése, a világítás stb. A vásárlót befolyásolja a 

társadalmi környezet, hogy kik vannak még rajta kívül az üzletben. Fontos az idő szerepe, 

hogy mikor vásárol a fogyasztó, melyik napszakban, melyik napon. Nagyon lényeges a 

fogyasztó hangulata, mivel rosszkedvűen hajlamosak vagyunk többet vásárolni rosszabb 

minőségből. Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a vásárlás feladatának jellegét 

is.24 

Vásárlói döntés típusai 

 Vásárlás során a fogyasztónak sok kérdés fut át az agyán. Először is tisztáznia kell 

magában, hogy mit fog vásárolni, ezután a mennyiséget is meg kell határoznia. El kell 

döntenie, hogy a kívánt terméket vagy szolgáltatást hol szeretné megvenni, illetve azt is, 

hogy mikor, valamint az sem mindegy, hogy hogyan. Választás esetén az feltételezzük, hogy 

a vásárló racionálisan dönt, de az is előfordul, hogy az egyén az érzelmei alapján határoz. A 

döntéseknél négy típust határoztak meg: 

- impulzusvásárlás 

- rutindöntések 

- korlátozott döntéshozatal 

- kiterjesztett döntéshozatal.25 

Impulzusvásárlásról, akkor beszélünk, ha a fogyasztó hirtelen döntést hozva veszi meg 

az adott terméket, ami egy külső inger hatására következik be. Megvalósulásának feltétel, 

hogy a külső ingereket a fogyasztó érzékelje és ez pozitív érzelmekkel töltse el, aminek 

következtében megfogja venni az adott terméket. Minden olyan vásárlást, amely külső vagy 

                                                           
23 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 214.oldal 
24 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 215.oldal 
25 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 215.oldal 
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belső inger alapján történik, nem racionális alapon, impulzusnak tekintünk.26 Trommsdorff 

(2007) két fajta impulzusvásárlást különböztet meg, ezek a meleg és hideg 

impulzusvásárlások.27 A meleg, az, amikor a vásárlás során jelentős érzelmi töltés jellemzi 

a fogyasztót, ezzel szemben a hidegnél a szokásokra alapozza meg a döntést.  

Az impulzusvásárlás négy faktorra bontható le.  Az egyik ilyen tényező a fogyasztó 

személyisége, ami tartalmazza az impulzivitásra való hajlamot. A másik ilyen jellemző a 

vásárló társadalmi és gazdasági helyzete. Fontos a fogyasztó pillanatnyi hangulata, ez nagy 

százalékban befolyásolja, hogy a döntés végbe megy-e. Nem utolsó sorban a vásárlási 

szituáció is egy ilyen faktor. 

A második döntés típus a rutindöntés. Rutindöntés során „a fogyasztó felismeri a 

problémát, és a belső információkeresés eredménye egyetlen márka, amelynek megvásárlása 

szokássá válik.” (Hofmeister 2008d, 217.o)28 A szokás kialakulásához két forrást veszünk 

alapul, ezek a szociális mintákból és az egyszer meghozott döntés rögzüléséből.29 

Ahhoz, hogy a vásárlóban kialakuljon a rutin, először információkat szerez be a termék 

piacáról, tapasztalatot gyűjt, összehasonlítja őket és meghozza a döntést. Ezt követően újra 

vásárol, így fog rögzülni az elégedettsége.30 

Kétféle rutindöntést különböztetünk meg, a márkahűségen alapulót és az ismételt vásárlást. 

A márkahűségen alapuló rutindöntés esetén arról beszélünk, amikor a fogyasztó a termék 

különböző márkáit valaha elemezte és döntést hozott egy márka mellett, éppen ezért csak 

azt fogja választani a jövőben (pl. a rengeteg samponmárka közül a fogyasztó mindig a 

Head&Shoulder’s-t vásárol, mert ennek a márkának az illata és hatóanyagai felelnek meg a 

fogyasztónak). Ha 3-4 márka közül szokott válogatni, akkor azt kvázi márkahűségnek 

nevezzük. Márkahűség esetén a versenytársaknak nehéz dolga van, hogy elcsábítsák a 

fogyasztót. Ismételt vásárlás esetén a fogyasztó nem ragaszkodik az adott márkához, bár 

sokszor, megszokásból vásárolja, még sincs különösebb oka arra, hogy azt válassza. 

Könnyen befolyásolható, a versenytársaknak „könnyű préda”.31 

                                                           
26 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 215.oldal 
27 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 216.oldal 
28 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 217.oldal 
29 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 444.oldal 
30 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 445.oldal 
31 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 218.oldal 
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„Korlátozott vásárlási döntés azt jelenti, hogy a vásárló nem él a rendelkezésre álló 

összes információs lehetőséggel, hanem korlátozza azokat, és ezen belül hozza meg a döntést 

az adott termék megvásárlásáról.” (Hofmeister 2008e, 218.o). 32 Ez a döntési típus akkor 

jellemző, ha egy véleményvezérnek vagy mások tanácsának hatására következik be a 

vásárlás, mivel könnyebb kész mintákat követni. Leegyszerűsítik az információkeresést, 

hogy időt spóroljanak.  

Ebben az esetben könnyebb a döntés, ha kevesebb márka közül kell választani. A 

leegyszerűsített vásárlás esetén a fogyasztó nem él a rendelkezésére álló információval, 

korlátozza azokat és a határokon belül dönt a vásárlásról.33  

Kiterjesztett vásárlási döntés esetén a legnagyobb a vásárló érintettsége a termék 

(márka) megvásárlásában.34 Ezt a döntést tartják igazi vásárlásnak. Nagy értékű termék 

vásárlásakor a legjellemzőbb, mivel ezek fogyasztása magas anyagi és érzelmi kockázattal 

jár, ezért a vásárló összehasonlítja a termékeket, utána jár az akcióknak, 

kedvezményeknek.35  

Az elégedettség és az elégedetlenség nagyon fontos faktorok, mivel ebből alakul ki a 

márkahűség, ha a fogyasztó megfelelőnek tartja a megvásárolt terméket. Kognitív 

disszonancia gyakran alakul ki ennél a döntési típusnál, ami azt jelenti, hogy a beszerzés 

követően „rossz érzés” kelti hatalmába a vásárlót a termékkel kapcsolatban. A vásárlásnak 

több következménye is lehet, mint például anyagi, funkcionális, szociális, pszichológia vagy 

egészségügyi, amikből visszavezethető a fogyasztó elégedettsége vagy elégedetlensége.36 

A vásárlási döntési folyamat 

 A cégeknek fontos megismerni a vásárlási döntés folyamatát, hogy megfelelő 

marketingtevékenységgel vegyék maguk mellé a fogyasztót. A folyamat menete elméleti 

alapú, mivel gyakorlatban az egyes szakaszok kimaradhatnak, vagy egyszerre mehetnek 

végbe, ami a döntési típusoknál figyelhető meg. 37 

A vásárlás azzal kezdődik, hogy a fogyasztó eldönti, hogy egyáltalán szeretne-e vásárolni 

vagy inkább félrerakja a megtakarított pénzt. Ezt követően a fogyasztó körül határolja az 

                                                           
32 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 218.oldal 
33 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 444.oldal 
34 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008.Budapest, 219.oldal 
35 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 219.oldal 
36 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 443.oldal 
37 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 424.oldal 
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igényeit, a lehetőségeit, felméri, hogy mit engedhet meg magának, ezzel leszűkíti a kínálatot 

a választott termékből vagy szolgáltatásból. Ezt követően kiválasztja az üzletet vagy 

csatornát, ahol a terméket megkívánja vásárolni. Végső soron, ha megvette a terméket, utána 

eldönti, hogy mit fog tenni vele (pl. felhasználja, eldobja, becseréli, elajándékozza).38 

Ahhoz, hogy a vásárlásokat értelmezni tudjuk, fel kell tenni néhány alapkérdést: 

 kik és milyen szerepkörben vesznek részt a döntéshozatalban 

 hogyan vásárolja meg a fogyasztó a terméket 

 mikor vásárol 

 mit vásárol az egyén a produktummal, szolgáltatással 

 hol vásárol leginkább a fogyasztó? 

Ezeket a kérdéseket időnként újra fel kell tenni, hogy a változásokat tudjuk követni.39  

Az első kérdésnél két helyzet jöhet létre: ez lehet egyéni vagy csoportos. Egyéniről akkor 

beszélünk, ha kis értékű, rendszeres vásárlásról van szó (pl. élelmiszer). Csoportos esetében 

nagy értékű vásárlásról lehet szó (pl. ház, autó, háztartási eszköz). Ilyenkor több szerepkör 

figyelhető meg. A kezdeményező az, aki a vásárlás ötletét feldobja, a befolyásoló érveket és 

ellenérveket hoz, a döntéshozó, dönti el, hogy melyik terméket, mennyiért és hogyan 

vesznek meg. A vásárló bonyolítja le magát a vásárlást és a felhasználó fogja a legvégén 

használni a megvásárolt terméket.40 

A következő kérdésre (hogyan vásárolja meg a fogyasztó a terméket?), többféle válasz is 

adható. Függhet attól, hogy a fogyasztó mivel szeretné finanszírozni a vásárolt terméket 

(készpénz, kártya, hitel, önerő), hogy milyen vásárlói döntéstípusba tartozik (impulzus, 

rutindöntés stb.) valamint, hogy gyors döntésről van-e szó, vagy megfontolt, utána járás 

előzte-e meg a döntést.41 

Kétféle válasz adható a vásárlások időpontjának (mikor?) meghatározására: lehet 

kiszámítható vagy kiszámíthatatlan. Kiszámítható, ha időszakhoz köthető, (p. a karácsonyi 

ünnepek), a kiszámíthatatlan, ha hirtelen időjárás változáshoz köthető (pl. ha az évszakhoz 

képest hamarabb lesz meleg vagy hideg).42 

                                                           
38 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 425.oldal 
39 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 425.oldal 
40 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 426.oldal 
41 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 426.oldal 
42 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 427.oldal 
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Arra a kérdésre, hogy mit vásárol a termékkel a fogyasztó, általában érzelmeket lehet 

válaszként felhozni. A termék vásárlásával a fogyasztót elégedettség, jó közérzet érzése tölti 

el.43 

A hol kérdésre is sok válaszlehetőség létezik. A vásárló megveheti a terméket szaküzletben, 

hipermarketben, piacon vagy esetleg online. A vásárló döntését azután hozza meg, hogy 

utána néz a lehetőségeknek. 

 A vásárlói döntési folyamat több szakaszban megy végbe, míg végül a termék 

megvételre kerül. Ezek a szakaszok a következőképpen követik egymást:44 

 

 

                                                           
43 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 426.oldal 
44 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 219.oldal 

4. ábra: A vásárlási döntés folyamata Forrás: Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, 

Aula Kiadó 2008. Budapest, 219.oldal 
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Normál esetben ezek a szakaszok egymást követik, ellenben a gyakorlatban nem 

szeparálhatók mindig szét. Ez az elkülönülés múlhat a vásárlói döntés típusoktól és az 

érintettségétől. 45 

A problémafelismerés, a szükséglet megjelenése és felismerése. Ez akkor jön létre, ha a 

fogyasztó felismeri a differenciát, a kívánt állapot és a tényleges körülmény között. Ha nincs 

különbség, akkor nincs probléma. A probléma felismerése azonnali vagy késleltetett 

megoldást követel, ezek szituációtól függőek. A problémát számos helyzet segítheti elő: 

- nem megfelelő készlet áll rendelkezésre, 

- nincs elégedettség a meglévő termékkel szemben, 

- a fogyasztó változatosság vágyik46, 

- környezeti körülmények módosulása, 

- az anyagi helyzetben javul vagy romlik, 

- marketingtevékenységek.47 

Ha a vásárló felismeri a problémát, akkor két lehetséges következménye lehet, a fogyasztó 

nem vesz róla tudomást vagy elkezd információk után kutatni. 

„Az információkeresés időigényes, energiába és pénzbe kerül, esetleg le kell 

mondani más, szívesen végzett tevékenységről. Az információkeresés magába foglal 

mentális és fizikai tevékenységet is.” (Hofmeister, 2008f, 221.o)48  

Az információkeresés lehet aktív vagy passzív, illetve lehet külső vagy belső. Aktív 

keresésnek az minősül, amikor a fogyasztó utána jár az információnak, üzletekbe megy, 

összeveti az árakat, ezzel szemben passzív keresésénél a fogyasztó nem jár utána 

szándékosan az információnak, csak a televízióban vagy az újságban látta. A belső 

információkeresés esetén a vásárló a memóriájából próbálja meg először előhívni a 

tudnivalót, ez passzív folyamat. Külső keresés esetén másoktól gyűjtött információkra 

támaszkodik a fogyasztó (pl. barátok, család, reklámok, eladók, internet, magazinok stb.), 

ami aktív keresésnek számít.49 

Több tényező is befolyásolja az információkeresést: 

- költség és idő, 

                                                           
45 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 219.oldal 
46 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 220.oldal 
47 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 221.oldal 
48 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 221.oldal 
49 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 222.oldal 
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- termék típusa, 

- üzlet típusa, 

- észlelt kockázat nagysága.50 

A hosszú információkeresés kivételesnek minősül, mivel a fogyasztók nem szeretnek 

túlságosan sok időt tölteni vele, inkább véleményvezéreket követnek.51 

Az információkeresést az értékelés és a választás szakasza követi. Az összegyűjtött 

információkból a fogyasztó alternatívákat épít fel. Ezeknek az alternatíváknak a köre lehet 

olyan, amelyeknek a vásárló tudatában van (ezek az észlelt márkák), illetve vannak, 

amelyeket alkalmatlannak tart (ezek a nem preferált márkák) és vannak, amelyek vásárlása 

elképzelhető (ezeket preferált márkáknak nevezik). Fontos megemlíteni az értékelő 

kritériumokat. Ezek olyan terméktulajdonságok, amelyeket a vásárló kutat egy bizonyos 

fogyasztói probléma megfejtésére. Az ár, minőség, presztízs, zsírtartalom, stílus stb. mind 

értékelő kritériumok. Az alternatívák közötti választásra több szabályt is használhatnak: 

kompenzációs és nem kompenzációs modellek. A kompenzációs döntési szabály lehet 

egyszerű vagy súlyozott additív. A nem kompenzációs lehet konjuktív, diszjunktív, 

lexikografikus vagy speciális döntési szabály.52 

Ha a fogyasztó kiválasztotta a terméket, akkor jön az üzletválasztás és a vásárlás 

lebonyolítása. A vásárlás lehet feladat- vagy élményorientált. Élvezetes vásárlási formánál 

öncél vezeti a vásárlót, időtöltésnek szánja és impulzivitás jellemzi, a tevékenység a 

mindennapi gyakorlaton kívüli és nem szükségképpen foglalja magában a tényleges 

vásárlást. Ezzel szemben a feladatorientált vásárlást tervezés előzi meg, eszközjellegű, csak 

a szükséges termékeket vásárolja meg, komolyság és racionalitás jellemzi.53 

A folyamat nem a vásárlással, a termék kifizetésével és elhozatalával ér véget, hanem 

a használatnál derül ki, hogy a fogyasztó kellően elégedett-e a megvásárolt termékkel. A 

vásárlás utáni folyamatoknál alakulhat ki a kognitív disszonancia érzése, miszerint a 

megvásárolt termék nem megfelelő a vásárló számára. 54 

A termék megvásárlását követően a fogyasztó észreveheti a termék vagy márka 

teljesítményét, ami lehet észlelt vagy elvárt. Attól függően érezhet a vásárló elégedettséget 

                                                           
50 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 224.oldal 
51 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 431.oldal 
52Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 227.oldal 
53 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 235.oldal 
54 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest , 236.oldal 
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vagy elégedetlenséget, hogy az észlelt és elvárt teljesítmény egymás alatt, felett vagy 

megegyező helyzetben van-e. Az elégedett fogyasztóban nagyobb valószínűséggel fog 

kialakulni a márkahűség, így a cégeknek az a célja, hogy a fogyasztóban a vásárlást követően 

az elégedettség érzését tudják felkelteni.55 

Üzletválasztási szempontok 

 A vásárlók szempontjából fontos meghatározniuk, hogy alkalmi vagy rutin 

vásárlásról van-e szó. Kiinduló pont, hogy meghatározza, azt, hogy az általa elvégezni kívánt 

beszerzés milyen jellegű: tömeg-, halmozott vagy egyedi vásárlás. Tömegvásárlás esetében 

két fogalmat tudunk még megemlíteni: a kisrutint és a nagyrutint. Ha kisrutinra gondolunk, 

akkor az ismétlődő kisebb vásárlásokat tudjuk ezzel kifejezni (pl. pékáru). Nagyrutinál a heti 

vagy havi szükséglet beszerzéséről van szó.56 

Halmozott vásárlás esetén olyan termékeket igyekszik a beszerezni a fogyasztó, amely 

speciális és nem egy termékre vonatkozik (pl.ruhák). Az egyedi vásárlásnál egy darab, 

kifejezetten specifikus termék beszerzéséről van szó, amit előkészület előz meg (utána jár, 

megkeresi a legjobb minőséget és árat).57 

Ahhoz, hogy a fogyasztó a vásárlásához megfelelő kereskedelmi egységet találjon sok 

jellemzőt kell figyelembe vennie: 

 üzlet típusa, 

 üzlet image-e, 

 üzlet helye és mérete, 

 árszínvonal, 

 kereskedelmi reklám, 

 kínált áruk, 

 adott üzlet jellemzői, 

 fogyasztó jellemzői.58 

Az üzlet típusa sokféle lehet, a vásárolt termék típusától függően dönti el a fogyasztó, hogy 

melyikbe megy. Nagyon elterjedtek manapság a hipermarketek, ahol mindent egyszerre 

                                                           
55 Hofmeister-Tóth Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó 2008. Budapest, 237.oldal 
56 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 449.oldal 
57 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 450.oldal 
58 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 450-

455.oldal 
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lehet beszerezni, de a szupermarketek és diszkontok is népszerűek maradtak. Különböző 

szakboltokba akkor járnak vásárolni, ha specifikus terméket szeretnének venni. A kisboltok 

népszerűsége az utóbbi pár évben lényegesen megcsappant.  

Az üzlet image is fontos, mivel ezzel le lehet egyszerűsíteni az üzletválasztási döntést. Egy 

jól kialakított image megadja az üzlet karakterét, amiről be tudja azonosítani a vásárló (pl. 

Tesco-önkiszolgáló kassza-gyorsaság). Az image-nak sok összetevője van: a bolt 

elhelyezkedése, a kínálat szélessége, a tisztaság, ár és minőség kapcsolata, a reklámok stb.59 

Az üzlet helye és mérete összefüggő dolgok. Ha távolabb van a vásárlók által kedvelt 

területektől, akkor nagyobb mérettel is kell rendelkeznie, hogy mindent egy helyen meg 

lehessen venni, így vonzóbbá válik a fogyasztók számára. Figyelni kell arra is, hogy ha 

szakboltról van szó, akkor olyan helyen legyen működtetve ahol kevés versenytárs 

található.60 

Az üzlet árszínvonala nagyon fontos a fogyasztók számára és összefüggésben áll a 

minőséggel, ezzel tudja a vásárló beazonosítani a kereskedelmi egységet. 61  

A kereskedelmi reklám az esetek nagy többségében ár reklámot jelent. A reklámújságok, az 

interneten megjelenő hirdetések az akciós árakról tájékoztatják a fogyasztókat. Új termék 

bevezetése a televízióban és a rádióban jelenik meg.62 

Egy adott üzlet jellemzőinél, üzletértékelési kritériumokat vesz figyelembe a vevő, ami 

dimenziókból és kiválasztott kritériumokból áll. Dimenziónak a helyszínt, megjelenést. a 

bolt kialakítását, árszínvonalat, a választék szélességét és mélységét, a személyzetet, a bolt 

atmoszféráját, a kommunikációt stb. tekinthetjük. A kiválasztott kritériumok a fizikai 

jellemzők (mint, a színvilág, vásárlók száma, márkás termékek, kirakatok stb.).63 

Végül az üzletválasztásnál nagyon fontos magának a fogyasztónak a jellemzői. Ha kérdések 

merülnek fel a vásárlóban, akkor szaküzletbe megy, ha a mindennapi vásárlást akarja 

elintézni, akkor hiper- vagy szupermarketben fog vásárolni. Az évek során a fogyasztóban 

kialakul egyfajta tapasztalat, termékismeret, ami alapján létrejön benne egy rangsor. 

                                                           
59 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 451.oldal 
60 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 452.oldal 
61 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 452.oldal 
62 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 452.oldal 
63 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 454.oldal 
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Az üzletválasztás folyamatához több modellt is fel lehet hozni. A legismertebb 

Engell-Blackwell-Miniard modellje:64 

 

 

 

 

 

Egy másik modell szerint (Assael, 1984.) a vásárlók demográfiai, személyes és életstílus 

tulajdonságai (1.) vezetnek el a vásárlási szükséglet létrejöttéhez (2.), ezek vezetnek el az 

üzletválasztási feltételeihez (3.). Ezután jön az üzleti image-nek szerepe és az üzlettel 

kapcsolatos attitűd is (4.,5.). Ezt követi a választás (6.) Ha belépett a boltba, akkor értékeli a 

belső ösztönzőket (7.), majd, vagy ezek hatására vagy saját döntés alapján, kiválasztja a 

terméket és megveszi (8.).  Amennyiben megfelel neki az üzlet felszereltsége, a kiszolgálás 

és a termékek, akkor visszacsatol az első két ponthoz, így nagy a valószínűsége, hogy 

visszamegy az üzletbe és kialakul benne a hűség.65 Az ehhez tartozó ábra a 2. számú 

mellékletnél látható. 

 

                                                           
64 Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás, 2003. Budapest 317.p (Engel-Blackwell-Miniard 1986.) 
65 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 455.oldal 

5.ábra: Engel-Blackwell-Miniard modell  Forrás: Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói 

magatartás, 2003. 317.p 
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McDonald’s Corporation 

Története 

A mai világban minden a gyorsaságról szól. Minden terméket és szolgáltatást a lehető 

legrövidebb idő alatt szeretnénk megkapni, ezért vásárolunk az interneten ruhát, élelmiszert, 

amit már a telefonunkon is eltudunk érni, így mire hazaérünk már házhoz is szállították 

nekünk a kért termékeket, így megspóroltuk a bevásárlást. A telefonszolgáltatóknak 

köszönhetően összeköthetjük az elektromos eszközeinket így akár otthonról vagy munkába 

menet is tudunk már dolgozni. A mindennapokban már az étkezésekre sem szánunk 

megfelelő időt, ezért járunk gyorséttermekbe.  

  Ennek a szolgáltatásnak a legnagyobb előnye, hogy rövid idő alatt, finom, meleg ételt 

kapjunk. A gyorséttermek közül is az egyik, ha nem a legismertebb márka a világon a 

McDonald’s. 

A gyorséttermek az 1900-as évek elején kezdtek el megjelenni az Egyesült 

Államokban. Nagyon népszerűek voltak az olyan helyek, ahol gyorsan elkészíthető ételeket 

pl. hamburgert és hot dog-ot árultak, amit elvitelre tudtak elkészíteni vagy házhoz szállítva 

juttatták el a vásárlókhoz. Ezek mintájára Richard és Maurice McDonald 1937-ben, 

Kaliforniában, Pasadénában megnyitották a saját éttermüket, ami a Coast to Coast nevet 

kapta. Az étterem nyolcszögletű volt, így könnyű volt autóval behajtani. Itt még csak ők 

dolgoztak, maguk csinálták az ételeket és három pincér segített nekik felszolgálni. Hamar a 

hasonló éttermek élvonalába kerültek, így 1948. december 20.-án megnyitották a legújabb 

éttermüket, San Bernardinoban66. A képen a McDonald fivérek étterme látszik.67 

 

 

                                                           
66  
67 http://www.keptelenseg.hu/keptelenseg/ritkan-latott-tortenelmi-fotok-76930  (2016.10.13.) 

1.kép: A McDonald fivérek étterme 1948  Forrás: http://www.keptelenseg.hu/keptelenseg/ritkan-latott-

tortenelmi-fotok-76930 

http://www.keptelenseg.hu/keptelenseg/ritkan-latott-tortenelmi-fotok-76930
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Felismerték az igényt az autós kiszolgálásra, ezért úgy alakították ki az épületet, hogy ne 

kelljen az autóból kiszállni, őket görkorcsolyás pincérek szolgálták ki, ezzel is meggyorsítva 

a vásárlást. Az ő ötletük volt, hogy porcelán és üveg tányérok és poharak helyett 

papírtányéron illetve -poharakban szolgáljanak fel. Korábban az ilyen jellegű éttermek 

célcsoportja a fiatal felnőttek voltak, a McDonald fivérek ezzel szemben a családokra 

fókuszáltak. A versenytársakkal szemben a hamburgerek árát 45 centről 15 centre 

csökkentették, viszont a legnagyobb újításuknak a feladatok leosztása volt. Az ételeket 

futószalagon gyártották, hogy meggyorsítsák a kiszolgálást, minden dolgozó a saját 

területére tudott koncentrálni. Modernizálták az épületet azzal, hogy beüvegezték a 

homlokzatot, illetve úgy alakították ki a konyhát, hogy betekinthető legyen, így akik sorba 

álltak az ételért, azok láthatták, hogy mi zajlik odabent. Ez arra sarkallta a dolgozókat, hogy 

betartsák a folyamatokat és szabályokat, valamint megfelelő tisztaságot tartsanak. Ennek 

érdekében az eszközöket és a gépeket lecserélték rozsdamentes acélra, amit könnyebb tisztán 

tartani. 68 

1954-ben a McDonald fivérek találkoztak Ray Kroc-kal, aki akkor Multimixereket 

értékesített. A shakekészítő gép kapcsán kereste fel őket, mivel feltűnt a nagyszámú gép 

rendelés. Nagyon tetszett neki, ahogy a testvérek forradalmasították a gyorséttermet és 

meglátta benne a lehetőséget, ami ahhoz vezetett, hogy exkluzív franchise partnerük lett, 

majd ki is vásárolta a fivéreket. 

 1955-ben megnyitotta az első McDonald’s-ot, az Illinois államban lévő Des Plaines-ben és 

ezzel kezdetét vette a kezdetben országos terjeszkedés, ami a későbbiekben világ szintűre 

nőtte ki magát. 69 

38, 33000 és 14 millió. Ez csak néhány szám, ami kifejezi a cég sikerességét: 

 Európa 38 országában, 

 33000 éttermet nyitottak, 

 amik napi szinten 14 millió embert szolgálnak ki.70 

Számos mérföldkövet71 tudunk megemlíteni az utóbbi 61 évből: 

                                                           
68 http://www.mcdonalds.hu/rolunk/kezdetek (2016.10.13.) 
69 http://www.mcdonalds.hu/rolunk/tortenet  (2016.10.13.) 
70 http://www.mcdonalds.hu/rolunk/tortenet  (2016. 10. 13.) 
71 http://www.mcdonalds.hu/rolunk/tortenet  (2016. 10. 13.) 

http://www.mcdonalds.hu/rolunk/kezdetek
http://www.mcdonalds.hu/rolunk/tortenet
http://www.mcdonalds.hu/rolunk/tortenet
http://www.mcdonalds.hu/rolunk/tortenet
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 1698-ban megszületett a Big Mac®, ami a fogyasztók körében, rendkívül népszerű. 

Ezt az emeletes szendvicset az étterem forgalmának növelése érdekében, Jim 

Deligatti találta ki, aki a hálózat egyik franchise partnere volt. 

 1975-ben megnyitották az első McDrive-ot, az Arizona állambeli Sierra Vista-ban. 

Kiszállás nélkül szolgálták ki a vásárlókat, úgy ahogy azt a McDonald fivérek 

korábban kitalálták. 

 1986-ban bevezették a Big Mac™ index fogalmát, „amely a nemzeti valuták 

vásárlóereje alapján mutatja be azok felül- vagy alulértékeltségét.”72  

 1988-ban megnyílt az első magyarországi McDonald’s. 

A McDonald’s megjelenése Magyarországon 

 Az index.hu egy 2008-as cikkéből kiderül, hogy 1988.április 29.-én 

Magyarországon, Budapesten, a Régiposta utcában megnyílt az első McDonald’s étterem. 

Akkora szenzáció volt, a 14 órás nyitva tartás alatt tízezer vásárlót szolgáltak ki. Ez lebontva 

óránként 714, azaz percenként 10 vásárlót jelentett. 

Ebben az étteremben egyszerre 250 vendég tud egyszerre enni, ami azt jelenti, hogy egy 

fogyasztót 72 másodperc alatt tudtak kiszolgálni a rendelés leadásától a kiszolgálásig. 

Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudják a cégnek 150 alkalmazottat kellett foglalkoztatnia, aminek 

nagyrésze külföldi volt, akik azért jöttek, hogy betanítsák a dolgozókat. Ameddig a dolgozók 

jó része külföldi volt, addig a magyar és az amerikai tulajdonosok között a tőke egyenlő 

arányban oszlott meg. 1986-ban megalapították a Bábolna-McDonald’s Gyorskiszolgáló 

Étterem Kft.-t, ami 120 millió forintos alaptőkével rendelkezett. Ehhez az amerikaik 47 

millió forintnak megfelelő dollárt és a berendezéseket biztosították. Az első tíz évben az 

akkori elnökhelyettes Steve J. Barnes, nem várt nyereséget. Báling Ottó volt a vállalat 

igazgatója. Abban állapodtak meg, hogy az első két évben nem kell névhasználati és 

licenszdíjat fizetni a cég magyar részének. A termékekhez szükséges hozzávaló nagy részét 

Magyarországon gyártották: 

 Bábolnáról szerezték be a zsemlét és a húst, 

 az Univer Áfész készítette a szószt és a mustárt, 

 Miskolcról, a Hűtőipari Vállalatról érkezett a hasábburgonya, illetve 

                                                           
72 http://www.mcdonalds.hu/rolunk/tortenet  (2016. 10. 13.) 

http://www.mcdonalds.hu/rolunk/tortenet
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 a Budapesti Tejipari Vállalat gyártotta a fagylalt- és turmixalapanyagot.73 

Akkoriban az árak kisebbek és a terméklista is rövidebb volt, csak 15 terméket forgalmaztak. 

A Big Mac a mai 900 Ft, helyett 43 Ft-ba került, a dupla sajtburgert akkoriban 38 Ft-ért, 

most 600 Ft-ért lehet megvenni. A sajtburger most 300 Ft-ba kerül, ezzel szemben 1988-ben 

26 Ft volt. A siker akkora volt, hogy 1990-ben megnyílt a következő étterem a Nyugati 

Pályaudvar melletti gyönyörű épületben, amit a mai napig a világ legszebb  

 

 

 

 

 

 

 

éttermének tartanak a McDonald’s-ok közül. A mai napig Budapesten ez a legnagyobb és az 

egyik legforgalmasabb üzlet.  

Magyarországi mérföldkövek 

A McDonald’s magyarországi honlapján felsorolta az étterem kialakulásának 

mérföldköveit. 1990-ben megnyílt az első vidéki étterem Győrött és az első McDrive is 

Óbudán. 1995-ben felépítették az első balatoni McDonald’s-ot, ’96-ban már 50 magyar 

létesítmény volt. Egyedülálló módon Közép-Európában 1999-ben, Magyarországon 

felavatták az első Ronald McDonald Házat, ami azzal a céllal jött létre, hogy a tartósan 

ápolásra szoruló gyerekek családjaikkal együtt lehessenek a gyógyulás folyamata alatt, 

mindezt díjtalanul. 2004-ben megnyílt a második Ronald Ház Miskolcon. Ezzel lehetővé 

tették, hogy még több gyermek gyógyulását támogassák. A folyamatos fejlődésnek és 

terjeszkedésnek köszönhetően 2002-ben bevezették a McReggelit, 2003-ban pedig két 

McCafé-t is a Régipostán illetve a Nyugatiban, 2005-ben pedig Győrött is. 2007-ben 

                                                           
73 http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/04/29/1988_megnyit_az_elso_magyar_mcdonald_s/  

(2016.10.13.) 

2.kép: Nagy munka folyik az első magyarországi étterem konyhájában Forrás: 

http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/04/29/1988_megnyit_az_elso_magyar_mcdonald_s/ 

 

http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/04/29/1988_megnyit_az_elso_magyar_mcdonald_s/
http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/04/29/1988_megnyit_az_elso_magyar_mcdonald_s/
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létrehozták a Ronald Sport Klubot, ahol a gyerekeknek lehetőségük van interaktívan 

sportolni és játszani. 

2009-ben megnyílt a 100. magyarországi étterem szintén Győrött. Az aktív mozgás 

támogatására 2010-ben létrehozták a BringaMánia programot. Ennek a nagyszámú 

növekedésnek köszönhetően a kezdeti 150 dolgozó száma több ezerre növekedett.74 

 

 

 

 

 

 

 

A McDonald’s alapjai 

Magyarországon a McDonald’s-nak kétféle működtetése létezik. Az egyik lehetőség, 

hogy központilag működtetett vendéglátóhelyekről beszélünk, ezek az úgy nevezett 

McOpco éttermek, a másiknál magántulajdonról van szó, de mindkettő a franchise elvei 

alapján működik. A cég alapértékei a minőség és állandóság, amit minden franchise 

partnertől elvárnak és ez a folyamatokon és szabályokon is látszik. Ennek köszönhető a 

folyamatos növekedés. Magyarországra, első franchise hálózatként a McDonald’s lépett be, 

illetve megalapították a Franchise Szövetséget is. Az alapelvük az, hogy bármelyik ország, 

bármelyik éttermébe bemegy, ne tűnjön fel neki a különbség.  

A cég megválogatja, hogy ki lehet partner. Fontos szempontnak tartják, hogy a jelölt részese 

legyen a közösségi életnek illetve tisztában kell lennie az összes folyamattal. Akit 

megfelelőnek találnak, annak 9-12 hónapos éttermi és vezetői tréningen kell részt venni, 

annak érdekében, hogy hatékonyan tudja vezetni a rábízott éttermet. Az étterem helyszínét 

a vállalat jelöli ki, viszont a berendezést, a szükséges gépeket és az alapanyagokat a 

partnernek kell beszereznie. Minden étteremben előre meghatározott stílusjegyek alapján 

                                                           
74 http://www.mcdonalds.hu/rolunk/tortenet (2016.10.13.) 

3.kép: Tömegek állnak sorba az első McDonald’s-nál Forrás: 

http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/04/29/1988_megnyit_az_elso_magyar_mcdonald_s/ 
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kell kialakítani a külső és belső design. 2003-ban elkezdték az összes épület felújítását, 

lecserélték a korábbi piros munkaruhát barnára. Az éttermeken belüli felépítésnek és a 

munkafolyamatoknak is azonosnak kell lennie minden étteremben. A dolgozók ugyanolyan 

felszerelésben végzik a munkájukat, ugyanazt az oktatást kapják és ugyanazokat a feladatok 

látják el. 75 

Az éttermek kialakításától függően beszélhetünk instore, drive és mall létesítményről. Az 

instore éttermek nem rendelkeznek autós kiszolgáló résszel, a mall a plázákban található, 

így nem rendelkeznek saját vendégtérrel. A Drive éttermek átlagos forgalmának majdnem 

felét az autóval érkezők vásárlása teszi ki. Ezek a legnagyobb forgalmat lebonyolító 

éttermek, így nagyobb alkalmazotti létszámra van szükség a fenntartásához.  

Egy étterem felépítése 

Ahogy azt a bevezetésben említettem, korábban McDonald’s-ban dolgoztam, így sok 

taoasztalatom van az étteremmel kapcsolatban. Az éttermek két fő területből állnak: a 

konyha és a vendégek kiszolgálására szolgáló terület, amit frontnak neveznek. A vendégek 

csak a fronton dolgozó kasszásokkal találkoznak. Ők veszik fel a rendeléseket, szedik össze 

a kért termékeket. A kiszolgálás minősége nagyrészt tőlük függ, hiszen kedvesen és gyorsan 

kell dolgozniuk, ahhoz, hogy a vendégek máskor is visszatérjenek. A minőség és gyorsasága 

azonban nagyban függ a konyhai dolgozókon is. Ha a konyha nem termel kellő gyorsasággal, 

akkor a kasszasoron dolgozók sem tudják megfelelően végezni a munkájukat. Mindenkinek 

meg van feladata, így tudják egymást segíteni és a leggyorsabban elkészíteni a termékeket. 

Minden dolgozónak számos szabályt kell betartania, ami vonatkozik a higiéniára, a 

kommunikációra, a csapatmunkára és az elkészítési metódusokra.  

A dolgozók oktatására nagy figyelmet fordítanak. Nagyon sok mindenre kell odafigyelniük, 

éppen ezért kis részekben tanítják be őket. Ez az oktatók feladata. Elmagyarázzák, 

megmutatják az egyes munkafolyamatokat, amit a későbbiekben ellenőriznek, hogy 

kellőképpen rögzült-e. Addig nem mennek tovább egy következő folyamatra, amíg az előző 

nem megy megfelelően. A visszaigazolás nagyon fontos az oktatás során, hogy mennyire 

végzik jól a munkájukat.  
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Ha már önállóan tudnak dolgozni, akkor sem maradnak magukra. A managerek dolga, hogy 

az adott területen (konyha vagy front) nyomon kövessék, hogy a dolgozók munkavégzését, 

hogy betartsák a szabályokat.  

Az első swing managerek vezetik a műszakot. Ők felelnek, arra, hogy minden 

gördülékenyen menjen a munkavégzés során. A helyettesek és az étteremvezető felel azért, 

hogy minden a franchise szabályainak feleljen meg. Ide tartozik, a marketing, az árukészlet, 

az oktatás minősége, a dolgozók motivációja és a társadalmi felelősségvállalás. 

Ahhoz, hogy valaki feljebb lépjen egy szintet, minden egyes pozíció előtt tanfolyamot kell 

végeznie, amit elméleti és gyakorlati vizsga zár. Fontos a folyamatos fejlődés, ezért ha új 

termék jön be, akkor azt is tesztelik, hogy biztosan mindenki megfelelően tudja elvégezni a 

munkáját. 

A McDonald’s termékei 

Ha valakinek megemlítjük a McDonald’s-ot, nagy valószínűséggel a BigMac® lesz 

az első, ami az eszébe jut, de mindenkinek más a kedvenc terméke. A vegetáriánusok 

szendvicse a Filet-O-Fish®, a gyerekek a Happy Meal® menüt szeretik, de népszerű 

termékek a reggeli szendvicsek is. 

A BigMac® már a McDonald’s megalapításától alaptermék az éttermekben. 1968-

ban Jim Deligatti találta ki a szendvicset. Deligatti franchise partner volt, aki az elsők között 

lett Ray Kroc partnere. Az éttermében eleinte elég alacsony volt a forgalom, ezért 

előterjesztette, hogy legyen egy új szendvics, amit a felnőtteknek szánt. Ekkor még csak 45 

centbe került. Miután sikeresnek bizonyult a Deligatti éttermeiben, bevezették a többi helyen 

is. 1969-ben az eladott BigMac®-ek aránya, a bevételének 19%-át tette ki.76 

Deligattinak még egy ötlete volt, ugyanis felismerte, hogy a reggeli időszakban nincs 

forgalom mivel akkoriban 11-kor nyitottak a McDonald’s-ok. Szerette volna kihasználni a 

reggeli időszakot is, ezért elkezdett kávét, péksüteményt árulni. Mivel igény volt a reggelire, 

ezért új termékeket vezetett be, mint a McMuffin-ok, a toastok és a rántotta stb., amiket 

összefoglaló néven McReggelinek nevezünk.77 

A Filet-O-Fish® szendvicset Lou Groen találta ki, miután megfigyelte, hogy a 

vallásosok nem esznek péntekenként az éttermében. Az étterme Cincinatti olyan részén volt, 

                                                           
76 http://mcdonalds.hu/rolunk/bigmac   (2016. 10. 13.) 
77 http://www.mcdonalds.hu/tortenet/mcreggeli   (2016.10.13.) 
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ahol nagyon sok római katolikus élt, akik péntekenként nem ettek húst, így ezen a napon 

nem vásároltak Lou éttermében. Elkezdett gondolkodni, hogy mit tehetne azért, hogy 

visszatérjenek a vásárlók. Megfigyelte, hogy más éttermekben, ahol halas szendvicset 

szolgálnak fel a forgalom nő, így ő is előterjesztette az ötletet a McDonald’s vezetőségénél. 

Az termék sikeresnek bizonyult Groen éttermében, mivel a pénteki bevétel ötszörösére 

növelte, az étterem összforgalma pedig 30%-al nőtt meg.78 

Korán felismerték az egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb célcsoport számukra a 

gyermekek, mivel a szülők a gyerekeik kedvéért hajlandóak sok mindent megvenni. Nagy 

figyelmet fordítanak a gyerekekre, ezért kialakítottak külső kerthelységben lévő, illetve 

éttermen belüli játszóházakat. Külön szolgáltatást vezettek be a gyerekek számára: 

születésnapi rendezvényeket szervezhetnek az éttermek játszóházaiba, amiket képzett 

hostessek vezetnek le. Minden szülinapnál a gyerekek korának megfelelő játékot játszanak, 

kapnak tortát és ajándékot is. Azonban a legnagyobb gyermekek számára nyújtott termék a 

Happy Meal® menü. 1977-ben Dick Brams vezette be. Ronald McDonald miatt a cirkusz 

közel állt a McDonald’s-hoz, így kitalálta, hogy a hamburgert, a burgonyát és az üdítőt 

cirkuszkocsi formájú dobozba csomagolták, amelyből egész vonatot tudtak felépíteni, ha 

rendesen gyűjtötték. Azóta sokat változott az összetétel, de a gyerekeknél továbbra is 

töretlen népszerűségnek örvend, mivel játékot választhatnak mellé és összeválogathatják, 

hogy mit szeretnének enni (választhatnak gyümölcsöt vagy zöldséget, halat és csirkét, amit 

jobban szeretnek).79 

Korábban említettem már, hogy a fejlődés fontos a vállalat számára, ezért 

folyamatosan azon vannak, hogy a szolgáltatásaikat fejlesszék vagy, hogy újakat vezessenek 

be. Éppen ezért 1993-ban Melbourne-ben megnyitották az első McCafé-t. Ezzel azt szerették 

volna elérni, hogy a vendégek minőségi kávé és különleges sütemény fogyasztása mellett 

tudjanak kikapcsolódni. Jelenleg a világban 1300 McCafé-t üzemeltetnek. Magyarországon 

2003-ben nyílt meg az első a Régiposta utcai McDonald’s-ban. Ahhoz, hogy mindenhova 

eljusson a McCafé által nyújtott élmény, ezért létrehozták az úgy nevezett by McCafé-kat. 

Míg a McCafé az éttermeken belüli külön áll részben szolgálja ki a vendégeket, addig a by 

McCafé csak a termékeket értékesíti, annak sem a teljes repertoárját.80 

                                                           
78 http://mcdonalds.hu/rolunk/filetofish   (2016. 10 .13.) 
79 http://www.mcdonalds.hu/tortenet/happy-meal   (2016.10.13.) 
80 http://www.mcdonalds.hu/mccafe/tortenet  (2016.10.13.) 
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Az itt felszolgált kávé úgynevezett Rainforest Alliance minősítésű, fenntartható termelésű, 

visszakövethető és szigorúan ellenőrzött.81 Ez azt jelenti, hogy olyan szigorúan ellenőrzött 

gazdaságokból szerzik be a kávét, ahol védik a dolgozók jogait, biztonságos 

munkakörnyezetben dolgozhatnak és joguk van a nemzeti minimál bérhez. A minősítéssel a 

családoknak biztosítja az orvosi ellátást, a tiszta ivóvizet, a gyerekek ingyenes oktatását. 

Ezeket a kávékat közép- és dél-amerikai gazdaságokban termelik, melyeket szemenként 

válogatják szét. Ezek után a nyers kávét négy módon pörkölhetik:  

 német módszer, melynek eredménye egy világos, teaszerű és enyhén savanykás ízzel 

 bécsi módszer, ami középbarna és kissé kesernyés íz világot eredményez 

 francia pörkölés, ami sötét színű és kelleme aromájú  

 és az olasz eljárás, amely a mélybarna szín és krémes erős kávé alapja.82 

Más országok McDonald’s-ai  

Minden étteremben megvannak az alaptermékek, mint a sajtburger, a sültburgonya 

és a BigMac®. Azonban egyes országoknak lehetnek eltérő kínálataik, éppen ezért vannak 

termékek, amiket más országokban nem lehet elérni, viszont kulturális szempontból lehetnek 

plusz termékek is. 

Ennek oka, hogy Indiában lehet McCurry Pan-t kapni, ami nem a hagyományos értelemben 

vett hamburgert takarja, hanem egy kenyértésztából készült „edényben” sütött zöldségeket 

jelenti curry-s tejszínes mártásban. A különlegessége az, hogy amiben felszolgálják, azt meg 

is lehet enni. Rendkívül népszerű a vegetáriánusok körében. Németországban hagyományos 

ételnek számít a kolbász, éppen ezért árulnak McNürnburgert. Ez egy olyan szendvics, 

amiben három kolbászka van mustárral és sült hagymával.  

 

 

 

 

 

                                                           
81 http://mcdonalds.hu/mccafe/zold  (2016. 10. 13.) 
82 http://mcdonalds.hu/mccafe/zold  (2016. 10. 13.) 

4.kép: McCurry Pan Forrás: http://firstwefeast.com/eat/craziest-international-mcdonalds-menu-

items/bubblegum-squash-mcflurry    
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Kínában hagyományosan leveseket és tésztás ételeket fogyasztanak. Ezt felismerve olyan 

reggelit árulnak, olyan különlegességet árulnak Hong Kongban, amiben leves, zöldségek és 

tészta is van, sertés hússal és egy kemény tojással.  

 

 

 

 

 

Ehhez szoktak kávét és McBuri-t fogyasztani.  

 

 

 

 

 

 

Számos más különlegességet árulnak: Oroszországban panírozott garnélarákokat lehet enni, 

Kolumbiában ananászos Oreo kekszes McFlurryt lehet kapni illetve Ausztráliában és Új-

Zélandon pedig nagyon népszerű a rágógumis mályvacukros McFlurry.83 

Társadalmi felelősségvállalás 

A McDonald’s több szempontból támogatja a társadalmat, ezért az összes étteremben 

lehetőség van támogatni a Ronald McDonald házat, minden reklámfelületen lehet értesülni 

a BringaMánia program, ami a mozgás fontosságát hirdeti. A vállalat kiemelten fontosnak 

tartja, hogy a gyerekek mozgásigényét kielégítse, ezért hozták létre a játszóházakat és 

játszótereket. Létrehozták a Ronald Klubbot is, ahol lehetőség van a sportolásra.  

                                                           
83 http://firstwefeast.com/eat/craziest-international-mcdonalds-menu-items/bubblegum-squash-mcflurry  

(2016.10.13.) 

5.kép: McNürnburger Forrás: http://firstwefeast.com/eat/craziest-international-mcdonalds-menu-

items/bubblegum-squash-mcflurry    

 

6.kép: Hong kong-i különlegesség Forrás: http://firstwefeast.com/eat/craziest-international-mcdonalds-

menu-items/bubblegum-squash-mcflurry 
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A Ronald McDonald ház egy olyan létesítmény, ahol a tartósan beteg gyermekeknek 

biztosítják, hogy a szüleik velük legyenek, ezzel is segítve gyógyulásukat, mindezt teljesen 

ingyen. 1974-ben Philadelphiában hozták létre az első ilyen épületet, egy leukémiás kislány 

megsegítésére. A McDonald’s még csak támogató volt, de mára már főtámogató, hogy ez a 

lehetőség világméretűvé nője ki magát. Jelenleg 345 ház működik a világon, ebből kettő 

Magyarországon működik, 1999-ben nyitották meg Budapesten az elsőt és 2004-ben 

Miskolcon a másodikat. A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány működteti az 

intézményt, biztosítva, hogy barátságos, nyugodt és steril körülmények között 

gyógyulhassanak meg a kisbetegek. Eddig 7500 családnak segítettek. Minden évben ősszel 

McHappy Day-t tartanak, amikor híres emberekkel keltik fel az emberek figyelmét eme 

nemes cél támogatására. Karácsony előtt pedig minden évben kis ajándéktárgyak 

megvásárlásával lehet pluszban segíteni a kishősöknek. 

A BringaMánia program lényege a kerékpározás népszerűsítése. Külön honlappal 

rendelkezik, ahol találhatunk útvonalakat, felszerelésekhez útmutatót, segítséget, hogy 

eligazodjuk a különböző típusú biciklik között. Az oktatás fül alatt kerékpáros kressz 

szabályival ismerkedhetünk meg, hogy biztonságosan tudjuk biciklizni. A népszerűsítése 

céljából, egy évente megrendezésre kerülő rendezvény keretében körbe lehet kerékpározni 

a Balatont, valamint app-ot is létrehoztak. 

A vállalat aktívan támogatja a sportrendezvényeket, ezért is jelenik meg az olimpiákon. 

Szponzorálja az eseményt, illetve az olimpikonok étkeztetését is vállalja. Az olimpiai 

falvakban ilyenkor kisebb méretű McDonald’s-okat építenek fel, ahol alacsony 

kalóriatartalmú ételeket szolgálnak fel.84 

Környezetvédelem 

A McDonald’s a környezetvédelmi programjában több területre is koncentrál. Az 

első ilyen terület az a természeti erőforrások minél szélesebb körű kihasználása. Erre remek 

példa, hogy az éttermek körüli kerteket esővízzel öntözik. Ez nagyon fontos, mivel, így nem 

pazarolják az ivóvizet. A mosdókban a csapok kevesebb vízmennyiséget folyatnak, mivel 

egy idő után elzáródnak, ezzel is takarékoskodnak a folyó vízzel. Egy úgy nevezett EMS 

rendszerrel követik nyomon a vízfogyasztás mellett, az energiafogyasztást is. 
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Említésre méltó környezetvédelmi törekvés a szelektív hulladékgyűjtés. A dolgozóknak 

oktatás keretében tanítják be, hogy melyik hulladék hova való, így a külön gyűjtött 

csomagoló papírok újra hasznosításából készülnek a csomagoló dobozok, papírok. Nem 

használnak PVC-t, csak papírt, ezzel is kímélik a környezetet.   

Fontos megemlíteni azt a törekvést is, miszerint a felhasznált sütőolajból biodízelt állítanak 

elő. Éves szinten 700 tonna növényi olajat gyűjtenek össze a hazai éttermekből és ezt a 

mennyiséget egy újra hasznosító üzemben üzemanyaggá alakítanak át. Ezzel az eljárással 

évi 1500 tonnányi szén-dioxiddal csökkentik a kibocsájtást, ami 975 hektárnyi erdő éves 

szén-dioxid megkötő képességének felel meg.85 2004-ben bevezették az ISO 14001 

szabványt. Ez arra hivatott, hogy környezetközpontú ellenőrzés mellett, megkövetelik a 

szelektív hulladékgyűjtést és az energiatakarékosságot is.86 

SWOT elemzés 

A McDonald’s amerikai honlapján feltűntette a cégről kialakított SWOT elemzést87. 
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6.ábra: A McDonald’s SWOT elemzése  Forrás: 
http://www.mcdonalds.co.uk/content/dam/McDonaldsUK/People/Schools-and-

students/mcd_marketing.pdf    

Erősség 

 

A márka és a piac részletes 

kutatásából létrehozott 

megfelelő marketing mix. 

Lehetőségek 

 

Olyan vásárlók növekvő 

száma, akik gyors és 

barátságos étkezésre 

vágynak. 

Veszélyek 

 

Új versenytársak. 

A fogyasztók változó 

életstílusa 

Gyengeség 

 

A cég hosszú ideje jelen van, 

ezért fontos az innováció. 
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Ebből az derül ki, hogy Erősségnek azt hozták fel, hogy a márka és a piac részletes vizsgálata 

után megfelelő marketing mixet hoztak létre. Én azzal egészíteném ki, hogy a cég 

legnagyobb erőssége az évek alatt kialakult töretlen népszerűsége. Az, ami a felmérésemből 

is kiderült, hogy a legtöbb megkérdezett a finom, gyors, finom illatú, sárga-piros szavakra 

asszociálnak. Ezek mind pozitív jelzők, ami azt jelzi, hogy az embereket legtöbb esetben 

kellemes érzés tölti el a McDonald’s-al kapcsolatban. Az elemzésben a Nehézségek részhez, 

azt a helyzetet hozták fel, hogy a cég már régóta a köztudatban van, éppen ezért, fontos lépést 

tartani a fejlődéssel. Emellett az is fontos, hogy a kialakított színvonalat és közvéleményt 

megtartsák. A Lehetőségeknél azon fogyasztók növekvő számát hozták, akik gyors és 

barátságos úton szeretnének ételt vásárolni. A Veszélyek közé a változó életstílust és az új 

versenytársakat említették. Én ezt az egészséges életmód iránti érdeklődés (illetve az étel 

intoleranciával együtt élők) terjedésével egészíteném ki, amire oda kell figyelni, mivel a 

gyorséttermek alapvetően egészségtelen ételeket kínálnak, sok zsírral, sóval és cukorral.88 

Összességében a McDonald’s egy biztos alapokon álló szervezet, amely rendkívül jó 

image-t épített fel magának, mivel mindenki ismeri a márkát. Az emberek lehetnek akár jó 

vagy rossz véleménnyel róla, a tény, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, annak a 

bizonyítéka, hogy a McDonald’s az elmúlt 60 évben rendkívül jó marketinggel biztosítja 

magának, hogy az élvonalban maradjon. Az emblematikus sárga boltívek, az I’m lovin it 

szlogen és Ronald McDonald mind-mind alapeleme a marketingnek. A bohóc az egyik 

legjobb példa arra, hogy a marketing osztály milyen kiváló munkát végez, ugyanis az utóbbi 

pár évben már csak a Ronald McDonald házban, van jelen, éttermekben már nem látható, 

mégis ha kimondjuk a márka nevét, nagyon sokan a bohócra asszociálnak. Nagy hangsúlyt 

fektetnek a média megjelenésekre, TV reklámokra, éppen ezért rendszeresen megjelennek a 

TV-ben, plakátokon, de főleg az éttermeken kívüli és belüli hirdetésekre koncentrálnak. 

Tartják a tempót a modernizált társadalommal, éppen ezért honlapon és Facebook-on is 

hirdetnek, valamint az okostelefonokra app-okat hoztak létre (pl. BringaMánia). 

 

 

 

                                                           
88 http://www.mcdonalds.co.uk/content/dam/McDonaldsUK/People/Schools-and-

students/mcd_marketing.pdf   (2016.10.24.) 

http://www.mcdonalds.co.uk/content/dam/McDonaldsUK/People/Schools-and-students/mcd_marketing.pdf
http://www.mcdonalds.co.uk/content/dam/McDonaldsUK/People/Schools-and-students/mcd_marketing.pdf
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A fiatal felnőttek fogyasztása a McDonald’s-ban 

Demográfiai adatok és a célcsoport jellemzők 

 Mint ahogy azt már korábban említettem a kutatásom célcsoportja a 18 és 30 év 

közötti nők és férfiak. A KSH 2014-es kutatása alapján Magyarország teljes lakossága 

987735 fő89 volt, amit az 7. ábra90 is mutat. Ebből a létszámból a kutatás számára fontos 

réteg 1782855 főt91 számlál, habár a kutatásban ez a száma 15-29 éveseket méri fel.  

Ebből 702000 fő gazdaságilag aktív, foglalkoztatott és 120300 fő munkanélküli. A 

gazdaságilag inaktívak száma 908100 főt számlál. Ide tartoznak azok, akik oktatási 

intézményben tanulnak, háztartásbeliek, GYES-es vagy GYED-en vannak illetve 

gazdaságilag nem aktívak a nyugdíjasok is, bár ez az életkorból kifolyólag számunkra most 

nem aktuális. 92 

Fiatalok és életkezdők 

 A fogyasztói magatartásban a fogyasztók megismerése érdekében életív szakaszokat 

határoztak meg, ezek az alábbiak: 

 gyerekek 

 fiatalok 

 életkezdők 

 családosok, gyerekesek 

 életet újra fogalmazók 

 szeniorok.93 

A kutatáshoz kiválasztott célcsoport a fiatalok és az életkezdők csoportjába esik.  

 

 

                                                           
89 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf   26.oldal (2016. 10. 22.) 
90 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf   GRAFIKONOK IX. (2016. 10. 

22.) 
91 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf   26.oldal (2016. 10. 22.) 
92 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf   47.oldal (2016. 10. 22.) 
93 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartástrendek, Akadémia kiadó 2006 Budapest, 154.oldal 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf
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A fiatalok életszakaszába a 14-24 év közöttiek tartoznak. Erre a csoportra jellemző, 

hogy egyre korábban kezdenek önálló fogyasztókká válni. Számos olyan termékkör van, ami 

ezt az életszakaszt direkt fogyasztásra ösztönöz, mint pl. a szépség- és testápolási cikkek, 

ruházati termékek, sporteszközök, IT termékek, szórakozás, mint mozi, klubok és a 

tanulással kapcsolatos eszközök, valamint az étkezés terén az üdítők, édességek, 

gyorséttermi termékek. Fontos azt is meghatározni, hogy ezek a vásárlási döntések, igazi 

vásárlásnak minősülnek. Ez azért alakul ki, mert korábban nem vásároltak önállóan, a szülők 

márka hűsége nem feltétlen megfelelő számukra, ezért utána járnak a termékeknek. A 

vásárlási döntéseikre jellemző a nyitottság, az innovációs hajlam, a tömegcikkek, az 

önfelfedezés, az élménykeresés, akció vadászat stb..94 

                                                           
94 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartástrendek, Akadémia kiadó 2006 Budapest, 204.oldal  

7.ábra: A magyar lakosság korfája 2014-ben Forrás: 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf   GRAFIKONOK IX 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/evkonyv_2014.pdf


35 
 

A cégek számára azért fontos ez a csoport, mert mindenki reméli, hogy ők lesznek a jövőben 

a tehetős fizető réteg, így ha még ebben a korban kialakul bennük a márkahűség, akkor a 

későbbiekben is a termékeiket fogják megvásárolni. Ennek elérése céljából érdemes nagyon 

odafigyelni a fiatalok megszólítására, a nekik szóló kommunikációra.95 

A fiatalokra jellemző, hogy már úgy nőnek fel, hogy informatikai eszközt használnak, az 

internet számukra alap szükséglet. Erre a korcsoportra a kevés figyelem jellemző, így őket 

csak rövid üzenetekkel érdemes megcélozni.96 

Szabadidejük nagy részét a közösségi médiával töltik, ezért érdemes őket ezekkel az 

eszközökkel megcélozni (Facebook, Twitter, Instagram stb.). Nem nézik jó szemmel, ha 

kioktatják őket, inkább az egyenrangúságot várják el a felnőtt korosztálytól. Jellemző rájuk 

az interaktivitás, értékelik, ha kikérik a véleményüket egy új termékről.97 

Van pár szabály, amit érdemes megfogadni a fiatalok felé közvetített kommunikációnál 

figyelembe venni: 

- a problémáikat és dilemmáikat komolyan kell venni, 

- elutasítják a túl drága, túl egységes márkákat, 

- az örömszerzés és az élmények nagyon fontosak számukra, 

- provokatív, látványos és extrém reklámmal érdemes megszólítani őket, 

- már nem hat rájuk minden média, szelektálják a hirdetéseket, kritizálnak stb..98 

Az életkezdők csoportjára a 25-34 korosztály tehető. Rájuk már jellemző a saját 

jövedelem, amit munkavégzéssel szereztek, felelősséggel tartoznak saját maguk és a párjuk 

iránt, ellenben a gyerekvállalás még nem időszerű. Legfőbb problémáik a saját egzisztencia 

kialakítása, a további tanulmányok, a jó munkahely megtalálása. Két csoportra oszthatók, a 

szinglikre és a gyermektelen párokra. Mindkettőre jellemző a saját lakás és az önálló 

jövedelem. A gyermekvállalás eltolódik, mivel egyre többen tanulnak a felsőoktatásban, 

aminek az elvégzése kitolódik (vagy nem végeznek időben, vagy több diplomát szeretnének 

megszerezni). Ezt követi a munkába állás, ahol kialakítják a saját életrendjüket.99 

                                                           
95 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartástrendek, Akadémia kiadó 2006 Budapest, 205.oldal 
96 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 242.oldal 
97 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 243.oldal 
98 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 244.oldal 
99 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Akadémiai kiadó 2006 Budapest, 229.oldal 
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Az életkezdők két szélsőséges csoportra oszthatók: vannak azok, akik nehezen tudnak 

elhelyezkedni esetleg munkanélküliek és azok, akik mintaszerűen élnek. Jellemzőbb 

fogyasztási területeik, amikre nagy gondot fordítanak: 

- ruházat, megjelenés 

- szolgáltatások 

- szórakozási lehetőségek (kávézók, éttermek, mozi stb.) 

- utazások 

- extrém sportok 

- IT eszközök 

- tanulás 

- és a lakhatás.100 

Az őket megcélzó marketinget úgy kell felépíteni, hogy az alábbi tényezőkre odafigyeljen: 

- az interkaktivitás itt is nagy hangsúlyt kap, valamint megfelelő helyen és időben kell 

őket megszólítani, 

- fontos az innováció, az életkezdők szeretik az újat elsőként kipróbálni 

- olyan termékkel kell előállni, ami időt spórol meg nekik (pl. mosogatógép) 

- hatni kell az érzelmekre, szolidaritást, összetartozást kell éreztetni.101 

Az amerikaiak gyorséttermi fogyasztása 

A McDonald’s az Egyesült Államokból indult és onnan hódította meg a világot. Az 

emberek könnyen asszociálnak az amerikaiakra, a gyorsétterem szóról, főleg a McDonald’s-

ról. A világon mindenhol, mindenben a gyorsaság dominál, az a cél, hogy mindent minél 

gyorsabban eltudjunk intézni, ez alól az étkezés sem kivétel, éppen ezért esznek főleg 

gyorséttermekben. A McDonald’s az elmúlt 61 évben közkedvelt volt és habár ez a 

népszerűség néha megcsappan, akkor is aktívan él az emberek elméjében. 

2015-ben készítettek egy felmérést az amerikai lakosság körében a McDonald’s-ról. 

Egy 1-től, 9-ig tartó skálán (ahol az 1, azt jelenti, hogy a legkevésbé se, a 9 meg azt jelenti, 

hogy nagyon élvezte) a megkérdezettek 63,8 %-a az utolsó McDonald’-os látogatását 7-esre 

vagy magasabbra értékelte. Ez alatta van annak a 79,8%-nak amit más gyorséttermekre 

reagálva válaszoltak. A McDonald’s esetén a vendégeknek csak a 61% volt elégedett az 

                                                           
100 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 256.oldal 
101 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 259.oldal 
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utolsó látogatás során, míg más éttermeknél ez az arány 84,6% volt. A felmérés során 

megkérdezték azt is, hogy többet vagy kevesebbet jártak járnak McDonald’s-ban, mint 5 

éve102. A válaszadók 48,4 %-a kevesebbet jár már, aminek az az oka, hogy aggódnak az 

ételek minőségéért. Azt is megkérdezték, hogy többet járnának-e, ha bizonyos változásokat 

életbe léptetnének, de sajnos még így is csak a 47,2%-uk válaszolta azt, hogy még így sem 

látogatná többet, viszont a válaszadók 52,8%-a többet vásárolna, ha bevezetnék az egész 

napos reggelit, új menüket találnának ki, illetve, ha a hús antibiotikum és hormon mentes 

lenne. A felmérésnél azt is megvizsgálták, hogy 11 gyorsétteremből hanyadik helyre sorolják 

a McDonald’s-ot, ami ebben a kérdésnél a 4. helyet kapta, viszont a BigMac® és a 

sültburgonya magasan vezette a termékek listáját. A felmérés részeként megvizsgáltak egy, 

egy hetes periódust és ez idő alatt az ebédidőben megfigyeltek 31%-a választotta a 

McDonald’s-ot. Reggeli időszakban ugyanez az arány 42,7% lett, megelőzve a 21,5%-os 

Starbucks-ot és a 10,8%-os Dunkin Donuts-ot. A vizsgálat során a megkérdezettek 49,3%-a 

megy havonta McDonald’s-ba és 56,2%-uk vásárol a Drive Through keresztül.103 A 

felmérésben szereplő kérdések és azok válaszának egy része a 9. ábrán104 található.  

A Californiai Egyetemen is végeztek kutatást, ahol a fő kérdés az volt, hogy mi az 

oka annak, hogy családok gyakran járnak McDonald’s-ba. Azt az eredményt kapták, hogy a 

fő oka ennek, hogy egy család olcsón (akár 28$-ból) is jól lakik.  

Viszont az is kiderült, hogy ez az oka, hogy a kevésbé tehetős rétegnél gyakori probléma az 

elhízás, mivel a McDonald’s-ban olcsó és elérhető az étkezés.105 

Habár az előző felmérésből az derült ki, hogy olcsónak tartják a költség szempontból, 

az árképzésnél mégis csak némi pszichológiai trükköt alkalmaznak. Ezt minden 

gyorsétteremben használják, a lényege az, hogy vásárló többet költsön, mint amennyit 

korábban szándékában állt. A McDonald’s esetében a tulajdonosokkal és a 

vezérigazgatókkal együtt úgy alakították ki az árakat, hogy ne tűnjenek drágának, ezzel is 

növelve a lojalitást és a visszajárás gyakoriságát. Gregg Rapp, aki úgy nevezett „menü 

mérnök”, szerint minél többet kommunikálják az árakat, annál jobban megragad az emberek 

                                                           
102 http://www.chicagobusiness.com/article/20150829/ISSUE01/308299977/what-americans-really-think-

about-mcdonalds   (2016. 10. 22.) 
103 http://www.chicagobusiness.com/article/20150829/ISSUE01/308299977/what-americans-really-think-

about-mcdonalds   (2016. 10. 22.) 
104 http://www.chicagobusiness.com/article/20150829/ISSUE01/308299977/what-americans-really-think-

about-mcdonalds   (2016. 10. 22.) 
105 http://healthland.time.com/2011/11/07/fast-foods-biggest-customers-not-the-poor-but-the-middle-class/   

(2016. 10. 22.) 

http://www.chicagobusiness.com/article/20150829/ISSUE01/308299977/what-americans-really-think-about-mcdonalds
http://www.chicagobusiness.com/article/20150829/ISSUE01/308299977/what-americans-really-think-about-mcdonalds
http://www.chicagobusiness.com/article/20150829/ISSUE01/308299977/what-americans-really-think-about-mcdonalds
http://www.chicagobusiness.com/article/20150829/ISSUE01/308299977/what-americans-really-think-about-mcdonalds
http://www.chicagobusiness.com/article/20150829/ISSUE01/308299977/what-americans-really-think-about-mcdonalds
http://www.chicagobusiness.com/article/20150829/ISSUE01/308299977/what-americans-really-think-about-mcdonalds
http://healthland.time.com/2011/11/07/fast-foods-biggest-customers-not-the-poor-but-the-middle-class/
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fejében, így minél közelebb vannak hozzá, annál nagyobb a valószínűsége az impulzus 

vásárlásnak. Olyan menüket állítottak össze, hogy összességében többe kerüljön, viszont ha 

együttvéve nézzük, mégis csak kevesebbet költ a fogyasztó, mintha egyesével venné meg a 

termékeket. Az árakon kívül más tényezők is befolyásolják a fogyasztás növelését. Brian 

Wansnik és Koert Van Ittersun kutatók azt is felfedezték, hogy a halvány fény és a kellemes 

jazz zene megteremti a harmonikus környezetet, így a fogyasztó számára is megfelelő 

környezet jön létre az étkezéshez. A Cornell Egyetem tanulmánya is ezt a feltevést erősíti 

meg. Egyéb lehetőségek is vannak a fogyasztók manipulálásra, mint pl a piros szín 

használata a dekorációban, mivel ez a szín növeli az étvágyat (a színek pszichológiájára 

később visszatérek). Ugyanilyen okból erős illatokkal gerjesztik az étvágyat.106 

Korábban már említettem, hogy a McDonald’s népszerűsége néha megcsappan. Erre 

2004-ben volt egy példa a Super Size Me című film megjelenése után. Ez odáig fajult, hogy 

2015-re 40 éttermet kellett Amerikában bezárni. Ugyanebben az évben az új vezérigazgató 

Steve Eastbrook bevezetett egy új tervet a helyzet javítására. A vásárlók az alábbi 

változásokat preferálnák: 

- egyszerűsített menü; 

- gyorsan elkészíthető ételek (korábban az USA-ban próbálkoztak pizza árusítással a 

’90-es években, de nem vált be, mivel túl sokat kellett várni az elkészülésre, így 

2000-ben ezt megszüntették, azóta a Wrap-ekkel próbálkoznak, amit Amerikában 

nem kedvelnek annyira); 

- finom burgerek (valaha a McDonald’s-é volt a legfinomabb szendvics, de mára már 

ez megváltozott, így már csak olcsó termékként gondolnak rá, aminek a megoldása, 

hogy jobban oda kell figyelniük a minőségre, kevesebb termékkel jobb színvonalat 

tudnának biztosítani); 

- kiszolgálás (bevezettek egy gyors és egyszerű megoldást az önkiszolgáló egységeket, 

amivel le lehet rövidíteni a folyamatit, mivel így a vásárlónak van ideje választani, 

mégse tartja fel a sort, illetve a személyzetnek csak a kiszolgálásra kell véghez vinni, 

így ők is gyorsabban tehetik a dolgukat); 

- alacsonyabb árak (átlagosan maximum 5 $-t hajlandóak költeni egy szendvicsért az 

amerikaiak). 

                                                           
106 https://www.occupycorporatism.com/consumer-psychology-mcdonalds-engineer-menus-to-inspire-

spending/   (2016. 10. 22.) 

https://www.occupycorporatism.com/consumer-psychology-mcdonalds-engineer-menus-to-inspire-spending/
https://www.occupycorporatism.com/consumer-psychology-mcdonalds-engineer-menus-to-inspire-spending/
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A lényeg, hogy a McDonald’s sosem lesz az a hely, ahol egzotikus ételeket, flancos ebédeket 

elkölteni, mindig az olcsó, elérhető és finom termékeket lehet majd kapni.107  

A magyarok gyorséttermi fogyasztásai 

 Az Ipsos, 2011 harmadik negyed évében végzett egy kutatást a fiatalok szokásairól. 

A felmérésben 585 fő vett részt és a 15 és 25 év közötti korosztályt vizsgálták meg. A 

megkérdezetteknél az az eredmény jött ki, hogy a vizsgálatban részt vevők 70%-nak a 

gyorsétteremről a McDonald’s jut eszükbe. Számukra a legnépszerűbb egyenlő a 

legismertebbel is. Az is kiderült, hogy a minőségi ranglistán számukra a McDonald’s az első 

és főleg a nők jelölték annak. A megkérdezettek 9/10-e gondolja azt, hogy egy fiatalos, 

modern márka. Átlagosan minden 3. személy egészségesnek nevezte a McDonald’s 

kínálatát, ezt követte a Főzelék bár majd a Burger King.108 

 2005-ben a M.Á.S.T. Piac és Közvéleménykutató Társaság is készített egy 

vizsgálatot a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásairól. Ebből kiderül, 

hogy a 18-24 éves korosztály 94%-nak inkább gyorsétterembe megy, a vendéglőbe szemben. 

A megkérdezettek 71,7%-a jár hagyományos étterembe, míg 55,8%-uk inkább gyorséttermet 

választja. Ha a gyakoriságot tekintjük, akkor gyorsétterembe többet járnak, mint 

hagyományos étterembe, hetente 8,9%, havonta egyszer 39,3 %. Vendéglőbe 4,3% jár 

hetente és 25,4% havonta egyszer109. Ezt az alábbi ábra110 is mutatja:                            

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 http://www.investopedia.com/articles/investing/102715/what-consumers-want-mcdonalds.asp   (2016. 10. 

22.) 
108 http://ipsos.hu/hu/news/ipsos-ff-gyorsettermek-uditoitalok-parkapcsolat-ahogy-a-fiatal-felnottek-latjak   

(2016. 10. 22.) 
109 http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/bulletin_2006_1/gasztro.html   (2016. 10. 22.) 
110 http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/bulletin_2006_1/Links/33.jpg   (2016. 10. 22.) 

8.ábra: A hagyományos és gyorséttermi vásárlások gyakoriságának összehasonlítása Forrás: 

http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/bulletin_2006_1/Links/33.jpg 

http://www.investopedia.com/articles/investing/102715/what-consumers-want-mcdonalds.asp
http://ipsos.hu/hu/news/ipsos-ff-gyorsettermek-uditoitalok-parkapcsolat-ahogy-a-fiatal-felnottek-latjak
http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/bulletin_2006_1/gasztro.html
http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/bulletin_2006_1/Links/33.jpg
http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/bulletin_2006_1/Links/33.jpg
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Az www.mfor.hu 2016 januárjában közzé tett egy felmérést, ami a korábbi 

feltételezést erősíti meg 11 évnyi különbséggel. Ebből a vizsgálatból az derül ki, hogy a 

magyarok ritkán járnak el étkezés céljából. Itt is két lehetőség merül fel, hogy 

gyorsétterembe vagy vendéglőbe mennek. A válasz adók 25%-a havonta eszik gyorséttermi 

terméket, 20%-a évente és 41% soha. Itt a hagyományos éttermeknél a következő eredmény 

jött ki: 17% jár havonta, 26% évente és 29% soha.111        

A Gfk Hungária 2011-’12-es tanulmányából kiderült, hogy a fogyasztók a széles 

választékot, jó árakat és a minőséget tartják fontosnak döntéseiknél. Az is kiderült, hogy az 

akciókat a nők, a szegényebb rétegbe tartozók és a nyugdíjasok követik nyomon a legjobban. 

A kiegészítő szolgáltatásokat, promóciókat és az akciós lehetőségeket a női nem jobban 

észre veszi, mint a férfi. Ez a tendencia a 2009-es válság kialakulása után lett számot tevő és 

ez azóta sem változott.112 

Ahogy azt korábban említettem a színhasználat nagy hatással van az emberi elmére. A 

reklámszakemberek meleg színeket szoktak alkalmazni, mivel az pozitív hatással van a 

fogyasztókra. A színeknek meg van a saját jelentésük:  

- A fehér a tisztaság, az ártatlanság, a tökéletesség a hideg színe. A tisztítószerek 

éppen, ezért csomagolják fehérbe, mert a higiéniára lehet asszociálni róla. 

- A sárga jelentése az érettség, melegség, vidámság, világosság, de nyugtalanságot és 

idegességet is eszünkbe juttathatja. Íz-asszociációja a könnyű és savanyú. A sárga 

szín könnyen válthat ki impulzus vásárlást a fogyasztóból. 

- A narancssárgához több jelentés is társul többek között a szenvedély, a fiatalság, az 

aktivitás és a termékenység, valamint a hozzá tartozó íz-asszociáció a melegség. 

Kékkel vagy citromsárgával szokták használni, így emelik ki a melegségét. 

- A piros szín az energia, szeretet, szenvedély, erotika, erő illetve a temperamentum 

színe, valamint nagy előnye az is, hogy feltűnő. Édesre, nagyon csípősre vagy 

fűszeresre asszociálnak a fogyasztók. Fokozza az éhségérzetet, étvágyat, 

figyelemfelkeltő és ellenállhatatlan. 

- A kékről a csend, frissesség, hűség, komolyság jut eszünkbe. Az ízeknél az édes, 

könnyű és illattalan. A fagyasztott termékeknél gyakran használják, mert 

frissességet, tisztaságot és a hideget szimbolizálja. A mentolos cukroknál is erre 

                                                           
111 http://m.mfor.hu/cikkek/makro/Inkabb_gyorsetterembe_jarunk__mint_vendeglobe.html   (2016. 10. 22.) 
112 http://m.mfor.hu/cikkek/vallalatok/Az_akciokat_fokent_a_noi_vasarlok_keresik.html     (2016. 10. 22.) 

http://m.mfor.hu/cikkek/makro/Inkabb_gyorsetterembe_jarunk__mint_vendeglobe.html
http://m.mfor.hu/cikkek/vallalatok/Az_akciokat_fokent_a_noi_vasarlok_keresik.html
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szeretnének hatni. A bankok a biztonság érzés miatt használják, arannyal keverve 

viszont a luxust juttatja eszünkbe. 

- Végül a zöld szín jelentése a természetesség, harmónia, a béke, a növekedés, 

felfrissülés és a szimpátia. A hideg, savanyú és lédús termékekre utal. Diétás és 

biotermékeknél használják illetve a környezetvédelemnél és az allergén anyagok 

feltüntetésénél. 

- A barna szín melegséget, kényelmet sugároz, nehéz, szolid és alkalmazkodó. 

Erőteljes és szaftos, a hozzátartozó íz-asszociáció. A barna szín szuggerálja az 

étvágyat egy tartalmas étkezéhez. 

- A fekete eleganciát, nemességet sugároz.113 

Ahogy az kiderült és a képen114 is látszik, a piros és sárga szín rendkívül erős színek, míg az 

előbbi az éhségérzetet fokozza, addig az utóbbi vidámságot tükröz. A McDonald’s kiválóan 

választotta ki ezt a két színt a logójához, hiszen nagyon sokan asszociálnak a névről ezekre 

az árnyalatokra és az emblematikussá vált arany boltívekre.  

Az utóbbi pár évben stílusváltás ment végbe az éttermekben, ahogy az a képeken115 is látszik, 

fekete, barna és zöld színeket alkalmaztak. A zöld ebben az esetben a természetességre utal, 

a barnával együtt kellemes étvágygerjesztő hangulatot áraszt. A fekete pedig eleganciát 

kölcsönöz.116 

  

 

 

                                                           
113 http://www.kulinarisvilag.hu/hun/cikkek/szin-reklem-tudatalatti-iz   (2016. 10. 22.) 
114 http://petethewalrus.com/archives/1260206  (2016. 10. 22.) 
115 http://karenhaller.co.uk/blog/branding-why-red-yellow-is-used-by-the-fast-food-industry/   (2016. 10. 22.) 
116 http://karenhaller.co.uk/blog/branding-why-red-yellow-is-used-by-the-fast-food-industry/    (2016. 10 

.22.) 

 

7. és 8. kép: A McDonald’s eredeti és a stílus váltás utáni logója  Forrás: 
http://karenhaller.co.uk/blog/branding-why-red-yellow-is-used-by-the-fast-food-industry/     

http://www.kulinarisvilag.hu/hun/cikkek/szin-reklem-tudatalatti-iz
http://petethewalrus.com/archives/1260206
http://karenhaller.co.uk/blog/branding-why-red-yellow-is-used-by-the-fast-food-industry/
http://karenhaller.co.uk/blog/branding-why-red-yellow-is-used-by-the-fast-food-industry/
http://karenhaller.co.uk/blog/branding-why-red-yellow-is-used-by-the-fast-food-industry/
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A cégnek sikerült elérnie, hogy az étterem része lett az utazási szokásoknak. Jellemző 

a társadalomra, hogy ha a vásárló útra kel, legyen az üzleti- vagy magánjellegű, olyan helyet 

keres, ahol könnyen eligazodik, „biztonságban” érzi magát, ezért is gyakori, hogy külföldön 

is McDonald’s-ot keresnek. Idén megkérdeztek 5 amerikai utazót a külföldi étkezési 

szokásaikról. Volt, aki megnyugtatónak tartotta a céget, mivel vegetáriánus, így nem lehet 

biztos abban, hogy melyik étel nem tartalmaz húst az idegen gasztronómiában, viszont a 

McDonald’s-ban ismeri a termékeket. Egy másik megkérdezett azt emelte ki, hogy 

érdekesnek tartja az egyes országok kínálatát pl. az USA-n belül is változó a termékek 

skálája, mert Maine-ben homár rolót lehet kapni vagy, hogy Párizsban macaront árulnak, 

Bangkokban pedig csirkét lehet kapni rizstállal. Olyan is van, aki csak azért megy be 

külföldön egy McDonald’s-ba, hogy gyorsan bekapjon valamit, de egyébként a helyi ételek 

után érdeklődik. Azt is kiemelték, hogy azért szeretnek itt vásárolni, mert pontos 

tájékoztatást kapnak az allergén- és tápanyagokról.117 

 Annak ellenére, hogy hideget, meleget mondanak a márkával kapcsolatban, azt 

mindenképpen el kell ismerni, hogy sok előnye van a McDonald’s-nak. Az első ilyen érv a 

komfortérzet, mivel pontosan tudja a fogyasztó, hogy mit is kap. A minőség minden 

városban és országban megegyezik. Előny még, hogy a fogyasztó egyedül, békében, a saját 

tempójában ehet, csak egyszer kell leadni a rendelését és nem zaklatják pincérek. Másik érv 

mellette a nyitva tartás. Nem minden étterem non-stop, de minden nagyvárosban van 

legalább egy, ami heti hét napon 24 órában nyitva van. Az ízvilág is meghatározó értéke. 

Sajnos ezek alapja a zsír, só és cukortartalom, ami minden termékben megtalálható, viszont 

abban biztosak lehetünk, hogy ha McDonald’s-ba megyünk enni, 100%, hogy ugyan az az 

íz fogad majd minket. Ezzel szemben a hátránya, hogy nem kifejezetten egészséges. 

Sajnálatos módon egyesek képesek túlenni magukat, ami elősegíti az elhízást.118 

 

 

 

 

 

                                                           
117 http://www.johnnyjet.com/5-reasons-people-eat-at-mcdonalds-when-they-travel/   (2016. 10. 22.) 
118 http://www.fastfoodmenunutrition.com/the-real-reasons-why-people-eat-at-mcdonalds/    (2016. 10. 22.) 

http://www.johnnyjet.com/5-reasons-people-eat-at-mcdonalds-when-they-travel/
http://www.fastfoodmenunutrition.com/the-real-reasons-why-people-eat-at-mcdonalds/
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A primer kutatás és a hipotézisek 

 A kutatásomat kvantitatív kutatási módszer eredményei alapján készítettem el, ezen 

belül is a választott technika, a kérdőíves lekérdezés volt A kérdőív az 1. számú mellékletnél 

tekinthető meg. A kutatás alapsokasága, azon magyarországi fogyasztók összessége, akik 

élelmiszert szoktak vásárolni, valamint ezen belül a mintasokaságnak, azokat a 18 és 30 év 

közötti magyar nőket és férfiakat választottam, akik gyorsétteremben szoktak étkeznek. A 

mintavételi keretbe, olyan személyek kerültek, akik rendelkeznek Facebook profillal. A 

mintavételi folyamat véletlenszerű volt, valamint a mintavétel nagysága 269 fő volt. A 

vizsgálat időintervalluma 4 hétig tartott. 

Kérdőíves megkérdezés a fiatalok gyorséttermi választásáról 

 A kérdőívet úgy állítottam össze, hogy több témakörre is rákérdezzen (a teljes 

kérdőív megtekinthető a mellékleteknél). A demográfiai kérdésekkel kezdtem, amit a 

gyorsétterembe járás gyakorisága követett. Érdekelt az is, hogy milyen tényezőket tartanak 

fontosnak az étterem választás során. Kíváncsi voltam arra is, hogy mire asszociálnak a 

McDonald’s említésének következtében. Az egyik kérdésnél a költési hajlandóság után 

érdeklődtem. A McDonald’s-al kapcsolatban rákérdeztem a kedvenc termékekre, a 

szolgáltatásokra, a véleményre az étteremről. Felkeltette az érdeklődésem, hogy egyes 

tényezőket milyen mértékben észlelnek. Rákérdeztem a drive-os vásárlásokra is. Olyan 

kérdést is feltettem, aminek eredménye azt fogja mutatni, hogy mit tudnak felidézni a 

reklámokból a fogyasztók. Az utolsó előtti részben arra kérdeztem rá, hogy többször vagy 

kevesebbszer vásárolnak a McDonald’s-ban, mint 6 éve. Végül kíváncsi voltam arra is, hogy 

milyen tulajdonságokkal illetik a megkérdezettek a céget. 

Demográfiai részből kiderül, hogy a 269 kitöltő közül 164 nő nemű, ami a válaszadók 61 %-

a és 105 férfi, ami 39%-ot jelent. Ahogy az az alábbi kördiagrammon is látszik, a 

megkérdezettek 39,2%-a, vagyis 105 ember a 21 és 23 éves korosztályba esik. Őket követik 

a második legnagyobb arányba a 24 és 26 köztiek 23%-al. 
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A kérdőívet kitöltők közül 59,2%-ban középfokú végzettséggel rendelkeznek, valamint a 

megkérdezettek 56,1%-a foglalkozását tekintve még tanuló, így azt a következtetést vontam 

le, hogy a kitöltők közel fele egyetemista vagy valamilyen OKJ-s szakképzésen vesz részt. 

Foglalkozási szempontból a vizsgált személyek 33,5%-a alkalmazottként dolgozik. 

 

 

 

 

9.ábra: A vizsgálatban részt vevők kor szerinti leosztásban 

 

10.ábra: A megkérdezettek végzettség szerinti megoszlása 

11.ábra:A megkérdezettek a foglalkozásuk arányában 
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Átlagjövedelem tekintetében kicsi a különbség a szakaszok között. A legtöbb személy egy 

főre jutó nettó átlagjövedelme 50000 Ft alá esik (30,9%, ez 79 válaszadónak felel meg), ami 

szintén arra utal, hogy a kitöltők nagy része egyetemre jár és nem rendelkezik saját 

jövedelemmel. 69 kitöltőnek 50000 és 100000 Ft közé esik az átlagjövedelme. Valószínűleg 

ők is tanulnak még, de egyetem mellett valamilyen munkát végeznek. 

 

 

Mivel a kérdőív a Facebookon volt elérhető, így több városból is részt vettek a vizsgálatban. 

44,6% megyeszékhelyen, 20,4% városban, 17.8% faluban vagy községben, 11,2% a 

fővárosban él, valamint a legkisebb arányban a nagyvárosban élők vannak 5,9%-al. 

A kérdőívnél tisztázni szerettem volna, hogy a megkérdezettek milyen gyakorisággal 

látogatják a gyorséttermeket. Az alábbi táblázatban rögzítettem a válaszok összesítését: 

2.táblázat                                              A gyorséttermi vásárlások gyakorisága 

 Burger King KFC McDonald's Gyros Döner Don Pepe Kínai 

Ritkábban, mint havonta 112 135 121 116 116 110 128 

Havonta 21 29 97 61 61 53 59 

Hetente 5 7 24 20 20 5 12 

Hetente 2-3 alkalommal 0 0 0 2 2 0 0 

Naponta 0 0 2 0 0 0 0 

Soha 128 91 23 62 62 9 66 

    

 

Ahogy az az eredményekből látszik a soha választ a legtöbben a Burger King-nél adták. A 

KFC-be a legtöbb válaszadó ritkábban jár, mint havonta. A McDonald’s-ba járnak a 

12.ábra: A válaszadók átlagjövedelme 
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legtöbben havonta illetve hetente, valamint napi szinten is itt volt a legtöbb válasz. Hetente 

kétszer vagy háromszor gyrost vagy dönert szoktak vásárolni. 

A második részben arra voltam kíváncsi, hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe a 

gyorséttermek esetében. Az alábbi diagramon látszik, az egyes jellemzők mellett letett 

voksok aránya: 

 

 

Az ábrán látszik, hogy a termékek ára lényeges tényezőnek számít, mivel a kitöltők 88%-a 

jelezte, hogy fontos, elég fontos vagy nagyon fontos szempontnak tartja. Az íz esetében a 

nagyon fontos arány a legkiemelkedőbb 58%-ban jelölték be ezt a lehetőséget, a válaszok 

közül. A termékek csomagolását és reklámját nagyobb arányban úgy jelölték, hogy nem 

fontos vagy kevésbé fontos. Mások véleménye is jelentős szempont, habár nem olyan 

kiemelkedő módon, mint az íz, itt 27%-ban választották fontosnak. A kiszolgálás gyorsaság 

is lényeges szempontnak bizonyult, mivel a válaszadók 80% jelezte azt, hogy fontosnak 

tartja. Az otthontól való távolság is jelentős tényezőnek minősül. A tisztaság, az ízhez 

hasonlóan rendkívül kiemelkedő fontossággal rendelkezik, mert a nagyon fontos válasz 

65%-ot kapott. 

Ezt a kérdést a McDonald’s szemszögéből is megvizsgáltam, hogy ugyanazon tényezők 

milyen arányban lényegesek a vásárlók számára. Ezeket az arányokat is diagramon 

ábrázolva meg lehet vizsgálni. 

 

 

 

Ebből kiderül, hogy a termékek reklámja és csomagolása itt sem mérvadó szempont, viszont 

az is kiderül, hogy a környezet véleménye nem számít lényeges szempontnak. Az íz és 

13.ábra: A gyorsétterem választási tényezők aránya 

14.ábra: A McDonald’s-al szemben támasztott követelmények aránya 



47 
 

tisztaság itt is kiemelkedő fontosságú jellemzőnek minősül. Az ár és az otthontól való 

távolság is hasonló arányt mutat, mint az előző kérdésnél. Ebből az összehasonlításból az 

derül ki, hogy az ár, a tisztaság, az otthontól való távolság lényeges szempontok a fogyasztók 

számára, amikor gyorséttermet választanak. 

Felmértem azt is, hogy a McDonald’s névről mire asszociálnak egyből, ezért megkértem a 

kitöltőket, hogy írjanak le egy szót, ami először eszükbe jut. A legtöbb válasz a sajtburgerre 

érkezett (56 vélemény), ezt követték a negatív vélemények, élmények (28), harmadik helyen 

pedig Ronald McDonald szerepel (18). Ezeken kívül gyakoriak voltak az egészségtelen, 

gyors, sültburgonya és BigMac szavak is. 

Ahogy az a következő ábrán is látszik, érdemesnek tartottam rákérdezni arra is, hogy a 

megkérdezetteknek mi a kedvenc terméke: 

 

 

171-en választották a kis szendvicseket, ami a válaszadók 64,8%-a. Utána a legnépszerűbbek 

a desszertek és szorosan a nyomában a sültburgonya áll. Ezzel párhuzamosan azt is 

megvizsgáltam, hogy átlagosan mennyi pénzt hajlandóak elkölteni egy-egy vásárlás 

alkalmával. A válaszadók 34,7%-a, vagyis a többség 500 és 1000 Ft között szokott költeni, 

ami megegyezik egy kis menü vagy egy nagy szendvics esetleg három kis szendvics árával. 

25,7% 1000 és 1500 Ft közötti értékben szokott vásárolni (közepes vagy nagy menü ára) és 

38-an jelölték (14,3%) 1500-2000 Ft értékben szokott rendelni (a többi válasz a 14. ábrán 

látható). 

15.ábra: A legkedveltebb termékek sorrendje 
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Ebből a két diagramból látszik, hogy a népszerű termékek és a költési hajlandóság 

kölcsönhatásban vannak egymással, hiszen nagyjából annyit szeretnek költeni, amennyi a 

top 5 termék árával egyezik meg. 

Az egyik részben felmértem a fogyasztók véleményét hat állítás kapcsán. Az alábbi 

diagramon látszik az egyes kijelentésekre adott válaszok aránya: 

 

 

 

Az első két feltevésnél arra voltam kíváncsi, hogy a vásárlók milyen arányban elégedettek a 

termék kínálattal. A „Mindig megtalálom a számomra megfelelő terméket.” feltételezésnél 

262 válaszból az első 58-an teljes mértékben egyet értett, illetve 100-an egyet értettek az 

állítással. Az „Elégedett vagyok a kínálattal.” mondatnál ugyanennyi válaszból 110-en 

értettek egyet, így az állapítható meg, hogy a vásárlók valóban elégedettek a kínálattal. A 

minőségről kialakul vélemény is érdekelt („Elégedett vagyok a minőséggel.”). A diagramból 

kiderült, hogy a válaszokból 82-en egyet értenek, 80-an pedig részben értenek egyet ezzel a 

kijelentéssel. A minőség és a fizetett ár arányára irányuló mondatnál az derült ki, hogy a 

válaszadók csak részben vagy nem is értenek egyet az állítással. Érdekelt, hogy mennyire 

jutnak el az információk az étteremmel kapcsolatban a fogyasztókhoz (Rendszeresen 

16.ábra: Költési hajlandóság a válaszadók körében 

17.ábra: A fogyasztók véleménye a McDonald’s-ról 



49 
 

értesülök az étterem hirdetéseiről, akcióiról.”). Itt szoros eredmény alakult ki, mivel 61-en 

részben, 56-an nem és 52-en egyet értettek az állítással. Az utolsó kijelentésnél a negatív 

tapasztalatokat szerettem volna felmérni („Nem volt még negatív tapasztalatom a 

McDonald’s-al kapcsolatban”.). Itt is szoros volt az eredmény, amiből az derült ki, hogy a 

legtöbb kitöltőnek volt már rossz élménye, mivel 60-an egyáltalán nem értettek egyet, 57-

en nem és 48-an részben értettek egyet a kijelentéssel. 

Érdekelt, hogy mennyire veszik figyelembe a különböző hirdetési felületek és ajánlásokat. 

Az alábbi oszlopdiagramon látszik a reakciók aránya: 

 

 

 

 

A válaszlehetőségeknél a kék a nem tűnik fel, a piros a néha feltűnik, a sárga az észre szoktam 

venni, a zöld a legtöbbször felfigyelek rá és a lila a mindig felfigyelek rá jelentéssel 

rendelkeznek. Így az látszik, hogy a dolgozói ajánlásra, a honlap és Facebook oldal 

hirdetéseire illetve a Tv-reklámokra a legnagyobb arányban nem figyelnek fel. A televíziós 

megjelenés esetében a második legtöbb választ az észre szokta venni opció kapta, így ez a 

hirdetési forma egy bizonyos szegmenshez eltudja juttatni a kívánt üzenetet. A 

menütáblákon szereplő információkat észre veszik, mivel ez a legnagyobb segítség nekik a 

döntésben, hogy mit vásároljanak. Arról tájékozódnak az aktuális ajánlatról, a szendvicsek 

és menük árairól, valamint az akciókról. Az éttermen belüli hirdetéseknél fej-fej melletti 

eredmény alakult ki a nem figyel rá és az észre szokta venni lehetőségek között. 

Az egyik kérdésnél a Drive Thru-n keresztül történő vásárlások arányát szerettem volna 

felmérni. 

18.ábra: Hirdetésekre adott reakciók aránya 
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A kördiagramból az derül ki, hogy a válaszadók több, mint fele nem szokta igénybe venni 

az autós kiszolgálást. Ez valószínűleg azért van, mert, ahogy az a demográfiai adatokból 

kiderült, a kitöltők nagyrésze tanuló, viszonylag kevés jövedelemmel. Ebből kifolyólag nagy 

valószínűséggel nem rendelkeznek autóval, inkább a tömegközlekedést választják.  

Azoknál, akik Drive-on keresztül szoktak vásárolni, rákérdeztem arra is, hogy mi 

befolyásolja a döntésüket, azzal kapcsolatban, hogy mit fognak vásárolni és, hogy miért 

választják az autós kiszolgálást. 

 

 

A legtöbb válaszadó a kiszolgálás gyorsasága miatt választja a Drive-ot. A válaszokban a 

menütáblára, illetve az árakra reagáltak a legtöbben. A dolgozók ajánlását nem veszik 

figyelembe, viszont az illatok kis arányban, de hatnak a vásárlókra. 

19.ábra: Drive-os vásárlások aránya 

20.ábra: Döntést befolyásoló tényezők 
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Az is érdekelt, hogy az utóbbi 6 évben többet vagy kevesebbet járnak a fogyasztók ebbe a 

gyorsétterembe. A kérdőív alapján az látszik, hogy ha kis különbséggel is, de a többször 

válasz nyert. 

 

 

Azok közül, akik többet járnak az utóbbi pár évben, legtöbben az étterem közelségét 

választották. Ez azért van, mert korábban vagy nem esett az útvonalba vagy olyan helyen 

laktak, ahol nem található gyorsétterem. A második leggyakoribb ok, a gyakoribb látogatásra 

az anyagi háttér. Sok válaszban az önálló kereset állt. Harmadik indokként a kiszolgálás 

gyorsaságát emelték ki. Azok a válaszadók, akik kevesebbszer járnak már, mint 6 éve, 

leggyakrabban azt az okot hozták fel, hogy azóta egészséges életmódra váltottak vagy 

diétáznak. A második helyen itt is az anyagi háttér áll, csak ebben a helyzetben inkább a 

pénz hiányát emelték ki, a válaszadóknak vagy nincs még önálló jövedelmük vagy a 

termékeknek drágult az ára. 

A kérdőívre adott válaszok áttekintése után, szeretném kifejteni a kutatási kérdésekre adott 

reakciókat, hogy mennyiben helyt állóak a feltételezéseim. 

Kutatási kérdések 

 Alapvetően a felméréssel az volt a célom, hogy megvizsgáljam a fiatalok 

gyorséttermi fogyasztását, ezen belül is kifejezetten, azt szerettem volna megnézni, hogy 

milyen gyakorisággal járnak McDonald’s-ba, illetve hogy mi alapján szoktak dönteni arról, 

hogy mit fognak választani. Azt is szerettem volna megfigyelni, hogy a McDonald’s 

marketingtevékenysége mennyire sikeresen hat a fiatal fogyasztókra.  

A cél elérésének érdekében, kutatási kérdéseket állítottam fel. A kérdőívem több témát ölel 

át, éppen, ezért hat kutatási kérdést tettem fel. 

21.ábra: A látogatás gyakoriságának változása 
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- K1: A nők jobban felfigyelnek az akciókra.  

- K2: A színek nincsenek hatással a fogyasztásra. 

- K3: Akiknek 150000 és 20000 között van a fizetésük, azok hetente járnak 

McDonald’s-ba. 

- K4: A 18-30 év közötti nők és férfiak feltudják idézni a reklámokat. 

- K5: A 18 és 23 év közötti nők és férfiak gyakrabban járnak McDonald’s-ba, mint a 

24 és 30 év közöttiek illetve átlagosan 1000 és 1500 Ft között költenek. 

- K6: A megkérdezettek a piros és sárga színekre asszociálnak a legtöbben a 

McDonald’s-ról. 

Az első kutatási kérdés során, arra voltam kíváncsi - a korábbi Gfk Hungary 2011-

12-es kutatása alapján, - hogy a nők valóban jobban foghatóbbak-e az akciókra és 

promóciókra, mint a férfiak. A kérdőívben több kérdésben is megjelent az akcióra való 

hajlam, illetve nyitott kérdés formájában is lehetőség nyílt ezt a választ megadni, ahogyan 

azt többen is tették. Az eredmények egységesítése után arra, a visszajelzésre jutottam, hogy 

a feltevés helyt álló. A válaszadóknak, akik az akciót több helyen is bejelölték, mint 

érdeklődési pontot, 65% nő volt, míg a férfiaknál ez az arány 35% volt. A nők ár-

érzékenyebbek, a férfiaknál, mivel általában a nők végzik a bevásárlásokat, fizetik a 

csekkeket és kezelik a pénzt a családokban. Egészen fiatalon kialakul a nőkben a 

pénzkezeléssel kapcsolatos óvatosság, amit a családon belül felállított szerepekből tanulnak. 

 

 
22.ábra: Akcióra való reakció aránya 
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Az egyes válaszlehetőségeket, az oszlopok színe jelzi. A kék a nem tűnik fel, a piros a néha 

feltűnik, a sárga az észre szoktam venni, a zöld a legtöbbször felfigyelek rá és a lila a mindig 

felfigyelek rá. 

          A második feltevésnél az szerepelt, hogy a vásárlók nem reagálnak a színekre, 

azoknak nincs hatása a fogyasztásra. Erre az állításra a nyitott kérdéseknél és az érdeklődést 

felkeltő tényezőkre utaló kérdésnél található meg. Ahogy az a lejjebb lévő ábrán látható arra 

a kérdésre, hogy mennyire kelti fel a színvilág a fogyasztók érdeklődését, a 262 válaszból a 

legtöbb reakció az észre szoktam venni lehetőségre érkezett (82), amit a nem tűnik fel válasz 

követ (61) és a harmadik legtöbbet jelölt alternatíva - a legtöbbször felfigyelek rá - reakció 

volt (51). A néha feltűnik válaszra 48 jelölés érkezett és a mindig felfigyelek rá 20 szavazatot 

kapott. Ebből az az eredmény derül ki, hogy a vásárlók nagy részének feltűnnek az 

étteremben használt színek, ők a válaszadók 62%-át teszik ki.  

 

 

23.ábra: Az akciós lehetőségekre történő észrevételek összessége 

 

24.ábra: A színvilágra történő reakció arányai 
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Az utolsó kérdésnél megkértem a kitöltőket, hogy három tulajdonsággal írják le a 

McDonald’s-ot.196 válaszból, 77-en említették az étteremnél megfigyelhető színeket, mint 

a piros, sárga, barna, fekete és zöld. Ez a válaszok 39 %-át jelenti. Ezekből az eredményekből 

arra a következtetésre jutottam, hogy habár észre veszik a színeket, a válaszadóknak csak a 

kisebb része tudja ezt felidézni, így a felvetés helyt álló, miszerint nincs hatással a szín a 

fogyasztásra. 

 A harmadik kutatási kérdésnél az volt a cél, hogy kiderítsem, hogy a magasabb 

keresettel rendelkező fogyasztók, akiknek 150000 és 20000 Ft közötti jövedelmet kapnak 

átlagosan, gyakrabban járnak-e McDonald’s-ba (hetente). Korábban a demográfiai 

kérdéseknél kiderült, hogy a válaszadók közül 16 személy rendelkezik az intervallumba eső 

bevétellel. Közülük 9-en válaszoltak azt, hogy ritkábban, mint havonta, 5-en a havonta 

verziót választották, valamint 1-1 válasz érkezett a soha és heti 2-3 alkalommal lehetőségre. 

A kapott eredményekből tehát az látszik, hogy a magasabb kereset nincs összefüggésben a 

McDonald’s-ban történő vásárlással, így ez a feltevés nem helyén való. 

  A következő esetben azt feltételeztem, hogy a 18 és 30 év közötti nők és férfiak 

feltudják idézni a televízióban szereplő reklám tartalmát illetve az étteremben fellelhető 

hirdetések mondanivalóját. A kérdőív kitöltésére 4 hét állt rendelkezésre, ez alatt az idő alatt 

3 féle TV-reklámot vetítettek le. Az első verzióban a különböző termékeket mutatták be 

(sajtburger, Big Mac, sültburgonya és McFreeze) több személlyel, különböző 

élethelyzetekben és kisérő szlogenként a „Te teszed azzá, ami” mondatot választották. Ezt 

követte a jelenleg futó Amerikai hetek promóciót népszerűsítő reklám. Nemrég kezdték el 

lejátszani a főleg diákoknak szóló munkavállalás mellett kampányoló reklámokat. A 

kérdőívben rákérdeztem arra, hogy a kitöltők feltudják-e idézni a legutóbbi Tv-s 

megjelenést. 

 
25.ábra: A Tv-reklám felidézésének aránya 
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A kördiagramból látszik, hogy a válaszadók 89 %-a nem emlékszik a legutóbb a televízióban 

leadott hirdetésre, emellett 29-en válaszoltak igennel. Egy nyitott kérdéssel érdeklődtem 

afelől is, hogy mi volt az, amit utoljára láttak. A válaszadók közül négyen említették a termék 

bemutatós verziót és öten az Amerikai heteket írták le. A többi kitöltő olyan reklámot 

említett, ami a négy hetes időintervallumban nem került vetítésre. 

A televízión kívül kíváncsi voltam az éttermen belüli hirdetésekkel is. Ez városonként és 

éttermenként eltérő lehet, de az biztos, hogy az Amerikai hetek kezdete óta, az ehhez tartozó 

promóciós szendvicsek és kiegészítő termékek láthatóak a menütáblákon valamint új 

édességeket is hirdetnek. Az Amerikai hetek előtt, a vendégek ajándék üvegpoharat kaptak 

a nagy menü mellé. Rendszeresen hirdetik a hétköznap igénybe vehető ebédmenü 

lehetőségét illetve a régóta kapható Clubhouse szendvicset. 

 

 

Ahogy az látszik, ennél a diagramnál kicsit jobb az arány, az igen válaszoknál, itt már 19,8% 

(52 választás), míg a nemek aránya 80,2 %. A nyitott kérdésnél 15-en a szeptember hónapba 

futó kupon akcióra asszociáltak, viszont 6-an említették az ajándék pohár akciót is. Ketten 

emlékeztek az új desszertre és egy válaszadó jegyezte meg az Amerikai heteket. A kapott 

eredmények alapján az a konzekvencia vonható le, hogy a vásárlók többségi része nem 

emlékszik a hirdetésekre, tehát az állításom nem helyt álló. 

 A következő feltevésem azt volt, hogy a 18 és 23 év közötti nők és férfiak gyakrabban 

járnak McDonald’s-ba, mint a 24-30 év közötti korosztály illetve átlagosan 1000 és 1500 Ft 

között szoktak költeni. Az állítás első felénél megvizsgáltam a két korosztály gyorsétterem 

látogatásának gyakoriságát. A 18 és 23 év közöttieknél 51-en járnak havonta és 17-en 

hetente illetve 62-en ritkábban, mint havonta és 16-an soha. A 24-30 éveseknél 45-en 

26.ábra: Az éttermen belüli hirdetések felidézésének aránya 
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vásárolnak havonta, 7-en hetente, 2-en naponta, mindemellett 54-en ritkábban, mint havonta 

és 6-an soha.  

A 18-23 éves korosztály költési hajlandóságát tekintve az alábbi eredmények jöttek ki: 

- 7-en szoktak 500 Ft alatt vásárolni,  

- 66-an 500 és 1000 Ft között,  

- 32-en 1000 és 1500 Ft között,  

- 3-an 1500 és 2000 Ft között  

- valamint 7-en szoktak 2500 Ft felett költeni. 

A megvizsgált adatokból az derült ki, hogy valóban a 18 és 23 év közöttiek szoktak 

gyakrabban a McDonald’s-ban vásárolni, tehát az állítás első fele igaznak bizonyul. Ezzel 

szemben a legtöbben 500 és 1000 Ft között szoktak vásárolni, így a második részt nem 

bizonyult igaznak. 

 Az utolsó teóriánál azt szerettem volna meg vizsgálni, hogy milyen tulajdonságokra 

asszociálnak a legtöbben a McDonald’s-ról. Ahhoz, hogy eredményre jussak a kérdőív záró 

részeként megkértem a kitöltőket, hogy írjanak le három tulajdonságot, ami eszükbe jut az 

étteremről. Nagyon sok jellemző érkezett, főleg pozitív, de természetesen kevés negatív is. 

Sok válasznál fordult elő, hogy a negatív jelzők mellé pozitívat is írtak.  

Az első öt tulajdonságok, amire a válaszadók asszociálnak a következők:  

- finom (60 említés), 

- gyors (44 említés), 

- piros (42 említés), 

- sárga (32 említés). 

- valamint az egészségtelen (26 említés). 

A finom és gyors szavak az étel minőségére és a kiszolgálás gyorsaságára utalnak, míg a 

piros és sárga a bohócra, a logóra, a csomagolásra és az emblematikus sárga boltívekre 

hivatkozik. 

Ezen tulajdonságok mellett gyakoriak voltak az olcsó illetve drága, kedves, hangulatos, 

otthonos, vidám, figyelmes és hízlaló tulajdonságok is valamint többen említették a finom 

illatot is. 
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Az eredményből az látszik, hogy a megkérdezettek nagy többsége a finom és gyors szavakra 

asszociálnak, tehát a feltevés, miszerint a piros és sárga szavak jutnak először eszükbe, nem 

helyt álló. 

Az összegyűjtött tulajdonságokból márkaszemélyiséget is fel lehet állítani. Elsőkörben úgy 

gondolom, hogy Ronald bohóc jól leírja azokat a jellemzőket, amiket a fogyasztók 

felsoroltak. Megjelenik rajta a piros, a sárga, vidám, kedves és barátságos, mindemellett a 

gyerekek szeretik, ami tükrözi az étterem gyermekközpontúságát. Ezzel szemben én egy nőt 

tudnék elképzelni, mivel a kedvesség és vidámság inkább női tulajdonságok éppen ezért 

mindig mosolyogna. Foglalkozását tekintve óvónő vagy tanárnő esetleg szociális munkás, 

aki gyerekekkel van körbe véve. Korban 25 év feletti, de még nem töltötte be a 30-at. Külsőre 

középmagas lenne, hogy ne legyen túl magas a gyerekekhez képest, szőke, már-már sárga 

hajjal és piros ruhával. A lábán görkorcsolyát viselne, ami a gyorsaságot szimbolizálná. 

Amennyiben fizikailag megtestesülne, akkor finom illat áradna belőle és mindig lenne nála 

valami apró ajándék, ami a segítőkészségre utal.  
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Javaslatok 

 Az eredményekből kiderül, hogy sokan járnak McDonald’s-ba, szeretik az ízeket és 

a hangulatot, viszont a válaszadónak jelentős része negatív véleménnyel volt az étteremről, 

főleg az egészségtelen termékek miatt. Azért, hogy a fogyasztók ne távolodjanak el, 

véleményem szerint ki kellene egy egészséges menüsort találni. Nem csak salátára 

gondoltam, hanem cukor-, laktóz- és gluténmentes valamint szénhidrátcsökkentett 

termékekre kellene koncentrálni. Ez a folyamat a McCafé-s süteményeknél már elindult, de 

a szendvicsekre is át kellene vezeti ezeket a szempontokat. 

Az egészséges életmódhoz illő étrend mellett, érdemes lenne a társadalmi 

felelősségvállalást is kibővíteni egészségnapokon való részvétellel. A Richter éves szinten 

több egészség napot is tart mobil szűrőállomással és programokkal kiegészítve. Ennek 

mintájára érdemes lenne egy hasonló programsorozattal előállnia a cégnek. Sokan támadják, 

hogy csak a hízást segíti elő és habár a gyerekek felé több mozgást támogató kezdeményezést 

is elindítottak (Ronald Klub, ahol a gyerekek mozoghatnak) érdemes lenne a felnőttek felé 

is nyitni és nem csak a kerékpározás terén. Ahogy azt korábban említettem a McDonald’s 

aktívan támogatja az olimpiát. Éppen ezért Magyarországon érdemes lenne az olimpiai 

sportágakat is szponzorálni, mint a birkózás, kajak-kenu vagy az atlétika.  

A beteg gyerekek gyógyulását nagyban támogatják a hazai két Ronald Házzal, 

azonban ezeknek a gyerekeknek és sok felnőttnek is szüksége van vérre, vérplazmára vagy 

csontvelőre. Mindegyikre meg van a lehetőség, hogy önkéntes alapon segítse a rászorulókat, 

azonban ez nem elég. Véradásra több lehetőség is van városonként, de a McDonald’s is 

segíthetne ilyen téren. Az éttermek külső területén vagy elszeparált helyen, például a több 

emeletes éttermeknél az egyik szinten, szervezhetnének ingyen sajtburger menüért cserébe, 

ami több szempontból is népszerű lenne. A csontvelő és vérplazma donációk viszont 

ritkábbak, ugyanakkor nagyon fontosak. Miskolcon a CSL Plasma nevű németországi 

székhellyel rendelkező cég vérplazma donációkkal foglalkozik. Velük együttműködésben 

lehetne népszerűsíteni, promóciózni a segítség lehetőségét. A csontvelő donáció nagyon 

komoly elhatározást igényel, viszont a leukémiás betegeken lehetne vele segíteni. Ebben az 

esetben nem helyi donációra gondoltam, inkább csak az éttermen belüli népszerűsítésre. A 

McHappy Day-ken lehetne figyelemfelkeltő beszélgetéseket tartani olyanokkal, akik átélték 

ezt a betegséget. 
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Az egészséges életmód felé történő nyitáson kívül érdemes lenne a hirdetéseket is 

átgondolni. A kérdőívből kiderült, hogy a hagyományos reklámok nem keltik fel a fiatalok 

érdeklődését. Nem néznek már annyi televíziót, mint korábban, nem fogékonyak a 

nyomtatott hirdetés iránt, az interneten töltik a napjaikat, a közösségi oldalakon és 

honlapokon tájékozódnak. Ugyan az étteremnek van saját, modern honlapja és Facebook 

oldala, a kutatásból kiderült, hogy nem kelti fel a fogyasztók érdeklődését. Ami a fiatalokat 

érdekli az a nyeremény játék, szeretnek minimális erőfeszítésért jutalmat kapni, így én 

játékokkal kelteném fel a figyelmet, amivel menüt, vagy kuponokat esetleg utazást vagy 

nagyobb értékű ajándékot lehetne nyerni. Én olyan nyereményjátékot állítanék össze, hogy 

egy egyszerű kérdésre kellene válaszolni a céggel kapcsolatban és a regisztrációhoz szükség 

lenne az előző vásárlás számlájáról az egyik adatra, ami alapján sorsolnának. A hirdetések 

szövegeit is megváltoztatnám, mivel nem érik el a kellő figyelmet. A fiatalokat 

meghökkentő, rövid és tömör szöveggel lehet elérni, megfelelő illusztrációval. A fekete-

fehér kitűnik a színes oldalakon, a szokatlan formák és figurák szintén. 

A szolgáltatás terén is érdemes lenne fejlődni. Mindenképpen bevezetném a házhoz 

szállítás lehetőségét. A kényelmet mindenki szereti és mivel gyakorlatilag minden 

étteremnek van házhoz szállító szolgáltatása, így szerintem szükségszerű lenne a 

McDonald’s esetében is bevezetni, mert ennek hiányában lemaradnak a versenyben. A 

folyamatot úgy kellene felépíteni, hogy online lehetne a rendelést leadni a honlapon, ami 

egy külön monitorra érkezne be az étterembe, így nem zavarná meg a termelés folyamatát 

és az éttermen belüli kiszolgálást sem. Egy kisebb csapat, nagyjából 2-3 fő elég lenne a 

kiszállításhoz. A környezetvédelem érdekében biciklis futárokat alkalmaznék, a 

kiszállítandó termékeket pedig hőtartó táskában szállítanák. A korszerűsítés érdekében 

applikációt is terveztetnék a rendeléshez, így menet közben, bárhol, bármikor le lehetne adni 

a kívánt termékek listáját. A fizetési módnál online fizetési lehetőséget is bevezetnék, ami 

kényelmes és gyors, de természetesen kézpénzzel is lehetne fizetni vagy utalvánnyal. A 

fizetési módot a rendelés során kellene kiválasztani, egyszerűsítve a kiszállítást. 

A másik szolgáltatás, amivel fejleszteném az étterem tevékenységét, az az 

előrendelés.  Szintén online vagy applikáció segítségével lehetne megrendelni a kívánt 

termékeket, amit aztán a Drive-on lehetne felvenni vagy az étteremben egy külön kiszolgáló 

résznél. Az rendelés felületén kötelezően meg kellene adni az érkezési időpontját, amihez 

plusz 5 percet lehetne rászámolni. A rendelések ebben az esetben is külön monitorra 

futnának be, csak itt mutatnák az érkezési időt is, hogy addigra készüljön el a kívánt termék 
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és még frissen, melegen jusson el a vendéghez. Ebben az esetben csak online lehetne 

kiegyenlíteni a számlát, azonban azt tudatni kellene a vásárlóval, hogy ha nem megy el a 

rendeléséért, akkor nem visszatérítendő az összeg. Ezzel a módszerrel nem lenne deficites a 

szolgáltatás és vissza lehetne szorítani a keletkezett selejtarányát. A rendelésről a fogyasztó 

kapna egy kódot, aminek bemutatásával tudná bizonyítani a vásárlást. Maga a szolgáltatás, 

azért lenne népszerű, mert már napközben meg lehetne rendelni a kívánt termékeket egy 

olyan napon, amikor nincs kedvünk főzni és bevásárolni, így haza felé menet, vagy ha 

sietünk, csak fel kell vennünk a rendelést, ezzel is megkönnyítve a mindennapokat. 

Habár a McDonald’s még mindig népszerű, a versenytársai egyre jobban törnek fel 

és az újításoknak sem mondhat ellent, mivel a világ folyamatosan változik, fejlődik. Az én 

nézetem szerint ez a pár változtatás, jobb meglátásba helyezné a céget, innovatívnak és 

fiatalosnak tűnne tőlük. 
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Összegzés 

A kutatásom célja az volt, hogy feltérképezzem a gyorséttermi vásárlások hátterét a 

fiatal felnőttek körében. Több kérdésre is választ kerestem, a témával kapcsolatban, éppen 

ezért, olyan kérdőívet állítottam össze, ami sok kérdéskört ölel át. A célcsoport a 18 és 30 

év közötti nők és férfiak voltak. Életkorukból kifolyólag, több foglalkozású, különböző 

keresettel rendelkező és más-más településen élő személyek töltötték ki a kérdőívet, ezért 

széles skálában érkeztek be a válaszok.  

Maga a kutatás nagyon érdekes volt számomra. Sokféle ember véleményét ismerhettem meg, 

többféle válasszal és nézettel ismerkedtem meg, ami nagyon tanulságos volt. A 

felmérésemből kiderült, hogy a McDonald’s a kezdeteknél nagyon jól indította el a márka 

népszerűsítését, mivel bárhol, bárkinek megemlítjük, egyből tudni fogja, hogy miről van szó. 

Az étterem működése is sikeresnek bizonyul, megfelelően tudják tartani a minőség 

színvonalát, az ételek ízvilágát, a kiszolgálás gyorsaságát, valamint az éttermen belüli 

hangulatot. Ezt azzal tudom bizonyítani, hogy az asszociációs kérdésnél a legtöbb kitöltő a 

finom és gyors jelzőket említették meg.  

A fő célom az volt, hogy megvizsgáljam, hogy milyen gyakran vásárolnak 

gyorsétteremben, mi alapján választják ki az éttermet, valamint, hogy a választások 

tudatosan mennek-e végbe. Kiderült, hogy a McDonald’s-ba járnak a leggyakrabban, a többi 

gyorsétterem közül, a legalább havi szintű látogatás, ennél a cégnél volt a leggyakoribb. A 

vélemények alapján az ízvilág és a gyorsaság, a hangulat, az árak és a dolgozók kedvessége 

miatt járnak ide gyakrabban. 

Az is kiderült, hogy főleg az árak, ízek, a kiszolgálás gyorsasága, mások véleménye, az 

otthontól való távolság és tisztaság a legmeghatározóbb tényezők a gyorséttermek 

szempontjánál. A McDonald’s esetében ugyanezeket a tényezőket tartják fontos, a 

környezetük véleményének kivételével. 

Megvizsgáltam, hogy milyen mértékben figyelnek fel a hirdetésekre, reklámokra, mert 

érdekelt, hogy ezek mennyiben befolyásolják a választást. Ahogy az kiderült ki, hogy a 

hirdetések nem keltik fel az érdeklődésüket, egyedül az éttermeken belül és a környékükön 

elhelyezett menütáblák segítik a döntést. Ezen válaszok alapján arra jutottam, hogy a 

választás tudatosan zajlik le a fejükbe.  
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Habár a McDonald’s népszerű, a világ gyorsan fejlődik, ezért nekik is innovatívnak 

kell maradni. Ennek érdekében javaslatokkal álltam elő, ami fejlesztheti a szolgáltatást 

minőségét, illetve a társadalmi megítélését és a marketingtevékenységét is a cégnek. 

A fogyasztók igényeinek, döntés típusai és folyamatainak ismerete lényeges és 

fontos szempont, nélküle a marketing szakembereknek nem lenne lehetősége hatékonyan 

meghatározni, hogy hogyan szólítsák meg a fogyasztókat. Ezért van szükség a fogyasztói 

magatartás vizsgálatára. 
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Summary 

 

The purpose of my research was to map the background of the fast-food consumerism 

among young adults.  

I was looking for answers to several questions related to the subject, therefore I have 

compiled a questionnaire, which embraced many issues. The target group were men and 

women between the ages of 18 and 30. Due to their ages, my questionnare was filled out by 

people who had various professions and earnings and lived in different settlements, so a wide 

range of responses have come. 

The research was very interesting to me. I had a chance to get to know the opinions of a wide 

variety of people, got acquainted with various kinds of responses and views, which was very 

instructive. My survey revealed that McDonald's had a good start in promoting the brand, 

because if it is mentioned to anyone, anywhere in the world, everybody will know exactly 

what it is. The operation of the restaurant proved to be successful, they can maintain the 

level of quality, the flavour of the dishes, the quickness of serving and the atmosphere 

properly. It can be proved by the responses of the associating questions, because most of the 

interviewees mentioned the words "delicious" and "fast". 

The main purpose was to examine how often people eat in fast-food restaurants, what 

are the basis they choose on, and wether they choose consciously or not. It turned out that 

McDonald's is the most popular and most visited restaurant amongst others. According to 

the answers, most people consume here due to the favours, the qiuckness, the atmosphere, 

the prices and the kindness of the staff. 

It is also revealed that the main factors of choosing a restaurant are the prices, the flavours, 

the quickness of serving, the reviews of other people, the distance from home and cleanness. 

Same factors are considered to be the most important ones in the case of McDonald's except 

for the opinion of others. 

I examined that in what extent people pay attantion to the ads and commercials because I 

was interested in how can these influence people's choices. It is turned out that ads do not 

grab the customers’ attention, only the menu table, located inside the restaurant or in the 

neighborhood, helps them to make a decision. Based on these responses, I concluded that 

people make their choices consciously. 

Although McDonald's is very popular, the world is developing quickly, so it also 

have to be innovative. In the interest of this, I drew up with some suggestions which can 
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improve the quality of services, social perception and the marketing activities of the 

company. 

It is important to know the needs of consumers and their types and processes of 

decisions, because without this information marketing experts couldn't determine efficiently 

how to adress the customers. That is the reason why the analysis of consumer behavior is 

required. 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet: A vizsgálathoz készített kérdőív 

Nem: nő/férfi 

Kor: 18-20 21-23  24-26  27-29  30  

Végzettség: Alapfokú Középfokú Felsőfokú 

Foglalkozás: Tanuló Vezető beosztású Alkalmazott Vállalkozó  Szakmunkás

 Háztartásbeli  Munkanélküli 

Átlagjövedelem:  50000 Ft alatt 50000-100000 Ft között 100000-150000 Ft között 

150000-200000 Ft között  200000 Ft felett 

Az Ön lakóhelye: Főváros Megyeszékhely   Nagyváros Város 

 Falu/község 

 

1. Milyen gyakran vásárol az alábbi gyorséttermekben? 

1-ritkábban, mint havonta 2-havonta 3-hetente 4-heti 2-3 alkalom 5-naponta    6-soha 

KFC Burger King McDonald’s Don Pepe Kínai étterem Gyros Döner/kebab 

2. Az alábbi tényezők mennyire fontosak Önnek gyorséttermi vásárláskor? 

1-nem fontos 2- kevésbé fontos 3- fontos 4-elég fontos 5-nagyon fontos 

Ár Íz Termék csomagolás Termékek reklámja Otthontól való távolság 

Kiszolgálás gyorsaság  Mások véleménye Tisztaság 

3. Az alábbi tényezők mennyire fontosak Önnek McDonad’s-os vásárláskor? 

1-nem fontos 2- kevésbé fontos 3- fontos 4-elég fontos 5-nagyon fontos 

Ár Íz Termék csomagolás Termékek reklámja Otthontól való távolság      

 Kiszolgálás gyorsaság  Mások véleménye Tisztaság 

4. Mi ugrik be Önnek elsőre a McDonald’s-ról? 

5. Miért szokott McDonald’s-ban vásárolni? (Többet lehetőséget is választhat.) 
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Termékek Ár Gyorsaság Kiszolgálás Akciók  Hangulat        Nem 

szoktam McDonald’s-ban vásárolni, 

6. Átlagos vásárlása során mennyi pénzt szokott költeni a McDonald’s-ban? 

500 Ft alatt 500-1000 Ft között 1000-1500 Ft között 1500-2000 Ft között 

2000-2500 Ft között 2500 Ft felett Nem szoktam McDonald’s-ban vásárolni. 

7. Mi a véleménye a McDonald’s termékeiről és az étteremről? 

      1-nem szoktam McDonald’s-ban vásárolni 2-egyáltalán nem értek egyet 3-nem értek 

egyet 4-részben egyet értek 5-egyet értek 6-teljes mértékben egyet értek 

Mindig megtalálom a számomra megfelelő terméket. 

Elégedett vagyok a kínálattal. 

Elégedett vagyok a minőséggel. 

A kínálat minőségét és a fizetett ár arányát megfelelőnek tartom. 

Rendszeresen értesülök az étterem hirdetéseiről, akcióiról. 

Nem volt még negatív tapasztalatom a McDonald’s-al kapcsolatban. 

8. Melyik a kedvenc McDonald’s-os terméke? (Többet is választhat.) 

Nagy szendvics Kis szendvics   Saláták  

Sült burgonya  Desszertek  Reggeli termékek  Kávék, üdítők  

9. Az alábbiak közül mi jut eszébe a McDonald’s-ról? (Több lehetőséget is 

választhat.) 

McCafè/ by McCafé  Játszóház (külső/belső) Születésnapi rendezvények 

Mekilexikon  Önkiszolgálás  Környezetvédelem Társadalmi 

felelősségvállalás Ronald McDonald ház     Álláslehetőség Nem szoktam 

McDonald’s-ban vásárolni 

10. Mennyire keltik fel az érdeklődését az alábbi tényezők? 

1-nem tűnik fel 2-néha feltűnik 3-észre szoktam venni 4-legtöbbször felfigyelek rá 5-

mindig felfigyelek rá 
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Akciók (kupon, ajándékok) Illatok  Színvilág Dolgozói ajánlás            

Menütáblák     Éttermen belüli hirdetések  Honlap  Facebook-os 

megjelenések  Tv-reklám 

11. Milyen gyakran szokott Drive Thru-n keresztül vásárolni? 

1-soha 2-alkalom adtán 3-gyakran 4-sokszor 5-mindig 

12. Drive Thru-n keresztül történő vásárlása alkalmával mi alapján dönt arról, 

hogy mit választ? (Több lehetőséget is választhat.) 

Kiszolgálás gyorsaság Árak Illatok  Legújabb termékek Menütábla

 Dolgozói ajánlás 

13. Pár éve stílusváltás ment végbe az éttermekben. Feltűntek az alábbi változások? 

(igen-nem válaszlehetőségek) 

Színvilág Személyzet ruhája Felszerelés Kiegészítők Menütáblák 

14. Mennyire egyértelműek Önnek az alábbi jelzések/tájékoztatások? 

       1-nem szoktam McDonald’s-ban vásárolni 2-nem egyértelmű 3-kicsit egyértelmű 4-

részben érthető 5-érthető 6-teljesen egyértelmű 

Honlap  Árak Választék Tápanyag tartalom Allergén anyagok 

15. Feltudja idézni a legutóbbi McDonald’s-al kapcsolatos Tv reklámot? 

Igen. Nem. 

Ha igen, mi szerepelt benne? 

16. Feltudja idézni a legutóbbi akciót/ajánlatot, amit az étteremben látott? 

Igen.  Nem. 

Ha igen miről szólt? 

17. Többször vagy kevesebbszer vásárol McDonald’s-ban, mint 6 éve? 

       Többször.   Kevesebbszer. 

Mi ennek az oka? 

18. Kérem soroljon fel három tulajdonságot, ami a McDonald’s-ról eszébe jut? 

(Szín, érzelem, egyéb tulajdonság...) 
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Írja be az egyenletet ide 

 

A háztartás, a 

vásárló jellemzői 

(1.) 

 

Vásárlási 

szükségletek  

(2.) 

Az 

üzletjellemzők 

fontossága     

(3.) 

 

Az üzlet image-e 

(4.) 

 

Termék- és 

márkavásárlás 

(8.) 

Üzleten belüli 

információ 

feldolgozás    

(7.) 

 

Üzletválasztás 

(6.) 

Az üzlettel 

szembeni attitűd 

(5.) 

visszacsatolás 

 demográfiai 

jellemzők 

 szerep 

 életstílus 

 személyiség 

 gazdasági 

helyzet 

7.ábra: Az üzletválasztás modellje (Assael, 1984.) Forrás: Törőcsik Mária: Fogyasztói 

magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai kiadó 2011 Bp, 456.oldal 

Kereskedői 

stratégiák 

2.számú melléklet: Üzletválasztási modell, Assael, 1984 


