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ELŐSZÓ
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) az ország legnagyobb
tudományos rendezvényeként a tehetséges alkotó fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsolatos nemzetstratégiai törekvéseinknek. A konferencia hat évtizedes múltra tekint
vissza. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók
munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a
hallgatók tudományos tevékenységének országos nyilvánossága és elismerése.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az oktatásért felelős minisztériummal és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével minden páratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban hirdeti meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.
A szekciókba, amelyek az egyes tudományterületek országos döntői, azok a
fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi, kari konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek. Lehetőséget kapnak a bemutatkozásra és
a versenyben való részvételre a határon túli magyar egyetemisták, valamint a kiemelkedő középiskolás kutató diákok is.
A legkiválóbb diákokat Pro Scientia Aranyéremmel, legeredményesebb mestereiket a Mestertanár Aranyéremmel ismerik el.
A XXXII. OTDK szekcióinak üléseit 2015. március 25. és április 18. között
rendezték meg az ország számos egyetemén, főiskoláján. A konferencián 525 különféle szekcióban összesen 4603 pályamunkát mutattak be hallgatók, összesen
közel 1500 minősített helyezés, valamint további 679 különdíj került kiosztásra.
A helyezettek között volt a Széchenyi István Egyetem számos hallgatója is,
amely eredmény az intézményben közel két évtizede folyó intenzív tehetséggondozási tevékenységnek köszönhető. Az OTDK-n megmérettetett díjazott pályamunkák kivonata olvasható az Optimi Nostri sorozat köteteiben.
A következő, XXXIII. OTDK megrendezésére 2017 tavaszán kerül sor,
amelyre az addig soron következő intézményi fordulókban jogosultságot lehet
szerezni. Minden kollégánknak és minden diákunknak eredményes felkészülést
és szereplést kívánunk 2017-ben!
A SZERKESZTŐK
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FARKAS ZOLTÁN, JANCSÓ ORSOLYA
TOLJ EGY SELFIET!
A SZEMÉLYES MÁRKAÉPÍTÉS VIZSGÁLATA AZ Y ÉS A Z
GENERÁCIÓ KÖRÉBEN
Konzulens: Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta
egyetemi docens (KGK VSZKT)
BEVEZETÉS
A világ folyamatosan változik. Generációk nőnek fel laptoppal, tablettel a kezükben. A mai fiatalok számára megszokottá válik az állandó online jelenlét és a
közösségi média használata. Ez jelentősen átalakítja az alapvető személyiségjegyeiket és megnyilvánulási formáikat. Az általunk vizsgált korcsoportok tapasztalják meg legkorábban a közösségi média nyújtotta előnyöket és ők vannak kitéve leginkább a veszélyeknek is. A korukból adódóan és a tapasztalataik hiányából fakadóan nagy támadási felületet hagynak, mely következményével sokszor
nem törődnek. A későbbiekben nagy jelentősége lehet annak, hogy korábban milyen képeket és információkat töltöttek fel a közösségi médiafelületekre. A dolgozat egy szakirodalmi áttekintéssel kezdődik, melyben a következő témaköröket
érintjük: elsőként a márkázást és a hírnévmenedzsmentet vesszük górcső alá, ahol
próbálunk párhuzamot vonni a személyes márka és a saját imázs kialakítása között, hiszen a külvilág felé mutatott képünk alapján ítélnek meg minket a társadalom tagjai. Ezt az imázst azonban tudatosan is építhetjük, mellyel pozitívabb
benyomást kelthetünk, de pillanatok alatt le is rombolhatjuk egy meggondolatlan
cselekedettel. Ezt következően ismertetjük az általunk vizsgált az Y és Z generáció tipikus jellemzőit, hiszen ez a korcsoport preferálja leginkább az Önfotó készítését. Az utolsó szakirodalmi részben kiemeljük a közösségi média azon felületeit, ahol az Önfotók megjelennek, valamint ismertetjük az online világ nyújtotta lehetőségeket.

4

1.1. SZEMÉLYES MÁRKAÉPÍTÉS
A mai világban különösen fontos szerepet játszik a jelenlét. Az emberek naponta
rengeteg információval találkoznak. Elég csak a plakátokra vagy az interneten
lévő információáradatra gondolni. Különösen fontos tehát a jelenlét, különben az
ember élete, személyisége hamar feledésbe merül. A világ lakossága az utóbbi
időben folyamatosan nő, mely 1930.-ban érte el a 2 milliárd főt, míg 2014.-re már
7,2 milliárdan laknak a Földön. A problémára lehetséges megoldást az önmarketing, a személyes márka kiépítése kínál. (Papp-Váry, 2009) Hiszen egy állásinterjún már sokszor nem elegendő az, hogy egy adott ember kimagaslóan jó teljesítménnyel végzett az egyetemen. (Arden, 2003)
Egy új ismertség kialakításánál egyértelműen előnyben részesül az a személy,
akiről az adott partner már hallott. Ezt legkönnyebben különböző média megjelenések által, saját honlap, facebook oldal, blog segítségével lehet elérni. A hírességek számára is fontos szerepe van az önmarketingnek, mely során akár magánéletükbe is beengedhetik a rajongóikat. Ilyen például a személyes, családi fotók feltöltése a közösségi média oldalaira. Egy adott ember sztárokról, megismerni kívánt személyekről rengeteg információt tud szerezni az internet segítségével. A Google és egyre inkább a Facebook is adatokkal szolgálhat egy márkára,
személyre vagy akár ismerősre való kereséskor. (Shih,2011)
A márka egy vállalat vagy személy vagyonát képezi. Ennek értékét a felépítése az ismertsége, a márkahűség, az érzékelt minőség és a márkaasszociációk
adják. (Purkiss, Royston-Lee, 2010)
Egy márka kialakításánál, illetve megtervezésénél fontos szerepet játszik az
önismeret. A szükségek felmérése után kell megtervezni egy terméket vagy szolgáltatás, mellyel lehetőség nyílik a piaci igények kielégítésére. Az „Énmárka”
kialakításánál is lényeges lépés egy adott személy saját személyiségének és a környezetében élő emberek megismerése. Kialakítása minden ember számára lehetséges és néha tudatosság nélkül is kialakítanak magukról márkát az emberek. Egy
cég alkalmazottai szívesebben kapaszkodnak bele a cég által kialakított márkába,
próbálnak azonosulni vele. Ahelyett, hogy saját kialakításába kezdenének.
(Bohm, 2002)
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Az Énmárka egyik legfontosabb alapköve a hitelesség, mellyel az adott személy a valódi értékét tükrözi. Sablonossá válhat egy példaképet utánzó vagy konformista ember által mutatott kép. A legfőbb feltétele egy jó kép kialakításának a
pontos önismeret. Melyek azok az erősségek, amelyeknek a kiemelésével előnyhöz juthat valaki, illetve milyen gyengeségek hangsúlyozását kell háttérbe szorítani. A személyes márka elválaszthatatlan a személyiségtől és a magánélettől. Az
internet térnyerésével, a közösségi média markánsabb használatával számtalan
információt lehet elérni a jellemezni kívánt egyénről. Így könnyen kiderülhet,
hogy az általa felépített „Énmárka” nem tükrözi a valóságot.
Egy Énmárka felépítéséhez tehát szükséges felmérni az adott egyént jellemző
képességeket. Ezek lehetnek lelki adottságok, rátermettség, hajlam. Ezek a képességek szolgálnak a legfőbb a kialakítás alapjául, melyek az ember fejlődése
során fokozatosan bontakoznak ki. Megfigyelhető, hogy a legfőbb képességeket
is kamatoztató munkavégzés, feladatmegoldás során minden olyan egyszerűnek
tűnik. Az adott feladat szinte magával ragadja az embert. Ezt nevezi a híres pszichológus

Csíkszentmihályi

Mihály:

Flow-nak,

vagyis

áramlatnak.

(Csíkszentmihályi, 2010)
Az „Énmárka” további fontos építőköve az életcél pontos meghatározása.
Melynek folyamatos szem előtt tartása a motiváció egyik fő mozgatórugója lehet.
Fontos lépés ennek közlése mások számára. Így könnyebben rálelhetnek egy
adott személyre.
Az Énmárka felépítésénél fontos szerepet játszik az archetípus, mely több ezer
éves fogalom. Ennek jelentése őselem, közös motívumokat, szimbólumokat tartalmaz. Miután az adott személy megálmodta az életcélját, annak elérésében és
közlésében segítségére lehetnek az archetípusok. Amennyiben a viselkedés egy
archetípusnak megfelelő, az iránta érdeklődő emberek számára könnyebb lesz
megtalálni. Fontos, hogy következetesen épüljön fel egy embernél az archetípusa.
A megfelelő archetipus megtalálása után az életcél megvalósítása következik.
Ennek különféle útjai a különböző eszközök használatában rejlenek. A digitális
eszközök fontosságáról, a folyamatos fejlődés követéséről már esett szó. Ezek az
eszközök mind nagy segítségére lehetnek a márkát kiépítő embernek. Hiszen az
új kapcsolatok kiépítésénél ezek elengedhetetlenül fontosak. Az „Énmárka” építés során fontos szerepe van a kapcsolati tőkének. Így törekedni kell a régi kap-
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csolatok újjáélesztésében illetve új kapcsolatok kötésében. Számos olyan weboldal létezik, melyen egy adott egyén megosztásai, nyilvános profilja alapján következtetni lehet az érdeklődési körére és így a kapcsolatteremtés is azonnal lehetővé válik.
Ugyanígy az Énmárkát kiépítő személynek is lehetősége van egy mások számára könnyen megtalálható profil készítésére. Itt lehetőség van megosztani az
érdeklődési körnek, szakmai tevékenységeknek megfelelő tartalmakat. (Purkiss,
Royston-Lee, 2010)
Azonban lényeges az is, hogy egy márka divatos legyen és ne csupán nagy
tradíciókra épülő. (Purkiss, Royston-Lee, 2010)

1.2. SELFIE FOGALMI MAGHATÁROZÁSAI
Különböző külföldi szótárak 2013.-tól jegyzik a „Selfie” szót, amely szónak a
dolgozat írásának időpontjában még nincsen magyar megfelelője. Egy adott
egyén önmagáról készített fotóját jelenti, melyek a közösségi médiában illetve
bizonyos mobilalkalmazásokon tesz közzé. Az Oxfordi szótárak szerkesztői
2013.-ban az év szavává választották. A szónak már különböző változatai is léteznek. Ilyen például a workoutselfie, ami az edzőteremben készült önképeket
jelenti.
A technológia fejlődésével egyre több ember használja internetezésre a telefonját. Ezek az úgynevezett okostelefonok nem csupán arra alkalmasak, hogy az
ember fényképeket készítsen velük, hanem használatuk kiterjed böngészésre és
alkalmazások futtatására és az azokon történő tartalommegosztásra. Az előző
szakirodalmi feldolgozásokban olvashatunk arról, milyen alkalmazások léteznek
manapság. Számtalan weboldal is létrejött, amely a témát vizsgálja. Mára már
versenyeket rendeznek belőle. 2014. január 28.-én a 444 nevű magyar hírportál
elindította az első országos selfie bajnokságot, melyen két iPad mini táblagépet
és egy KitchenAid konyhai robotgépet lehetett nyerni. Mint a weboldalon olvasható, a verseny célja a magyarság kishitűségével való leszámolás.
A legjobbak számára lehetőséget biztosítanak a selfie olimpiára való kijutásra.
Már ilyen is létezik, számtalan külföldi weboldal foglalkozik vele.
A hír24 weboldalán olvasható a „Mentálisan zavart aki selfie-zik” című cikk,
melyben a következő információk találhatók. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság
elismerte, hogy a selfizés mentális zavarként kezelhető önmegvalósítási forma.
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Ezt a megállapítást a Chicagói éves ülésükön tették közzé, olvasható a hirado.hu
oldalán. A betegség latin elnevezése a Selfietis (zavar). Azokat lehet megbélyegezni ezzel a betegséggel, akik hajthatatlan vágyat éreznek annak érdekében,
hogy a különböző közösségi média platformokon (Facebook, Instagram, Twitter)
közzétegyék a saját fotójukat. A szakemberek véleménye alapján ez a jelenség a
hiányzó önbecsülést próbálja pótolni.
Korábban nevetségesnek minősült, ha valaki olyan fotókkal árasztotta el az
internetet, amin az látszik, hogy az illető a tükör előtt pózol, majd készít egy képet. Ahogy történni szokott, ami tegnap még „cikinek” számított, az mára divattá
nőtte ki magát. Így történt ez a selfizessel is. Napjainkban már a versengésig fajultak a dolgok, hogy ki készíti a legviccesebb, a legörültebb vagy a legveszélyesebb fotót önmagáról. Sajnálatos módon arra is volt példa, hogy egy selfie készítés tragédiával zárult, egy 21 éves spanyol fiú egy parkoló mozdony tetejére szeretett volna felmászni és egy Önfotót készíteni, azonban a felsővezeték nem volt
áramtalanítva, így szörnyethalt, olvasható a hajdupress.hu weboldalon.1
Április első hetében több médiában is megjelent a Selfi egyik új típusa. Ezeken az önképeken a fiatalok önmagukat a legintimebb helyzetben fotózzák le,
közvetlenül a szexuális együttlét után. Ezt az Instagramra „#aftersex” hashtaggel jelölve töltik fel.2 A koncepció roppant egyszerű, tükörben vagy telefonon,
tableten a képernyővel megegyező részen található kamerával egy olyan fotó készítése, amelyet közvetlenül az együttlét után készítettek. A cikkben többek között a következőket olvashatjuk: „Hetero- és homoszexuális párok és alkalmi
kapcsolatba kerülő ismeretlenek egész tömege készített ilyen képet”. A Telegraph magazin visszataszító felvágásként emlegeti, de a Guardianben az intimitás
elárulásaként említik meg. Több külföldi oldal cikkében is hasonló véleményeket
olvashatunk a jelenség értékeléséről. Mégpedig: A képeken nem a popkultúrában
megszokott stilizált, idealizált műanyag-kirakatszex jelenik meg, hanem hétköznapi helyzetek. Ettől igazán intim a jelenség. A Guardian így ír? „Nincs értelme
a tabukat megtörni, ha ezzel magát a dolgot is összetörjük”
De persze ez a közlési mód mutathatja egy kötődés virtuális térben történő
kifejezését is. Ennek a jelenségnek a magyarázta is lehet a korábban leírt állítást,

1http://www.hajdupress.hu/hirek/cikk/36541-szornyethalt-egy-fiatal-selfie-kesziteskozben
2http://444.hu/2014/04/09/aftersex-szelfi/
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miszerint csak az létezik, ami fent van az interneten. A cikk hivatkozik az Origó
portál egyik régebbi írására, mely arról számol be, hogy a probléma valódi gyökere az önmagunkról szóló információnak a közléskényszere. 3

2. AZ ONLINE VILÁG NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEK
2.1. A PRIMER KUTATÁS CÉLJA
A közösségi média egyre nagyobb terjedésével megváltoztatta a személyes márkaépítés alapvető jellemzőit. Az Y és Z generáció számára alapvető információ
forrássá váltak ezek az informatikai eszközök, melyek új lehetőségeket biztosítottak a céges szféra és a magánemberek számára is a célcsoportjuk elérésében.
Kutatásunk során az előbb említett két generáció tekintetében vizsgáljuk a
személyes márkaépítés egyik új lehetőségét, a Selfie készítés (Ön ábrázolás) hatását. A dolgozatunkban bemutatjuk a közösségi média lehetőségeit és hatásait.

2.2. KUTATÁSI EREDMÉNYEK
2.2.1. A MÉLYINTERJÚ ELEMZÉSE
Az általunk használt kvalitatív kutatási technikát megelőzően ismertettük az interjú alanyával az információgyűjtés célját. Az interjú felépítését úgy alakítottuk
ki, hogy az első néhány kérdéssel a korosztályt határoltuk le, ezt követte, az online és az offline életterek egymásra gyakorolt hatása és így jutottunk el a Selfie
jelenségig, mely a dolgozat központi témája, végül általánosságban érdeklődtünk
a különböző közösségi média platformjairól, hogy azok, milyen módon befolyásolják a kommunikációt és, hogy hatnak az általunk vizsgálni kívánt generációkra.
A pszichológusnak összesen kilenc kérdést tettünk fel ezek közül az első kettő
az általunk vizsgált Y és Z generációra vonatkozik, melyről a dolgozatunk elején
részletes információkat kapunk, a felhasznált szakirodalmi forrásoknak köszönhetően. A pszichológus hölgy elmondása szerint már több, mint öt éve foglalkozik a korábban említett korcsoportokkal.

3http://www.origo.hu/techbazis/20140404-mania-lett-hogy-hirt-adjunk-magunkrol.html
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A következő kérdés-blokkban a szakirodalmunk közösségi média részére szerettünk volna válaszokat kapni, ezért az Y és az Z generáció online térben való
jelenlétéről érdeklődtünk, amire azt a választ kaptuk, hogy ez a korosztály rendszeres tagja a Facebook közösségi oldalnak, a kapcsolattartásuk legfontosabb
platformját képezi, meghaladja a személyes találkozások és beszélgetések számát
is. Ebben az online világban könnyebben és hamarabb megteremtik az „online
elvárt ént”, amilyenek szeretnének a valóságban lenni. Azonban máris adódik a
probléma, hiszen gyakran előfordul, hogy az „elvárt én” nagyban eltér a „reális
éntől”, ez pedig állandó küzdelmet jelent az egyén számára. Próbál egy olyan kép
fenntartására, amely nem a valóságot tükrözi, pedig fontos hogy tisztában legyünk a valós képünkkel, mely a személyiségünk alapja, ettől leszünk magabiztosak, elfogadjuk mind a pozitív, mind a negatív tulajdonságainkat és ilyen módon válunk stabillá.
A következő három kérdéssel a dolgozatunk központi témájára a Selfie jelenséghez szerettünk volna közelebb kerülni. A pszichológus véleménye alapján
minden ember rendelkezik egy úgynevezett „Homlokzattal”, melyet a szociálpszichológiába úgy fogalmaznak, hogy minden-kinek van egy kreált képe, amilyennek mutatja magát, fontos, hogy ez közel álljon a valósághoz, így nem kell
azon küzdenünk, hogy megfeleljünk egy hamis képnek. A pszichológusnak az a
véleménye, hogy a Selfie az adott pillanatnyi állapotunkat rögzíti, ebből hamar
levonható a konklúzió, hogy jól vagy rosszul érezzük magunkat. Abban az esetben, ha nem vagyunk elégedett a pillanatnyi helyzettel, akkor nincs más tennivalónk, mit, hogy töröljük a Selfiet, így egy szempillantás alatt megszabadulunk a
negatív momentumtól, kitörölhetjük az életünkből, mintha meg sem történt
volna, nem létezőnek tekinthetjük azt. A másik opció során, ha elégedettek vagyunk azzal, amit látunk, akkor nincs más hátra, mint megosztani a világhálón,
nyilvánosságra hozzuk, azonnal megosztjuk másokkal, aminek több célja is lehet,
akár magamutogatás, akár az általunk sugallni kívánt pozitív tükrözése.
A Selfiek által megörökített momentumok a későbbiekben, mint egy napló
egy képet festenek az életünkről, tisztán láthatjuk majd a fényképeknek köszönhetően, hogy néhány évvel korábban milyen külsővel rendelkeztünk, milyen divatirányzatokat követtünk és mindezt milyen társasággal tettük, kik voltak körülöttünk, milyen helyszíneken fordultunk meg, egy úgynevezett Selfie-dokumentum áll majd a rendelkezésünkre, amellyel nyomon követhetjük a változásokat.
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Az interjú zárásaként a közösségi médiánál maradva, a szakirodalmi feldolgozásban említett közösségi platformokról érdeklődtünk. Hogy például az
Instagram vagy a Snapchat hogy befolyásolja a kommunikációs készséget. Válaszként azt kaptuk, hogy a fent említett és az egyéb fórumok hosszú távon nem
helyettesítik a személyes kapcsolattartást. Az írásos kommunikáció megkönnyíti
a társalgás nehézségeit, könnyedebb hangvételűvé válik, könnyebben megnyílnak a társalgó felek egymásnak, azonban a beszélgetések nem lesznek olyan mélyek és kevésbé ismeri meg egymást a két fél.

2.2.2. A FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ ELEMZÉSE
A fókuszcsoportos interjú során egy tükörrel megfigyelhető teremben, hat darab,
a korosztályi követelményeknek megfelelő társaságot válogattunk össze. Az interjúra való jelentkezéshez a Facebook-ot használtuk. Ott tettünk közzé egy felhívást, melyre vártuk a jelentkezőket. Több szempontot is figyelembe véve 3 fiút
és 3 lányt választottunk ki eltérő kor-osztályból. A résztvevők nem ismerték egymást, némelyikük másik városból érkezett az interjú elejére.
A fókuszcsoportos interjút egy rövid ismerkedési szakasz előzött meg. Ennek
részletezése a személyiségre vonatkozó anonimitás miatt a mellékletben nem került sor.
Az első kérdésekben az internet illetve mobilalkalmazás használatra voltunk
kíváncsiak. Szinte valamennyi interjúalany számára fontos az online jelenlét. A
beszélgetés során Lilla és Anna volt talán a legfelszabadultabb. Ágoston eléggé
zárkózottan viselkedett az interjú végéig. Szemmel láthatóan nem kívánt a „Netgeneráció” körébe tartozni. Ezzel a jelenséggel találkoztunk a szakirodalom feldolgozása során is, hogy egyes fiatalok már elhagyják a közösségi oldalakat.
(Tari Annamária) Szemmel láthatóan erről itt még nincs szó, de a közösségi médiát érintő kérdések feltételekor Ágoston nem beszélt a többiekhez hasonló lelkesedéssel azok használatáról.
Az egyes alkalmazások kiválasztásánál nagy befolyása van a barátok, ismerősök ajánlásának. Ketten is kiemelték, hogy fontos szempontot jelent számukra az
adott alkalmazások biztonsága. Vagyis, hogy az általuk közölt képek, információk, csak az általuk kívánt emberekhez jussanak el. Illetve a saját adataik, mint
a jelszó vagy belépési információk ne kerüljenek illetéktelenek kezébe. Lilla is
megemlíti, hogy például a SnapChatnél, de több más alkalmazás ki-választásánál
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is döntő szerepet játszott a barátok véleménye. Juli is arról számol be, hogy egy
alkalmazást, a VscoCam-et egyik barátja hatására kezdte el használni. Julia arról
is említést tesz, hogy egy 100 napos kihívást csinál Instagrammon. Ennek az a
lényege, hogy az ember 100 napon keresztül folyamatosan posztol minimum egyegy képet. Ezeken megmutatja, hogy az egyes napokon milyen boldogságok érik.
Juli arról beszél, hogy ezt a cselekedetét nem a feltűnési viszketegsége, a megjelenni akarás motiválja. Azonban miközben erről mesél, tördeli a kezét, elvörösödik. A következőkben arról faggattuk a fókuszcsoportos interjúban részt vevő fiatalokat, hogy mikor és hogyan készítenek képeket. Ezzel a kérdéssel leginkább
arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen helyzeteket örökítenek meg a legszívesebben. A szakirodalom feldolgozásakor olvastunk arról, hogy egyes fiataloknál társadalmi státuszt jelent egy-egy értékesebb tárggyal való fényképezkedés. Ezt
megerősíti az Iphone-nal való képkészítés is. Gábor is beszámol arról, hogy szokott fotózkodni a Starbucks kávéjával és ezáltal menőnek érzi magát. Ami meglepő volt az Péter története. Aki arról számolt be, hogy a metrón látott összeesni
egy férfit. Majd vele együtt csak páran mentek oda segíteni, a többiek inkább
lefotózták. Ágoston erre reflektált, miszerint ő is látott egy hasonló történetet a
TV-ben. A szakirodalom feldolgozásánál csak érintőlegesen találkoztunk ilyen
viselkedéssel. De egy adott esemény azonnali megosztásának kényszeréről több
eredményt is olvastunk. Az információt sokszor csak továbbítja, „kipakolja” a
vizsgált két generáció. Azok nem kerülnek tudatukban, érzelmeikben feldolgozásra.
Júlia beszél arról, amiről előbb Anna is. Vagyis ő sem szereti a beállított képeket és szerinte ez a mai túlságosan a külsőségekre hangsúlyt fektető kor miatt
van. „csak akkor tegyél fel magadról mosolygós képet, ha tényleg boldog vagy,
mert különben magadat is átvered.”
Amikor arról faggattuk a résztvevőket, hogy milyen hatással van rájuk a kritika meglepődve – és kissé gyanakodva – tapasztaltuk, hogy abszolút nem törődnek vele.
A beszélgetés végén arra voltunk kíváncsiak, mit gondolnak a fókuszcsoportos beszélgetésben résztvevők: milyen hatással lehet mostani online viselkedésük
a későbbiekben. Ez a téma azonban láthatóan hidegen hagyta őket és nem nagyon
törődnek azzal. A legfontosabb érv emellett, hogy mindenki csinálja (posztol,
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buliképet tölt fel, stb.) Ezáltal, mikor eljutnak majd egy állásinterjúra, már teljesen megszokottá válhat, hogy mindenkinek a profilján lesz buliban készült kép.

2.2.3. A KÉRDŐÍVES LEKÉRDEZÉS EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE
A leíró kutatásunkra jellemző, hogy a kutatás elkészítését megelőzően kutatási
kérdéseket határoztunk meg. Ezekhez felhasználtuk a mélyinterjú és a fókuszcsoportos beszélgetés ki-elemzésekor kapott eredményeinket. Így vizsgálva azokat
nagyobb embercsoportokhoz elérő kérdőívvel.
A kérdőív feldolgozása során SPSS és Microsoft Excel programokat használtunk. A kérdőívet Google Form-al készítettük el, majd Facebookon – a két vizsgált generáció által leginkább használt közösségi portálon – osztottuk meg.
A kérdőívünk első blokkjában a témára való ráhangolódás érdekében, az internetezési szokásokról érdeklődtünk. Elsőként azt kérdeztük a kérdőív kitöltőitől, hogy milyen gyakorisággal használják az internetet.
Erre a kérdésre összesen 400-an válaszoltak. A leggyakoribb válasz alapján
374-en naponta több alkalommal is használják az internetet.
13 kérdőív kitöltő nyilatkozta azt, hogy naponta csak egyszer használja az internetet. A válaszadók közül 8-an hetente több alkalommal használják, mindöszsze egy válaszoló pedig heti egyszer. 4 azon válaszolók száma, akik havonta csak
egy-két alkalommal interneteznek.
Összességében elmondhatjuk, hogy az Y és az X generáció tagjainak a 93,5%a naponta több alkalommal is használja az internetet.
A következő kedvelt funkció a közösségi média használata. A fiatal generáció
az internet vagy a wifi segítségével képes bármikor elérni a közösségi média platformjait. A válaszadók 319-en jelölték meg ezt a funkciót, ami a telefon rendeltetése, tehát a telefonálást követően az elsődleges.
Az üzenet váltásra, sms-ezésre 314-en használják a telefonjukat, ám ebbe beletartoznak a különböző ingyenesen igénybe vehető telefonos applikációk, amelyek során díjmentesen kommunikálhatnak írásban az alkalmazás felhasználói.
240 személy számára fontos a játékalkalmazások használata az okostelefonon.
Összesen 222 válaszadó használja az e-mailek áttekintésére a telefonját.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a telefonok nem vesztették el az eredeti funkciójukat, a leggyakoribb válasz az volt, arra a kérdésre, hogy milyen funkcióra
használják az okostelefonokat, hogy telefonálásra, majd szoros verseny alakult ki
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az üzenetváltás és a közösségi média között, de még nem vették át a vezetést. A
közösségi média használat elosztásának átlaga a következőképpen alakult.
Arra a kérdésre, hogy mennyire játszanak fontos szerepet a felsorolt alkalmazások, a válaszadóknak egy öt fokozatú Likert-skálán jelölhették a véleményüket.
Ezen adatok ismeretében a felsorolt tíz alkalmazás közül a válaszadók véleménye alapján a legfontosabb alkalmazás a Facebook, melyet szorosan követ a
Viber és az Instagram. Ebből arra lehet következtetni, hogy az általunk vizsgált
generációk számára fontos az online írásos kommunikáció. Ezért is vannak jelen
a közösségi oldalakon, és ezért preferálják a díjmentes üzenetküldő alkalmazásokat. A megkérdezettek által legkedveltebb alkalmazás a Facebook.
A következőkben arra voltunk kíváncsiak a válaszadók, milyen gyakorisággal
használják a felsorolt alkalmazásokat. Az egyes érték arra utal, hogy az alkalmazást ritkán használják, a maximum érték pedig a gyakori használatra utal. A megkérdezettek véleménye alapján a Facebook alkalmazást használják a leggyakrabban.
Ez alapján a kimutatás alapján elmondhatjuk, hogy jelenleg a legkedveltebb
és a leggyakrabban használt alkalmazás még mindig a Facebook. A közösségi
médiában való részvétel fontos az adott korcsoport számára. A demográfiai adatok vizsgálata során az figyelhetjük meg, hogy a férfiak 62%-a szokott készíteni
Selfiet, és mindössze a 38%-a az erősebbik nemnek az a réteg, akik nem készítenek ilyen Selfieket.
Vizsgáltuk azt is, hogy van-e különbség a Selfie használatban nemenként.
Arra a kérdésre hogy a válaszadó szokott e Selfiet készíteni a nők 83,7%-a azt
válaszolt igennel, és a 16,3%-ék nemmel.
Összességében a demográfiai adatok alapján elmondhatjuk a Selfie készítő
válaszadók 25%-a férfi és 75%-a nő.
A Selfie készítés gyakorisága tekintetében a legtöbb válaszoló, 28,5% azt nyilatkozta, hogy naponta készít Selfiet magáról. Ezt követi azoknak a csoportja,
akik havonta szoktak Önképet készíteni, ők 17,9%-ot tesznek ki. A képzeletbeli
dobogó harmadik helyén azok állnak 15,2%-al, akik hetente többször és havonta
több alkalommal készítenek Selfiet. Ezt követően 13%-a a válaszadóknak azt
mondta, hogy hetente készít Selfiet. És végül ismét egyező adatokat láthatunk,
azok között, akik naponta többször, illetve akik ritkán készítenek Selfiet.
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A kérdőív harmadik blokkjában a Selfie jelenségről szerettünk volna informálódni, hiszen a dolgozatunk középpontjában is ez a jelenség áll. Arra a kérdésre,
hogy miért készítenek Selfiet összesen 400-an válaszoltak. Ez nagyon jó a mi
szempontunkból, hiszen így nagy minta alapján vonhatjuk le a következtetéseket
a dolgozatunk központi témájáról. A válaszolók 14%-a csak olyan indíttatásból
készít Selfiet, mert a barátai is ezt teszik. A kérdésekre válaszolók 10,5%-a a
tárgyi értékeit szeretné a külvilág felé tárni, legyen az egy új ruha vagy akár egy
telefon.
Mivel a vizsgált korcsoport körében elterjedt a Selfie készítés, így adódik a
kérdés, hogy a megosztást követően mi lesz a fotók sorsa A kérdőívet kitöltők
több, mint 20%-a naponta akár többször is készít Selfiet, de a közösségi médián
való megosztást követően mi történik a képekkel? Arra a kérdésre, hogy mi lesz
a fotók sorsa összesen 350-en válaszoltak. A leggyakoribb válasz az volt, hogy
ezeket a képeket megtartják az okostelefonokon és azokat rendszeresen nézegetik. Ez az állítás is alátámasztja azt, hogy az Y és az Z generáció tagjaira jellemző
a nárcizmus, hiszen ezekkel az Selfiekkel is azt igazolják, mennyire elégedettek
Önmagukkal. Ezért sem véletlen, hogy a válaszolók közül 126-an azt nyilatkozták, hogy a Selfiek által visszajelzésekre, kommentekre várnak, amelyben a közösségi médiában kialakított énképük sikerességét szeretnék alátámasztani.
A kérdésre válaszolók 22,6%-a elvárja, hogy az ismerősei jelezzék, hogy tetszik nekik az egyén által feltöltött kép. És mindössze három válaszadó nyilatkozott úgy, hogy elvárják a képen bejelölt személyektől, hogy megosszák ők is a
fényképet.
Összességében elmondható, hogy a megosztást követően a Selfie készítők
nem szabadulnak meg az elkészített remekműtől. A későbbiekben is gyakran
megnyitják a képeket, és elcsodálkoznak a jól sikerült fotókon, elégedettek magukkal. Ezt az elégedettséget pedig elvárják az ismerőseiktől is, hogy azok likeolással fejezzék ki a tetszésüket és pozitív hangvételű kommenteket írjanak a fotók mellé.
Arra a kérdésre, hogy mit gondolnak azokról az emberekről, akik Selfie-t készítenek a válaszadók 26,8%-a azt válaszolta, hogy az Selfie készítők főként valamely új tárgyi eszközüket szeretnék megmutatni, büszkélkedni szeretnének
vele (az Iphone-al, az új cipővel vagy ruháival.
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A második leggyakoribb válasz 20,9%-ék szerint a fotók készítői szexuálisan
vonzónak kívánják mutatni magukat. A kor elvárásainak megfelelően mutatják a
kidolgozott izomzatukat és az egyéb testi adottságaikat.
A harmadik legnépszerűbb válasz szerint, azok, akik Selfie-t készítenek azok
önbizalom hiányosak. Ez érdekes, hiszen a korábbi elemzések során kiderült,
hogy a válaszoló férfiak 62%-a és a nők 83,7%-a szokott Selfiet készíteni, de
bizonyára az a 118 válasz, mely erre a kérdésre érkezett nincs ebben a nagy csoportban benne.
A válaszadók 14,84%-a a Selfie segítségével valamilyen csoporthoz szeretne
tartozni. 12%-a modern elgondolásnak gondolja, és a kor velejárójának. És
10,9%-ék annak az értéke, akik érdeklődőek, de az emberi kapcsolattartást fontos
számukra.
Összességében elmondható, hogy itt is az online énképet szeretnék pozitív
színben feltüntetni, a tökéletességet sugallni, hiszen az Y és az Z generáció szerint ez a siker kulcsa. A válaszadókat kérdeztük arról is, hogy a publikus képeiket
ellátják-e hashtag-gel.
A válaszadók 59,3%-a nem használja a hashtag-et vagyis nem jelöli meg a
képeket egy tematikus címkével, amit utána vissza lehet keresni és publikusan
mindenki számára elérhetőek. A következő kérdést elemezve, melyben azt vizsgáltuk, milyen körben osztja meg az adott személy a képeket, megtaláltuk a magyarázatot is.
Az általunk vizsgált csoportra nem igazán jellemző, hogy publikusan teszik
közzé a képeiket. Ezzel magyarázható az is, hogy nem használnak hashtag-et.
A válaszadók 59,3%-a nem rendelkezik semmilyen félelemmel a Selfie használattal kapcsolatosan.
A kérdésekre válaszolók 19,7%-a rendelkezik valamilyen félelemmel a Selfie
használatával kapcsolatosan, ők attól tartanak, hogy a képeiket rossz célokra
használják fel. Érdekes, hogy ennek ellenére, mindössze a válaszadók 6,2%-a tart
attól, hogy az alkalmazások által nyújtott védelem nem megfelelő.
A kérdőívet kitöltők 9%-a gondolja úgy, hogy nem vonzó az a kép, amit feltöltött és ennek a következményeitől tart. Ez csak abban az esetben szűnik meg,
ha az Önképet az ismerősök mégis pozitív kommentekkel fűszerezik.
A válaszadók 6%-a a negatív válaszoktól és kommentektől tart.
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Összességében tehát elmondható, hogy több, mint a fele a válaszadóknak nem
rendelkezik semmi fajta félelemmel a Selfie használatával kapcsolatosan. A leginkább attól tartanak, hogy a képek nincsenek kellő védelem alatt és azt a későbbiekben bárki felhasználhatja. Illetve problémát jelent még a generáció többi tagjának a véleménye, a Selfiek során az a cél, hogy nekik is megfeleljenek, és egy
érdekes, egyedi és anyagias, tárgyiasult értékeket képviseljenek.
A következő kérdésnél, mellyel a Selfetis betegség meglétét, illetve annak
szintjeit vizsgáltuk a következő eredményeket kaptuk. A kérdésre összesen 381en válaszoltak. Ebből a leg-többen 328-an azt válaszolták, hogy - az állítások
közül, melyeket vizsgáltunk - egyik sem igaz rájuk. 44-en azt válaszolták, hogy:
Legalább naponta háromszor fotózom önmagam, de nem töltöd fel a képeket
minden alkalommal a közösségi médiába. 7-en a következő válaszokat adták:
Minimum háromszor Selfie-zek és fel is töltöm a fotókat a rendelkezésemre álló
közösségi oldalakra. Míg a legnagyobb Selfie-függőségre rámutató választ csupán 2 ember tartotta magára igaznak. Eszerint ők éjjel-nappal fotózzák magukat
és műveiket naponta több mint hatszor közzé is teszik.
A Selfie-t készítők közel fele készített már fotót a saját új ruhájával vagy valamilyen technikai eszközével. A fókuszcsoportos beszélgetés során is hasonló
adatokat kaptunk. Melyben arra a megállapításra jutottunk, hogy egy adott egyén
önmagáról kialakított képében fontossá válik a tárgyi eszközök szerepe, melyek
társadalmi pozíciót jelentenek.
A 400 megkérdezettből 389 személytől kaptunk választ arra, amikor kerestük
az összefüggést a Selfie készítés és az Instagram használat között. Azok között,
akik nem használják az Instagram alkalmazást a Selfie készítés úgy oszlik meg,
hogy 64,1%-ban készítenek Selfiet, azonban az Instagramon a készült képet nem
osztják meg, és 35,9%-ban a válaszolók sem az Instagramot, sem a Selfie készítést nem preferálják.
A 79 válaszadó naponta többször használja vagy az Instagram vagy a Selfie
alkalmazást, közülük mindössze 3-an válaszolták azt, hogy az Instagramot használják, de Selfiet nem készítenek, ők mindössze 3,8%-ot tesznek ki. 42-en felelték azt, hogy naponta használják a fent említett platformokat, közülük 90,5%-ék
(38 ember) készít Selfiet, és mindössze 9,5%-ék az aki, bár az alkalmazást használja, de fotót nem készít.
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A 389 válaszadó közül 49-en hetente többször alkalmazzák az Instagramot,
viszont közülük 5-en nem készítenek Selfiet.
Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran használnak Instagramot a válaszadók,
közülük 36-an heti gyakorisággal teszik azt, itt a Selfie készítés úgy oszlik meg,
hogy 80,6%-ban készítenek Selfiet, és 19,4%-ban pedig nem, de mégis használják hetente az Instagramot.
És végül 27-en csak havonta alkalmazzák a fényképmegosztó alkalmazást,
közülük 77,8% készít és 22,2% nem készít Önképet
Összességében elmondható, hogy a megkérdezettek 79,2%-a használja és
20,8%-a nem használja a Selfiet. A válaszadók 32,5%-a nem használja az
Instagramot, a 24,7%-a pedig naponta több alkalommal is. 12,3%-ék naponta,
14,3% hetente több alkalommal, 9,4%-ék heten-te és 6,8%-ék havonta alkalmazza a fénykép megosztó alkalmazást.
Tételezzük fel, hogy a Selfie készítés és a közösségi médiában önmagunkról
mutatott kép között van kapcsolat. A kereszttábla céljának megfelelően a válaszadókat a következő csoportokra osztjuk: elégedett, nagyon elégedett és nem elégedett. A 400 megkérdezett közül arra a kérdésre, hogy szokott-e Selfiet készíteni
313-an feleltek igennel, 87-en pedig nemmel. Azok közül, akik szoktak Selfiet
készíteni 75,7%-ban elégedettek a közösségi médiában az önmagukról mutatott
képpel. 11,8%-a a megkérdezetteknek nagyon elégedett a sugallt képpel és
ugyanennyien nem elégedettek a közölt képpel.
Összesen 24 embertől nem érkezett arra a kérdésre válasz, hogy mennyire elégedett a közösségi médiában önmagáról mutatott képpel. A nem nyilatkozók
91,6%-a Selfiet sem készít.
A válaszolók 21,8%-a nem szokott Selfiet készíteni, azonban az 54%-uk elégedett a közösségi médiában való megjelenésével még így Selfie készítés nélkül
is. A 11,5% nagyon elégedett a jelenlétével és 9,2% azoknak az aránya, akik nem
elégedettek.
Összességben elmondható, hogy a 400 válaszadó közül 284-en függetlenül a
Selfie készítéstől elégedettetek a közösségi médiában való megjelenésükkel. 47en nagyon elégedettek és 45 azon embereknek a száma, akik nem elégedettek.

18

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK
A fokozott online jelenlét és a közösségi média használata nagy hatással van a
személyes márkaépítés alapjaira és az önimázs kialakítására. A kutatásunkból is
kiderül. hogy a vizsgált két generáció a nap 24 órájában aktívan jelen van az online térben. Az információszerzésük fő forrását is ez biztosítja és hatást gyakorol
a mások számára mutatni akart önképük kialakítására. Itt kerülnek megosztásra a
különböző mobil és egyéb alkalmazások segítségével a minden-napi életük fontosabb momentumai, például hol és kivel vannak, mit viselnek, és mit fogyasztanak. Ezt az anyagias értékrendet fényképek segítségével is láttatni akarják. Így az
aktuális érzelmeik is kifejezésre kerülnek. Az online tér minden esetben lehetőséget biztosít számukra, hogy az érzelmeiket és a problémáikat közzétegyék, és
szinte azonnal visszajelzéseket kapjanak róluk, kommentek és likeok formájában.
A személyes márkaépítésnél is fontos szerepet játszik, hogy az értékrendjükkel megegyező, posztokat osszanak meg, melyek hitelesítik az önmagukról kialakítani kívánt képet. A személyes márka kialakításában fontos szerepet játszik
a tudatos posztolás, az önmagunkkal meg-egyező értékrendet közvetítő csoportokhoz való tartozás és azok tevékenységében való aktív részvétel, a blog bejegyzések és a kor ideáljának és elvárásainak megfelelő képek közlése. A kutatásból
kiderül, hogy az online felületeken megosztásra kerülő információk pozitív hangvételűek. Míg a személyes márkaépítés során az adott személyeket különböző
archetípusokba sorolhatjuk, ez a közösségi médiában az egyes csoportokhoz való
tartozásban is megnyilvánul.
Az általunk vizsgált Y és Z generáció főként a Facebookot, az Instagramot és
a Viber alkalmazást preferálják. Ezen alkalmazások segítségével a gondolataikat
szöveges és képi formákban osztják meg, akár tanítási órán vagy a munkahelyen,
melyeket a fókuszcsopotos interjú eredményei is alátámasztanak. A fent említett
szoftverek mobilinterenet és wifi segítségével napközben is elérhetik.
A kutatásunkból kiderült, hogy a megkérdezettek közel 80%-a használja a
Selfiet, és erre a csoportra az is igaz, hogy közel 70%-uk a Selfiét az
Instagrammon is megosztja.
A Selfiet abból a célból készíti a korábban említett két generáció, hogy megfeleljenek napjaink és a társaságuk fő elvárásainak, pozitív képet szeretnének tükrözni az online jelenlétük-kel, melyben kifejezhetik a hovatartozásukat. A Selfiet
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is az önkifejezés egyik eszközeként használják, amely hitelesíti az általuk mutatni
kívánt értékrendet. A nemek szerinti megoszlás tekintetében a válaszadók 25%a férfi és 75%-a nő. A gyakoriság tekintetében elmondhatjuk, hogy akik készítenek Selfiet, azok naponta készítenek. A leginkább jellemző Selfie fajta a tükörben
önmagukról készített fotó. A mélyinterjúból is kiderült, hogy az emberek rendelkeznek egy úgynevezett „Homlokzattal”, mely alapján elmondható, hogy mindenki kialakít magáról egy kreált képet, amilyennek mutatja Önmagát, azonban
fontos, hogy ez a „kialakított kép” közel álljon a valósághoz, így nem okoz problémát a hamis képpel való azonosulás.
A fókuszcsoportos válaszokból és a kérdőívekben megkérdezettek által is kiderül, hogy ha-bár elítélik azokat, akik készítenek, mégis ők maguk is használják.
Véleményünk alapján a Selfie készítés a személyes márka és az önimázs építésének egyik jövőbeni formája lehet. Azonban arra is ügyelni kell, hogy az adott
személyek által mutatott kép nem fedi teljes mértékben a valóságot. Némi aggodalomra ad okot, hogy az egyre fokozódó online jelenlét és az állandó közlési
kényszer a társas kapcsolatokat alapjaiban változtatja meg. A verbális kommunikáció háttérbe szorulásával az emberi kapcsolatok sekélyessé válhatnak. A generációt érő hatások feldolgozás nélküli online térbe való azonnali kikerülése hatalmas támadási felületet biztosít. A fiatalok ezekkel a veszélyekkel nincsenek tisztában és nem is törődnek velük.
Aki azonban tudatosan használja mind a közösségi médiát és a Selfiet, azok a
későbbi álláskeresésük során hatalmas előnyökhöz juthatnak. Saját tapasztalataink szerint az értékrendünkkel megegyező megosztások által az offline térben is
sikereket érhetünk el. Például egy adott személy munkájával és a saját offline
személyiségével megegyező posztokat oszt meg, akkor azzal új munkahelyhez is
juthat.
Összességében elmondhatjuk, hogy a tudatos és átgondolt Selfie készítés jó
alapot képezhet egy hiteles személyes márka kiépítéséhez.
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HORVÁTH ANNA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK EGYSZERŰSÍTETT
VÁLLALKOZÓI ADÓ SZERINTI ADÓZÁSA
Konzulens: Dr. Kiss Árpád
egyetemi adjunktus (KGK GET)
BEVEZETÉS
1.1. ÁLTALÁNOS ADÓZÁSI ISMERETEK
Az állam különböző bevételi forrásaiból fedezi kiadásait, ilyenek az adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, belső kölcsönök, külföldi kölcsönök.
Az adóztatás célja tehát, hogy az állami feladatok ellátásához szükséges bevételekhez, közterhekhez az állampolgárok, a gazdasági szervezetek hozzájáruljanak,
így teljesítve alkotmányos kötelezettségüket. „Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.” (Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25.)
Az adók a gazdaságban megtermelt javak központosításának és a jövedelem
újrafelosztásának egyik formáját jelentik. Az így befolyt bevételek egy részét társadalmi szükségletek finanszírozására használják fel. Ebből fedezi az állam többek között a szociális, egészségügyi, infrastrukturális, közbiztonsági és környezetvédelmi célú kiadásait. Az adó létéről és mértékéről a törvényhozók döntenek
és ezzel kapcsolatban a vállalkozásoknak nincs mérlegelési lehetősége. Adó be
nem fizetése esetén az állam kényszerintézkedéseket végezhet. 4

1.2. ADÓSZABÁLYOZÁS SZEMPONTJAI
Az adóváltozások egyik célja az adózás rendszerének leegyszerűsítése. Ezért az
egyre bonyolultabb, kaotikus és több adót alkalmazó adóztatásban mindig találhatók olyan elemek, melyeket az adózás egyszerűsítésének, az adminisztráció
csökkentésének, vagy az adóterhek mérséklésének érdekében vezetnek be. Az
elvárt hatás szerinti ezek hatására növelhető a vállalkozási kedv, szélesíthető az
adóalanyok köre.
NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL: Adókalauz 2009:
http://nav.gov.hu/data/cms113333/adokalauz.pdf, 2013. 07. 21
4
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1.3. ADÓK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI
Az adózási formák közüli választás egy fontos döntést jelent a vállalkozások életében. Jó választással csökkenthetik a költségvetés részesedését jövedelmükből,
forgalmukból. A döntésnél elsősorban megvizsgálják, hogy melyik adózási módszerek jöhetnek szóba, melyek feltételeinek felelnek meg. Az egyéni vállalkozó
alapesetben vállalkozói személyi jövedelemadót (vszja) fizet, azonban különböző
alternatív adózási módokból is választhat, ha megfelel a feltételeinek.
Meg kell vizsgálni, a különböző adózási módokban ki lehet adóalany és, hogy
mekkora a bevételi limit határ az adott adónemnél. A vállalkozói személyi jövedelemadó alanyai például az alábbi adózási módok közül választhattak a vizsgált
időszakban, ha bevételük a törvényben meghatározott határérték alatt maradt:
1. táblázat A bevételi határértékek változása az EVA az átalányadó és az EKHO esetén 2003
és 2012 között (e Ft)

2003
EVA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 30 000

Átalány-

4 000 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 15 000 15 000 15 000 15 000

adó
EKHO

-

-

- 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

2013-ban vezették be a kisadózók tételes adóját. Ezt az adózási formát csak hat
millió forint bevétel alatt lehet alkalmazni. Ha a vállalkozás bevétele az üzleti
évben meghaladja ezt az összeget, akkor a küszöb feletti részre már 40 %-os adót
kell fizetnie a vállalkozásnak. A bevezetéstől eltelt idő hossza, valamint a gazdasági napi-, és hetilapok hírei alapján egyelőre nem vált népszerűvé ez a lehetőség.
A következő megvizsgálandó szempont a vállalkozás számára legmegfelelőbb adó kiválasztásánál, az adózás paraméterei (adóalap, adókulcs, kedvezmények, számítási módszerek stb.). Például míg a vállalkozói személyi jövedelemadónál az adóalapot a bevétel és a költségek különbsége adja, addig az átalányadónál nem kell a költségekkel tételesen elszámolni, hanem a jövedelmet a bevételekből kiindulva, azok meghatározott hányadában kell megállapítani. 2013-ban

23

ennél a két adónemnél az adó mértéke egyaránt 16 százalék.5 Az EKHO alapja a
bevétel és az általános forgalmi adó különbsége és mértéke 15 százalék, vagy
nyugdíjasoknak 11,1 százalék.6 Eközben az EVA alapjának csak az éves bevételt
kell tekinteni, amit csökkenteni vagy növelni kell a törvényben megjelölt tételekkel és az adóalanynak a pozitív adóalap 37 százalékát kell a költség-vetésnek
befizetnie.
Továbbá még célszerű figyelembe venni azt, hogy egyes adózási formáknál
jelentősen lehet spórolni az adminisztrációs munka csökkentésével. Ez az előny
leginkább a kisadózók tételes adójánál látszik, aminek egyik nagy előnye, hogy
gyakorlatilag megszünteti az adminisztrációs kötelezettséget, és az adókötelezettséget is az adófizetésre szűkíti. Továbbá lehetősége van az adóalanynak, hogy a
helyi iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap megállapítást válassza (az adóalap a bevételtől függetlenül éves szinten 2,5 millió forint).

1.4. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA
A 2003-ban bevezetett egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózás, az adó alacsony mértéke és az általa kiváltott adók hatására, a megjelenésének első éveiben
rendkívül kedvezményesnek bizonyult sok vállalkozás számára, akik a bevételi
limit alatti bevétellel rendelkeztek. Az évek múlásával az Országgyűlés fokozatosan emelte az adókulcsot, hogy igazságosabb helyzetet teremtsen a többi vállalkozással szemben és hogy több bevételhez jutassa a költségvetést. A Kormány
2011-ben javaslatot tett az egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetésére, azonban ezt az Országgyűlés elvetette és helyette az EVA kulcsot tovább emelték és
a választás feltételeit módosították. Az adóváltozások és az új adónemek (EKHO,
KATA, KIVA) megjelenésének eredményeképp mára már a gazdasági szereplők
csupán kis hányadának éri meg az EVÁ-t választania.
Az elemzésem során, arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az EVA bevezetésétől kezdve, az adóváltoztatások hatására milyen feltételek mellett érte meg az
vállalkozóknak ezt az adózási formát választaniuk. A vizsgálatok során az egyéni
vállalkozásokkal foglalkoztam.

VITELKI JÁNOSNÉ: Egyéni vállalkozó vagy adószámos magányszemély?, in Adóvilág 2013, XVII. évf. (4) 22-31 o.
6
EKHO 2013: http://www.nav.gov.hu/data/cms280374/7._fuzet_EKHO_2013.pdf
5
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2. AZ EVA HELYE A MAGYAR ADÓRENDSZERBEN
2003. január elsejétől a magyar adórendszer egy új adózási formával egészült ki,
az egyszerűsített vállalkozói adóval. Az Országgyűlés ezzel az adóval a kisvállalkozásoknak kíván egy választási lehetőséget adni. A cél az egyszerűsített adó
megállapítási és beszedési szabályok alkalmazási lehetőségének megteremtése.
Az EVA hatálya alá történő bejelentkezéshez – az 1. táblázatban ismertetett bevételi korlátok mellett – az adóalanynak több, különböző csoportokba sorolható
feltételeknek kell megfelelnie.
Először az adóalany gazdálkodói formáira találunk kritériumokat, ami szerint
az adóalany a következő vállalkozási formák választhatják ezt az adónemet:

 egyéni vállalkozó,
 egyéni cég,
 közkereseti társaság,
 betéti társaság,
 korlátolt felelősségű társaság,
 szövetkezet és lakásszövetkezet,
 erdőbirtokossági társulat,
 végrehajtói iroda,
 ügyvédi iroda és közjegyzői iroda,
 szabadalmi ügyvivői iroda.
Másodszor a vállalkozóknak az adóévet megelőző két évben is meg kell felelniük
bizonyos előfeltételeknek. A szabályok egy része a tevékenységhez, a működéshez kapcsolódik:



A törvény folyamatos működést és a tevékenységből származó bevétel
kötelezettségét írja elő és nem engedélyezi a társaságok olyan átalakulását, melyben egy új tag 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító
részesedést szerezhet.



Ezekben az években az adóhatóság nem rendelte el jogerősen az egyéni
vállalkozóra vonatkozóan mulasztási bírság kiszabását.



Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem volt kötelezett
különös adózási szabályok alkalmazására.



A vállalkozó nem állhat végelszámolás vagy felszámolás alatt.
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Harmadszor az EVA adóalanyiság közben is meg kell felelni különböző feltételeknek:



A bevételi értékhatárt nem haladhatja meg az adóévre ésszerűen várható
bevétel.



Az alanynak belföldi pénzforgalmi bankszámlával kell rendelkeznie.



Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég valamennyi tagja, illetve a magánszemély más gazdasági társaságban nem
rendelkezhet részesedéssel.7

Az egyszerűsített vállalkozói adó megjelenésének évében 58 293 vállalkozás választotta ezt az adózási formát. A népszerűségét annak köszönhette, hogy 2003ban az adó kulcsa a többihez képest alacsony volt. Míg a kiváltott adók közül a
társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsa mind 16 százalék,
az osztalékadó kulcsa 20% és az áfa kulcsa 25% volt, addig az EVA kulcsát csupán 15%-ban határozták meg, így sok vállalkozás nyert rajta.
1. ábra: EVA hatálya alá tartozó vállalkozások száma és megoszlása.
Forrás: saját szerkesztésű diagram a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott adatok alapján
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Ahogy az ábrán is látható, 2006-ig növekvő tendenciát mutatott az EVA alanyok
(evások) száma. 2006-ban azonban a növekedés megállt és attól az évtől kezdve,
2007 és 2010 kivételével, amikor nagyon kismértékű emelkedés látható, fokozatosan, kis mértékben csökkentek az eva hatálya alá tartozó adózók száma. Ennek

Nemzeti Adó és Vámhivatal információs füzete: Az egyszerűsített vállalkozói adó
2013. évi legfontosabb szabályai,
http://www.nav.gov.hu/data/cms280497/5._fuzet___Az_egyszerusitett_vallalkozoi_ado
_2013.evi_legfontosabb_szabalyai.pdf, 2013.07.23.
7
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egyik oka, hogy az adó mértékét 10 százalékkal megemelték, míg az évek során
a többi adót, az osztalékadó kivételével csökkentették, így jóval kevesebb vállalkozónak érte meg az egyszerűsített vállalkozói adót választania. Az 2012. évi
drasztikus csökkenés az adó mérték újabb 7 százalékos emelésének törvényszerű
következménye.
A változást követő években rohamosan megnőtt az eva törvény hatálya alól
kilépők száma, míg 2005-ben 1978 vállalkozás döntött a kilépés mellett, 2006
végére ez a szám körülbelül a kétszerese lett, 2007-ben és 2008-ban
több mint 10 000 adózó választott más adózási formát.
Az EVA hatálya alá tartozó vállalkozások megoszlását vizsgálva, megfigyelhető,
hogy kezdetben az egyéni vállalkozók voltak többségben. 2006 második felétől
az egyéni vállalkozók száma fokozatosan csökkent. Ennek oka, hogy ebben az
évben bevezették az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, ami az egyéni
vállalkozóknak kínált egy újabb választási lehetőséget. 2006-tól a társas vállalkozások száma minden évben meghaladta az egyéni vállalkozókat, és egészen
2011-ig növekedett. A 2012-ben bevezetett változások hatására, a társas vállalkozások száma több mint 7 000-rel, míg az egyéni vállalkozások száma
közel 10 000-rel kevesebb lett. Az ábrából az is megfigyelhető, hogy a társas
vállalkozások száma az adóváltozásokat követő évek során kevésbé változott,
mint az egyéni vállalkozások száma. A 2006. szeptember 1-től érvényes változások hatására az EVA hatálya alatt lévő egyéni vállalkozók száma 4 612-vel csökkent, míg a társas vállalkozások száma csupán 1 819-cel lett kevesebb. Az adókulcs következő emelése 2010-ben történt, Itt is észrevehető, hogy míg az egyéni
vállalkozások száma 3 550 darabbal csökkent, addig a társas vállalkozások csak
430 darabbal lettek kevesebben az előző évhez képest. Ennek egyik oka az lehet,
hogy az egyéni vállalkozások gyorsabban és intenzívebben tudnak reagálni az
adózási rendszer változásaira, mivel ezeknél a gazdasági szereplőknél csak egy
ember felel a vállalkozásért és így a döntéshozatal is gyorsabb, mintha a döntéshozó szervet össze kellene hívni és elfogadtatni velük az esetleges kilépést vagy
belépést az adó hatálya alá.
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2. ábra: A befizetett adó és az egy vállalkozásra eső adó változása
a 2003.évi adatokhoz viszonyítva.
Forrás: Saját szerkesztésű diagram a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott adatok alapján
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A megjelenésének évében az EVA-ból befolyt adó összege 31 milliárd forint
volt, ami 2004-re már a duplájára nőtt, ekkor az evázók 67 milliárd forinttal járultak hozzá a költségvetéshez. 2010-ben volt a legmagasabb az egyszerűsített
vállalkozási adóból befolyt összeg (181,9 milliárd forint). Ez az abban az évben
befolyt összes adó járulék összegének (7 739,2 milliárd forint) a 2,4 százaléka
volt. 2012-ben már az evából befolyt összeg 146,5 milliárdra csökkent. Ez az
összes éves adóbevétel (9 433,4 milliárd forint) 1,5 százaléka. Az EVA nemzetgazdasági jelentősége így nagyot zuhant.8
Kezdetben az EVA bevezetésének az is a célja volt, hogy az adminisztrációs
terhek csökkentése, és a kedvező adózási módszer együttes hatására az addig a
szürke-, vagy fekete-gazdaságban működő kisvállalatok érzékelhető részét betereljék a legális vállalkozói körbe.9 Sajnos az időszak végére ezt a célt a költségvetés csillapíthatatlan vágya a bevételek növelésére egyértelműen felülírta. Az
egyszerűsített vállalkozói adó bevezetésének évében az egy vállalkozásra jutó átlagos EVA csupán 532 ezer forint volt, ami az évek során fokozatosan emelkedett, és 2006-ban hirtelen megugrott az adókulcsemelés miatt. Ebben az évben az
EVA adózók átlagosan 1 313 000 forintot fizettek a költségvetésnek, ami több

Központi Statisztikai Hivatal: A központi költségvetés bevételei, 2013. 08. 20.
2010: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qse006d.html
2012: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qse006h.html
9
SEMJÉN ANDRÁS, TÓTH ISTVÁN JÁNOS, FAZEKAS MIHÁLY: Az egyszerűsített
vállalkozói adó tapasztalatai vállalkozói interjúk alapján, 2009, 2013. 08. 05.
http://econ.core.hu/file/download/ktik11/ktik11_10_eva.pdf
8
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mint 44 százalékkal haladta meg az előző évit. A következő években a növekedés
tovább folytatódott 2011-et kivéve, amikor egy kismértékű (1,37 százalékpontnyi) csökkenés következett be. 2012-re már az egy vállalkozásra jutó átlagos
EVA 1 833 000 forint, ami 344,5 százaléka a 2003. évi adókötelezettségüknek.
Ezekből az adatokból arra lehet következtetni, hogy az adóbevételek növelése
egyre jelentősebbé vált, míg az adminisztrációs terhek csökkentése mellékessé
vált.

3. MÓDSZERTAN
3.1. BEVÉTEL, ÁFA KULCSOK, KÖLTSÉGHÁNYAD, FIX KÖLTSÉGEK HATÁSA
A bevétel az EVA választhatóságát befolyásoló paraméter. Ugyanakkor független változóként is használható,
1. a költségvetési bevételek alakulásának vizsgálatánál,
2. a vállalkozói jövedelmek összevont és státuszok szerinti elemzésénél.
A vállalkozások költséghányada (összes költség/bevétel) meghatározza azokat az
ágazatokat, melyekben az EVA racionális döntési alternatívát jelenthet. A többi
tényező rögzítésével vizsgáltam az EVA változások hatását erre a tényezőre. A
vizsgálat eredménye alapján pedig meghatározható volt a nettó jövedelem elemzéséhez legmegfelelőbb költséghányad kiválasztása. A jövedelemelemzésnél a
fix költségek hatásának bemutatása érdekében a képlet számlálóban csak a bevételtől függő költségeket vettem figyelembe.
Az Áfa kulcsok hatásának vizsgálatát az adónem kezelésének eltérése tette
szükségessé. Az EVA-nál a forgalmi adó az adóalap része, míg az általános szabályok szerint nem. Ezért volt szükséges Áfa kulcsonként is megvizsgálni a költséghányadok alakulását. A későbbi elemzésekben már csak az általános kulcsot
használtam.
A fix költség szerepe a modellben a vállalkozás bevételtől független kiadásainak figyelembevétele. A vállalkozások működése elképzelhetetlen ilyen költségelemek nélkül.
A modellben nem számoltam az értékcsökkenéssel, az alkalmazottak után fizetett bruttó bérrel és ennek közterheivel.
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A kötelező járulékalap és ennek közterhei azonosak a különböző státuszoknál,
azonban a különböző járulékfizetési kötelezettségek miatt a hatásuk nagyon eltérő. A kötelező járulék alapot csak a főállású egyéni vállalkozóknak kell költségként elszámolni és utána a foglalkoztatót terhelő közterheket fizetni. A másik
két státusznál mind a kötelező járulék alap és mind a vállalkozót terhelő közterhek értéke nulla lesz. Továbbá mivel ezeknél a státuszoknál nincs kötelező járulék alap és a modellben nem kezelem az alkalmazottak költségre, jövedelemre
gyakorolt hatását, ezért nekik nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük, míg
a főállású egyéni vállalkozásnál a kötelező járulékalap után kell. Így a fix költség
összege a főállású egyéni vállalkozásoknál jelentősen befolyásolja a nettó jövedelem alakulását.
A személygépkocsi használat költségének megállapításánál a több évig érvényes útnyilvántartás nélküli költség-elszámolási lehetőséget (500 km/hónap)
használtam. Erre a futásteljesítményre számoltam el a 9 Ft/km-es költségátalányt.
Az üzemanyag-fogyasztás költségének meghatározásához pedig 6 l/100 km fogyasztású személygépkocsit, és az adóhivatal által az adott évben legjellemzőbb
üzemanyag (benzin) árat használtam.
A szakképzési hozzájárulás alapja az alkalmazottak bruttó jövedelmének és a
kötelező járulékalapnak az összege.
Fix összegű szolgáltatások költsége lehet például a bérleti díj, az energiaköltség, az érdekképviseleti tagdíjak, a telefon és posta költségek. Az utóbbiaknál a
vissza nem igényelhető Áfa-t is figyelembe vettem.

3.2. A MODELLBEN ALKALMAZOTT KÉPLETEK
2. táblázat Nettó jövedelem számítása az általános szabályok szerint

+ Nettó árbevétel
- Árbevételtől függő költség
- Fix költség
- Fizetendő vállalkozói adó
- Osztalék utáni személyi jövedelemadó
- Iparűzési adó
- Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás
- Vállalkozót, mint biztosítottat terhelő közterhek
= Nettó jövedelem az általános szabályok szerint
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3. táblázat Nettó jövedelem számítása az EVA szabályai szerint

+Nettó árbevétel
- Árbevételtől függő költség
- Fix költség
+ Fizetendő áfa
- Levonható áfa
- Iparűzési adó
- Egyszerűsített vállalkozási adó
- Vállalkozót, mint biztosítottat terhelő közterhek
= Nettó jövedelem az egyszerűsített vállalkozói adó szerint

Az Eva módszerében a fizetendő és levonható áfa különbsége növeli a vállalkozó
nettó jövedelmét. Az ok: az evázó vállalkozás speciális státusza a forgalmi adó
rendszerében. Számlájában szerepel az Áfa, de ez nem keletkeztet adókötelezettségek ebben az adónemben. Természetesen így a kapott számlák Áfa tartalmát
sem igényelheti vissza.
4. táblázat Fizetendő adók számítása az általános szabályok szerint

+ Fizetendő vállalkozói adó
+ Osztalék utáni személyi jövedelemadó
+ Iparűzési adó
+ Vállalkozót terhelő közterhek összesen
+ Vállalkozót, mint biztosítottat terhelő közterhek
+ Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás
= Fizetendő adók az általános szabályok szerint

Az egyszerűsített vállalkozói adó az adóalanyai számára több különböző adót is
kivált. Az egyéni vállalkozóknak nem kell az EVA mellett vállalkozói személyi
jövedelemadót, vállalkozói osztalékalap utáni adót, általános forgalmi adót valamint cégautó adót fizetnie.
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5. táblázat Fizetendő adók számítása az EVA szabályai szerint

+ Vállalkozót terhelő közterhek összesen
+ Vállalkozót, mint biztosítottat terhelő közterhek
+ Egyszerűsített vállalkozói adó
+ Iparűzési adó
= Fizetendő adók az EVA szerint

4. ELEMZÉS
4.1. KÖLTSÉGHÁNYAD HATÁSA
Az EVA bevezetésénél az egyik feladat a hatálya alá tartozó vállalkozások körének kijelölése volt. A szempontok között a vállalkozási forma, és tulajdonosi
szerkezet mellett fontos tényező volt a vállalkozások költséghányada. Milyen
költségszint (összes költség/nettó árbevétel) mellett legyen racionális a vállalkozások számára az EVA választása. A jövedelmi viszonyok összehasonlítására egy
mutató is bevezethető. Az egyensúlyi költséghányad: az a költségszint, amely felett az EVA választása esetén a vállalkozás jövedelme kevesebb lenne, mint az
általános adózási feltételek alkalmazásakor. A kérdést a jogszabályalkotóknak
minden, több adónemet érintő változtatásnál meg kellett válaszolnia. A vállalkozásoknak pedig meg kellett hozniuk az új feltételeknek megfelelő döntést.
Dolgozatomban az EVA kulcs változtatás időpontjaiban vizsgálom a kérdést.
Az EVA kulcs mellett természetesen a többi adónem változásait is beépítettem a
modellbe. A költségek szerkezetének változásával viszont nem foglalkoztam. Az
EVA-val nem kiváltott közterhek változásának hatását figyelmen kívül hagytam.
Tehát a költséghányad szempontjából nem tettem különbséget az anyag-, illetve
a személyi jellegű ráfordítások között. A vizsgálatnak ebben a szakaszában a vállalkozói státuszok kezelésére nem volt szükség.
A vállalkozások jövedelmi helyzete szempontjából egyensúlyi költséghányad
az EVA kulcsok változtatásainak időpontjában így alakult:
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3. ábra Az egyensúlyi költséghiány ad alakulása az EVA kulcsok
változtatásának időpontjaiban
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A vizsgálatnál három Áfa kombinációt alakítottam ki. Az általános Áfa kulcs arra
a feltételezésre épül, hogy a vállalkozás mind az értékesítésénél, mind a beszerzéseinél ezt a legmagasabb kulcsot alkalmazza. A kedvezményes Áfa az általánoshoz közelebb álló, tehát magasabb csökkentett Áfa kulcs mellett mutatja az
egyensúlyi költséghányad alakulását. Itt is azonosnak vettem a beszerzések és az
értékesítések forgalmi adó terhét. A harmadik adatsor azt feltételezi, hogy a vállalkozás költségszerkezetében vannak Áfa körön kívüli költségelemek is. Például
személyi jellegű ráfordítások. Az áfa körbe tartozó beszerzések és bevételek áfa
kulcsának ebben az esetben az általános adókulcsot választottam.
Az egyes kombinációk közti különbség nagyságát elsősorban az Áfa és az
EVA kulcsok különbsége idézte elő. Ezért lett a legnagyobb az eltérés 2006-ban,
mert csak egy – az alacsonyabb – kedvezményes kulcs maradt. Az utolsó, 2012.
évi változtatás – az általános adókulcs és az EVA közti különbség öt százalékpontról hétre nőtt – pedig ismét széthúzta a változatok közti különbséget
Az ábra egyértelműen mutatja a jogszabályalkotói szándékot. Egyre kevesebb
vállalkozás számára legyen gazdasági szempontból racionális az adónem választása. A bevezetésnél még magas költséghányad az időszak végére minden Áfa
kombinációban 50 százalékpont körüli értékkel csökkent.
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4.2. AZ ADÓVÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ EVA VÁLASZTÁSRA.
Az EVA nettó jövedelem elemzésével vizsgálható az egyes vállalkozói státuszokban a választás gazdasági indokoltsága. A következő kérdésekre keresek választ:
1. Az adótöbblet hogyan alakult a nettó árbevétel függvényében az egyes
években?
2. Az egyes adózási módszerek között kialakult nettó jövedelem eltérése
hogyan alakult a nettó árbevétel függvényében az egyes években?
3. Az EVA-t választó egyéni vállalkozók nettó jövedelme hogyan alakult a
nettó árbevétel függvényében az egyes években?
Az elemzéshez az összehasonlíthatóság érdekében rögzítnem kellett egy költséghányadot. Mivel dolgozatom további részében csak az Áfa általános kulcsát használom, ezért a 2010. évi egyensúlyi költséghányadot (43 százalék) választottam.
Egyrészt ez az előző időszakra több vállalkozás számára gazdasági szempontból
racionálissá tette az EVA választását, tehát viszonylag hosszú időszak számára
reális gazdasági helyzetet jelent. Másrészt ez a mérték nem szűkíti le túlságosan
a vállalkozói kört. Nem csak a szellemi tevékenységet folytató vállalkozók számára elérhetők az EVA előnyei ebben az esetben.

4.2.1. AZ ADÓTÖBBLETEK ALAKULÁSA VÁLLALKOZÓI STÁTUSZOK SZERINT
A vállalkozói státuszok eltérő általános, és EVA szerinti adózása miatt az egyéni
vállalkozók adóterhelése lényegesen különbözik egymástól. Az eltérések alapvető oka a vállalkozó valós, vagy vélelmezett személyes közreműködését terhelő
közterhek, járulékok alapja és mértéke. Ugyanakkor természetesen az adózás paramétereinek évek közti változása is hatott a két adózási módszerben fizetendő
adó különbségére. Ebben a fejezetben az eva adókulcs változtatás éveiben mutatom be az adótöbbletek alakulását vállalkozói státuszonként a nettó árbevétel
függvényében.
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4. ábra Egyéni vállalkozók többlet adóterhelése 2003-ban az EVA miatt
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Az egyes vállalkozói státuszok 2003. évi többlet adóterhelését vizsgálva megállapítható:



A mellékállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a többlet adóterhe minden bevételi szinten megegyezett. Mértéke 17
százalékról mínusz 3 százalékra csökkent. A mínusz előjel jelentése: Az
EVA hatálya alá tartozó vállalkozó kevesebb adót fizethetett az általános
szabályok szerint adózóknál. Ez a helyzet 6 millió forint bevétel felett
alakult ki.



A főállású egyéni vállalkozók többlet adóterhe 19 százalékról csökkent
nullára.



Az első két bevételi szint azonos arányszáma azért alakult ki, mert 2 millió forintig minden adózási módnál a főállású egyéni vállalkozók eredménye veszteség volt. Így az általános feltételek szerint adózóknál nem
volt jövedelem típusú vállalkozói adó.
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5. ábra Egyéni vállalkozók többlet adóterhelése 2006. IV. negyedévében az EVA miatt
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2006. negyedik negyedévében a többletadóterheket megfigyelve a következők
állapíthatóak meg:



Az EVA kulcs emelésének hatására a többletadóterhek arányszámai
megemelkedtek.



Mindhárom vállalkozói státusznál a többletteher 1 millió forint árbevétel
esetén 30 százalék volt.



A mellékállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az adóterhe 8 százalékra, míg a főállású egyéni vállalkozóknak 11
százalékra csökkent.



A főállású egyéni vállalkozóknál az eredmény 4 millió forint árbevételig
veszteséges volt, így az általános feltételek szerint adózóknak nem kellett
jövedelem típusú vállalkozói adót fizetniük ezért ennél a négy bevételi
szintnél a többletadó terhek arányszáma megegyezik.
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6. ábra Egyéni vállalkozók többlet adóterhelése 2010-ben az EVA miatt
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Az egyes vállalkozói státuszok 2010. évi többlet adóterhelését vizsgálva megállapítható:

 Az 1 millió forint árbevételnél az adóteher többlet arányszáma mind a
három vállalkozói formánál 8 százalékkal emelkedett.

 A mellékállású egyéni vállalkozónak 40 százalékról 18 százalékra és a
kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak 39 százalékról 17
százalékra változott a mértéke.

 A főállású egyéni vállalkozók többlet adóterhe 3 millió forintig 38 százalék volt majd az árbevétel növelésével csökkent 18 százalékra.
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7. ábra Egyéni vállalkozók többlet adóterhelése 2012-ban az EVA miatt
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Az egyes vállalkozói státuszok 2012. évi többlet adóterhelését vizsgálva megfigyelhető:



A többlet adóterhelési szint mindegyik vállalkozói státusznál megemelkedett.



Mellékállású egyéni vállalkozóknál az arányszám mértéke 49 százalékról 31 százalékra csökkent, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni
vállalkozóknak 48 százalékról 30 százalékra változott.



A főállású egyéni vállalkozóknak 5 millió árbevételig 47 százalék volt a
többlet adóterhük, majd az árbevétel növekedés hatására ez az arányszám
31 százalékra csökkent.

4.2.2. AZ EGYES ADÓZÁSI MÓDSZEREK KÖZÖTT KIALAKULT NETTÓ JÖVEDELEM ELTÉRÉS ELEMZÉSE

Ebben a fejezetben az adókulcs változás éveiben mutatom be a nettó jövedelmek
alakulását vállalkozói státuszonként a nettó árbevétel függvényében.
8. ábra Egyéni vállalkozók nettó jövedelmének különbsége 2003-ban az EV
és az általános adózási feltételek között
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A mellékállású és a kiegészítő státuszú vállalkozások nettó jövedelmének különbsége teljesen azonos. Tehát azonos az adózás feltételrendszere. A nettó jövedelem különbsége az első bevételi szinthez tartozó – 38 ezer forintról a maximális
bevételnél több mint + 2,5 millió forintra nő (16,7 %). A változás teljes mértékben lineáris.
A főfoglalkozású vállalkozóknál az első három nettó árbevételi szintnél kedvezőbb az általános adózási feltételek választása. Az ennél nagyobb árbevételt
elérő vállalkozásoknál már teljesen egyértelmű az EVA előnye. A nettó árbevétel
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maximumánál 2,2 millió forinttal (14,7 %) több maradt a vállalkozónál, ha ezt az
adózási módszert választotta.
9. ábra Egyéni vállalkozók nettó jövedelmének különbsége 2006. IV. negyedévében
az EVA és az általános adózási feltételek között
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2006 negyedik negyedévében az EVA kulcs emelése miatt láthatóan romlott a
nettó jövedelemkülönbség. Mindhárom vállalkozói formának az 1 millió árbevételnél jelentkező mérték -200 ezer forint volt.
A mellékállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknál
6 millió forint árbevétel szintig, a főállású egyéni vállalkozóknál 24 millió árbevételig volt racionális az általános szabályok szerinti adózás választása.
A maximális árbevételnél sem nyertek annyit az EVA választásán, mint a korábbi években. Az EVA hatálya alá tartozó mellékállású és kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók 25 millió forint nettó árbevétel szint mellett 928 ezer
forinttal (3,7 %), a főállású egyéni vállalkozók ugyan ennél az árszintnél 54 ezer
forinttal realizálhattak több nettó jövedelmet.
10. ábra Egyéni vállalkozók nettó jövedelmének különbsége 2010-ben az EVA
és az általános adózási feltételek között
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2010-től kezdődően az adott költségszint mellett az árbevétel növelésével az
EVA szabályai szerint számolt nettó jövedelem folyamatosan csökken az általános szabályok szerint számolthoz képest. (Ez annak köszönhető, hogy a 43 százalék egyensúlyi költséghányad egy felfelé kerekített érték, így kis mértékben
több költséget jelent, ami rontja az EVA választásának a racionalitását.)
A mellékállású egyéni vállalkozóknak 1 millió forint árbevételi szinten -268
ezer forint nettó jövedelem különbség keletkezik, ami fokozatosan csökken, 25
milliónál már -856 ezer forintra esik, ami azt jelenti, hogy az EVA-t választó
vállalkozásoknak 856 ezer forinttal kevesebb nettó jövedelme keletkezik, mint
akik az általános szabályok szerint adóznak.
A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók számára ez az érték
az első árbevételi szinten -259 ezer forint volt és az árbevétel maximális növelésével -646 ezer forintra csökkent.
A főállású egyéni vállalkozóknál ez az érték -248 ezer forintról -903 ezer forintra változott az árbevétel növelés hatására.
11. ábra Egyéni vállalkozók nettó jövedelmének különbsége 2012-ben az EVA
és az általános adózási feltételek között
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2012. évben tovább romlott az EVA-t választók nettó jövedelme, és az egyes vállalkozói státuszoknál a jövedelem különbség mértéke az előző évhez képest meredekebben csökkent.
A mellékállású EVA-t fizető egyéni vállalkozóknál 1 millió forintos árbevételi szintnél -355 ezer forint volt a nettójövedelem veszteség az általános szabá-
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lyok szerint adózókkal szemben. A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozásoknál -347 ezer forint, a főállású egyéni vállalkozóknál -334 ezer forint volt ez
az érték.
Az árbevétel növelésének hatására mindhárom vállalkozói státusznak egyre
jobban megérte a vállalkozói személyi jövedelemadó szerint adóznia. A maximális bevételi határnál a mellékállású egyéni vállalkozónál –4,6 millió, a kiegészítő
tevékenységet végző egyéni vállalkozónál -4,4 millió, a főállású egyéni vállalkozónál -4,8 millió különbség keletkezett.

4.2.3. AZ EVA-T VÁLASZTÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NETTÓ JÖVEDELMÉNEK ALAKULÁSA

Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogy milyen feltételek mellett választhatják az
EVA szerinti adózást azok a vállalkozók, akik számára az adózás egyszerűsítésének céljai közül nem a nettó jövedelem növelése a fontos, hanem az adminisztrációs terhek csökkentése. Az adókockázat csökkentése. Természetesen az ilyen
preferenciával rendelkező vállalkozók számára is van alsó jövedelem korlát. Dolgozatomban ilyennek tekintem az adott évben megállapított nettó minimálbért,
illetve a nemzetgazdasági nettó átlagkeresetet.
Elméletben, az egyéb foglalkoztatási korlátokat figyelembe véve ez a jövedelemszint alkalmazotti jogviszonyban is elérhető. Tehát a vállalkozói lét választásánál ez az egyik alternatíva.
A nettó minimálbér és nemzetgazdasági átlagbér még ilyen mértékű absztrakció mellett is csak a főállású vállalkozói státuszban jelent alternatívát. Hiszen a
másik két státuszban a főállásból, vagy nyugdíjból biztosítottnak tekinthető ez a
jövedelmi szint.
Az előző fejezetek gyakorlatát követve a változás éveiben bemutatom az
egyes vállalkozói státuszok nettó jövedelmének alakulását a nettó árbevétel függvényében.
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12. ábra Egyéni vállalkozók nettó jövedelmének viszonya a nettó bérminimumhoz
és nemzetgazdasági átlagkeresethez 2003-ban
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A mellékállású és a kiegészítő státuszú egyéni vállalkozók nettó jövedelme között nincs különbség. Ennél a két státusznál a jövedelem már egymillió forint
árbevételnél alig marad el a pozitív tartománytól. Tehát ilyen árbevételi szint
mellett is van értelme EVA-s egyéni vállalkozást létrehozni.
A főállású státuszú egyéni vállalkozó 3,5 millió forintos nettó árbevétel mellett lesz nyereséges. A nettó minimálbér eléréséhez 4 millió forint, a nemzetgazdasági nettó jövedelemhez pedig 5,5 millió forint nettó árbevételre van szükség.
A főállású és a másik két státusz közti jövedelemkülönbség nem lényeges.
Alig haladja meg az egymillió forintot.
A jövedelem változása lineáris. Főállású státuszban a nettó jövedelem/nettó
árbevétel arány mínusz 116- plusz 39 százalék között változik. Mellékállású és
kiegészítő tevékenységű státuszban ez az arányszám mínusz egy és plusz negyvenhét százalék között változott.
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13. ábra Egyéni vállalkozók nettó jövedelmének viszonya a nettó bérminimumhoz
és nemzetgazdasági átlagkeresethez 2006. IV. negyedévében
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Az 1 millió forintnál keletkező veszteség a mellékállású és a kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozóknál az előző évekhez képest jelentősebb, 211 ezer
forint.
A főállású egyéni vállalkozók és a másik két vállalkozói státusz nettó jövedelme közötti különbség több mint 2 millióra nőtt, mivel a főállású státuszúaknak
a nettó jövedelme az egyes árbevételi szinteken jelentős mértékben csökkent. Ennél a vállalkozói formánál 8,5 millió forintig veszteség keletkezik, 10,2 millió
forintnál éri el a nettó minimálbért és 12 millió forint árbevételnél haladja meg a
nemzetgazdasági átlagkeresletet.
Főállású státuszban a nettó jövedelem a nettó árbevétel mínusz 272 – plusz 24
százaléka között változik, ami a mellékállású és kiegészítő tevékenységű státuszban mínusz 21 – plusz 34 százalék között változott.
14. ábra Egyéni vállalkozók nettó jövedelmének viszonya a nettó bérminimumhoz
és nemzetgazdasági átlagkeresethez 2010-ben
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2010-ben a főállású egyéni vállalkozóknak a nettó jövedelem szintjei javultak,
ami annak köszönhető, hogy az addig 200 százalékos járulék alapot 100 százalékosra csökkentették, így a közterhek kisebb kiadást jelentettek ennek a vállalkozói státusznak. Azonban a másik két státusznak tovább romlott a nettó jövedelem
alakulása.
A mellékállású és a kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozóknak
több mint 2 millió forint éves árbevétel felett vált nyereségessé a tevékenységük
A főállású egyéni vállalkozók ebben az évben 7,5 millió forint alatt voltak
veszteségesek, a minimálbért 10 millió forintnál, a nemzetgazdasági átlagbért kicsivel kevesebb, mint 13 millió forintnál érték el.
A főállású egyéni vállalkozók nettó jövedelem és nettó árbevétel aránya mínusz 208- plusz 22 százalék között változott. A mellékállású státuszúaknál ez az
arányszám mínusz 41 – plusz 27 százalék, a kiegészítő tevékenységet végző
egyéni vállalkozóknál mínusz 40 – plusz 28 százalék között alakult.
15. ábra Egyéni vállalkozók nettó jövedelmének viszonya a nettó bérminimumhoz
és nemzetgazdasági átlagkeresethez 2012-ben
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Mindhárom státusznak különböző mértékben változtak az eredményei az árbevétel növekedésének hatására. A főállású egyéni vállalkozók és a mellékállású
egyéni vállalkozók közötti különbség fokozatosan csökkent, maximális árbevételi szintnél 2,1 millió forint volt. A kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozók és a mellékállású egyéni vállalkozók közötti különbség viszont folyamatosan nőtt, a kezdeti 9 ezerről 244 ezer forintra emelkedett.
A mellékállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak
3,5 millió forint felett vált nyereségessé a működés.
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A főállású státuszúaknál 15 millió forintnál lett pozitív az eredmény valamint19 millió forintnál érte el a minimálbért és 22,5 millió forintnál a nettó nemzetgazdasági átlagbért.
Főállású státuszban a nettó jövedelem a nettó árbevétel mínusz 330 – plusz 12
százaléka között mozog, míg ez az érték a mellékállású vállalkozóknak mínusz
58 – plusz 18 százalék és kiegészítő tevékenységű státuszban mínusz 57 – plusz
19 százalék között változott.

KÖVETKEZTETÉSEK
Az elemzésekből látható, hogy a kezdetben a vállalkozások többségének megérte
az egyszerűsített vállalkozói adózást választani. Azonban a Törvényhozók célja
a költségvetési bevétel növelése volt, továbbá az EVA hatályba lépésekor meghatározott kedvező feltételeket folyamatosan rontották, hogy egyre kevesebb vállalkozásnak érje meg belépni a hatálya alá.
A költségvetési bevétel többlet az EVA kulcs emeléseinek hatására növekedett. Az adó bevezetésének évében ez az érték csupán 8 százalék volt, majd többszöri emelkedés következtében 2012-re 21 százalékra változott.
Az adóváltoztatások hatására az egyensúlyi költséghányad fokozatosan és
drasztikusan csökkent. Míg az EVA bevezetésének évében a bevételeknél és költségeknél általános kulcsú általános forgalmi adót használó egyéni vállalkozóknak
70 százalékos költségszintig érte meg ezt az adónemet választani, addig 2013-ra
ez a szint 23 százalékra esett. Látható hogy ezt az adót racionálisan választók
köre a szellemi tevékenységet végző vállalkozókra szűkült.
A költséghányad mellett a nettó árbevétel alakulásának is nagy hatása van
arra, hogy kinek éri meg ezt az adónemet választani. A vizsgálatokból kiderült,
hogy a bevétel növelésének hatására az adóteher többlet csökken. Továbbá az
egyensúlyi költségszint alatti költségszinttel működő vállalkozásoknál, az árbevétel növekedésével az EVA szerinti nettó jövedelem és az általános szabályok
szerint számolt nettó jövedelem különbsége folyamatosan nő. Azonban ha az
egyensúlyi költségszint felett végzi a vállalkozó a tevékenységét, akkor a vállalkozás a másik adózási módhoz képest veszteségessé válik, és az árbevétel emelésével csak tovább fokozza veszteségét.
Az elemzésben az is megfigyelhető, hogy a különböző egyéni vállalkozói státuszokra különböző mértékben hatottak a vizsgált időszak alatt bekövetkező adó
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változások. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozások számára a
legkedvezőbb ez az adónem, mivel minden évben neki keletkezett a legkevesebb
adóteher többlete és a legtöbb nettó jövedelem eltérése valamint nettó jövedelme.
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KONDICS MARCELL, VIZUR GÁBOR
A KIRAKAT, MINT TESTET ÖLTÖTT REKLÁM SZEREPE
AZ X ÉS Y GENERÁCIÓK ÉLETÉBEN
Konzulens: Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka
egyetemi adjunktus (KGK MMT)
BEVEZETÉS
A dolgozat középpontjában a fogyasztói magatartás vizsgálata áll. A fogyasztói
döntéseket a kirakatokra nézve vizsgáltuk meg, mivel korábban ezzel a témával
kutatásokban nem találkozhattunk. Manapság ez a téma nagyon aktuális az áruházak folyamatos terjeszkedése miatt, ahol az üzletek a megnövekedett ingerküszöb átlépésére törekszenek. Ennek a célja, hogy kitűnjenek a tömegből és több
vásárlót vonzanak be. A témát nagyon újnak és eddig felfedezetlennek tekintettük. Így kihívást láttunk benne, nem beszélve az új technológia alkalmazásáról, a
szemkamerás műszerről.
A győri Széchenyi István Egyetemen találkoztunk a Tobii technology10 által
fejlesztett szemkamerával egy marketing konferencián. Ezzel az eszközzel egy új
megközelítést, illetve új kutatási irányokat nyertünk a vizsgálatban. A készülék
számos más kutatás kérdéseit vizsgálja. Így az online marketing területen, illetve
vásárlással

kapcsolatos

tanulmányokban

is

http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global

használják.11

(Forrás:

letöltés

ideje:

2014.03.20.)
Miután a vásárlók egyben sajátos személyiségek is, így a vásárlói magatartás
konkrét esetben igen változatos. A vásárlás rendkívül összetett tevékenység. A
motivációja a szükséglet kielégítésen alapul ugyan, de a szükségletek gyökere a
szerzési vágytól az önkifejezésig, a társas érintkezés lehetőségén át a hasznosság
értékeléséig terjedhet. Ez azt jelenti, hogy közel sem csak azért vásárolunk, hogy

A világon az egyik vezető cég a szemkamerás kutatások területén.
Forrás:
http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global
2014.03.20. Győr
10
11
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letöltés

ideje:

valamit birtokolhassunk, elfogyaszthassunk, hanem azért, mert az adott lelkiállapotunkat tudjuk kifejezni ily módon a vásárlással vagy, mert annak tárgyával láttatni akarjuk magunkat.
A dolgozat vizsgálatának a tárgya, hogy a kirakatoknak milyen vásárlóösztönzésű hatásuk van a fogyasztóra nézve és erre a célra milyen eszközöket használnak az üzletek.
Kutatásunknak a győri Árkád üzletházban végeztük el mivel Győrben ez a
legnagyobb bevásárlóközpont így rengeteg üzlettél és sokféle kirakat típussal tudunk benne találkozni. Ugyanakkor az üzletház elhelyezkedése is optimális, ami
azért volt fontos, hogy a vizsgálatban résztvevők minél kényelmesebben eljussanak a vizsgálat helyszínére. Mindezek miatt az Árkád remek táptalajt biztosított
nekünk arra, hogy ezt a kutatást le tudjuk folytatni.

1. KUTATÁS CÉLJA ÉS JELENTŐSÉGE
A kutatás alapját az újfajta módszertan képezi. Magyarországon közel sem elterjedt még a szemkamerás kutatás. A tudományos dolgozat célja az elméleti és
gyakorlati anyag bemutatásán túl a kutatási kérdések megválaszolása és a műszer
működésének részletes bemutatása. Továbbá egy olyan terület vizsgálata, amire
eddig nem fektettek nagy hangsúlyt és kevés kutatást végeztek benne. Ugyanakkor szerepe a vásárlásösztönzésben fontos és a boltok életében kiemelkedő szerepe van. A téma jelentősége és aktualitása az, hogy ha feltárásra kerülnek a kirakat részei, működése és a vásárlók életében betöltött szerepe könnyebb és áttekinthetőbb kép keletkezik, hogy milyennek kell lenni egy kirakatnak ahhoz, hogy
a fogyasztó figyelmét felkeltse, és arra ösztönözze, hogy betérjen egy butikba. Ez
pedig a legfontosabb feladata minden üzletnek, mert egy üzlet bemutatkozása
maga az üzlet kirakata, ami segíti a vásárlót a tájékozódásban.

1.1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA
A kutatásban használt műszert a győri Széchenyi István Egyetemen 2012-es marketing konferenciáján mutatta be Vezekényi Nóra12, aki a Tobii technologynál
dolgozik, mint area manager. Ezt a korszerű technológiát külföldön, számos te-

12

A Tobii technology magyarországi képviselője.
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rületen alkalmazzák. Főleg kutatásokban, és különböző tanulmányokban. Hazánkban is megfigyelhető hogy évek óta egyre hangsúlyosabb szerepet kap a divatosság kérdése, amely leggyakrabban az öltözködést, a szokásokat és a társas
érintkezés szabályait befolyásolja mind a fiatalok mind az idősebb emberek életében. A divat befolyásolásában a kirakatok ékes szerephez jutnak, ezért a kirakat
rendezés behatóbb ismerete a XXI. században egy divatház elengedhetetlen feltétele, amely divatház feladata, hogy az általa kínált termékeket divatosnak állítsák be.
Vajon milyen eszközök befolyásolják tudatosan vagy tudat alatt a vásárlót a
döntése meghozásában? Mik azok a tényezők, amik egy járókelőt arra késztetnek,
hogy egy kirakatot megnézzen. Milyen egy jó kirakat? Illetve nem utolsó sorban
hogy a két generáció (X, Y) tagjai között milyen eltéréseket tapasztalunk? Szemkamera segítségével vizsgáltunk egy 30 fős mintát, hogy reprezentatív eredményt
kapjunk a kérdésekre. A cél, hogy kiderítsük, hogy mik azok a tényezők, amik
hatással vannak a két generációra. Illetve a kutatás során kapott eredmények segítségével egy olyan kirakatot mutatunk majd be, ami a legideálisabb egy járókelő figyelmének a felkeltésére.

1.2. A TÉMA AKTUALITÁSA
A kirakatok mindennapos elemek az életünkben. Némán irányítanak, tájékoztatnak, befolyásolnak bennünket úgy, hogy észre sem vesszük. Amellett, hogy
hatással vannak az érzékszerveinkre, meghatározhatják cselekvéseinket és döntéseinket. Ez megnyilvánul a marketingben is, egyre gyakrabban alkalmaznak
különféle eszközöket figyelemfelkeltésre, kommunikációra és számos egyéb
funkcióra. Manapság szükség van valami újra, valami különlegesre, amivel ki
lehet tűnni a többi üzlet közül, ezzel megszüntetve a túltelített piac egyhangúságát.
A TDK dolgozat témája a kirakatok befolyásoló szerepe a vásárló életében.
Célja, hogy fényt derítsen az összes olyan manipulációs tényezőre, ami mellett a
vásárló nem tud elhaladni ingerhatás nélkül. Ennek a kutatásnak a segítségére a
Tobii technology által fejlesztett szemkamerás műszert használjuk. Amely megvilágítás és optikai szenzorok segítségével gyűjt adatokat a tekintet irányáról
vagy a szemmozgásáról és ezt egy videón rögzíti. Ez által megfigyelhető, hogy
az emberi figyelmet mi befolyásolja.
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Az ok, amiért ez a témát választottuk, mert a mai modern világban az érzékszervi marketingnek egyre jobban felerősödik a szerepe. Illetve felismerik a fontosságát és hatással van az emberekre.
Az egyik terület, ahol a fogyasztókat ingerhatás éri a divat. Így a kirakatok
szerepe is felerősödött. A dolgozat ismerteti a figyelemfelkeltő elemeket, marketingkommunikációs eszközöket és végigvezet a kutatási modell folyamatán is.
A Tobii technology által fejlesztett szemkamerás műszert használtuk. A szemkamera minden olyan esetben használható, ahol a stimulusok a képernyőn bemutathatók. Legyen szó szoftverek, TV reklámok, csomagolási koncepciók vagy jelen esetben kirakatok vizsgálatáról.
Mi az, ami magára vonja a fogyasztók figyelmét? Mit és hogyan néz meg,
majd mindez milyen módon befolyásolja döntéseiben?
Mire képes a szemkamera?



Sokrétű: A program nem csak a szemmozgást rögzíti, hanem lehetőség
van a képernyő, a résztvevő hangjának, kommentjeinek és az interjúalany
arcának rögzítésére is. Ily módon készült a mélyinterjú anyaga is, ami a
primer kutatásban bővebb kifejtésre kerül majd.



Kézzelfogható: A statisztikai mutatók biztosítják a kézzelfogható eredményeket. A kamera követi a szemmozgást, a videón pedig látható, hogy
mit nézett a vizsgált helyen az interjúalany.



Rugalmas: A rendszer képes követni a szemmozgást abban az esetben is,
ha részvevők szemüveget vagy kontaktlencsét viselnek. Ez a tény több
személynél is igazolt volt. Sőt, a készüléknek még az sem okoz gondot,
ha a szemhéj jelentősen takarja a szemet. Pontatlanabb eredményt kapunk ugyan, de a vizsgálat így is sikeres és elemezhető. (Szemkamera
2014 letöltés ideje: 2014.02.10.)13

2. PERCEPCIÓ
Az öt érzékszerv felhasználása, megismerése, befolyásolása a percepcióban csúcsosodik ki. Ennek a területnek a megismerésében a Gestaltpszichológia tett a
legtöbbet. Az alapvető gondolata pedig a következő: „Az egész alak észlelete

13

Forrás: http://szemkamera.com/eye-tracking-eszkozok/ letöltés ideje:2014.02.23, Győr

50

több a részek egyszerű összegénél, és az egész a részekhez képest elsődleges”14
(Hofmeister-Tóth Ágnes, 2006 102.o.). A Gestalt pszichológusok több kutatást
végeztek az érzékelés területein, de ezek többsége a látásra korlátozódott.
A percepció fontossága azután értékelődött fel miután a kommunikációban
bekövetkező változások miatt meghatározó szerephez jutott a vizualitás. A percepció folyamatát az alábbi kép mutatja be:
1 ábra A percepció folyamata

A folyamat kezdete az ingerrel indul. Az inger lehet bármi, ami képes hatást kifejteni egy vagy több érzékszervünkre. A folyamatnak a következő szakasza az
érzékszervek, amiből 5 áll egy egészséges ember rendelkezésére (szem-látás, fülhallás, orr-szaglás, nyelv-ízlelés, kéz-tapintás), viszont ezeknek a „súlya” korántsem egyenlő! A legfontosabb érzékszervünk a szem. Ezzel tudjuk a legtöbb ingert
befogni és ezt az érzékszervet akarják a legtöbben „meggyőzni” a marketingben!
A színek és formák is ezt a célt szolgálják. Mindazonáltal ezeket kiegészítve illetve tovább bontva az ingereknek a következő fizikai tulajdonságai fontosak a
figyelemfelkeltés szempontjából:



Intenzitás és méret: Alapvető feltételezés a méreteknél az extrémitás,
azaz minél nagyobb vagy minél furcsább annál jobban vonzza az emberek tekintetét. Ilyenre nagyon jó példa lehet az akció feliratok, amik egyes
kirakatoknak akár a 70-80% elfoglalhatják!

14

HOFMEISTER-TÓTH ÁGNES: Fogyasztói magatartás 2006, Aula Kiadó Budapest 102. o.
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Pozíció: Talán ez mindegyik pont közül a legnehezebb. Hogyan rendezzük el a kirakatban a bábukat középen, egyik oldalt vagy esetleg arányosan?



Kontraszt/szín: Célja hogy minél jobban növelje a megkülönbözhetőséget így inkább az erős kontrasztok használata a célszerű. Egy kirakat számára meghatározó lehet, hiszen tavasszal inkább élénk színek használta
célszerű, míg mondjuk ősszel inkább föld színek használata kifizetődőbb.



Újdonság: A legnehezebb pont ez lehet. Mai világban nehéz valami újat,
extrémet kitalálni. Annak ellenére, hogy a kirakatok erre törekednek,
mert ha valami újat tudnak mutatni, akkor a figyelem felkeltés esélye is
nő! Ez akár lehet egy érdekes szín, forma vagy egy extrémebb kirakat
elrendezés.



Ismétlés: Azt, amit többször látunk, természetes módon nagyobb figyelmet szentelünk és jobban meg is jegyzünk. Ilyen lehet egy egységes kirakat arculat megtervezése, azaz nagyjából ugyanazt kell látni egy márkabolt kirakatában, Győrben, mint ugyannak a márkaboltnak a budapesti
boltjában.



Mozgás: Szemünk automatikusan a mozgó tárgyakra irányulnak illetve
ennek az utánzatára így egy kirakatban is fontos szempont lehet, hogy a
bábukat lehetőleg minél életszerűbb helyzetbe tudják beállítani.
(Hofmeister-Tóth Ágnes, 2006 90.o.)15

Ha ezen eszköztárat megfelelően alkalmazzák, akkor a szelektív figyelem könynyen kikerülhető. Következhet a felfogás és értelmezés folyamata ahol megjelenik a racionális ember, akit ugyanúgy meg kell győzni, mint az emocionálisát. Itt
válik világossá a percepció egyik legfontosabb szerepe az árérzékenység befolyásolása. Erre legjobb példa egy olyan kirakat, amiben nincsenek árak ugyanis
ebben az esetben habár emocionálisan közvetít valamit a kirakat, de mivel ár
nincs a racionális énje a fogyasztónak önkéntelenül is riadót fúj és a döntés negatív lehet. Ennek az ellentéte, ha van ár, de a kirakat annyira jól tudja az emocionális részt befolyásolni, hogy ugyan látja a fogyasztó az árat, de fontossága már

15

HOFMEISTER-TÓTH ÁGNES: Fogyasztói magatartás. 2006, Aula Kiadó, Budapest, 90. o.
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háttérbe szorul illetve „leértékelődik” és nem is tudja, hogy ami végig futott rajta
az valójában a percepció folyamata volt!

2.1. REFERENCIACSOPORTOK ÉS CSOPORTBEFOLYÁS
Miért választ sok fiatal Dukai Regina vagy David Beckham után?

2. ábra Dukai Regina, Sugarbird,
letöltés ideje: 2014.02.23.

Identitás. Még egy fogalom, ami különbözővé tesz minket az állatok csoportjaitól. Az, hogy megkülönböztessük magunkat más csoportoktól, más egyénektől,
különböző jeleket viselünk. Legyen ez egyéni hajviselet, különös szokások, testdíszek, öltözködés.
Két példával is szemléltetem ezt a jelenséget: Fentebb látható egy fotó, a modellről, Dukai Regináról. Stílusában, öltözködésében a legújabb divatot követi.
Rengeteg képet tölt fel magáról a hivatalos facebook oldalára. Sugarbird H&M
Zara ruhákban pózolva.16

16

Forrás: https://www.facebook.com/DukaiReginaOfficial, 2014.02.23
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Ezen a képen egy kiválóság, volt sportoló látható. Mostanra már nyugdíjba
vonult és a H&M arca jelenleg, David Beckham. 17

3. ábra David Beckham, H&M, letöltés ideje: 2014.03.20.

Igen sokan követik őt is és ezt a stílust, ezáltal a csoport tagjainak tekinthetők,
külsejük pedig megkülönbözteti őket, köszönhetően a korhű haj és ruhaviseletnek, vagy a viselkedésnek. Egy fiatal fiú, aki így akar kinézni, esetleg példát mutat vagy ez a modell, vagy valamelyik másik, akik szintén ennek a csoportnak a
tagja. Így válnak ezek az „idolok” befolyásolókká, mert más csoporttagokat véleményben, identitásban közvetve vagy közvetlenül befolyásolják, attól függetlenül, hogy ismerik-e az adott illetőt. De a csoport identitás példájához sorolhatóak még a tetoválások, amik az adott egyénekről hirdetik eszményeiket, hovatartozásaikat.18 Forrás: (Hofmeister-Tóth Ágnes, 2006, (93-109. Oldal)) (Kovács
Adrienn, 2013 9-13.o., Győr)
Így tud egy mai fiatal azonosulni egy hírességgel. És ezt figyelembe veszik a
cégek is, akik előszeretettel rakják ki üzleteik kirakatába az általuk szponzorált
és követett sztárt ezzel magukra hívva fel a figyelmet.
Térjünk át a fogyasztói magatartás által ismert csoporttal való azonosulás formáira. Három típust különböztetünk meg:
Az első a leggyengébb befolyás, amikor az egyén azért követi a csoport normáit, mert maximalizálni akarja a jutalmait, a büntetéseket pedig minimalizálni.
Ezt nevezzük behódolásnak.

Forrás: www.hm.com/hu David Beckham kép, 2014. 03.20.,
HOFMEISTER-TÓTH ÁGNES: Fogyasztói magatartás. 2006, Aula Kiadó, Budapest, 93109. o.
17
18
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A második, egy erősebb köteléket jelent, az azonosulás. Ebben az esetben az
egyén hasonlítani akar a csoport többi tagjaira, közéjük akar tartozni, ezért felveszi a csoportviselkedési formáit, egyéb külső és belső jegyeit. Mivel a dolgozat a
kirakatok befolyásolási tényezőiről szól, ez a példa testhez álló és a fenti példákhoz igazodnak. Egy fiatal, aki olyan akar lenni, mint David Beckham vagy Dukai
Regina. Közéjük szeretne tartozni, követi a divatot, úgy öltözködik, és úgy hordja
a haját, hogy felvegye az adott csoport szokásait. Ezért az általa kedvelt személyt
szponzoráló összes ruhaüzletbe bemegy, hogy hozzájuthasson kedvence ruhadarabjaihoz és ez által a csoport tagjává váljon.
Végül, a legerősebb kötelék az internalizáció. Ebben az esetben az egyén preferenciarendje tökéletesen illeszkedik a csoportéval, sajátjának tekinti. Morbid
esetben ez a szektákra is jellemző, de egy konkrét példa a fogyasztói magatartásról: amikor híres emberek parfümöt reklámoznak, a rajongó megveszi, de legalábbis érdeklődik utána, mert a példaképe illata.19 Forrás: (Kovács Adrienn,
2013 9-13.o.)
Összességében elmondható, hogy minden fent leírt információ közrejátszik az
egyén befolyásolásában egy adott kirakat megnézése után. Vagy tudatosan, vagy
tudat alatt. És az is nyilvánvaló, hogy a csoporttagok befolyásolják egymás véleményét akár közvetlenül, akár közvetve. Hiszen, ha elgondolkodunk, mi magunk
is rengeteg terméket vettünk már, mert ismerőseink, barátaink ajánlották.
Fontos tehát meghatározni, hogy egy adott csoportban ki az, akinek a véleménye számít, aki befolyással lehet a társai vásárlási szokásaira. A nagy cégek, vállalatok mind-mind azon fáradoznak, hogy pontos képet kapjanak erről. A hangsúly a kommunikáción van, hogy az eladni kívánt termék milyen csatornán, milyen üzenetet közvetít a megfelelő embereknek.

3. A KUTATÁSI MODELL
Kidolgoztunk egy ábrát, ami jól szemlélteti a fentebb már kifejtett vizuális kommunikáció és ahhoz tartozó kirakat 9 fontos pontját.

KOVÁCS ADRIENN: Márkaválasztási szokások a tinédzserek körében c. szakdolgozat,
2013, 9-13. o.
19
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4. ábra Kutatási modell. Forrás: egyéni szerkesztés

A fenti zöld négyzetek alkotják a kirakat 9 fontosabb elemét (áru, szakszerű kihelyezés, árcédula, blikkfang, dekoráció, világítástechnika, installációs elemek,
grafika, kompozíció) Az elemeket az egymáshoz fűződő kapcsolatuk alapján nyilakkal kötöttük össze.
A vizuális kommunikáció két elemből tevődik össze.
Az egyik elem a látható kép. Ez lehet látszólag passzív-mozdulatlan vagy épített létrehozott, mint egy üzlet kirakata. A másik eleme a befogadó ez esetben a
vásárló. A legfontosabb kulcsszó itt a hatás, mely a látványból (kirakat) indul, a
látható képen keresztül és a befogadóban keletkezik. Ha nincs hatás nincs vizuális
kommunikáció.
Az utolsó nyílban a vásárlóra gyakorolt impresszió, a percepció által fejti ki
hatását és készteti döntésre a vásárlót. A primer kutatás ennek a folyamatnak a
vizsgálatával foglalkozik és a fentebb leírt kutatási kérdésekre keresi a válaszokat.
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4. KUTATÁSI MÓDSZERTAN
5. ábra A kutatási módszertan, Forrás: saját szerkesztés

A kutatási módszertan három részre tagolódik. Az egyik fő eleme a tartalom,
amely a szekunder kutatások összefoglalását tartalmazza. A másik nagyobb csoportja a szemkamerás kutatás, amely tartalmazza az X és az X generációs kontroll
vizsgálatot. A harmadik részben a „szakember bevonása” címszó alatt a kirakatrendezők mélyinterjúja szerepel. Tartalom: A szekunder adatgyűjtés célja az általános fogyasztói magatartás vizsgálata volt. Ezen belül a marketing kommunikáció univerzális összefoglalása és az azon belül végbemenő változó folyamatok
vizsgálata áll. Az analízisből megállapított változás során a vizuális kommunikáció került a középpontba. A látható kép (a kirakat) és a befogadó (ami a vásárlót
testesíti meg) között végbemenő folyamatot hívjuk percepciónak. Itt születik meg
a fogyasztóban a vásárlói döntés. A döntés befolyásolásában szerepet játszik az
identitás, ami különbözővé tesz minket és ez által három csoportba sorolhatóak a
potenciális vásárlók (azonosulás, internalizáció, behódolás).
Szemkamerás vizsgálat: A primer kutatás lefolytatásában a Tobii cég által fejlesztett szemkamera segítette a vizsgálatot. A szemkamerával könnyedén követhető volt az adott alany szemmozgása illetve, hogy mit néz meg egy adott kirakatban Mivel a kutatásban résztvevők száma 30 fő volt, ezért online kérdőívet
kellett kitölteni az alanyoknak párnap elteltével, aminek a célja az emlékezet és
a különböző benyomások mérése volt.
Három fő részre osztottuk ezeket: emlékezet teszt, felismerés teszt és vásárlóösztönző teszt.
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Mintavétel: A szemkamerás kutatásnál mindig kulcskérdés, hogy mikor elegendő a mintavétel száma. Olyan technikai módszert használtam, ami igényli a
válaszadó bevonódását/részvételét. Mivel ezen technikai eszközök alkalmazása
nem elterjedt és sokan idegenkednek tőle, sokkal nehezebb az együttműködést
megnyerni az ilyen típusú vizsgálatokhoz. A hazai piackutatási gyakorlatban még
nem alakult ki úgy az alkalmazása, mint a megkérdezésnek. Ez egészen másfajta
módszer. Sokan idegenkednek tőle és nehezebb találni alanyokat, akik tudnak és
akarnak is segíteni. A másik oldalról, a kérdés, hogy a választott kutatási téma
mennyire kelti fel az érdeklődését az alanyoknak? Ha hasznosnak tartja, könynyebben bevonható. Az egyik lehetőség, hogy meg kell győzni, hogy ez a téma
fontos és az ő részvétele az információszerzés céljából értékes. A másik lehetőség, hogy az alminta szerint, más szűrőfeltétel figyelembevétele is szükséges. A
dolgozat szempontjából a mintavétel módja önkényes, vagy mondhatjuk, hogy
tudatos kiválasztás. Esetemben ez barátokat, ismerősöket és oktatókat jelentett.
Kényelmes, egyszerű és őket a legegyszerűbb elérni. A mintavételi számra vonatkozóan kvalitatív kutatásoknál gyakori a 1o-12es mintaszám, másrészt az eszköz használatának az idejével is limitálva voltam. De módszertanilag kvalitatív,
feltáró jellegű módszertan jellemzi a kutatást. Ezek alapján elmondható, hogy a
vizsgálat a 30 fős mintavétellel reprezentatívnak tekinthető.
Szakember bevonása: A vizsgálat során felmerült szakértelmi hiányosságok
következtében szükségét éreztük egy külsős szakember bevonásának, mert bizonyos esetekben értékes az ilyen témák hatásos lefedéséhez több mint egy külsős
szakembert bevonni. Ebből a célból mélyinterjúztattuk Kovács Zsófiát a H&M
volt kirakatrendezőjét

5. EYE TRACKER KÉSZÜLÉK – TOBII TECHNOLOGY
A mélyinterjúnk során használt eszközről már fentebb esett szó. Az Egyetemünkön ismerkedhettünk meg vele egy marketing konferencián tartott előadás során.
Ebben a részben részletesen leírjuk, hogy mi is ez a készülék, és hogy valójában
mit lehet vele mérni.
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5.1 A MŰKÖDÉSÉRŐL
Alapvetően az eye tracking, azaz szemmozgás követés, lényege, hogy megfigyeljük, hogy hova néz egy adott ember egy adott időben, illetve felmérhetjük vele a
szem mozgásának jellegzetességeit.
Ennek a levezényléséhez van szükség erre a speciális tárgyra az eye trackerre.
Ez egy fémből készült szerkezet, ami felveszi a szem mozgását, miközben az
adott személy a számítógép monitorát nézi. Némelyik eye trackert hozzálehet
csatolni szemüvegekhez vagy egy speciális kalaphoz, amit hordhatunk. Mások a
számítógép monitorához rögzíthetőek.
Az eye tracker infravörös fényt sugároz a szembe. Ez alatt két dolgot vesz fel.
Az infravörös fény visszaverődését a retináról, ami segít megtalálni a középpontját a pupillának és a visszaverődését az infravörös fénynek a szaruhártyáról, amit
szaruhártyás visszatükröződésnek hívunk. A retina, a pupilla és a szaruhártya a
szem részei. Alább látható egy ábra a szemről:

6. ábra: A szem, letöltés ideje: 2014.03.30.

A képen látható, hogy a retina egy világos érzékeny szövet a szem hátsó részében. A pupilla egy fekete színű nyílás, amely lehetővé teszi a fény bemenetelét
a retinába. A szaruhártya a szem elülső átlátszó része.
Ha megnézzük egy ember szemét felkapcsolt lámpánál, láthatjuk a szobában
lévő fény visszaverődését mindkét szaruhártyában. Ha mozdulatlanul tartom a
fejemet és csak a szememet forgatom föl, le jobbra, balra a szaruhártya visszatükröződés nem mozdul, csak a pupilla. Láthatjuk a kapcsolatot a pupilla középpontja és a szaruhártya visszatükröződés változása között.
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A következő képsorozatok ezt jól ábrázolják:

7. ábra: A szaruhártya I, letöltés ideje: 2014.03.30.

A képen látható, hogy miközben a szem mozog a pupilla viszonylagos helyzete
és a szaruhártya visszatükröződése változik. Eközben a fej mozdulatlan. Tehát
ahova éppen nézünk, az meghatározza a pupilla középpontjától a szem viszonylagos helyzetét a visszatükröződő szaruhártyán.
Ha az alany elkezdené mozgatni kissé a fejét, miközben egy adott pontra
nézne, látható lenne, hogy a kapcsolat a pupilla középpontja és a szaruhártya viszszatükröződése között ugyanúgy megmaradna. Egészen a mozgás végéig. Az eye
tracker műszer tudná, hogy ugyanabba a pontba néz a vizsgált személy. 20
A következő ábrák jól illusztrálják ezt:

8. ábra: A szaruhártya II, letöltés ideje: 2014.03.30.

A kép megmutatja, hogy a pupilla viszonylagos helyzete és a szaruhártya visszatükröződése nem változik, miközben a személy feje mozog, de egy adott pontra
néz.

Forrás: http://www.tobii.com/en/assistive-technology/global/support-and-downloads/,
letölthető dokumentumok, Tobii technology, Bevezetés az Eye Tracking kutatásokba
Tobii Technology AB, letöltés ideje 2014.02.12.
20
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5.2. MI TESZI LEHETŐVÉ A MŰKÖDÉSÉT?
Az eye trackerek két alkotóelemből állnak. Az első a közvetlen infravörös fény
forrása, ami a visszatükröződést váltja ki. A második tényező egy érzékeny videokamera az infravörös fény mellett. A kamera a szemre fókuszál és felveszi a
visszatükröződést. Majd a software kiszámolja a látás helyzetét és ráteszi egy
képre, amit később vissza lehet nézni. Felmerül a kérdés, hogy az az infravörös
fényre miért van szükség? A rendszeres fény nem működne? A műszer egy olyan
hullámhosszt használ, ami egy embernek láthatatlan és így nem zavaró a szemnek
sem a visszatükröződés. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az infravörös fény
nem veszélyes-e? Bármilyen fényhullámhossz ibolyántúli, látható és infravörös
tud lenni. Magas intenzitásokban káros. Csak a maximális expozíciónak egy apró
töredékét, engedik meg a biztonsági irányelvek. Veszélyről nem beszélhetünk.

6. X ÉS Y GENERÁCIÓK
A szociálpszichológiában az X, Y és Z betűkkel jelölik a különböző generációkat.
Az X generációhoz az 1964-1979 közötti időszakban született embereket sorolják, míg az Y generáció tagjai 1980-1995-ösök, végül az 1996-tól született emberek már a Z generációt erősítik. Az X generáció szülöttei esetében - ők a „nagy”
68-as nemzedék után és a „hipermodern” Y/Z generációk előtt születtek - sok
tekintetben átmeneti állapotról van szó. Magyarországon ez a nemzedék a rendszerváltás idején vált nagykorúvá, amikor a gyerekkorban megismert világ szabályai érvénytelenné váltak, az új világ viszont még kiismerhetetlen volt. Ami a
digitális technológiát illeti, már fiatalon megismerkedett vele, mégis - a következő generációkhoz képest - mindig csak „digitális bevándorló” marad. Sok esetben túl nehéznek és bonyolultnak látják a mai felgyorsult technikai életet és e
generáció tagjai esetében fordul elő először, hogy a gyermek tanítja a szülőt.
Ma az Y generáció életét éljük, ehhez mérten rengeteg kutatás és könyv jelenik meg ezen generáció szokásairól, kihívásairól és a hozzájuk köthető nehézségekről, amikkel meg kellett/kell küzdeniük. Ők egy változó kor gyermekei,
amelyben az internet használatát el kellett sajátítani, így a digitális nemzedék első
hullámának nevezhetőek.21 (Forrás: http://www.intergeneracio.hu/)

21 Tari Annamária: X, Y, Z: Generációk a világháló vonzásában, 2011. december 18.,
Eredeti forrás: CVOnline, http://www.intergeneracio.hu/2011/12/18/x-y-z-generaciok-avilaghalo-vonzasaban/
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7. Y GENERÁCIÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYE
7.1. EMLÉKEZET TESZT:
A kérdőív ezen részében a válaszadóknak vissza kellett emlékezni egy-egy adott
kirakat elemeire, sorrendre vagy éppen az üzletek elhelyezkedésére az Árkádon
belül. A kitöltők 90% tudta, hogy az általam felsorolt kirakatok (Zara, C&A,
Takko Fashion, Orsay és Office Shoes) mely emeleten/emeleteken találhatók viszont a vizsgálati sorrendre már nem emlékezetek helyesen. A kirakat részeire
nagyon jól vissza tudtak emlékezni ugyanis mind az árcédulák mind a próbababák számát illetően helyesen válaszoltak. Problémát okozott ugyanakkor, amikor
több elemből kellett kiválasztani, hogy melyik kirakatban volt látható így ennél
a kérdésnél nem született meggyőző válasz. Két jellemző vizsgálatban résztvevő
kirakatot (Tally Weijl és Mango) kép alapján felismertek (Tally Weijl 73.3%,
Mango 86.7%). Azonban amikor már több kép közül kellett kiválasztani azt a
kettőt, amit láthattak a válaszok nagyon megoszlottak és elenyésző volt a helyes
válaszkombináció (22.9%). Az utolsó emlékezettel kapcsolatos kérdésben a válaszadóknak kellett egy kirakatot megemlíteni és három szóban kifejteni, hogy
miért volt számukra kiemelkedő. A válaszok 50-50% megoszlásban a Zara és a
Mangóra estek. A Zara esetében a kirakat nagysága és a letisztultság volt a jellemző ugyanakkor ezeket negatív jellemzőként írták be. A Mangónál pozitív hatás volt az árcédula és a kirakat berendezése és megvilágítása, negatívum volt,
hogy az árakat túl magasnak érezték a kutatásban résztvevők.

7.2. MÁRKA, BOLT ISMERET:
Ugyan a dolgozatnak nem célja a márka ismeret, de az összefüggések miatt elengedhetetlen az így szerzett adatok. Az alanyok mind a színek mind a kirakat fajták
esetében 80-90%-ban helyesen ismerték fel a boltokat, illetve a márkákat. Ugyanilyen pontos válaszokat kaptunk kép felismerés esetén is. Szinte megegyező válaszok jöttek az egyes márkák minőségére vonatkozóan is, azonban a válaszok
alapján nem kimondottan márkahű vásárló ez a generáció (4.53% átlaggal egy 18 terjedő skálán ahol az 1 jelentette azt, hogy egyáltalán nem márkahű míg a 8
jelentette a teljes mértékben márkahű vásárlót.
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7.3. VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS:
A kérdőív ezen részében általános befolyásoló tényezők szerepeltek illetve hogy
ezek mekkora befolyásoló tényezők egy-egy vásárlási döntés meghozatalában. A
fiatalabb generáció válaszadó többségben nem járnak Glamour napokra (40%)
csupán 20% aki rendszeresen elmegy az ilyen jellegű akciósvásárlásokra. Jellemzően erős befolyásoló tény a kedv (6.4 átlag egy 1-8 terjedő skálán ahol
az 1 jelentette az egyáltalán nemet és a 8 jelentette a teljese mértékben-t), fontos
a kirakat és annak mérete is (5,8% és 5,2% átlaggal egy 1-8 terjedő skálán ahol
az 1 jelentette az egyáltalán nemet és a 8 jelentette a teljese mértékben-t). Valamint kiemelkedően fontos az árcédulák elhelyezése és jól láthatósága (6,87 átlag
egy 1-8 terjedő skálán ahol az 1 jelentette az egyáltalán nemet és a 8 jelentése a
teljes mértékben).

7.4. X GENERÁCIÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYE
7.4.1. EMLÉKEZET TESZT:
Az eredmények tükrözik az X
generációs nők emlékező tehetségét a kérdések alapján. Az
első erre vonatkozó kérdésben
arra kellett válaszolniuk az alanyoknak, hogy mely elemekre
emlékeznek a vizsgált divatházaknál.
9. ábra: H&M kirakata, Forrás: Saját kép

Az eredmény megoszlott
volt. A megszokás, a tárgyak

mérete és a szokatlak megjelenés meghatározó szerepet tölt be a kérdés megválaszolásában ennél a generációnál. Amely üzletekbe rendszeresen betérnek, ott
emlékeznek a logóra, változatlan plakátokra, illetve csak az ünnepekkor megépített installációs elemekre. Emlékeztek (70-80%-ban), hogy a kutatásban vizsgált
üzletek a győri Árkád területén belül hol helyezkednek el. Ugyanakkor ez az emlékezés arra utal a vizsgálat alapján, hogy csak egy bizonyos sablont jegyeznek
meg a kirakatok kapcsán. Erre jó példa a kérdőívben szereplő 9. kérdés, melyben,
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a budapesti Árkádban szereplő kirakatokról (amelyek nagyon hasonlítottak a
Győriére) tettünk be képeket. A vizsgálat egyértelműen bizonyítja, hogy a hasonlóság miatt (ami a padlón és a kirakat jellegében mutatkozott meg) sokan tévesztették el a válaszokat. Összesen 8-an jelölték meg a budapesti üzlet kirakatait.
A vizsgált divatházakhoz a 10-13. kérdésekben, szinte minden alany a megfelelő üzletet jelölte. (Mango 87,5%, Tally Weijl 75%, H&M 93,8%, Zara
81,3%). Így elmondható, hogy jól emlékeznek az általuk preferált butikok kirakataira.
Az árcédulák megléte szemet szúrt kivétel nélkül az összes X generációs nőnek. Ha nem találták a kirakatban, keresték az alanyok a szemükkel. Ez jól látható
a képen is, ahol éppen a H&M kirakatában lévő árcédulákat nézi a vizsgált személy. Nem meglepő, hisz mind a tizenöten azt a választ adták, hogy volt a kirakatban árcédula.
Az utolsó még az emlékezethez tartozó kérdésben arra kértük a személyeket,
hogy nevezzenek meg egy látott kirakatot és írjanak le róla három szót. Látható
az eredményekből, hogy azoknál, akik a Zarát jelölték meg többnyire a drága és
az elegáns szavakat használták. Ugyanakkor, bármilyen üzletet is említettek jól
emlékeztek annak kirakatára. Minden próbababát megfigyeltek, beleértve nagyrészt az üzletek logóit is.

7.4.2. MÁRKA, BOLT ISMERET:
A márka, ismeret alatt értjük azokat a neves divatházakat, amelyekre szűkítettük
a vizsgálatot. A kutatás alátámasztotta a megelőző megkérdezést, miszerint hol
vásárol többnyire az X generáció. Válaszul a Mangot és a Zarát kaptuk. A kérdőívben erre vonatkozó első kérdés a 4. kérdés. Miszerint a 4 butik kirakata közül
melyik zárt, illetve nyitott. A válaszadók 75-100%-os pontossággal jelölték meg
a helyes eredményt. Érdekesség képen, szerettük volna, ha nem csak a véleményüket lehet leszűrni, hanem a márkabefolyásukat/márkahűségüket is. A 14. kérdésben összekevertük a márkákat és a hozzájuk tartozó ruhadarabokat. Kiderült,
hogy legtöbben, 78%-ban, a ruhákat nézik meg először. Ez elég magas szám volt
ahhoz, hogy bizonyítani lehessen azt, hogy a ruha az elsődleges és annak a kinézete. De ezzel a korosztály is maximálisan tisztában van, ugyanis a 25. kérdésben
több mint a fele azt a választ adta, hogy nem tartja magát márkahűnek.
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7.4.3. VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS
Mi az, ami befolyással bír egy X generációs nőnél a döntése meghozatalában? A
Glamour napok kuponjait a Cosmopolitan nevű újsághoz lehet kapni. Segítségével a vásárló az adott üzlettől függően 5-15%-os kedvezményben részesül. A
vizsgált személyek NEM vagy csak nagyon ritkán járnak ezekre a napokra. Ami
nem lehet különösebben meglepő, hisz ezek a napok általában hétvégére esnek,
ahol elmondásuk szerint az alanyok inkább a családjukkal töltik a szabad napokat.
A legtöbb nő (a vizsgált 85%-a) vásárlási szokását meghatározza az, hogy milyen kedve van. Szinte teljes mértékben függővé teszi azt. Ezen kívül fontos szerepet játszik a vásárlási szokásukban a kirakat. 70%-kukat elmondásuk szerint
befolyásolja és vásárlásra ösztönzi egy adott üzlet kirakata és mérete.

8. KUTATÁSI KÉRDÉSEK EREDMÉNYE:
8.1. MEKKORA BEFOLYÁSOLÓ EREJE VAN AZ AKCIÓKNAK A VÁSÁRLÓI
DÖNTÉS MEGHOZATALÁBAN?
Az y generáció estében egyértelműen kijelenthető hogy az akciók motivációs
ereje nem számottevő, ami meglepő főleg úgy, hogy a legtöbb esetben önálló
keresettel nem rendelkeznek. Az x generációs nők életében az akciók csak abban
az esetben számottevőek, ha az adott üzletben szoktak vásárolni. A videó alapján
kiderül, hogy sorrendben többnyire (82%-ban) a ruházati cikkeket figyelik meg
elsőnek az alanyok, majd csak ezek után az akciós matricákat a kirakatok üvegein. Ez arra enged következtetni, hogy csak abban az esetben lesz vonzó egy
ruhadarab megvásárlása, ha az tetszik az alanynak és le is van árazva. Így összességében elmondható, hogy a befolyásolási ereje az akcióknak meghatározó és
lényeges a vásárlói döntés meghozatalában.

8.2. AZ EGYES ÜZLETEK ELHELYEZKEDÉSE S A KIRAKATOK MÉRETE BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ EGY VÁSÁRLÁS SORÁN?
A fiatal generációnál van jelentősége a kirakatok méretének (5.06% átlaggal egy
1-8 skálán ahol az 1 jelentette, hogy a nem fontos a méret és a 8 jelentette a jelentősen fontos a méretet) és a kirakatoknak önmagában is jelentős a szerepe
(5.7% átlaggal egy 1-8 terjedő skálán ahol az 1 jelentette az egyáltalán nem fontos
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és a 8 jelentette a jelentősen fontost) egy vásárlás során. Továbbá jellemzően
pontosan tudják, hogy az egyes üzletek hol helyezkednek el az Árkádon belül.
Az idősebb generációnál észrevehető, hogy csak az általuk preferált üzleteket
tudják megkülönböztetni, illetve sorrendbe tenni a vizsgált útvonalon. A kirakat
náluk kiemelkedő szerepet kap. A 15 kitöltő válaszainak átlaga 5.82 (1-től 8-ig
skálázva), a kirakatok üzleteinek méretének fontossága kapcsán.
Összességében azt az eredményt szűrhetnénk le, hogy az X generáció céltudatosabban és célirányosabban vásárol, míg a fiatalabb generáció tekintete szétszórt és több üzletbe is betér. DE, pont az ellenkező eredményt kaptuk. Az idősebb korosztály vizsgálata sokkal több ideig tartott, illetve több időt töltöttek a
kirakatok megnézésével, ezáltal kifinomultabbak, de hosszabb ideig is vásárolnak, mint a fiatalabbak.

8.3. A FIATALABB KOROSZTÁLY MÁRKAHŰBB VÁSÁRLÓ?
A válaszokat összegezve nem jelenthető ki hogy az Y generáció márkahű lenne,
ugyanis nagyon kis mértékben billen csak efelé a mérleg (0.31%). Sokkal jobban
jellemző őket a tudatosság, hiszen többségben előre megtervezik a vásárlást annak ellenére, hogy a kedv erős befolyásoló tényezőként hat.
Az X generáció körében is megfigyelhető az érzelem hatása a vásárlási szokásokra. Ez két kérdésből derült ki. Az egyik a 16. kérdés, ahol egy 8-as skálán a
válaszadók 6,9-re értékelték, hogy szerintük a kedvük meghatározó egy vásárlás
során. Illetve a márkahűségre vonatkozó kérdés, ahol szignifikáns eltérés volt a
videó és a válaszadás között. Ugyanis, habár az idősebb generáció nem tartja magát márkahűnek mégis az adott üzletek (amelyek az főleg az Ő generációjukat
szólítja meg) kirakatainál több időt töltöttek. Többük be is ment volna az üzletbe
egy adott ruházati cikk miatt. Így elmondható, hogy tudat alatt az idősebb korosztály márkahűbb, ami meglepő eredmény volt a vizsgálat során.

8.4. AZ ÁRCÉDULA KIHELYEZÉSE AZ X GENERÁCIÓNAK FONTOSABB, MINT
AZ Y GENERÁCIÓ ESETÉBEN?
Az árcédula kihelyezése mindkét csoportnál más jelentőséggel bír a vásárlás terén. A fiatalabb generáció számára fontos az árak jól láthatósága és hogy a kirakatokban meg is legyenek jelenítve (6.56% átlaggal egy 1-8 terjedő skálán ahol
az 1 jelentette az egyáltalán nem fontos és a 8 jelentette teljes mértékben fontost).
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Ez egyfajta elvárás. Erős összefüggésben áll az erre a generációra jellemző tudatosságra. DE, többségében nem tartják befolyásolónak egy adott ruházati cikk
megvételekor. Köszönhető a referenciasportoknak, illetve a pénz meglétének.
Az idősebb generációnál fontos, hogy az árak kint legyenek, és jól látszódjanak, hiszen ez nélkülözhetetlen része egy kirakatnak, ami feléjük többfajta információt közvetít. Illetve sokszor ez alapján hoznak vásárlási döntést a megkérdezetteink. De mint már fentebb leírtuk, fontos a sorrend, hogy mi az, amit először
vesznek észre. Ezen kívül nem azért vásárolnak meg egy adott drágább ruházati
cikket, mert azt látták egy általuk kedvelt személyen, hanem a minőség miatt.
Tehát más szempontból tudatosak, mint a fiatalabb korosztály.

8.5. AZ IDŐSEBB GENERÁCIÓ RÉSZLETESEBBEN NÉZ MEG EGY KIRAKATOT?
A fiatal generáció esetében a videók alapján megállapítható hogy kevésbé nézik
meg a kirakatot, jellemzően sokkal gyorsabban mennek el egy kirakat mellett és
csak pár dolgot néznek meg azok is főleg olyan dolgok, amiket a közel jövőben
vásárolni szeretnének. Összességében, ez is erős összefüggésben áll az Y generáció tudatosságával a vásárlás tekintetében.
Az X generációnak több elvárása van egy üzlet kirakatával szemben. A kutatás alapján az idősebb alanyok számára fontos, hogy kirakat stílusos és igényes
legyen. Ezen kívül az elrendezése legyen letisztult (kevésbé néznek meg egy zsúfolt kirakatot) Kiemelkedő szerepe van az árak jól olvashatóságának és feltüntetésének. A videókból leszűrhető, hogy ha az ár nincs feltűntetve egy kirakatban,
akkor ez számukra visszatartó ok, hogy alaposabban megnézzenek egy üzletet Az
idősebbekben egy megfelelő stílusos kirakat, amiben még az árak is jól olvashatóak sokkal pozitívabb képet festenek.
Összegezve és a vizsgálat során szerzett tapasztalatokat figyelembe véve elmondható, hogy a kirakatok igenis fontos szerepet töltenek be a két generáció
vásárlásösztönző folyamataiban. Fontos konzekvencia ez főleg akkor, amikor kisebb boltok vagy úgymond „maszek” butikok sajnos nem foglalkoznak azzal,
hogy is néz ki a kirakatuk. Sokszor egyhangúak nem követik az ünnepeket és
szinte semmilyen plusz hangulatba nem tudják hozni a nézelődőket. Ez a tendencia kezd jellemzővé válni főleg az olyan boltoknál, amik nem a nagyobb bevásárló központokban helyezkednek el, ami sajnálatos, hiszen egy kirakat valójában
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és ténylegesen is ingyen reklám. Pozitív tapasztalt volt, hogy mind a két generációra jellemző a tudatosság bizonyos mértékben és fontosnak tartják, hogy a kirakatok megfelelően tájékoztassanak például az üzlet árszínvonaláról.
Mindent számba véve el kell mondani, hogy a kirakatok fontosságának a lebecslése egy reális hiba, hiszen a kirakat az első olyan dolog, amivel a vásárló
találkozik egy üzletnél és azzal a képpel fogja azonosítani a boltot, amit akkor
lát. Ezért is kell ezzel foglalkozni és ízlésesen berendezni, hogy megfelelő image
képet és információkat közvetítsen a fogyasztó irányába és a fogyasztó meghozza
azt a döntést, ami egy kirakat első számú feladata, azaz hogy bemenjen az üzletbe!
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A VÁLLALKOZÁSOKTATÁS LEHETŐSÉGEI
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Dr. Makkos-Káldi Judit projektkoordinátor (Stadtschulrat für Wien)
BEVEZETÉS
A vizsgált témakör a vállalkozásoktatás felsőoktatási kontextusba helyezve. Magyarországon, valamint világszerte is egyre csökken a vállalkozói kedv, aminek
a magas szintű bizonytalanság kerülésen kívül számos más oka is van. Az okok
között említhető a képességek és készségek hiánya, ami miatt a tehetséges személyek sem mindig mernek belevágni egy önálló vállalkozás elindításába.
A kialakult helyzethez nagyban hozzájárul az is, hogy a vállalkozók társadalmi megítélése hazánkban még a mai napig is negatív, hiszen sokan a privatizáció idején szerencsével meggazdagodó réteget látják benne. Tovább nehezíti a
helyzetet az is, hogy a bizonytalanság kerülés kulturálisan beleivódott a magyar
társadalom minden tagjába. Nagy hangsúly van azon, hogy azok a hallgatók,
akikben megvan a hajlandóság egy saját vállalkozás elindítása iránt, jobb minőségű képzést kapjanak, így a bizonytalanságuk csökkenjen. A magyar családokban, a középiskolákban és az egyetemeken is a foglalkoztatottság áll az előtérben,
hiszen az sokkal nagyobb biztonságot nyújt, mint egy új ötlettel belevágni az ismeretlenbe. A vállalkozói ismeretek oktatása azért nincs jelen, mert az alkalmazotti lét a biztos, és hiába vágynak sokan az önfoglalkoztatás adta lehetőség kihasználására, a biztoshoz történő ragaszkodás visszatartja őket.
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1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
A feldolgozott irodalmak bemutatása során az oktatás szerepe kerül kiemelésre.

1.1. AZ OKTATÁS SZEREPE A VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSBAN
Sok gyerek már hozza magával a vállalkozói attitűdöt, amikor először belép az
általános iskolába. A jó iskolák azok, akik fenntartják ezt az optimizmust és magabiztosságot, hogy a diákok megláthassák a kapcsolatot a tanulás és a jövőjük
között.22
Az előbb említett tényezők miatt már az általános és középiskolákban is lehetővé kell tenni azt, hogy a diákok részt vehessenek vállalkozási kurzusokon és
programokon. A felsőoktatást nem kellene ebből a szempontból elválasztani az
alsóbb szintektől, hiszen a vállalkozói szellem a gondolkodásmód, a tudás és a
készségek kombinációja. A gondolkodásmód pedig már az egyetemi évek előtt
kialakul. Ezért fontos, hogy már általános és középiskolában is halljanak erről a
témáról a diákok.23
Fokozottan tudatosítani kell azt, hogy az alapvető vállalkozói ismeretek elsajátítása – már az oktatás első éveitől kezdve – az egész társadalom és maguk a
tanulók számára egyaránt előnyös. A középfokú oktatás feladata, hogy növelje a
diákok tudatosságát a majdani pályafutásukat jelentő önálló vállalkozással kapcsolatban. A vállalkozói gondolkodásmód és készségek fejlődését a legjobban a
vállalkozási ismeretek gyakorlati úton történő elsajátítása segíti elő, mint például
projektekben való részvétel.24
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Young, L. (2014): Enterprise for All - The relevance of enterprise in education
Department for Business, Innovation & Skills Prime Minister's Office, 10 Downing Street
23 European Commission (2008): Entrepreneurship in higher education, especially
within
non-business
studies,
Final
Report
of
the
Expert
Group
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/e
ntr_highed_en.pdf Letöltve: 2014.10.05.
24
A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása (2006): A vállalkozói készségek
előmozdítása az oktatás és a tanulás révén, Brüsszel, 33 végleges.
http://www.ejam.hu/sites/default/files/kepek/kepek/upload/1-Programok-tananyagok/JAM-tananyagok/5-szakmai-anyagok/Europai-Bizottsagi-kozlemeny.pdf Letöltve:
2014.10.05.
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Az Európai Bizottság 2012. november 20-án kiadott közleményében is felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy a készségek fejlesztése az oktatásban kiemelt fontossággal bír. A fiatalkori munkanélküliség legyőzése érdekében több
oktatási reformot fogalmaznak meg, melyek között megtalálható a vállalkozási
készségek fejlesztése is.25
A reformok azért is szükségesek, mert az általános menedzsment oktatás nincs
jelentős hatással a vállalkozói hajlandóságra. Egy vállalati tulajdonosok körében
végzett felmérés eredményei alapján elmondható, hogy a menedzsment oktatás
nem bizonyul motiváló erőnek a vállalkozói szándékot vizsgálva.26
A vállalkozás alapját általános jellemvonások és készségek képezik, melyek
elmélyültebb üzleti ismeretek megszerzésével egészülnek ki. Annak ellenére,
hogy a vállalkozói kompetenciával rendelkező személyek közül nem mindenki
választja a vállalkozói pályát, a középiskolai minivállalatokban résztvevő diákok
körülbelül 20 százaléka tanulmányai befejezése után saját céget hoz létre. A diákok által irányított minivállalatok célja, hogy a diákok „kicsiben” valósághű gazdasági tevékenységet végezzenek, illetve a valóságban modellezzék egy vállalat
működését. A diákok így megtanulnak csapatban dolgozni és fejlesztik az önbizalmukat is.27
A vállalkozói ismeretek oktatásának hatására viszont megnövekednek a vállalkozásalapítások és az önálló vállalkozások elindításának az esélyei, illetve az
effajta oktatás az elindított vállalatok üzleti sikerére is pozitív hatással van. Mindezek mellett hozzájárul az egyén magasabb szintű elégedettségéhez is. A vállalkozói ismeretek oktatása, és a vállalkozói gondolkodásmód nemcsak saját vállalkozásoknál lehet hasznos, hanem abban az esetben is, ha a vállalkozói készsé-

25
Oktatási
Hivatal
(2013):
Gondoljuk
újra
az
oktatást!
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/projekthirek/tamop318_gondoljuk_ujra_az_oktatast
Letöltve: 2014.10.04.
26 Gupta, A. (1992): The informal education of the Indian entrepreneur. Journal of Small
Business and Entrepreneurship, 4, 63-70. o.
27 A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása (2006): A vállalkozói készségek
előmozdítása az oktatás és a tanulás révén, Brüsszel, 33 végleges.
http://www.ejam.hu/sites/default/files/kepek/kepek/upload/1-Programok-tananyagok/JAM-tananyagok/5-szakmai-anyagok/Europai-Bizottsagi-kozlemeny.pdf Letöltve:
2014.10.05.
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gekkel rendelkező személyek feltörekvő kis- és középvállalkozásoknál helyezkednek el. Ugyanakkor a vállalkozói ismeretek oktatásának előnyei nem csak az
egyre nagyobb számú vállalkozásalapításban, az innovatív befektetésekben és a
munkahelyteremtésben mutatkoznak meg. A vállalkozás mindenki számára
kulcskompetenciát jelent, amelynek segítségével a fiatalok egyre kreatívabbak és
öntudatosabbak lesznek minden általuk megkezdett vállalkozásban, és megtanulják, mit jelent szociális felelősséggel fellépni.28
A szakirodalom egy megállapításai szerint a vállalkozásoktatás pozitívan befolyásolja az önhatékonyságot. Összehasonlítva azokat a hallgatókat, akik nem
vettek részt vállalkozói kurzuson azokkal, akik elvégezték a kurzust, arra az eredményre jutottak, hogy a kurzust elvégző csoport jóval magasabb önhatékonysággal rendelkezett, mint a kurzust nem elvégző csoport (Imreh-Tóth et al., 2012).
A vállalkozói ismeretek felsőoktatásban történő oktatásának fontosságát az
Európai Unió is rendszeresen hangsúlyozza. „A vállalkozói ismeretek oktatását
az egyetemek és a műszaki oktatási intézmények – több tantárgy között megosztva – be kell, hogy építsék a tanterveikbe, és hallgatóik számára kötelezővé
vagy ajánlottá kell tenniük e kurzusokon való részvételt. A tudományos, illetve a
műszaki tanulmányokban a vállalkozói gondolkodásmód és kompetencia, valamint a kiválóság ötvözésével a hallgatók és a kutatók eredményesebben tehetik
pénzzé elképzeléseiket és a kifejlesztett technológiákat.”29

Szabó Antal (2010): Kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon Budapesti
Corvinus
Egyetem
Kisvállalkozás-fejlesztési
Központ.
http://www.vallalkozastan.hu/data/pagecontent/0/ERENET/kkvhelyzete_szabo.pdf Letöltve: 2014.09.20.
29
A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása (2006): A vállalkozói készségek
előmozdítása az oktatás és a tanulás révén, Brüsszel, 33 végleges.
http://www.ejam.hu/sites/default/files/kepek/kepek/upload/1-Programok-tananyagok/JAM-tananyagok/5-szakmai-anyagok/Europai-Bizottsagi-kozlemeny.pdf Letöltve:
2014.10.05. 9. o.
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1.2. VÁLLALKOZÁSOKTATÁS
A vállalkozásoktatás ma már egyre inkább elterjedt Magyarországon is. A Global
Enterprise Challenge felhívása szerint minden diáknak vállalkozó szelleműnek
kellene lennie, a karriercéljuktól függetlenül, mert a vállalkozói készségek nélkülözhetetlenek a mindennapi élethez. Az online felületen zajló vállalkozói verseny szervezői továbbá azt is vallják, hogy interaktív módszertanra van szükség,
hogy a fiatalokat felvértezzék a szükséges készségekkel, és ők ezáltal sikeressé
váljanak.30
Számos megközelítés létezik a vállalkozásoktatást tekintve, emellett több különböző megnevezést is használnak erre vonatkozóan. A „vállalkozásoktatás”
(entrepreneurship education) kifejezést az USA-ban és Kanadában használták,
viszont kevésbé volt elterjedt Európában az 1980-as évek elején. Az Egyesült
Királyságban és ír kontextusban a „vállalati oktatás” (enterprise education) kifejezés volt jelent, de az 1990-es évek elejére a „vállalat” fogalma fokozatosan beleolvadt a „vállalkozástudomány” (entrepreneurship) fogalmába. A vállalati, az
üzleti- és akár a vállalkozásoktatási tevékenység végső célja megegyezik, mindnek ugyanúgy egy független vállalkozás létrehozásának és sikeresebb működtetésének ösztönzése a célja.31
Másik nézet szerint a vállalkozásoktatást nem szabad összekeverni az általános az üzleti és gazdasági tárgyak tanításával, mert ennek a célja a kreativitás, az
innováció és az önfoglalkoztatás elősegítése.32
Egy harmadik nézet szerint pedig a vállalkozásoktatás a vállalkozások alapítását és működtetését támogató oktatási tevékenységek összessége, amely két
részből állhat össze. Lehet a klasszikus vállalkozó készséget támogató oktatás,
amely inkább a vállalkozói készségek, képességek fejlesztésére koncentrál. Más
30

Global Enterprise Challange (2014): Why Enterprise Education and Entrepreneurship
Education?
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/palyazatok/global_enterprise_challenge2015.pdf
Letöltve: 2014.10.05.
31
Imreh-Tóth Mónika et al. (2012): Vállalkozásoktatás a felsőoktatásban: lehetőségek és
remények In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság.
JATEPress, Szeged, 239-250. o.
32
European Commission (2008): Entrepreneurship in higher education, especially within
non-business
studies,
Final
Report
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Expert
Group
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/e
ntr_highed_en.pdf Letöltve: 2014.10.05.
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esetben lehet a szükséges üzleti ismeretek oktatása, amely a vállalkozás indításához és főleg működtetéséhez szükséges tárgyi, üzletviteli tudás átadását jelenti.33
A szakirodalom alátámasztja azt, hogy a vállalkozásoktatás és az start-up vállalkozások közötti pozitív kapcsolat van. Azok az egyének, akik részt vettek vállalkozástudományi kurzusokon, nagyobb eséllyel alapítanak saját vállalkozást a
karrierük valamelyik pontján, mint azok, akik más kurzusokra jártak. Ennek részben az is az oka, hogy a vállalkozási programokon résztvevők jobban is motiváltak ezen a területen.34
Már korai tanulmányok is rámutattak arra, hogy nem az a kérdés, hogy a vállalkozástudomány tanítható-e, hanem az, hogy hogyan lehet azt a legjobban tanítani. A vállalkozásoktatás „tudomány” és „művészet” is egyben. A tudomány a
gyakorlati készségekre vonatkozik, melyek szükségesek egy vállalkozás elindításához, ez tanítható terület, míg a művészet a vállalkozásoktatás kreatív aspektusaira vonatkozik, amely nem kifejezetten tanítható. A vállalkozásoktatók egyhangúan egyetértenek abban, hogy el kell tolni a hangsúlyt a „tudományosról” a
„művészeti” és kreatív vállalkozástudományi oktatás felé.35
A vállalkozásoktatás azonban nehézségeket is hordoz magában, egy felmérés
szerint az oktatók a vállalkozásoktatás legfőbb nehézségei közé sorolják azt, hogy
az oktatók nem eléggé felkészültek. Magyarországon nincs konkrétan vállalkozás
oktatására képző felsőoktatási intézmény. Ebből fakadóan a vállalkozási ismereteket a „határtárgyakat” tanító oktatók tartják, akik eredetileg közgazdasági, nem
vállalkozási területen tevékenykednek.36

Imreh-Tóth Mónika et al. (2012): Vállalkozásoktatás a felsőoktatásban: lehetőségek és
remények In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság.
JATEPress, Szeged, 239-250. o.
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A Kauffman Research Series. Kauffman Center for Entrepreneurial Learning.
http://entrepreneurship.eller.arizona.edu/Docs/Evaluation/Impactevaluation_Entreprene
urshipprogram_UA.Pdf Letöltve: 2014.10.05.
35
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2. HIPOTÉZISEK
Az előzőekben bemutatott szakirodalom, és a saját benyomásaim, gondolataim
alapján a következő hipotéziseket állítottam fel.
1. hipotézis: Az egyetemen tanult vállalkozási ismeretek pozitívan befolyásolják
a hallgatók vállalkozási hajlandóságát.
2. hipotézis: Az egyetemi oktatás nem készíti fel a hallgatókat egy önálló vállalkozás elindítására.
A hipotézisek vizsgálata a következőkben bemutatott elemzések eredményeinek ismeretében lesz releváns.

3. KÉRDŐÍVEK ELEMZÉSE
Bemutatásra kerül a dolgozat kvantitatív kutatása, amely során a hipotézisek bizonyítása a cél.

3.1. MEGKÉRDEZÉS FOLYAMATA
A kvantitatív módszer során kérdőíves megkérdezés került alkalmazásra. A megkérdezés on-line felületen valósult meg, a kitöltés önkéntes és anonim volt. A
megkérdezés során véletlen mintavételt alkalmaztam, viszont a válaszadás önkéntességéből adódóan nem garantált a minta reprezentativitása.
A kérdőíves felmérés során egy esetben nyitott kérdés került alkalmazásra,
valamint további 21 zárt kérdés. A zárt kérdéstípusoknál Likert-skála is szerepelt,
amely négy értéket vehetett fel. A páros érték a semleges válaszlehetőségek kizárása érdekében került alkalmazásra. A válaszadók száma 211 fő volt, azonban
a ténylegesen elemzésre alkalmas kitöltések száma 200 lett. A megkérdezettek
mind a Széchenyi István Egyetem hallgatói. A kérdőíves megkérdezés időtartama
két hónap volt, 2014 szeptemberétől októberig fogadtam a Széchenyi István
Egyetem hallgatóinak válaszait.
A megkérdezés célja az volt, hogy pontos képpel rendelkezzek arról, hogy a
hallgatók hogyan látják a vállalkozásoktatás jelenlegi helyzetét, mennyire érdeklődnek az adott téma iránt, hasznosnak tartanák-e, valamint milyen programok
azok, amelyeken a későbbiekben szívesen részt vennének.
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3.2. A MINTA JELLEMZŐI
A minta nemek közötti megoszlását az 1. táblázat szemlélteti. Látható, hogy a
válaszadók közel egyenlő arányban vannak jelen mindkét nemből.
1. táblázat A minta férfi-nő megoszlása (Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 20. kérdés)

Gyakoriság

Százalék

Kumulált százalék

104

52,0

52,0

96

48,0

100,0

200

100,0

Férfi
Nő
Összesen

A válaszadókat képzési munkarend szerint három csoportba sorolhatjuk: nappali,
levelező és távoktatás. A kitöltők között azonban nem volt olyan személy, aki
távoktatásban tanul az egyetemen, így az a kategória nem jelenik meg a 2. táblázatban. Nappali képzésen tanuló hallgatók teszik ki a minta 95 százalékát.
2. táblázat A minta képzési munkarend szerinti megoszlása
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 3. kérdés)

Gyakoriság Százalék Kumulált százalék
Nappali

190

95,0

95,0

Levelező

10

5,0

100,0

Összesen

200

100,0

A tudományterületek megoszlását mutatja be a 3. táblázat. A mintában a legnagyobb arányban műszaki tudományterületen tanuló hallgatók szerepelnek, ők az
51 százalékát jelentik, a második legtöbb kitöltő a közgazdasági területen tanuló
hallgatók közül került ki.
3. táblázat A minta tudományterület szerinti megoszlása
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 4. kérdés)

Gyakoriság
Közgazdasági
Műszaki
Egészségügyi
Állam- és jogtudományi
Összesen

Százalék Kumulált százalék

78

39,0

39,0

102

51,0

90,0

15

7,5

97,5

5

2,5

100,0

200

100,0
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Ötféle képzési típus szerepel a mintában, ezt a 4. táblázat szemlélteti. A legnagyobb arányban az alapképzésben részt vevő hallgatók vannak, 72 százalékkal.
A mesterképzésben tanulók 20 százalékot tesznek ki. A felsőfokú szakképzésben,
az osztatlan képzésben tanulók és a doktori tanulmányokat folytató válaszadók
összesen 8 százalékot jelentenek.
4. táblázat A minta képzési típusa szerinti megoszlása
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 1. kérdés)

Gyakoriság
FOKSZ (FSZ)

Százalék

Kumulált százalék

9

4,5

4,5

BA, BSc, Bachelor

144

72,0

76,5

MA, MSc, Master

40

20,0

96,5

Egységes / osztatlan képzés

5

2,5

99,0

PhD / doktori tanulmányok

2

1,0

100,0

200

100,0

Összesen

3.3. VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG
A válaszadók vállalkozási hajlandóságát az 5. táblázat foglalja össze. A kitöltők
13,5 százaléka egyáltalán nem gondolt még arra, hogy vállalkozó legyen, illetve
további 51 százalék az, akinek csak néha jutott eszébe egy vállalkozás megalapításának lehetősége. Összességében a válaszadók 64,5 százaléka nem rendelkezik
vállalkozási hajlandósággal. A válaszadók 14,5 százaléka az, aki a jövőben komolyan szándékozik vállalkozást alapítani, és csupán 3,5 százalék azok aránya,
akik már alapítottak önálló vállalkozást.
5. táblázat Vállalkozási hajlandóság
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 5. kérdés)

Gyakori- Szá- Kumulált száság
Nem gondolkoztam még soha

zalék

zalék

27

13,5

13,5

102

51,0

64,5

31

15,5

80,0

29

14,5

94,5

Már megkezdtem az alapítás előkészítését

4

2,0

96,5

Már alapítottam önálló vállalkozást

7

3,5

100,0

Néha eszembe jutott
Gondolkoztam rajta viszonylag konkrétan
A jövőben komolyan szándékozom egy önálló vállalkozást indítani

Összesen

200 100,0
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3.3.1. VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
A befolyásoló tényezők közül a képzési munkarendet, a tanult tudományterületet,
a lakóhely típusát és a válaszadó nemét veszem figyelembe ebben a fejezetben.
A képzési munkarend és a vállalkozási hajlandóság között közepes erősségű
összefüggés található, a Phi értéke 0,387. A levelező tagozatos hallgatók 40 százaléka komolyan szándékozik a jövőben egy önálló vállalkozást indítani, a nappali tagozatos hallgatóknál ez az arány 13,2 százalék. A levelező tagozatos válaszadók 30 százaléka már alapított önálló vállalkozást, a nappali tagozatos esetében ez az arány 2,1 százalék. Az adatok alátámasztják, hogy a képzési munkarend, illetve ebből fakadóan az életkor is befolyásoló hatással bír a vállalkozási
hajlandóságra.
A szakirodalom alapján van kapcsolat a tanult tudományterület és a vállalkozási hajlandóság között, azonban jelen vizsgálat nem talált szignifikáns kapcsolatot a két változó között. A szakirodalommal ellentétesen jelen minta alapján a
nemek tekintetében sem fedezhető fel eltérés a vállalkozási hajlandóságot vizsgálva. Végül a lakóhely típusának befolyásoló erejét sem lehet alátámasztani jelen vizsgálat eredményeivel.

3.3.2. VÁLLALKOZÁS INDÍTÁST AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK
A primer kutatás során kiemelt szerepet kapott az akadályozó tényezők feltérképezése. A 6. táblázat foglalja össze a legfontosabb akadályozó tényezőket. Az
eredmény alapján az akadályozó tényezők közül a családi és baráti támogatás
hiánya a legkevésbé hátráltató a válaszadók számára.
6. táblázat Legfontosabb befolyásoló tényezők
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 6. kérdés)

Sorrend

Akadályozó tényezők

Átlagos érték

Módusz

1.

Hiányzó tőke

3,460

4

2.

Pénzügyi kockázat

2,845

3

3.

Ügyfélkapcsolatok hiánya

2,820

3

4.

Jó üzleti ötlet hiánya

2,805

3

5.

Általános kedvezőtlen gazdasági környezet

2,735

3
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A faktorelemzés során a felsorolt tényezőket öt faktorba tudtam besorolni, ennek
eredménye a 7. táblázatban látható. Az első komponens a vállalkozásoktatás hiánya faktor, amely magában foglalja az üzleti partner, a kompetenciák, az üzleti
ötlet és a technikai ismeretek hiányát egyaránt. Ezek az ismeretek azok, amelyeket egy jól működő vállalkozásoktatási kurzus keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílna elsajátítani. A második változó a pénzügyi kockázatok összefoglaló
nevet kapta. A harmadik, a külső környezeti komponens, amely magában foglalja
a politikai és a jogi környezetet. A negyedik faktor a kezdeti nehézségeket foglalja össze, mellyel egy kezdő vállalkozónak az alapítás előtt meg kell küzdenie,
mint például az idő és a bátorság hiánya. Az ötödik faktor pedig a családi és baráti
támogatás hiányát jelenti.
7. táblázat Akadályozó tényezők
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 6. kérdés)

Komponens
VállalkozásKezdeti
oktatás hiá- Pénzügyi
Külső
nehézsé- Támoganya
kockázatok környezet
gek
tás hiánya
Szükséges kompetenciák
hiánya
Szükséges technikai ismeretek/know-how hiánya
Hiányzó üzleti partner
Hiányzó tőke
Jó üzleti ötlet hiánya
Ügyfélkapcsolatok hiánya
Alacsony profittól való félelem
Pénzügyi kockázat
Általános kedvezőtlen gazdasági környezet
Politikai környezet, jogi
szabályozások
Rendelkezésre álló idő hiánya
Bátorság hiánya
Családi és baráti támogatás
hiánya

,721
,636
,600
,556
,554
,488
,808
,802
,841
,835
,778
,768
,871
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3.4. VÁLLALKOZÁSOKTATÁS
A hallgatók vállalkozásoktatással kapcsolatos véleményét több kérdés segítségével is volt lehetőségem megvizsgálni. Elsőként egy nyitott kérdést tettem fel azzal
kapcsolatban, hogy milyen lehetőségekről tudnak az egyetemen. Számos különböző típusú válasz született, legnagyobb gyakorisággal a Spin Off Klub, az Egyetemi Inkubátor, a szakkollégiumok és az Ötletből üzlet című szabadon választható tárgy került említésre. Több válaszadó nem tudott említeni ilyen lehetőségeket, illetve bírálatok is születettek a jelenlegi helyzetre vonatkozóan.
A megkérdezettek válaszai alapján megvizsgáltam, hogy mennyire ismerik a
különböző vállalkozásokhoz kapcsolódó szervezeteket, programokat. A Spin Off
Klubról a válaszadók 40 százaléka, a FIVOSZ-ról 19,5 százaléka, az Egyetemi
Inkubátorról 44,5 százaléka és a Széchenyi Duó Pályázatról pedig 42 százaléka
hallott.
A kérdőívben 9. kérdésként feltett, „Volt/Van Önnek olyan kötelező vagy választható tárgya, amely során vállalkozási ismereteket sajátított el?” kérdésre a
válaszadó hallgatók 60,5 százaléka válaszolt csak igennel. A kérdőívben nem került meghatározásra az, hogy mit kell érteni vállalkozási ismeret alatt, mert a kérdés célja az volt, hogy a válaszadók az egyes tárgy keretében tanultakat vállalkozási ismereteknek értékelik vagy sem. Megvizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a
vizsgált kérdés és a tanult tudományterület között. A két változó között van szignifikáns kapcsolat, a Phi értéke 0,304, tehát közepes erősségű kapcsolatról beszélhetünk. A közgazdaságtudományi területen tanulók azok, akik a legnagyobb
arányban vettek részt ilyen jellegű tárgyakon.
A válaszadóknak az a 60,5 százaléka, akiknek volt, vagy jelenleg van olyan
tárgya, ahol vállalkozási ismereteket oktatnak, ennek hasznosságát az egyáltalán
nem hasznostól a teljes mértékben hasznosig terjedő négyes skálán értékelték. A
válaszok alapján a leggyakoribb érték, 39,7 százalékkal a hármas lett, tehát inkább hasznosnak értékelték a résztvevők ezeket a kurzusokat. A válaszadók 23,1
százaléka találta úgy, hogy ezek a tárgyak teljes mértékben hasznosak, azonban
ezt meghaladja azok aránya, akik kettesre értékelték, ők 27,3 százalékot jelentenek. Aközött, hogy a hallgatók milyen tudományterületen tanulnak, illetve aközött, hogy milyen mértékben ítélik meg hasznosnak a vállalkozási ismereteket
tartalmazó tantárgyaikat, nincs összefüggés.
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3.4.1. VÁLLALKOZÁSOKTATÁSI KURZUSON VALÓ RÉSZVÉTEL
Megvizsgáltam azt, hogy a felmérésben résztvevő hallgatók milyen arányban
vennének részt olyan képzésen, ahol háttérismereteket szerezhetnek egy önálló
vállalkozás elindításához. 79 százalék válaszolt pozitívan erre a kérdésre, tehát
van igénye a hallgatóknak arra, hogy ilyen jellegű képzés legyen elérhető az
egyetemen. Az a 21 százalék, akik nem vennének részt ilyen jellegű képzésen,
legnagyobb arányban, 59,52 százalékban az időhiányra hivatkoztak, illetve meghatározó volt azok aránya is, akik azért nem vennének részt ilyen jellegű képzésen, mert nem érdeklődnek a téma iránt.
A vállalkozási hajlandóság és a vállalkozási kurzuson való részvételi hajlandóság között közepes erősségű összefüggés található, a Phi értéke 0,314. A vállalkozási hajlandósággal rendelkezők nagyobb arányban vennének részt olyan
kurzuson, ahol háttérismereteket szerezhetnek egy önálló vállalkozás elindításához.

3.4.2. VÁLLALKOZÁSOKTATÁSI KURZUS LEHETSÉGES ELEMEI
A vállalkozásoktatási kurzus bevezetése egy lehetséges megoldása lehet a vállalkozásoktatás fejlesztésének az egyetemen. Fontosnak tartom megvizsgálni azt,
hogy milyen programokra van valós igény a hallgatók körében. Hat lehetőség
közül választhattak a válaszadók, a legnépszerűbb programlehetőség a találkozás
sikeres vállalkozókkal volt, amelyen a kitöltők 68 százaléka venne részt. Ezt követi a saját vállalkozási ötlet kidolgozása mentor segítségével 63 százalékkal,
majd a vállalkozás vezetés szimulációval 61,5 százalékkal. A legkevésbé népszerű válasz az oktatói előadás vállalkozási ismeretekkel kapcsolatban volt, azonban így is a válaszadók 31,5 százaléka részt venne ezen a programon. Összesen
hét fő válaszolta azt, hogy egyik programon sem venne részt.
A 8. táblázatban látható a sorrendje az általam kérdőívben felsorolt lehetséges
vállalkozásoktatási programoknak aszerint, hogy a hallgatók milyen mértékben
ítélik meg azokat hasznosnak. A leghasznosabbnak a saját vállalkozási ötlet kidolgozását tartották mentor segítségével. A befektetőkkel való találkozás hasznosságának rangsorbeli hátrébb kerülése annak tudható be, hogy a hallgatók számára a hiányzó tőke nem az egyetlen akadályozó tényező.

82

8. táblázat A vállalkozásoktatási programok hasznossága a hallgatók szerint
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 14. kérdés)

Sorrend
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programlehetőségek
Saját vállalkozási ötlet kidolgozása mentor segítségével
Találkozás sikeres vállalkozókkal
Vállalkozás vezetés szimulációval
Képzések (üzleti terv készítés, prezentációs technikák)
Találkozás befektetőkkel
Oktatói előadás vállalkozási ismeretekkel kapcsolatban

Átlagos érték
3,465

Módusz

3,400
3,255
3,185

4
3
3

3,165
2,735

3
3

4

A 9. táblázatban a hat vállalkozásoktatási kurzushoz tartozó programok hasznosságának megítélése alapján három komponenst hoztam létre faktoranalízissel. Az
első komponensben a saját vállalkozási ötlet kidolgozása és a vállalkozás vezetés
szimulációval szerepel, ezek adják a gyakorlati feladatok komponenst. Ezek a
programok valós környezetbe helyezik a tanulást, így tapasztalati úton szerezhetnek tudást a hallgatók. A második komponens az elméleti oktatás, amely magában foglalja az oktatói előadást a témában, ami tulajdonképpen megfelel egy
egyetemi előadásnak, illetve az üzleti terv készítése és a prezentációs technikák
elsajátítása, amely a gazdasági tárgyak szemináriumi anyagához hasonló. A harmadik komponens a kapcsolati tőke építés, egyrészt sikeres vállalkozókkal, akik
saját történetükkel nyújthatnak inspirációt, illetve befektetőkkel, akik életképes
üzleti modellek esetén segítséget nyújthatnak az induláshoz.
9. táblázat Vállalkozásoktatási kurzus lehetséges elemei
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 14. kérdés)

Komponens
Gyakorlati Elméleti ok- Kapcsolati
feladatok
tatás
tőke építés
Saját vállalkozási ötlet kidolgozása mentor segítségével
Vállalkozás vezetés szimulációval
Oktatói előadás vállalkozási ismeretekkel kapcsolatban
Képzések (üzleti terv készítés, prezentációs
technikák)
Találkozás sikeres vállalkozókkal
Találkozás befektetőkkel
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,848
,651
,858
,539
,860
,537

3.4.3. VÁLLALKOZÁSOKTATÁSI KURZUSON VALÓ RÉSZVÉTEL – HALLGATÓI
RÁFORDÍTÁSOK

A vállalkozásoktatás a hallgatóktól is megkíván ráfordításokat, ezek lehetnek
időbeli és anyagi ráfordítások is, ezért fontos számba venni, hogy a hallgatók
mennyi időt és pénzt hajlandóak arra fordítani, hogy vállalkozásokkal kapcsolatos ismereteket sajátítsanak el.
Az időbeli ráfordítást tekintve heti szinten vizsgáltam meg az értékeket. A
legmagasabb érték 30 óra volt hetente, ezen kívül pedig 5 személy adta azt a
választ, hogy akár 20 órát is szánna ilyen képzésre. A válaszadók 4 százaléka volt
az csupán, aki úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem szánna időt erre a tevékenységre. A 2-4 óra közötti időtartamra vonatkozó válaszok az összes válasz 68 százalékát teszik ki, tehát ez az az időtartam, amely reális lehet egyetemi hallgatók
esetében.
Az anyagi ráfordításokkal kapcsolatban a 10. táblázat nyújt bővebb információt. A válaszadók jelentős része, 23 százaléka nem fizetne vállalkozásoktatási
kurzusért. 23,5 százalékuk kevesebb, mint 5 000 Ft-ot fizetne havonta, viszont
egy meghatározó rész, 38 százalék 5 000 és 10 000 Ft között fizetne, amely egy
fizetőképes keresletet jelent. A heti 2-4 órás foglalkozások ezzel a havi összeggel
párosítva egy jó alapot nyújthatnának egy vállalkozásoktatási kurzus bevezetéséhez.
10. táblázat Anyagi ráfordítás (Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 16. kérdés)

Nem fizetnék érte
Kevesebb, mint 5 000 Ft-ot
5 000 és 10 000 Ft között
10 001 és 20 000 Ft között
Több, mint 20 000 Ft-ot
Összesen

Gyakoriság Százalék Kumulált százalék
46
23,0
23,0
47
23,5
46,5
76
38,0
84,5
26
13,0
97,5
5
2,5
100,0
200
100,0

3.5. HALLGATÓI ELVÁRÁSOK AZ OKTATÓK FELÉ
A kérdőívben megkérdezésre került, hogy a hallgatók mit várnának el attól az
oktatótól, akinek vállalkozási ismeretek átadása a célja. Az elvárásokat két részre
bontottam, és külön vizsgáltam.
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3.5.1. TAPASZTALATRA ÉS TUDÁSRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
Az oktató tapasztalatára, illetve a tudására vonatkozó elvárásokat vizsgálom meg
először. A válaszadók ebben az esetben több lehetőséget is megjelölhettek, így
jött ki az az eredmény, amely az 1. ábrán látható. A hallgatók számára az a legfontosabb szempont, hogy a vállalkozási ismereteket oktató személy gyakorlati
tapasztalattal rendelkezzen, 200 kitöltőből 188 személy gondolta ezt így. A második legfontosabb szempont a gyakorlati példákkal történő szemléltetés volt, ezt
171 személy tartotta fontosnak. A harmadik szempont, amely 140 főnél játszik
kiemelt szerepet az volt, hogy a gyakorlati tapasztalaton felül sikeres vállalkozói
múlttal rendelkezzen az előadó. A legkevésbé fontosnak a kutatási tevékenységet
tartották. A válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a hallgatók számára ezen a
területen a gyakorlatiasság a legfontosabb.
1. ábra Elvárások az oktatókkal kapcsolatban
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 17. kérdés)

3.5.2. OKTATÓI MOTIVÁCIÓ VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSÁHOZ
Célom volt az is, hogy felmérjem azt, hogy az oktatók jelenleg milyen mértékben
motiválják a válaszadó hallgatókat arra, hogy önálló vállalkozást indítsanak. Attitűdállítást használtam a kérdés megvizsgálásához, amely így hangzott: „Az
egyetemi tanulmányaim során megismertem olyan oktatókat, akik motiváltak
arra, hogy egy önálló vállalkozást indítsak.” A válaszadók négyes skálán választhatták ki, hogy mennyire értenek egyet az állítással. Az egyes az „egyáltalán nem
értek egyet”, a négyes pedig a „teljes mértékben egyetértek” jelentést képviselte.

85

A 11. táblázat mutatja az eredményt, amelyből kiderül, hogy válaszadók 40 százaléka egyáltalán nem ért egyet azzal az állítással, hogy az egyetemi tanulmányai
során megismert olyan oktatókat, akik motiválták volna arra, hogy vállalkozóvá
váljon. Összesen 68,5 százalék volt az, aki a nem felé hajlott, és ezzel szemben
csak 8 százalék értett egyet teljes mértékben az állítással.
11. táblázat Oktatói motiváció vállalkozás indításához
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 19. kérdés)

Gyakoriság
Egyáltalán nem értek egyet
2,00
3,00
Teljes mértékben egyetértek
Összesen

Százalék

80
57
47
16
200

40,0
28,5
23,5
8,0
100,0

Kumulált százalék
40,0
68,5
92,0
100,0

3.6. EGYETEMI TANULMÁNYOK HATÁSA
Az egyetemi tanulmányok nagy hatással vannak a vállalkozással kapcsolatos attitűdre, illetve az ehhez kapcsolatos ismeretek elsajátítására is, az ezzel kapcsolatos változók kerülnek vizsgálatra ebben a részben.
A tanult tudományterület és a vállalkozásindítással kapcsolatos gyakorlati ismeretek közötti összefüggés szignifikáns, a Phi értéke 0,366, tehát közepes erősségű kapcsolatról beszélhetünk a két változó között. A 12. táblázat mutatja, hogy
pontosan hogyan is befolyásolja a tanult tudományterület az elsajátított vállalkozásindítással kapcsolatos gyakorlati ismereteket.
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12. táblázat A tudományterület és a vállalkozásindítással kapcsolatos gyakorlati ismeretek
közötti összefüggés (Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 4. és 19. kérdés)

Mennyire ért ön egyet az alábbi állításokkal? Az egyetemi
tanulmányaim fejlesztették a vállalkozásindítással kapcsolatos gyakorlati ismereteimet.
egyáltalán
teljes mértéknem értek
ben egyetér- Összeegyet
2,00
3,00
tek
sen
HallKözgatók
gazdaszáma
sági
Műszaki

Hallgatók
száma

HallEgészgatók
ségüg
száma
yi
ÁlHalllamgatók
és jog- száma
tudományi
HallÖssze- gatók
száma
sen

17

19

31

21,8%

24,4%

39,7%

45

36

16

44,1%

35,3%

15,7%

6

5

4

40,0%

33,3%

26,7%

3

2

0

60,0%

40,0%

0,0%

71

62

51

35,5%

31,0%

25,5%

11

78

14,1% 100,0%
5

102

4,9% 100,0%
0

15

0,0% 100,0%
0

5

0,0% 100,0%
16

200

8,0% 100,0%

Megfigyelhető, hogy a közgazdasági területen tanulók azok, akik a legnagyobb
arányban gondolják úgy, hogy az egyetemi tanulmányaik teljes mértékben fejlesztették a vállalkozásindítással kapcsolatos gyakorlati ismereteiket. Az egészségügyi és az állam- és jogtudományi karon tanulók közül senki sem gondolta
így, a műszaki területen tanuló válaszadóknak is csupán a 4,9 százaléka.

3.6.1. EGYETEMI TANULMÁNYOK HATÁSA A MOTIVÁCIÓRA ÉS A SZEMLÉLETMÓDRA

Az egyetemi tanulmányoknak nemcsak abban lehet szerepük, hogy konkrét vállalkozói ismereteket adnak, hanem abban is, hogy ezzel kapcsolatos motivációt
biztosítanak, illetve olyan szemléletmódot alakítanak ki, hogy a lehetőségeket
könnyebben felismerik a hallgatók.
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A 13. táblázatban első sorában látható, hogy a válaszadók 41 százaléka egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy az egyetemi tanulmányai motválták arra, hogy
önálló vállalkozást indítson, és csak 8 százalék gondolja azt, hogy az egyetem
teljes mértékben motiválta saját vállalkozás indítására. Összességében 76,5 százalék az, aki úgy gondolta, hogy nem motiválta őt az egyetemi oktatás ebben.
13. táblázat Egyetemi tanulmányok hatása a motivációra és a szemléletmódra
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 19. kérdés)

GyaSzákorisá
zalék
g
egyáltalán nem értek
egyet
2,00
Az egyetemi tanulmányaim
motiváltak arra, hogy egy ön3,00
álló vállalkozást indítsak.
teljes mértékben egyetértek
Összesen
egyáltalán nem értek
egyet
Az egyetemi tanulmányaim
2,00
elősegítették a vállalkozásindí3,00
táshoz szükséges tevékenysételjes mértékben egyetérgek megértését.
tek
Összesen
egyáltalán nem értek
egyet
Az egyetemi tanulmányaim se2,00
gítettek abban, hogy könnyeb3,00
ben felismerjem a lehetőségeteljes mértékben egyetérket
tek
Összesen

Kumulált százalék
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41,0

41,0

71
31

35,5
15,5

76,5
92,0

16

8,0

100,0

200 100,0
65

32,5

32,5

56
58

28,0
29,0

60,5
89,5

21

10,5

100,0

200 100,0
35

17,5

17,5

72
70

36,0
35,0

53,5
88,5

23

11,5

100,0

200 100,0

Megvizsgáltam azt is, hogy a válaszadók hogyan látják, az egyetem elősegítettee azt, hogy jobban megértsék a vállalkozásindításhoz szükséges tevékenységeket.
Az eredmény azt mutatja, hogy 32,5 százalék az, aki egyáltalán nem érzi így, és
összesen 60,5 százalék, aki inkább nem értett egyet. Azzal pedig, hogy az egyetem elősegítette ezt a tudást 10,5 százalék értett egyet.
A szemléletmódra, azaz a lehetőségek felismerésére vonatkozó attitűdállítás
bírt a legnagyobb támogatottsággal, ezzel a válaszadók 11,5 százaléka teljes mértékben egyetért, és összesen 46,5 százalék az, aki inkább egyetértett.
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3.6.2. EGYETEMI TANULMÁNYOK HATÁSA A VÁLLALKOZÁSI ISMERETEKRE
A 14. táblázatban látható annak az eredménye, hogy a hallgatók mit gondolnak,
az egyetemi tanulmányaik során sikerült-e kellő ismeretet szerezniük egy önálló
vállalkozás indításához.
Látható, hogy a kötelező tárgyak esetében a kitöltőknek több, mint a fele, 50,5
százalék egyáltán nem ért egyet azzal, hogy a kötelező tárgyak elegendő tudást
adnának egy önálló vállalkozás elindításához, illetve összességében 80 százalék
azok aránya, akik nem értenek egyet ezzel az állítással. A plusz programokra
nézve ez az arány sokat javul, ebben az esetben 34 százalék nem ért egyáltalán
egyet, de még így is 32, 5 százalék az aki inkább nem ért egyet az állítással, és
csupán 9,5 százalék az, aki teljes mértékben egyetért.
14. táblázat Egyetemi tanulmányok hatása a vállalkozási ismeretekre
(Forrás: Saját szerkesztés, kérdőív 19. kérdés)

KuGyamulál
Szákoris
t százalék
ág
zalék

Az egyetemi tanulmányaim során a
kötelező tárgyak keretében kellő ismeretet szereztem ahhoz, hogy egy
önálló vállalkozást indítsak.

Az egyetemi tanulmányaim során
volt lehetőségem részt venni olyan
plusz programokon, amelyek segítségével kellő ismeretet szereztem
ahhoz, hogy egy önálló vállalkozást
indítsak.

egyáltalán nem értek
egyet
2,00
3,00
teljes mértékben egyetértek
Összesen
egyáltalán nem értek
egyet
2,00
3,00
teljes mértékben egyetértek
Összesen
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101

50,5

50,5

59
27

29,5
13,5

80,0
93,5

13

6,5 100,0

200 100,0
68

34,0

34,0

65
48

32,5
24,0

66,5
90,5

19

9,5 100,0

200 100,0

4. EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE
Az előzőekben bemutatott vizsgálatok eredményei alapján értékeltem a korábban
megfogalmazott hipotéziseimet.
1. hipotézis: Az egyetemen tanult vállalkozási ismeretek pozitívan befolyásolják
a hallgatók vállalkozási hajlandóságát.
A vállalkozás indítást akadályozó tényezők között megtalálható volt számos
olyan tényező, amelyek megfelelő vállalkozásoktatással orvosolhatóak. Az egyetemen azonban nem működik vállalkozásoktatás, csak néhány tárgy keretében
sajátíthatnak el vállalkozáshoz kötődő ismereteket a hallgatók. Megvizsgáltam a
kapcsolatot a hallgatók vállalkozási hajlandósága, és olyan tárgyakon való részvétele között, amelyek során vállalkozási ismereteket sajátítottak el. A két változó között nem találtam szignifikáns kapcsolatot.
A bemutatott eredmények alapján az 1. hipotézis elutasításra került.
2. hipotézis: Az egyetemi oktatás nem készíti fel a hallgatókat egy önálló vállalkozás elindítására.
A hallgatók számára a kérdőívben feltett kérdések közül több is kapcsolódik ehhez a hipotézishez, azonban minden kérdés esetében túlnyomó többségben voltak
azok a válaszadók, akik szerint az egyetemi tanulmányaik nem adtak elég ismeretet ahhoz, hogy önálló vállalkozást indítsanak.
A bemutatott eredmények alapján az 2. hipotézis elfogadásra került.
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Konzulens: Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka
egyetemi adjunktus (KGK MMT)
BEVEZETÉS
Egyetemista életet élve sok csoportos éjszakázáson vagyok már túl. Sokszor kellett megfelelnem a csoportnormáknak, amely az éjszakai élettel járó versenyivást
is tartalmazta. A csoport tagjaival történt személyes beszélgetéseim minden esetben feltárták az igazságot, és kiderült, hogy nem csak én feleltem meg akaratom
ellenére a csoport döntésének, de sok esetben az ötletgazda is csak a csoport hatására lépte át saját korlátait. Eddigi kutatásaim során az egyén fogyasztási szokásait, a választás mögött álló viselkedést befolyásoló tényezőket, és az egyén
csoporton belüli viselkedését vizsgáltam az energia italokon keresztül. Ennek köszönhetően sikerült megértenem, hogy viselkedésünket mely tényezők befolyásolják erőteljesen, de még mindig nem értettem, hogy a felkínált lehetőségek közül, melyet a különböző márkák egymást helyettesítő termékeik kínálnak, hogyan
választjuk ki pontosan a számunkra legkedveltebbet. A szakirodalmi áttekintés
során a márkakutatásokkal és a személyiségekkel foglalkozó projektív technikákat tanulmányoztam, hiszen úgy láttam, hogy ez adhatja meg elméleti alátámasztását vizsgálatomnak. Miután a kognitív pszichológiában megismertem az emberi
emlékezet működését, azzal a ténnyel találkoztam, hogy a kérdéseimre a tudattalan tartalmak feltárása után kaphatok választ. Ezért úgy döntöttem a szakirodalmi
áttekintésem során hangsúlyt helyezek a tudattalan tartalmakat feltáró technikákra, melyek átformálásával megalkottam saját kutatásomhoz szükséges módszert. Vizsgálatom fő célja volt, hogy feltárjam miként áll össze egységes egésszé
egy márka kommunikációja, és pontosam milyen tartalmak húzódnak meg a tudattalanban, amikor az egyén az mondja „Én szeretem ezt a márkát”.

92

1. FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÉS A SZEMÉLYISÉG TESZTEK
1.1. A MÁRKA ÉS A SZEMÉLYISÉG KÖZÖTTI KUTATÁSOKRÓL
A fogyasztói magatartás és a pszichológia egy ideig párhuzamosan haladt és arra
a kérdésre keresték a választ, hogy van e összefüggés a személyt alapjaiban meghatározó vonások, és a márkaválasztása között. Nemzetközi oldalról Jennifer
Aaker (Aaker 1997.) amerikai márkakutató végzett komoly vizsgálatokat, melynek hazai adaptációját Kunsági Andrea (Kunsági 2000) disszertációjában végezte
el. Egy másik érdekes kutatásban (Hofmeister – Tóth-Ágnes 2006) a Kelly féle
szereprepertoár tesztel vizsgálták a márka személyiség és a fogyasztó személyisége közötti összefüggéseket. A kutatásból kiderült, hogy nem csak a reklámok
által közvetített üzenet hatásaként létrejött imázs él a fogyasztó fejében, de számos sztereotípia születik melyek kialakulásában a márkát használó személyek
befolyásolása játszik nagy szerepet. Így a fogyasztóban él egy kép arról, hogy az
adott márkát milyen embertípusok használják. (Hofmeister-Tóth Á.- 2006)

2. A SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSÉNEK ÚTJAI
„A személyiség annyira összetett, hogy minden módszert fel kell
használni a tanulmányozására” (Allport 1980)

2.1. A TANULMÁNYOZÁS ALAPVETŐ IRÁNYAI ÉS KÉRDÉSEI
A személyiség pszichológiát, mint különálló tudomány területet, alapvetően két
nagy kérdéskör foglalkoztatja. Az egyik kérdés magába foglalja az emberi személyiség egyediségét, sokféleségének létrejötte mögött meghúzódó kérdéseket.
E területet kutatók Célja a variabilitás okainak feltárása, és a sokféleség leírásához szükséges módszerek megalkotása. A másik ilyen nagy kérdéskör arra vonatkozik, hogy miként működik a személyiség, milyen folyamatoknak köszönhetően viselkedik az egyén egyszer embertársaihoz hasonlóan másszor pedig különbözően. Melyek azok a mozgató rugók, amik cselekedeteinket befolyásolják.
Itt nem elhanyagolható az a vágy, amely teljesülése esetén a szakorvosok képesek
lennénk megmondani az egyén várható viselkedését egyes helyzetekben. (Kunsági 2000)
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Számomra a téma mélységét és bonyolultságát jól tükröző személyiség fogalom a legkézenfekvőbb és elfogadható: „A személyiség azoknak a pszichofizikai
rendszereknek és másfajta diszpozícióknak az egyénen belüli dinamikus organizációja, amely rendszerek meghatározzák egyedülálló alkalmazkodását a környezethez” (Allport 1980)

3. A FŐBB SZEMÉLYISÉG ELMÉLETEK ÁTTEKINTÉSE.
3.1. A SZEMÉLYISÉG EVOLÚCIÓS ÉS BIOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE
Az emberi egyediség magyarázható egyrészről azzal, hogy a már velünk született
biológiai sajátosságok miatt vagyunk különbözőek. Ezekért a genetikai adottságaink – gének - felelnek. Másrészről szemlélhető a biológiai funkcióink sajátos
szerveződése oldaláról is a személyiségjellemzőink vonatkozásában.

3.2. EVOLÚCIÓS MAGYARÁZATOK
Az első és legismertebb középiskolában is tanított magyarázat a biológiai variabilitásra, Darwin nevéhez fűződik. Elmélete szerint a fajok természetes szelekcióinak köszönhetően jön létre a biológiai sokszínűség, mivel az adott egyed azt
a génállományt örökíti tovább, ami az adott korszakban leginkább segítette az
életben maradását. A terület kutatásával részletesebben a genetika, mint a génállományt vizsgáló tudományág foglalkozik, Napjaikban ikerpárokon végeznek
vizsgálatokat, hogy mennyire maradtak meg közös vonások a születés után, és
mennyire lett különböző személyiségük-életük során.

3.3. BIOLÓGIAI MAGYARÁZAT
A biológiai determinációt képviselő kutatók egy sajátos csoportjába tartozik az
az eléggé leegyszerűsített megközelítés, miszerint testalkatunk függvénye az,
hogy milyen alap személyiség jegyekkel rendelkezünk. Leghíresebb, és alapjául
szolgáló elméletet Kretschmer és Sheldon az úgynevezett alaktani típus elmélete
volt
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1. ábra: Kretschmer és Sheldon alaktani modelljét szemléltető kép
Forrás: (Halász, L., Marton, M. 1978)

Igaz Kretschmer pszichiáterként dolgozott és azt vizsgálta, hogy különböző megbetegedések milyen alkat típusoknál jelennek meg leginkább. Tézise szerint a
kövéres emberek kedélyesek, a vékonyak inkább feszültek, a sportos alkatúak
parancsteljesítők.
Ezt követően a másik híres kutatás sorozatot Hans Eysenck végezte. Úgy gondolta, hogy az idegrendszerünk és endokrin rendszerünk érzékenységének eltéréséből adódik személyiségünk alakulása.

3.4. A DISZPOZÍCIONÁLIS AZAZ HAJALMBELI SZEMÉLYISÉG MEGKÖZELÍTÉSEK

A diszpozíciónális megközelítések arra az alap feltevésre következtetnek, hogy
az emberekben van olyan stabil hajlam, ami befolyásolja, konzisztens módon
meghatározza bizonyos helyzetekben megjelenő viselkedésüket. A személyiség
kutatók az úgynevezett „vonásokat” tekintik a legfontosabb diszpozícióknak. Ebből következtethető, hogy az „állandó” vonások egyéni mintázódása adja az
egyének közötti eltéréseket. Tehát az állandósággal bíró jellemzőik, összessége
határozza meg az emberek személyiségét.

3.5. TÍPUSELMÉLETEK
Legelső ilyen elmélet születéséhez egészen Hippokratészig kell visszamennünk.
A görög orvos úgy gondolta, hogy vérmérséklet alapján tipologizálhatóak az emberek. Az egyes típushoz tartozást három kérdés alapján döntötte el:


Milyen gyakran keletkeznek az érzelmek?



Milyen tartósak az érzelmek?



Milyen hatékonyak, milyen erősek az érzelmek?
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Ezek alapján megalkotta a szangvinikus, melankolikus, flegmatikus, és kolerikus
típusokat. Mindegyik személyiség típusról azt feltételezték, hogy a négy testnedv
valamelyikének túlsúlya áll mögötte.
Típus
Szangvinikus
(derűlíátó)
Kolerikus
(ingerlékeny)
Flegmatikus
(nyugodt)
Melankolikus
(lehangolt)

Keletkezése

Típus
Tartóssága

Hatékonysága

gyors

nem tartós

erős

gyors

tartós

erős

lassú

nem tartós

nem erős

lassú

tartós

erős

(Hofmeister – Tóth-Ágnes 2006)

3.6. VONÁSELMÉLETEK
A vonáselméletek alapkérdése a személyiség – összetevőire vonatkozik, vagyis,
hogy milyen vonásokból áll össze a személyiség. Lényegi felfogása, hogy az emberek ugyanazon személyiségjellemzőik mértékében különböznek egymástól.
A kutatók egy része abból indult ki, hogy a tulajdonságoknak meg kell jelenniük az emberi szókincsben is. Ezért (allport, Odbert, Cattel) (Carvers,. S.C. –
Scheier, M.S 1998) a szótárakban leírt, tulajdonságokat jelző szavakat gyűjtötték
össze első lépésnek. Majd ezt követően rendezni kezdték őket. Minél fontosabb
valamilyen tulajdonság annál több szinonimát vagy jelentésárnyalatot találtak rá.
Első lépésben Cattell 4500 szót rögzített, majd a szinonimák után 171 vonásnévhez jutott. Teszt kísérletben a személyeknek pontozniuk kellett magukra nézve a
különböző vonásokat. Az eredményeket összegezve, faktorelemzéssel 16 faktort
alakított ki. Így született meg a napjainkban is használatos Cattel (1657, 1966) 16
faktoros személyiségprofilja.
A kutatók folyamatosan fejlesztették a vonáselméleti megközelítésű kérdőíveket, így fejlődött ki a Jung féle Introverzió és Extraverzió, amely 1 dimenzió
mentél értelmezi a modellt. Ezt követően Eysenck (EPI Eysenck Psychological
Inventory) a Jugni Intraverzió – Extraverzióbol kiindulva azonosította még az
érzelmi stabilitás – labilitást (vagy más néven neuroticizmus)
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.
2. ábra: EPI Eysenck Psychological Inventory
Forrás: Oláh 2006

A legalapvetőbb vonásdimenziók kutatása napjainkban is folyik, viszont a legtöbb kutatási eredmény azt mutatja, hogy 5 dimenzió létezik. Ebben a legtöbb
kutató egyetért. Közel 50 éve tartja magát az ötfaktoros modell.
Neurocitás

Extraverzió

visszahúzódó
szívós– sérülé- szótlan– bőkeny
beszédű
nyugodt

magabiztosbizonytalan

gátlásosspontán

Nyitottság
konvencionális
bátortalanmerész
konzervatív- liberális

Együttműködés
ingerlékeny–
jó természetű
könyörtelenlágy szívű

Lelkiismeretesség
gondatlan

megbízhatatlan- megbízható
önző- önzet- hanyag- lelkilen
ismeretes

A „Big Five” típusú kérdőívek lényege, hogy a kitöltött tesztek alapján elkészítenek egy „személyiségprofilt” amelyet összevetnek a nagy minta adataiból nyert
átlagon. Ez kiemelkedően fontos, mivel egy személyiség vonás sarkalatos eredménye nem biztos, hogy a többi emberhez képest is sarkalatos. Így az átlagtól
való eltérést vagy éppen beletartozást vizsgálják. Kiemelkedő szerepét abban lát-

97

ják, hogy a személyiséget alapvetően meghatározó mozgató rugók, mint pl. „magas lelkiismeretesség” miként befolyásolja az egyén életvezetését, döntéseit, életminőségét.

3.7. PSZICHOANALITIKUS ÉRTELMEZÉSEK
Freaud nevéhez köthető a pszicho analitika kifejlődése. Elmélete szerint az ember
tudata, csak egy parányi része annak az egésznek, ami valójában irányítja. Ezt az
elképzelését egy jéghegyhez hasonítja, ahol a tudat csak a vízből kilátszó kis része a szerves egésznek. A jéghegy többi része az igán meghatározó, amely láthatatlan és csak pszichoalanlízis során tárható fel. A tudatos, tudatelőttes és tudattalan tartományok együtteseként vázolta fel, az emberi lelket. Tanulmányaiban
és kutatásaiban is kiemelkedő szerepet játszott a tudattalan tartalmak feltárása.
Ezt az elméletét tovább gondolta, és három részben strukturált modelljét alkotta
meg. A három fő összetevő az ösztönén, az én (ego) és a felettes-én. Freaud szerint az ösztön én a személyiség alapja. Ez velünk van születésünk óta, és a szükségleteink kielégítésére törekszik márpedig azonnal. Ezt Freaud libidónak nevezi,
és vélemény szerint elsősorban szexuális ösztönökből származó energia hatja.
Azért, hogy a szükséglet okozta belső feszültséget a környezeti adottságok hiányában is csillapítani tudja az elme, az úgynevezett én (ego) jött létre. Az ego a
külvilág konfliktusainak kezelésére jön létre, és segíti összhangba hozni az ösztön én szükségleteit és a külvilág lehetőségeit. Míg az ösztönén örömelv szerint
működik – feszültség esetén azonnali kielégítés felé irányít - addig az ego valóságelv szerint működik, azaz a külvilág körülményeit is figyelembe veszi. A felettes-én a első körben a szülői nevelés útján alakul ki később pedig az emberi
szocializáció során. Az egyed megtanulja szüleitől tiltások, jutalmazások nyomán
a viselkedési norma. A tiltások lelkiismeret formájában, a jutalmak én ideál formájában öltenek testet. Ha egy belsőnké tett tilalmat megszegünk bűntudatot
élünk át, ha pedig az ideálokat nem sikerül elérnünk csalódottak leszünk.
Freud a személyiség fejlődési szakaszait úgynevezett pszichoszexuális szakaszoknak nevezte. Ezek a következők: orális, anális, fallikus, latencipariódus,
gentális. Vélemény szerint különböző életkorszakban különböző feladatokkal
kell megküzdenie az embereknek, amennyiben ez nem sikerül fixáció alakul ki,
azaz megrekedés. Dolgozatom témájához e részek részletes ismertetése nem
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szükséges. Freaud pszichoanalízis kutatásai során szabad asszociációs és álom
fejtő technikákat alkalmazott inkább, mint hipnotizálást.
Freaud követői alapjaiban egyet értettek, viszont egy végleges eltérés találtak
ez pedig a túlzott szexuális központú elméletek voltak. Ez az egyet nem értés
véglegesítette a döntést és ezért elszakadtak egymástól.
Legismertebb követője majd az elmélet továbbfejlesztője Calr G Jung (Jacoki
2009) aki úgy vélte, hogy a tudattalan színtere nem csupán a személyes tudattalan. Vélemény szerint létezik egy úgynevezett kollektív tudattalan is, amely legtávolabbi ősök tapasztalatainak sajátos lenyomataként él mindenkiben, és ez a
kollektív tudattalan az egyénnel veleszületett tartalom. A kollektív tudattalan tartalmait archetípusoknak, azaz ősképeknek nevezte el, amelyben olyan ősi viselkedés és élménymintázatok kapnak helyet, amelyek előreprogramozott megoldásokat kínálhatnak a legtipikusabb, illetve legkritikusabb élethelyzetekre.

316. ábra: Jungi tudat és tudattalan felépítése
Forrás: Oláh 2006
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4. KUTATÁSI MÓDSZEREK ÉS ASSZOCIÁCIÓS TECHNIKÁK
Ebben a részben bemutatásra kerülnek azok a pszichológiában jól ismert módszerek melyek a kísérleti és elfogadási fázison túl vannak, és a valós életben is
használják.

4.1. A SZEMÉLYISÉGMÉRÉS PROJEKTÍV TECHNIKÁI
A pszichológiában elsődlegesen a tudattalan vágyak, motivációk és rejtett konfliktusok feltárására használják ezeket a technikákat. Mivel a vizsgálati személyt
érő ingerek nem eldöntendőek, így a bizonytalan és határozatlannak számító ingerekre, nincs nyilvánvaló válasz, így az egyén saját érzéseit, vélekedéseit és tudattalan tartalmát vetíti ki válaszaiban. A pszichoanalitikus megközelítések szerint, a projektív technikákkal a tudattalan indítékokat, az elsődleges és a másodlagos folyamatok dominanciáját, vagy az örömelv és a valóságelv általi irányítottság arányát tesztelő eljárások. (Vane 1981)

4.2. RORSCHAC-PRÓBA
A Rorschac-próba az egyik legismertebb projektív mérő eszköz. A médiában is
sokszor megjelenik mint pszichológiai módszer. A vizsgálati személy feladata,
hogy jelentést adjon a foltoknak. A különböző foltok tökéletes felületed biztosítanak az alany számára, hogy kivetítse tudattalan tartalmait. Az értékelés nem
csak szubjektív módon értelmezhető. A kiértékelésre nemzetközi szinten leginkább John Exner pontozási rendszerét fogadták el! Magyar viszonylatban Mérei
Ferenc (2002) dolgozta át. Az értékelés során legjellemzőbb öt szempont: 1 felfogásmód, 2 Determináns, 3 Tartalom, 4 Gyakoriság, 5 Különleges reakciók

4. ábra: Rorschac próba egyik képe
Forrás: (Mérei 2002)
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4.3. SZÓASSZOCIÁCIÓS MÓDSZEREK
A szóasszociációs tesztek alatt általában a szabad asszociációt értjük, amely lényege, hogy az elhangzott ingerszavak a vizsgálatban résztvevő személyeknek az
elsőként eszébe jutó szót kell kimondania. Ezeknek a teszteknek a kidolgozásánál
leginkább a bűnügyi és a pszichoanalitikus szempontok voltak előtérben. Jung
felfedezte, hogy megnő a válaszok reakció ideje, ha valamilyen formában érintett
az alany az inger szóra. Így olyan szavakat sorolt fel, amely az adott bűncselekményben részt vett vádlott számára többet jelent. Hívószavak: 7 kés; 13 lándzsa
(dárda), 16 ütni, 18 hegyes, 19 palack.

5. ábra: Egy személy (aki késsel ölt meg valakit) reakcióideje a „kés” hívószára az asszociációs tesztben. Forrás: Oláh 2006

A képen egy késsel elkövetett bűncselekményben részt vett személy reakciós idejét láthatjuk. Jól látszik, hogy az adott személynek szüksége volt plusz időre,
hogy elméjében lejátssza az általa tévesnek gondolt válaszok lehetőségeit, és kiválassza a helyeset.

4.4. TEMATIKUS APPERCEPCIÓS TESZT (TAT)
Hasonló a fentebb említett Rorschach-próbához, azzal a különbséggel, hogy ebben a tesztben már konkrét képeket mutatnak a vizsgálati személynek. A feladat
annyi, hogy a képen látható jelenethez kreálni kell egy történetet. Az appercepciós készség szerint az eddigi tapasztalataink alapján értelmezzük a képet, így a
történet szövésébe szükségszerűen belevetítjük személyes élményeinket.
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6. ábra: A TAT egyik képe (n k számára)
Forrás: Oláh 2006

4.5. MONDAT – VAGY TÖRTÉNET BEFEJEZÉSI TECHNIKÁK
A nyitott mondatok szintén korlátlan projektív lehetőséget biztosítanak az alany
számára. A Loevingeri értelmezés szerint a mondatok befejezését tükröző válaszok, a különböző fejlődési szakaszok egyes korszakaihoz köthető

7. ábra: A Loevinger által kidolgozott Washington University Sentence Completion Test néhány nyitott mondata. Forrás: (Oláh 2006)
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5. SZEMANTIKUS HÁLÓZATELMÉLETI MODELLEK
A szemantikus emlékezeti háló elkészítésére való törekvések az 1960-70-es években tett kíséreltek gyakran összekapcsolódtak azokkal, törekvésekkel, hogy olyan
számítógépes programokat dolgozzanak ki, amelyek képesek a nyelvmegértésre.
Sajnos az emberi agy struktúrájához képest ezek a modellek olyan erősen csonkítva tükrözték a valóságot, hogy szinte tesztelhetetlenek voltak. A szemantikus
hálók készítésében és a téma kutatásában Ross Quillian munkássága meghatározó. Quillian modellje a fogalmak hierarchikusan elrendezett hálózatát képzeli
el, amelyben a fogalmakat csomópontok jelezik, és mindegyik csomóponthoz bizonyos mennyiségű tulajdonság tartozik. Az elmélet azon a lapszik, hogy nagyobb jelentés tartalommal bíró fogalmakhoz, több tulajdonság is hozzárendelődik. Véleménye szerint ez az emberi emlékezet megkönnyítésére, úgymond adattárolási gazdaságosság szempontjából alakult ki. Quillian kísérletei bebizonyították, hogy egyszerűbb eldöntendő kérdésre pl „A kanári egy kanári” rövidebb reakció idő szükséges, míg a bonyolultabb pl „A kanárinak egy madár” hosszabb
reakció szükséges. A hierarhiában minél magasabb helyen lévő állításra kérdeztek rá, annál több idő volt szükséges a válaszok megadásához. Ebből következett,
hogy léteznek olyan csomópontok melyekhez tulajdonságok rendeződnek.

8. ábra: Hipotetikus emlékezeti struktúra Forrás: Collins és Quallian 1969
Forrás: Saját szerkesztés
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Bár a Quilliant ért kritikák végett elvetették ezt a modellt, sok átdolgozása született. Dolgozatom szempontjából ezek a munkák már nem számottevőek.
Alapvetően a modell rávilágít arra a tényre, hogy az emberi elme kategóriákat
úgynevezett csomópontokat hoz létre. Marketing megközelítésből szemlélve ezt
a modellt a felmerülő kérdés, hogy egyes termékek vagy szolgáltatások mely kategóriákba kerülnek, és ezekhez a kategóriákhoz milyen tulajdonságok vagy fogalmak kapcsolódnak. Vagy éppen ellenkező oldalról megközelítve, az egyes termékek vagy szolgáltatások mely tulajdonságai felelősek azért, hogy bizonyos
csomópontokhoz rendelődnek.

6. A VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK OSZTÁLYOZÁSÁNAK SZEMPONTJAI
Mivel a kutatási lehetőségek olyannyira szerteágazók akár csak a vizsgálandó terület, így nagyon leegyszerűsítve az alábbi három kategóriát hoztam létre. (Jung.
1982)
Szubjektív eljárásoknak azokat a technikákat hívjuk, amikor a személy önaga
számol be. A beszámolók formája szerint lehetnek, interjúk, kérdőívek, naplók
vezetése. Az önbeszámolók előnyei, hogy gyorsan kapunk információt, és szubjektív élményeihez máshogy nem jutunk hozzá. Hátránya viszont, hogy az átadott
kép a személy memória-kihagyásait, percepciós torzításait is tartalmazza, különösen ha „érzékeny” témáról van szó. Ezért közvetett mérési módszerek javasoltak, ahol a személy nem tudja, mire vonatkozik a kérdés. Hátránya, hogy a válaszokat értelmezni, kell és az értelmezésen már vitatkozni lehet.
Objektív eljárásról akkor beszélhetünk, amikor vagy műszerekkel tudunk
vizsgálni egyes területeket, vagy kísérleti helyzetben laboratóriumi körülmények
között tudjuk szemlélni a vizsgálati alanyt. Az ilyen megfigyelések nagyon hiteles adatot tudnak szolgálni, és nehéz pontosan reprodukálni egy természetes szituációt.
Projektív módszerek lényege abban rejlik, hogy a vizsgálati személy nem
tudja pontosan válaszai vagy cselekedetei miként hatnak majd a vizsgálat kimenetelére. Legjellemzőbb vizsgálati eszközei a strukturálatlan tintapaca, vagy az
elkezdett mondat töredékek, amelyek lehetőséget biztosítanak az egyén elméje
tartalmának kivetítésére.
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7. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS CÉLJA, TERVE
Az empirikus kutatásom célja, hogy a korábbiakban ismertetett elméleti csomópontok különállását és korlátozott gyakorlati alkalmazhatóságát kiküszöbölendő
olyan módszertan kidolgozásához járuljon hozzá, mely


a pszichoterápiák eszköztárát is felhasználva segít megismerni a fogyasztói döntések hátterében meghúzódó tudattalan okokat,



gyakorlatban használható módszert ad a márkát építő szakemberek kezébe,



segítséget nyújt a kis és középvállalatok számára, termékük vagy szolgáltatásukról kialakult kép pontos megértésére, és az esetleges problémák egyszerű feltérképezésére.

7.1. A KUTATÁS ELMÉLETI – MÓDSZERTANI HÁTTERE
Michael Daniels az Útjelző Szavaink könyvében írja le pontosan annak az asszociációs technikának menetét és elemzési módját, amelyet kiválasztottam márka
vizsgálatomhoz.
Egy mátrix segítségével első másod és harmadrendű asszociációkat is vizsgálhatunk egy tesztben. A teszt során az egymásból következtethető új asszociációk. Egyre mélyebb jelentés tartalommal bírnak, így a felszínes gondolatoktól
mélyebben, a tudattalanban meghúzódó kapcsolódási pontokat térképezhetjük
fel.

9. ábra: Asszociációs mátrix
Forrás: Saját szerkesztés
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8. A KUTATÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MENETE.
40 kérdésből álló nyílt kérdéseket tartalmazó kérdőív


A kérdőív összeállításánál 7 blokkot alakítottam ki. A kérdések ezeknek
a blokkoknak megfelelően voltak összeállítva. A kérdőív a régi emlékek
felől haladt a legfrissebb emlékekig. 1: Személyes adatok. 2: Termékkel
való első találkozások. 3: A termékhez kapcsolódó érzések, elvárások. 4:
Emlékek, élmények 5: Reklámok, kortársak 6: A termék funkcionalitására irányuló kérdések. 7: márkák és megjelenések.



A mélyinterjúk elsődlegesen azt a célt szolgálták, hogy a vizsgálati személyek elméjét az energia italokhoz kapcsolható érzések és gondolatvilággal telítődjenek.

Termékre vonatkozó asszociációs teszt


Az asszociációs teszt során a ppt-n kivetítve konkrét utasításokat kaptak
a helyes kitöltésre vonatkozóan.



Az egyes szintek szavait külön választva és összegezve wordle elemzést
végeztem. Az elemzés nem igényel bonyolult módszertant, viszont egyszerűségének köszönhetően jól rámutat a rétegek közötti különbségre.

45 perces video a Burn márkát hirdető kisfilmekkel


A Burn márkának 2013-ban megjelent közösségi médiában közzétett videóit egymás után összevágva levetítettem a vizsgálatban résztvevő személyeknek. A videó ezen kívül tartalmazta, a közösségi médiában
„facebook” közzétett képeket. Célom a kutatási fázissal az volt, hogy a
modellezni tudjak egy olyan helyzetet, amikor a fogyasztót az összes reklám elér, és aktív figyelmet is kap.

Márkára vonatkozó asszociációs teszt + Rövid véleménynyilvánítás


Az asszociációs teszt során a ppt-n kivetítve konkrét utasításokat kaptak
a helyes kitöltésre vonatkozóan.



Az egyes szintek szavait külön választva és összegezve wordle elemzést
végeztem.
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9. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
A mélyinterjús vizsgálatok nagymértékben alá támasztják eddigi vizsgálódásaimat. Jelen dolgozat szempontjából a kérdőívek kiértékelésének nem tulajdonítok
jelentős szerepet, mivel a vizsgálat szempontjából csak előkészületet jelentett, de
a legjelentősebb és szembe tűnő eredményeket összegzem.
A vizsgálati személyek jellemzően tízen éves koraik elején próbálják ki az
energia italokat. A kipróbálást motiváló tényezők közül a kíváncsiság és a kortársak figyelem felkeltő szerepe kiemelkedő. A kóstolás előtt semleges vagy negatív véleménnyel voltak a termékről mely érzést a vélhető káros hatásoknak tulajdonítanak.

Legjellemzőbb példa mondatok az életkorra


Nagyjából 12-13 éves koromba egyedül voltam, ki akartam próbálni, teljesen saját döntés volt



8-10 éves lehettem, emlékeim szerint egyedül, kibontás után szájon át ,
ittam



kb 15 évese koromban barátokkal boltban vettem, hogy van nem ittam
még, ezért érdekelt milyen az érzése a hatása, úgyhogy kipróbáltam

Legjellemzőbb példamondatok a motivációra


Azért mert kíváncsi voltam az ízére



Újdonság volt, érdekelt, hogy milyen, tényleg úgy felpörögni, ahogy
mondják



Mert kíváncsi voltam mennyire hatásos, egyszer mindent ki kell próbálni
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Az első találkozás előtti semleges vélemények nagymértékben nem változtak
meg. Számoltak be enyhe érzetekről, de az érzések nem közelítették meg az elvárásaikat. Az íz tekinthető legmeghatározhatóbbnak az energia italokkal kapcsolatban.
Legjellemzőbb példa mondatok


Várakozással tekintettem az első kóstolás elé. Nekem nagyon ízlett miután belekóstoltam. Még többet kívántam utána belőle. Azt vártam, hogy
éberebb leszek. Teljesültek az elvárásaim



Nem tudom mit éreztem előtte, utána igazából volt valami hatása volt,
nagyjából semmi, sokkal intenzívebb hatást vártam el, csalódtam a termékben

A legtöbben tisztán fel tudtak olyan emlékeket idézni, ahol az energia ital jelen
volt. Sok gyermekkori emlék került elő. A válsz adók jelentős számban soroltak
fel, energia ital fogyasztókat. A leírt vélemények alapján nincs kategorizálás az
energia ital fogyasztókról, A „mi a véleménye az energia ital fogyasztók” kérdésre túl rövid és lezáró válaszok születtek. Feltételezem, hogy nem a válaszadók
nem kívántak nyilatkozni egy ilyen kérdésre. Megítélésük szerint vagy ébrenlét
növelésére, a fáradtság elűzésére fogyasztják, vagy mert „menőnek” számít.
Azt tudják, mely összetevők okoznak változásokat a szervezetben azt viszont
már kevésbé, hogy ezek az összetevők miként fejtik ki hatásukat.


„élénkítően hat az energiaital, taurinnal és koffeinnel legfőképpen”



„hogy pontosan mi az élettani folyamat az nem tudom de a koffein, a
taurin, és a cukor is hatással lehet”



Egyedül a koffeint és a taurint ismerem az összetevői közül

9.1. ASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLATOK
Az asszociációs vizsgálat során megmutatkozott, hogy a termékhez az elmében
legnagyobb részben negatív töltetű szavak csatlakoznak. Az elsődleges asszociációk kombinációjából újabb negatív töltettel rendelkező szavak kerülnek elő. A
másik szembetűnő dolgok, a kutatott csoport reklám tudatosságát tükrözi. Jelentős asszociációs ág azt engedi következtetni, hogy a fogyasztó már tudatában van
az egyes marketing tevékenységének és ezeknek céljaival. Ennek a felismerésnek
komoly lenyomata van az elmében, amely elutasításhoz vezethet.
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A szemléltetéshez kiemeltem egy olyan ábrát, amin jól látszanak az egyes rétegek közötti átmenetek és az egyes rétegek közötti jelentés tartalomnövekedés.

Elsődleges asszociációk: Helyettesítő, buli, sportesemény, édes, élénkített, fáradtság, szponzor, ital. Ezek a szavak a termék tulajdonságaihoz kapcsolhatók,
amelyek legjobban jellemzik.
Másodlagos asszociációk: Koffein, szponzor, nem egészséges, nem hat, marketing, buli. Ezek a szavak már a külső hatásokat generáló hatásokra utalnak
Harmadlagos asszociációk: Hatásnövelés, fokozás, promó, rászoktatás, placébóhatás, pszichológia, eladások növelése.
A külső asszociációk ezekhez az érzésekhez kapcsolódnak, Jelentés tartalmuk
nagyobb, és jóval meghatározóbban mutatja döntéseik meghozatalát befolyásoló
mozgató rugókat. A Quillian modell szerint ezeket csomópontoknak tekinthetjük. Értelmezésében figyelembe kell venni, hogy az összes olyan tulajdonság
átragad az energia italokra is amelyeket ezek a csomópontok tartalmaznak.

TERMÉK ASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI
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Legkülső szint
A legkülső szinten erőteljes dominál az egészségtelen szó. Ez egy csomópontot jelent, és ehhez az összes olyan fogalom kapcsolódik, amelyet ebbe a kategóriába rangsorol az elme. A káros tulajdonságokat jelző cukor, és koffein is kitűnik
a szavak gyakoriságából. A termék fogyasztásának színtere, mint „buli” látszik.
Az asszociációs háló és a wordle elemzés megmutatta, hogy 2 ismert és káros
alapanyagként kategorizált összetevővel bír a termék. Ezek a cukor és a koffein.
Az „élénkítőben” az „élénkít” „felpörget” szavakban a termék hatását érezhetjük.
Így látszik, hogy elsődlegesen egy termékkel kapcsolatban a hatásokhoz kapcsolódó asszociációk dominálnak. Funkcionális italnak tekinthetjük az energia italokat.
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Középső szint
Második szinten sok a teljesítményt jelzőszó található. Ez a termék funkcióját
jelenti. A legszembetűnőbb a „Buli” szó. Hasonló formában és szinonimaként is
sokszor megjelent. Ez a termék fő fogyasztásának helyszíne. Feltételezhetjük
tehát, hogy az éjszakai rendezvényeken és a termék fogyasztásának helyszínén a
vásárlóban elsőként az káros és pozitív hatások között kell mérlegelni. A káros
hatások dominánsabban jelennek meg, és kötődnek össze a fogyasztás helyével.

Legbelső szint
A legbelső szinten megjelenő „teljesítőképesség” jelentheti azt a tulajdonságát a terméknek, amelyre hatni szeretnének az energiaital fogyasztásával. Itt jelenik meg az „üdítők” szó is, amely a termék csoportosítását jelzi. A másik ilyen
jelző szó a drága. Ez jelentheti a termék azon csoportosítását, amely a jelenlegi
jövedelem korláttal való rendelkezés végett nem elérhetővé teszik az energia italokat az elme számára. Feltételezem, hogy egy ilyen csomóponthoz, rengeteg
olyan termék társul, amelyet a fizetési korlát szül. Ezeken a pontokon segíthet az
akció és keltheti életre a „most csak ennyi” hatást. Mivel a „drága” a legbelső
szinten jelenik meg, így már a tudatalatti működés részévé válik, tehát a fogyasztó a termék észlelésénél sokszor tudat alatt lemond a vásárlásról. Abban a
lelki állapotban, amikor a fogyasztónak teljesítmény növelésre van szüksége, a
termék előtérbe kerül.
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9.2.VMÁRKA ASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLAT
A márka vizsgálatnál jelentősen megváltoztak az asszociációk tartalma.
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Legkülső szint
A reklám filmek üzenete a wordle elemzés alapján egyértelmű és jól rögzült.
A filmek elemei jelentik az elsődleges asszociációkat, kiemelkedően a Burn szóval. A reklámban szereplő eseményeket, bemutatott sportokat a vizsgálatban szereplő emberek elméje összekapcsolta, és egyikből a másikba következtetett a
teszt során.
Az eseményeket jelző legfontosabb szavak: Gördeszka, snowboard, fesztivál.
Ezek a márka számára azokat területeket jelentik ahol aktívan jelen van. A márka
imázsa már megmutatkozik, hiszen e tevékenységek imázsa átragad a márkára.
A területeken kívül már legkülső szinten is jelentkeztek azok a tulajdonságok,
amelyeket e sportok hordoznak magában. Ilyenek a megszállottság, a pörgés,
hangulat.
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Középső szint
A középső szinten inkább a márka személyiségét jelentő szavakat jelentek
meg, illetve a márka imázsra vonatkozóan. A szavak sokszor rokon értelműek
voltak és egymásnak szinonimái. Ezeket rendezve láthatóvá váltak azok a személyiség jegyek, amelyek a márka területein jelen lévő embereket jellemez. Példa a
szavak jelentésének értelmezésére és a párosításokra
Kitartás szinonimái: elszánt, fáradhatatlan, szívós, hajthatatlan, állhatatos,
rendületlen, tántoríthatatlan, elkötelezett, eltökélt, szilárd, rendíthetetlen.
A teszt során rokon értelműnek kategorizált szavak: Küzdés, elhatározottság,
fejlődés
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Legbelső szint
A legbelső szinten mutatkozik meg legerőteljesebben a márka imázsa. Az
imázs a legmegfoghatatlanabb terület egy márka jellemzésénél. A tesztben nagy
jelentéstartalommal bíró szavak kerültek a felszínre. Ilyenek, mint, önmegvalósítás, siker, élmény, pillanat. Ezekhez a csomópontokhoz rengeteg érzés társul

9.3. MÁRKA ELEMZÉSE
Márka területe

Márka személyiség

-

Gördeszka

-

Elhatározottság

-

Snowboard

-

Küzdés / Küzde-

-

Fesztivál

-

Zenei élet

-

Márka imázs
-

Önmegvalósítás

lem

-

Szórakozás

-

Megszállottság

-

Napsütés

Sport

-

Sikeresség

-

Pillanat

-

Kerékpár

-

Szociábilitás

-

Fejlődés

-

Egyetem

-

Fiatalos

-

Kihívás

-

Pörgős

-

Kikapcsolódás

-

Élmény

-

Fejlődés

10. A TÉMA ELMÉLETI HASZNOSSÁGA
Egy a pszichológiában használatos technikát adaptálva sikerült olyan kutatási
módszertant kidolgozni, amely lehetőséget biztosít egy termék vagy szolgáltatás
pontos feltérképezésére a fogyasztók fejében.
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11. A TÉMA GYAKORLATI HASZNOSSÁGA
A vizsgálat után megkapott eredményeket, elemezve és felhasználva láthatjuk,
hol vannak azok a csomópontok, amelyek a termékhez kapcsolódnak. Az ilyen
esetenként negatív csomópontokat kell ellensúlyozni marketing tevékenységgel.

KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE.
Kutatási eredményeim nagyon szubjektív eredményeket tükröznek, ezt jórészt
maga a módszertan sajátosságához tartozik. Egy elme reprezentációját számosítani jóval mélyebb és hosszan tartó kutatást igényel, amelyet a pszichológiában
is számos kutató életmunkája eredményez.
Az energia italoknak alapvetően negatív megítélése van, amelyet 2 ismert és
számos elképzelt összetevőnek köszönhet a termék. Az elsődleges és másodlagos
asszociációk ezekhez az összetevőkhöz vezet.
A márka vizsgálat során kiderült, hogy komoly véleményváltoztatásra képesek a reklámok, és megtekintésük után az elmében teljesen már asszociációk kapcsolódnak az energia italhoz, amelyet a márka képvisel. Vásárlásnál döntő szerepet játszik az adott márkáról kialakított kép. A célcsoportot igazán akkor lehet
elérni, ha számára releváns üzenettel ruházzuk fel a márkát.

117

FELHASZNÁLT IRODALOM
Aaker, J. 1997. Dimensions of Brand personality. Journal os Marketing Research
Vol XXXIV. (August 1997), 347-356o. 2.
Allport, G. W. (1980): A személyiség alakulása, Gondolat Kiadó
Aronson E. (2008) : A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest
Bakacsi Gyula (1996) Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi
Kiadó, Budapest
Bauer A. - Berács J. - Kenesei Zs. (2007): Marketing alapismeretek. AULA, Budapest
Bearden, W.O. – Etzel, M. J. (1982): Reference Group Influence on Product and
Brand Purchase Decisions. In: Journal of consumer Research. Vol. 9. pp. 183194.
Borkowski, N. (2011) Organizational Behavior in Helath Care. Jones and
Barlett’s, LLC
Brochand, B. – Lendrevie, J. (2004) : A reklám alapkönyve, KJK-Kerszöv. Budapest
Burnkrant, E. R. - Cousineau A.(1975): Informational and Normative Social
Influence in Buyer Behavior. In: Journal of Consumer Research , Vol. 2. pp. 206215.
Carvers,. S.C. – Scheier, M.S (1998) Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest 11. Cattel, R. B 1965: The Scientific Analysis of Personality. Penguin
Books, Australia Ltd, Ringwood, Victoria, Australia
Chakravarthy, S. –Prasad G.V.B. (2011): The Impact of Opinion Leader on
Consumer Decision Making Process. In: International Journal of Management&Business Studies. Vol 1. Issue 3, September
Csepeli György (1997): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest
Csepeli György (2002): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest
Csepeli György (2003): A szervezkedő ember. Osiris Kiadó, Budapest
Cserpes Attila (2011): Marketing és menedzsment a közművelődésben. Gura, Zalaegerszeg
David Ogilvy (2002): Ogilvy a reklámról. Park Kiadó, Budapest.
Deutsch, M. - Collins, M. E. (1951) Interacial Housing. Jones Press Inc, Minneapolis. 64-65 pp.
Dobák M. – Antal Zs. (2010): Vezetés és szervezés. AULA, Budapest
Fazekas I. - Harsányi D. (2011): Marketingkommunikáció érthetően. Szókratész,
Budapest
Fojtik J. - Veres Z. (2012): A nagy túlélő. Időutazás a marketingben. Akadémiai
Kiadó, Budapest
Forsyth, D.R. (2006): Group Dynamics, 4TH Edition. Belmont, CA: Thomson
Wadswort
118

Franzen, G.- Moriarty, S. (2009): The Sience and Art of Branding. Armonk, NY:
M.E.Sharpe
Givon, M. (1989) Changing the Relus to Improve the Game. Marketing Science,
Vol. 8., No. 3 (Summer, 1989), pp. 281-290.
Grim, P. –Agrawal, J. – Richardson P. (1999): Product Conspiuousness and
Buying Motives as Determinants of Reference Group Influences. In: European
Advances in COnsumer Research, Volume 4, 1999 European Conference, Jouyan-Josas
Gruber, A. – Lindberg, B. (1966): Sensitivity, Reliability and Consumer Tatste
Testing. Journal of Marketing Research, 3. (August 1966) 235-238.
Hadary, G. (1945): The Use of Taste Response Test in Market Research. In: Journal of Marketing, Vol. 10, No. 2 (Oct., 1945), pp. 152-155.
Halász, L., Marton, M. (szerk.) (1978): Típustanok és személyiségvonások. Gondolat, Bp.
Hare, A. Paul. (1952): A study of interaction and consensus in different sized
groups. American Sociological Review, Vol 17, 261-267.
Hawkins, D.I. – Best, R. J. – Coney, K. A. (1986) Consumer Behavior. Business
Publications, INC.
Hegedüs R.- Oszkó B.(2005): Magyar Mozaik 4. Akadémiai kiadó, Budapest.
Hoegg, J. – Alba J. W. (2007): Taste Perception: More than Meets the Toungue.
In: The Journal of Consumer Research, Vol. 33, No. 4 (March 2007), pp. 490498.
Hofmeister – Tóth-Ágnes (2006) Fogyasztói magatartás. Aula kiadó.
Hofmeister-Tóth Á. (2006): Fogyasztói magatartás. Aula Kiadó, Budapest.
Horányi Özséb (szerk.) (2006): A kommunikáció, mint participáció. Typox, Budapest.
Hoyer W .D .- Macinnis D.J. (2008): Consumer Behavior. (5th) Edition. Mason,
OH: South-Western.
Huszka Péter (2011): Termék- és árpolitika. SZE, Győr. Monográfia.
Jolande Jacobi (2009) C.G. Jung Pszichológiája. Animus, Budapest
Józsa László (2001): Marketing-reklám-piackutatás I.kötet. Göttinger Kiadó, Budapest.
Juhász M. - Takács I.(2006.): Pszichológia. Typotex, Budapest
Jung, C. G. 1982. Analitikus pszichológia. Göncöl Kiadó. Budapest
Kiss Marianna (2003): Marketing. Független Pedagógiai Intézet, Budapest.
Kotler, P. – Keller, K. L. (2006): Marketing-menedzsment. Akadémiai Kiadó,
Budapest
Kotler, P.-Jain D.C.-Maesincee S. (2003): Marketinglépések: Nyereséges növekedés és megújúlás a 21. században. Park Könyvkiadó, Budapest

119

Kunsági Andrea (1999): A márkaválasztás háttere- a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásban. Ph disszertáció, BCE,
Budapest
Kunsági Andrea, (200) A márkaválasztás háttere – a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásban. Ph.D Disszertáció
Lengyel Zsuzsanna (1997) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest
Marjainé Szerényi Zs. - Zsóka Á.- Széchy A. (2009): A Budapesti Corvinus
Egyetem Hallgatóinak fogyasztási szokásai a fenntarthatóség szemszögéből.
Szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
Mérei Ferenc 2002. A Rorschach-Próba. Medicina
Mergetics Marianna (2004): Női fogyasztók és a márkahűség. Szakdolgozat,
BGFKKFK
Moschis, G. P. (1976), "Social Comparison and Informal Group Influence," Journal of Marketing Research, 13 (August), 237-44.
Nádasi Katalin (2003): A márkázási stratégia hatása a fogyasztói márkaértékekre.
Doktori értekezés, BKÁE Budapest
O’connell, T. S. – Cuthbertson, B. (2009): Group Dynamics in Recreation and
Leisure. Human Kinetics, Illinois
Papp János (2009) : Integrált marketingkommunikáció jegyzet. SZIE-GTK, Gödöllő
Park, C.W. - Lessing, V.P. (1977): Sutents and Houswives: Differences in
Susceptibility to Reference Group Influence. In: Journal of Consumer Research
4, September, pp 102-110.
Parker, S. (1996): Az emberi test enciklopédiája. AQUILA Könyvkiadó, Budapest.
Rácz Anikó (2010): Egyetemisták művelődési szokásai. Szakdolgozat, Debreceni Egyetem Könyvtárinformatikai Tanszék
Radnai Klára (2008): A bevásárlóközpontok hatása a fiatalok fogyasztói szokásaira. Szakdolgozat, BGF- Minőségirányítás szak, Budapest
Rédey Péter (1990): Hétköznapi marketing. Intertrade Kft., Budapest.
Rekettye Gábor (1997) Értékteremtés a marketingben. KJK-Kerszöv, Budapest
Rookes, P. & Wilson J. (2005), Perception: Theory, Development and
Organisation. Routledge, London.
Sas István (2006): Reklám és pszichológia. Kommunikációs Akadémia, Budapest
Schäfferné Dudás, K. (2007): Vásárlói magtartás jegyzet. PTE-KTK, Pécs.
Stafford J. E. (1966) Effects of Group Influences on Consumer Brand
Preferences. In: Journal of Marketing Research 3, February, pp 68-75.
Szántó Szilvia (szerk.) (2003): A fogyasztói magatartás - Aktuális cikkek. Perfekt, Budapest

120

Tóth - Bordásné Marosi Ildikó (2011): Felsőoktatási tudásmenedzsment külső és
belső együttműködési sajátosságok. Doktori értekezés, SZE Regionális és Gazdaságtudományi Tanszék
Törőcsik Mária (2006): Fogyasztói magatartástrendek. Akadémiai Kiadó, Budapest
Tyagi C.L. - Kumar A. (2004): Consumer behavior. Atlantic Publicher and
Distributirs, New Delhi
Vane, J. R. (1981). The Thematic Apperception Test: A Review. Clinical
Psychology Review, 1, 319 336.
Vass Zoltán (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Flaccus Kiadó,
Budapest
Whitfield, P. (1997): Megmagyarázzuk az emberi testet. Magyar Könyvklub és
Helikon Kiadó, Budapest
Witt, R. E. – Bruce, G. D. (1970), "Purchase Decisions and Group Influence,"
Journal of Marketing Research, 7 (November), 533-5.
Witt, R. E. (1969): Informal Social Group Inflence on COnsumer Brand Choice.
In: Journal of Marketing Research, 6, 473-477.
Wright, R.(2006): Consumer Behavior. Thomson Learning, London.
Züger, R. M. (2007): Teamführung-Leadership-Basiskompetenz. Compendio
Bildungsmedien AG, Zürich.

121

SZENTIMREI NOÉMI, SZENTPÉTERY CSENGE,
GULYÁS-SZABÓ SZILVESZTER
DIMITRIJ SOSZTAKOVICS:5 DARAB 2 HEGEDŰRE ÉS
ZONGORÁRA
Konzulens: Dr. Molnárné Dr. Svikruha Márta
egyetemi docens (VTI ZHT)

1. DMITRIJ DIMIRTIJEVICS SOSZTAKOVICS (1906 - 1975)
„Az érdeklődés középpontjában ma már nem az áll, hogy belső ellenálló
vagy a rendszer áldozata volt-e, a valódi Sosztakovics keresésénél fontosabbá
vált a zenéje.”
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Közös kamarazenélésünk során számos érdekes darabbal találkoztunk, de Sosztakovics Öt darabja, melyeket Levon Atovmyan írt át 2 hegedűre és zongorára,
különösen megragadta a figyelmünket. Vajon honnan származnak ezek az ötletes
karakterekkel tarkított táncok és milyen indíttatásból írta ezeket a zeneszerző?
Ezek a kérdésekre kerestük a választ, amikor kamarai tanulmányaink sorát szembekerültünk ezekkel a darabokkal, és lázasan kutatni kezdtünk a mű eredete után.
Szerencsére rengeteg érdekes információra bukkantunk, melyeket most szeretnénk megosztani.
A vidám, játékos darabok mögött egy hihetetlen komoly és elhivatott ember
áll, aki életében rengeteget szenvedett. Mikor a sztálini diktatúra 1936-ban a
csúcspontjára hágott, a zeneszerző számos barátját megölték vagy börtönbe zárták – ő maga is kegyvesztetté vált. Az év elején támadást indítottak ellene, az
egyik leghíresebb cikk címe: „Zene helyett káosz!” Sosztakovics politikai helyzete miatt egyre kevesebb megrendelést kapott, jövedelme egyharmadára csökkent, ezért megragadott minden lehetőséget a komponálásra, beleértve különböző
filmek, kísérőzenék megírását, melyet egyre jobban megszeretett. Bár a nagyvilág-szimfóniáiról ismeri leginkább, szeretnénk megmutatni Sosztakovicsot az eddig ismeretlen oldaláról, amely tele van meglepetésekkel és ötletekkel.
A darabok bemutatásához szeretnénk ismertetni életútját, amely elvezette őt a
színházhoz és a filmekhez. Sosztakovics orosz származású, 1906-ban született
Szentpéterváron. Korán kitűnt zongora és zeneszerzői tehetségével. Édesapja
Dmitrij Boleszlalovics, Édesanyja Szofia Vaszilijevna, akitől első zongoraleckéit
kapta kilenc éves korában, majd beiratkozott a zeneiskolába. Középiskolai tanulmányait 1919-ben kezdte a szentpétervári konzervatóriumban zongora és zeneszerzés szakon. Glazunov vette szárnyai alá és támogatta a tanulmányaiban. Zeneszerzést Steinbergtől, zongorázni Nyikolajevtől tanult. Diplomájára írott darabja, az I. Szimfónia (1924/25) hozta meg neki az első nagy sikert. A diploma
megszerzése után zongoristaként és komponistaként is dolgozott. 1927-ben tevékenyen részt vett a leningrádi Munkás Ifjúsági Színház (TRAM) munkájában. Itt
kérték fel első alkalommal színpadi művek kísérőzenéjének írására. Az 1928-as
évben került kapcsolatba a filmekkel, s mindig lelkesen fogadta, ha filmzene írására kérték fel.
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1.1. A FILMBELI MUNKÁSSÁGÁRÓL
Sosztakovics a hangosfilm megszületésének első napjától kezdve az egyik
legaktívabb filmzeneszerző volt. Az első filmzenéjét az Új Babylon című néha
filmhez írta. Ez volt a kezdete Sosztakovics jelentős mértékű filmzeneírói munkásságának. Egészen 5 évvel a halála előtti időszakig komponált filmzenéket. Saját terve volt egy film-opera írása. Több mint 30 film zeneszerzője volt. Többek
között az Ifjú gárda, Berlin eleste, a Maxim trilógia, Berlini fal, az Ellen-

terv, és a Bögöly című filmnek a zenéjét is ő írta. Továbbá folytatta színházi
tevékenységét. Például kísérőzenét komponált Shakespeare Hamletjéhez, vagy
Balzac novellája alapján színpadra vitt Emberi komédia című művéhez.

2. MAGUK A DARABOK
A filmzenék és a kísérőzenék jellegzetes karakterei közkedveltek lettek. Eredetileg egy-egy film aláfestő zenéjeként, egy színmű vagy egy ballett kísérőzenéjeként íródtak. A tételek nem mindig az eredeti kontextusban hallhatóak, hanem
rövidebben és egyszerű szerkezetekbe rendezve jelentek meg.
Ezekből a kompozíciókból többféle válogatatás készült (3 duett, 5 darab, 6
darab), melyek zongorára, 2 csellóra és zongorára íródtak. Az általunk elemzett
2 hegedűre és zongorára készült verziót Levon Atovmyan írta át. Pedagógiai célzattal további kiadások születtek Kisdarabok címmel, melyben megtalálhatjuk a
Polka középrészét és az Elégiát „Sarmanka”néven. A fiatalabb korosztály részére
könnyen játszható hangnemben íródtak, hangszerszerű és fülbemászó dallamával
segítségül szolgál a különböző karakterek eljátszásában.

2.1. A DARABOK EREDETE
A Preludiumot1955-ben hallhattuk először a The Gadfly (magyarul: Bögöly)
című filmben, gitáron, amit Aleksandr Mikhailovich Faintsimmer rendezett

Ethel Lilian Voynich eredeti regénye alapján (1897). Később majd ugyancsak
Levon Atovmyan által szerkesztett Sosztakovics: The Gadfly suite Op.97a, no.
7. tételeként is megszólal.
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A Gavotte és az Elégia először a The Human Comedy (magyarul: Az emberi
komédia) Honoré de Balzac novellája alapján készült színpadi mű kísérőzenéjeként szólal meg vonószenekarral 1933-1934-ben, majd ugyancsak közel húsz év
múlva Levon Atovmyan által szerkesztett Sosztakovics: 3. Ballett Suite 2. tételként a Gavotte és 4. tételként az Elégia kapott helyet (1952/53). Ezért tárgyaljuk
őket együtt. A Gavotte zenekari változatában külön érdekesség, hogy a zenekar
végig pizzicatoval játssza a darabot, ezzel segítve a történet könnyedségét és tréfás jellegét, míg az átiratban ilyen utalás nincs.
Az Elégia eredeti változatában a főtéma, különböző hangszereken szólal meg,
osztinátó kísérettel bővül, majd ez az építkezés és egyben a záró motívum egy
hatalmas fortisszimo szakasszal végződik az alaphangnem minore párjában. Ez a
fokozás az átírt karakterdarabból kimaradt.
AWalzer az egyetlen tétel, amelynek nem letisztázott az eredete, továbbá,
hogy miként, és hogyan hangzott az eredeti kompozíció, de feltételezhetően zenekar játssza és a The Tale of thePriest and of His Workman, (Balda A Pap és
Balda a munkásember története) című animációs filmben található meg. op.36
[1933/34].
A Polka tételt Sosztakovics a The Limpid Stream (A Tisztavizű patak) című
balletthez írta (1934/35) op. 39 no.12 darabjaként, de az átiratnak csak a B része
hallható, ugyan is ez ekkor még önálló kísérőzene volt. Majd az A részt hallhatjuk
a korábban már említett The Human Comedy (magyarul: Az emberi komédia)
című színdarabban. Az átirat teljes egészét 1949-ben az 1. Ballett suite-ben találhatjuk meg zenekarral.

2.2. PRELUDIUM
Az első tétel a Preludium, a név a latin praeludere szóból eredeztethető, aminek
a jelentése előjátszani. Először a 15-16. században találkozhatunk vele a hangszeres zenék bevezetőjeként. A tétel formája ABA, mely 4 ütem zongora bevezetővel indul.
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Az A rész 8+8 ütemes periódus, melyben h-mollban csendül fel a téma.
A B rész 4+4 ütemes a főtémából vett első 4 ütem augmentált transzformációja. Az indító 4/4-es lüktetést a B rész ¾-es változata követi, röviden kitérve a
paralel dúrba. Majd visszatér az A rész alaphangnemben, melyet 4 ütemes bővüléssel zár.

2.2.1. A FŐTÉMA:
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2.2.2. B RÉSZ:

2.3. GAVOTTE
A Gavotte, egy népi eredetű francia tánc. Baszk földön még ma is találkozhatunk
vele pantomim páros táncként. A 16. században az udvari táncok között, majd a
17. században már Lully operáiban is megjelent. Hangszeres zeneként pedig Corellinél, Vivaldinál, és Bachnál találkozhatunk.
A szerkezete ABA forma A-dúrban, ami egy ütem zongora bevezető után egy
negyed felütéssel indul, így eltér a megszokott két negyedes felütésű gavotte kezdésektől.
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Az A részben hallunk egy nápolyi hangnemi kitérést, majd ezután újra visszajön
a téma. Az átiratban a B rész a paralel mollban jelenik meg, ami az eredeti kontextusban nem hallható. Tematikailag azonos anyagú, az eddig hangzottakkal,
melyet a zongora kísérte kiemelt előkéjű orgonaponttal díszít. Majd az A rész
főtémája tér vissza, és zárómotívum nélkül egy egyszerű akkorddal végződik a
darab.

2.4. ELÉGIA
A harmadik karakterdarab az Elégia, ami görög eredetű elegosz szóból következik és kesergést jelent. Általában szomorú hangvételű. A romantikus zenében
sokszor megemlékezés eszköze.
Ez a tétel ugyan csak A-dúrban van. 2 ütemes zongora bevezetővel indul.

Érdekessége, hogy a lágyan ringó dallam nem szomorú hangvételű. A középrész
terc rokon fordulattal díszített (F-dúr), mely a záró motívumban is megjelenik.

2.5. WALZER
Az 5 darab IV. tételeként a Walzer csendül fel.
A Walzer német szóból ered. Jelentése: keringeni, forgatni. A 18. század
utolsó negyedétől eredeztethető, osztrák-bajor területen ismert ¾-es lüktetésű
tánc, melynek előde a ländler. A virágkorát Bécsben élte. A kíséret basszus, akkord, akkord tematikájú, és annak ismétlésével adja meg a tánc lüktetését, míg a
szóló hangszer a dallamot rajzolja ki. Hummel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Strauss, mind-mind komponáltak keringőket.
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Sosztakovics Walzere a gyors típusú keringők közé tartozik. 4 ütemes zongora
bevezetővel indul g-mollban, ami - ahogyan a többi tételnél is - megadja az lüktetést, és a karaktert.

A szerkezete visszatérő. Az A részben hallhatjuk a főtémát, majd ezután jön a B
rész, amelyben variációval bontja ki a témát a szerző. A két hegedű párhuzamosan halad kettőskötésekkel és egy szólamcserével, mely során a 2. hegedű is vezető szerephez jut. A szentimentális hangulatú tétel érzelmes és expresszív jellegű.

2.6. POLKA
A polka cseh eredetű kifejezés, amely „fél lépést” jelent. Más források szerint a
szó jelentése „lengyel lányka”, ezért lengyel eredetűnek tekintették a polonéz
mellett. A polka 2/4-es, élénk tempójú páros tánc. 1830-ban jelent meg Prágában,
1839-ben Bécsben és 1940-ben pedig Párizsban. Smetana is komponált polkát az
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Eladott mennyasszony című művében, illetve id. és ifj. Johann Strauss írtak polkákat: Gyorspolkák, Villámlás és mennydörgés, Pizzicato-polka, stb.
A Sosztakovics féle Polka 2/4-es ütemmutatója kitűnően érzékelteti a hallgatóval, hogy egy könnyed, tánctételről van szó. Mint az előző tételekben ugyancsak ABA szerkezetű a darab és itt is játszik a zongora egy rövid bevezetőt (Ddúrban).
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Ezután megismerkedhetünk a témával.

Érdekessége a könnyed és játékos karakter. Különböző tréfás elemeket is felfedezhetünk benne.
Gondoljunk itt a dinamikai kontrasztokra, a hangsúlyozott, markáns, forte
kezdésre, a súlytalan helyen lévő sforzato akkordra, a 7 ütemes, dominánson
megtorpanó dallamra. AB részben a kísérő hangszer és a szóló hangszer egy kis
időre felcserélik szerepüket, a két hegedű pengetve kísér, míg a zongora a dallamot játssza, mély és a magas regiszterben egyszerre.
A hegedűk szólamcserével újrajátsszák a dallamot, amely így kétszer hoszszabban tér vissza. Ez is egyfajta játékosságot ad a tételnek.
Egy másik érdekesség a 4 ütemből álló befejezésben van. Amikor azt hinnénk,
hogy vége a darabnak a codettában (Menomosso) 2 ütem szentimentális piano
éneklés után hirtelen visszatalálunk a forte, jó kedvű táncos ritmushoz (a tempo),
ami kontraszt karakterével különleges csattanóként szolgál.
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Ezzel a jó hangulatú, tréfás tánccal zárul a karakterekben, fordulatokban gazdag
Öt darab. Reméljük, hogy olvasónk a szöveg által új, hasznos ismeretekre tett
szert.
Végül pedig egy Sosztakovics idézettel zárjuk dolgozatunkat:
“I write music, it’s performed. Afterall, my music says it all. In the long run,
any words about music are less important than the music.” – Dmitri
Shostakovich
Zenét írok, előadják. Végtére is, a zeném mindent elárul. Hosszú távon a szavak a zenéről kevésbé fontosak, mint maga a zene.

FELHASZNÁLT IRODALOM
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GOLARITS FLÓRA
LISZT FERENC: DIE LORELEY
DAL ÉS ZONGORAÁTIRAT
Konzulens: Dr. Alszászy Gábor
egyetemi docens (VTI SZMT)
BEVEZETÉS
Liszt Ferenc (1811-1886) először 1841-ben komponálta meg a Die Loreley című
dalt (ez jelenleg nem hozzáférhető), ennek átirata 1843 előtt keletkezett, ugyanis
akkor jelent meg másik öt társával együtt: Buch der Lieder für Piano allein címmel, az egyes dalok előtt a nyomtatott verssel. A dal második  végleges
változata  1856-ban jelent meg, ennek átirata pedig 1861-ben.
A mű Heinrich Heine (1797-1856) Buch der Liederjének Heimkehr (Hazatérés) ciklusában található, eredetileg cím nélküli versére íródott. A vers eredetileg
egy német népi legenda, mely később Heine költeménye által népdallá vált és a
legkedveltebb művek közé tartozott. Heine a kor egyik legérdekesebb költője
volt. Bár zsidó származású volt, magát németnek tekintette. Költészete átmenet a
romantika és a realizmus között. Különös kettősség jellemzi: az egyszerre érzékeny és a maróan ironikus látásmód találkozik benne egyedi módon.

KAPCSOLATOK A SZERZŐK ÉS A MŰVEK KÖZÖTT
Liszt és Heine kapcsolata számomra különös és meglepő. Heinenek nem volt túlzottan jó véleménye Lisztről. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharcban Liszt nem vett részt, mert elborzasztotta őt a mészárlás. Viselkedése néhány gonosz sorra ihlette Heine-t az 1849 októberében (megjelent 1850-ben)
című versében:„Itt Liszt, a Franz, de ő okos,/Él s nem fekszik véres-fehéren,/Nem
ölte meg horvát, orosz/Magyarországon, künn a csatatéren.”(ford. Kosztolányi
Dezső).
Hozzá kell tenni, hogy Heine-t sem látták a csaták környékén. A költő haláláig
szidalmazta Lisztet. A zeneszerző soha nem tett ezért szemrehányást, de neki sem
volt jó véleménye a költőről. 1856-ban Zürichben, Liszt negyvenötödik születésnapján vita alakult ki az akkortájt meghalt Heine érdemeiről. Mathilde
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Wesendonck megkérdezte Liszttől, hogy nem gondolja-e ő is, hogy Heine nevét
megörökítik majd a halhatatlanság templomcsarnokában. Liszt válasza ezt volt:
„Igen, de sárral”.
Liszt nyilván nem azért írt hat Heine-versre is dalt, mert jó kapcsolatban volt
a költővel, hanem mert nagy hatással voltak rá a versei. Első dalait az 1838-39es itáliai tartózkodása alatt komponálta, ilyen például a 3 Petrarca-szonett is. Mire
Weimarba került (1848), már vagy húsz dalt komponált. Liszt élete végéig öszszesen hetven dalt írt, hat különböző nyelvre, olyan költők szövegeire, mint például Goethe, Schiller, Heine és Petrarca.

Weimari évei alatt újra foglalkozni kezdett a dal műfajával - két okból is.
Először is négy kitűnő énekes állt rendelkezésére, akik méltó módon mutatták
be darabjait: Rosa és Feodor von Milde, Emilie Genast és Franz Götze. Másodszor, az altenburgi (Weimar) koncertek remek alkalmat nyújtottak a dalok
előadására. Ezek a koncertek a harminc évvel korábbi „Schubertiádák” egyfajta újjáéledésének is tekinthetőek. Franz Götze mellett Emilie Genast volt,
aki kiváltotta Liszt csodálatát éneklésével, különösen a Mignon’s Lied és a
Loreley tolmácsolásával. Liszt ehhez a két dalhoz külön Emilie kedvéért zenekari kíséretet is komponált. A dalokat ő tanította be az énekeseknek, ő is
kísérte, s mivel énekesei rendkívül muzikálisak voltak, dalai mindig hitelesen
szólalhattak meg.

LISZT FERENC ZENEI ESZKÖZEI
A Die Loreley dal sajátsága a narráció több síkúsága, s ez nemcsak a dalban,
hanem a zongoraátiratban is érezhető. A dalról elmondható, hogy a vokális vonalvezetés szabadságához magas szintű harmóniai kíséret járult. A dal és a kíséret
is kihívást jelent az előadók számára, a szélsőséges és sok esetben hirtelen ritmikai, karakterbeli, hangnemi változások miatt. Megfigyelhető, hogy a zongora és
az ének általában kiegészítik egymást, a zongora szerepe sokszor túlnő a puszta
kíséreten, saját szerepet és dallamot is kap, ekkor az énekes többnyire nem énekel. A dal formája nem strófikus, hanem átkomponált, tehát a versszakokhoz nem
kapcsolódik mindig ugyanaz a zenei anyag. A dalban nem hallunk pontos tematikus ismétléseket, minden versszak új karakterekkel, színekkel, formákkal gazdagodik. Ám a dal egyes sorait – főleg a végsőket – vagy többször megismétli,
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vagy a dallamfordulatot megerősíti még egyszer, zongorával is. Liszt dalaiban
gyakran kérte énekeseitől, hogy színezzék a hangjukat, emiatt sokszor láthatunk
a kottában olyan utasításokat, mint például „fast gesprochen” – „csaknem elbeszélve”, „mit halber Stimme” – „fél hanggal”, „geheimniswoll” – „titokzatosan”.
Liszt további jellegzetes zenei eszközeit is megfigyelhetjük. Gyakoriak a kromatikus menetek, akár váltóhangként, akár egy kromatikus sorként, s ez sok esetben a moduláció eszköze is. Liszt sokszor használ romantikus akkordokat, például

bőkvintes

akkordokat

díszítés,

hangnemi

megerősítés

céljából,

nónakkordokat a lágyabb hangzásért, szűkítetteket a feszültség fenntartásáért.
Orgonapont- és nyugvópont is megtalálható a dalban. Célja a feszültség fenntartása és fokozása, a tonalitás megtartása; sőt a kromatikusan eltolt nyugvópont
közreműködik a modulációban is.
Rengeteg különböző karaktert találhatunk a Loreley-ban. A kotta felett található jelzések is utalnak erre, minden egyes jelzésnek van konkrét érzelmi megfelelője. A darabok elején található „Nicht schleppend”, azaz „nem vontatottan”

jelzés kizárja a magába forduló, elhaló karaktert. Ha ezeket a szűkített akkordokat lassan és vontatottan játszanánk, a darab eleje nem lenne figyelemfelkeltő, fájdalmas és feszültségekkel teli. A következő fontos jelzés a dalban
„Sehr ruhig aber nicht schleppend”, azaz „nagyon nyugodtan, de nem vontatottan”. Ez a jelzés utal a feszültségek nélküli kíséretre - a Rajna folyására és a természetesen egyszerű, de mégis nagyon dallamos ének szólamra. Ez a
szakasz a zongoraátiratban is hasonló, csak a jelzés zongoraszerűbb: „Ein
wenig langsamer – sehr ruhig und gebunden” – „egy kicsit lassabban – nagyon nyugodtan és kötve”. A következő szakaszoknál nem mindig találunk
ilyen konkrét jelzéseket, sokszor csak a „dolcissimo” – „édesen”,
„expressivo” – érzelemmel, „forte” – „hangosabban” „sotto voce” – „fojtott
hangon” kiírások jelzik az előadás módját. Persze ezek is magukban hordoznak újabb karaktereket, a drámai tetőpont a dalban az „allegro agitato molto”
– „nagyon izgatottan és gyorsan”, a zongoraátiratban az „allegro molto” –
„nagyon gyorsan” jelzés alatt található, s itt a gyorsaság nem a virtuóz játékra,
hanem a feszültségekre, az izgatottságra, a fokozódó fájdalomra utal. A „sotto
voce” jelzés arra a szakaszra vonatkozik, amelyben Loreley szépségét ismerhetjük meg, hiszen a szöveg édességet, titokzatosságot, lágyságot kíván.
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A VERS ELEMZÉSE
A Loreley egy hatalmas palaszikla a németországi Sankt Goarshausen településnél, Rajna-vidék-Pfalz tartományban található. A képződmény a keleti, jobb
oldali Rajna-parton 132 méter magasra emelkedik. Ez a Rajna folyó legszűkebb
pontja. Állítólag Clemens Brentano romantikus költő az 1801-ben írt balladájában nevezte el a helyi mondákban szereplő szirént Loreley-nak, aki szépségével
és csodálatos énekhangjával bűvölte el a hajósokat, akik a veszélyes áramlás ellenére már nem a menetirányt figyelték, s így hajójuk összetört a sziklán. A szikla
emiatt kapta a Loreley nevet. A rege a képen látható helyszínen játszódik.

A vers keretes szerkezetű, ez a két pillér a költő hangján szólal meg. Az első
versszakban a költő saját érzéseiről ír. Saját szomorúságát próbálja megfejteni,
melynek okozója egy régi rege, mely nem hagyja nyugodni. A második versszakban kezdődik maga a történet. Szinte magunk előtt látjuk a Rajna nyugodt folyamát, felette a sziklát, melynek csúcsa megcsillan a lemenő nap utolsó sugaraiban.
A harmadik és negyedik versszakban megismerjük Loreley-t, aki a szikla tetején
ül, arany haját arany fésűjével fésüli, s közben csodálatosan énekel. Az ötödik
versszak írja le a történet drámáját: egy hajós kis ladikjában halad a Rajnán, s a
Loreley éneke és gyönyörűsége annyira magával ragadja, hogy nem tudja levenni
a szemét a hegy csúcsáról. Ez a szakasz a vers rövid tetőpontja. A hatodik versszak első két sora a történet befejező része. A hajó nekifut a szirtnek, s az örvénylő hullámok a mélybe rántják a hajóssal együtt. Az utolsó két sor váratlanul
a költő hangján szólal meg újra. A költő levonja a következtetést: „S hogy ez így
lett, ő okozta/Dalával a Loreley.” A történet mondanivalója nem egyértelműen
megfejthető, több megoldás is lehetséges. A hajóst talán azért ragadhatta magával
a Loreley, mert szerelmes volt, s képtelen volt levenni róla szemét, s a fájdalmat
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a szívében szerelme elérhetetlensége okozza. Lehet, hogy a dal csak olyan mély
érzelmeket váltott ki a hajósból, hogy képtelen volt másra figyelni. Loreley alakja
egy szimbólum is lehet; vagy az elérhetetlen, tökéletes szerelemé vagy azé a szerelemé, amely bármilyen csodálatosnak és gyönyörűnek tetszik is, az embert a
mélybe húzza.

A DAL ÉS A ZONGORAÁTIRAT ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Elemzésemben a dal második kiforrottabb változatát és annak zongoraátiratát hasonlítom össze. A dal és a zongoraátirat is 9 részre osztható fel. Ezeket az egységeket nagybetűvel jelzem, alattuk található a szakaszok, ütemszámok és kisebb
formai egységek neve. A zenei folyamatokat először a dal, majd a zongoraátirat
alapján elemzem. A vastagon jelzett részek a dal és a zongoraátirat különbségeit
mutatják.

B

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;

Nem értem, a dal mit idéz föl,
s hogy oly bús mért vagyok:

C

Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

egy régi, régi regétől
nem szabadulhatok.

E

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Már hűvös az este; a Rajna
nyugodtan folydogál;
a hegycsúcs sugarasra
gyúlt alkonypírban áll.

F

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet
Sie kämmt ihr goldnes Haar.

Ott fenn ül – ékszere csillog –
a leggyönyörűbb leány;
aranyhaja messzire villog
aranyfésűje nyomán.

Dv

Sie kämmt es mit goldnem Kamme,
Und singt ein Lied dabey;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodey.

Aranyban aranylik a fésű,
s közben a lány dalol;
hatalmas zengedezésű
varázs kél ajkairól.

Cv

Den Schiffer, im kleinen Schiffe,
Ergreift es mit wildem Weh;
Erschaut nicht die Felsenriffe,
Erschaut nu rhinauf in die Höh'.

A hajósnak a kis ladikban
szive fáj, majd meghasad;
nem le, hol a zátony, a szirt van –
fel néz, fel a csúcsra csak!

G

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;

Végűl ladikot s ladikost a
mélységbe sodorja az ár…

B-Ev Und das hat mit ihrem Singen

S hogy ez így lett, ő okozta
dalával, a Loreley.

Die Loreley getan.
(Szabó Lőrinc fordítása)
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Dal:
Betűzés

A

B

C

D

E

F

Dv

átv

Ütemsámok 4+4 7

4+3 4+6 4+6+6 4+4+4 4+6 2

Forma

zm

zm

zm

2 bőv BAR bőv
per

Cv

G

B

Ev

4+5 11

8

4+6+4+8 2+2+3

Coda

zm

zm

zm

2 bőv per

G

B

Ev

4+5 11

8

4+6+4+8 2+2+3

forma per

Zongoraátirat:
Betűzés

A

B

Ütemsámok 4+4 7
Forma

C

D

E

F

Dv

átv Cv

4+3 4+6 4+6+4+6 4+4+4 4+6 2

zm zm

zm

2 bőv per BAR bőv

zm

Coda

zm zm 2 bőv per

forma per

Rövidítések: per = periódus, zm= zenei mondat, bőv=bővülés, átv=átvezetés
A Loreley nagy egységeit a G-dúr, É-dúr, Cisz-dúr, B-dúr hangnemei alkotják és
fogják össze. A hangnemek közti moduláció vagy az átértelmezések, vagy a
tercrokon fordulatok által jön létre. A G/E-Cisz-B- dúr hangnemek egy
kisterckört alkotnak. A betűzésből jól látható a különleges, fordítottan visszatérő
szerkezet. Az előjáték (A) szűkített hangzat motívuma késleltetett nónakkord-öltözetben tér vissza a B rész előtt. A D rész szép H-dúr közjátéka az alapja a Dv
dolcissimo zenéjének. Érdekes megfigyelni az E rész nyugodt dallamának viszszatérését a dal végén.

A

A dal és a zongoramű is előjátékkal kezdődik: a két szűkített akkordfel-

bontás, valamint az őket követő - konkrét hangnemben el nem helyezhető - harmóniamenetek megelőlegezik a szöveg kezdeti elrévedését, bizonytalanságát, és
a történet későbbi tragikumát, mintegy zenei kérdőjelet téve a dal elejére. Formailag 4 + 4 ütemre oszlik, melyben a második egység az első egység variációja,
fokozása. (1. kottapélda)

B

A következő zenei anyag megegyezik a két műben. Ez az első szöveges

rész egy recitativo, melyben az ének és a zongora fő dallama egy ritmus kivételével megegyezik. Ez a szakasz a második nagy egység bevezetése. Az énekszólam a költő hangja, maga a történet itt még nem kezdődik el. A „traurig” (szomorú) szót a lefelé és felfelé hajló kisszekundos sóhajmotívumok fejezik ki. Ebben a szakaszban is megfigyelhető a harmóniai bizonytalanság a szöveg miatt,
bár nyomokban hallhatjuk az eredeti hangnempárt, az é-mollt és a G-dúrt.(2. kottapélda)
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C A pár ütemes, sóhajmotívumokból álló átvezetés a zongorában szinte dallam nélküli, a sóhajpárok fokozását, emelkedését halljuk, mely egy lezáró dallamban és az azt követő improvizatív szakaszban zárul. Az énekszólam e sóhajmotívumokból lép elő egy dallammal, mely a kíséretnek variációja. Az énekes
bizonytalanságát, („egy régi, régi regétől/ nem szabadulhatok”) a szaggatott dallamvonal és az akkordok kromatikus süllyedése támasztja alá. Ez az egység bár
zeneileg megosztja a versszakot, izgatottságával mégis logikusan folytatja azt tovább, a hallgató közelebb kerül a történethez. A zongoraátirat utolsó ütemét Liszt
improvizatív kadenciává bővíti, mely egyértelműen torkollik bele a H-dúr közjátékba. (3. kottapélda)

D

A következő átvezető szakaszban nincs szöveg, az akkordok igen, de a

hangok nem egyeznek meg pontosan a két műben, az átiratban ugyanis Liszt tovább variálja ezt a részt így teremtve szorosabb tematikus kapcsolatot e dallam
későbbi visszatérésével (a Loreley énekével, 4. vsz. ). A megelőző zenei szövethez képest ez az anyag sokkal egyszerűbb és tisztább, kevésbé súlyos, és sokkal
fényesebb, tulajdonképpen megelőlegezése a következő szakasz zenei világának.
A fényességet a H-dúrban megszólaló, magas regiszterből induló, lefelé hajló
dallam jeleníti meg, melyhez légies, eltolt ritmusú kíséret társul az alsó szólamban. Ez az átvezető szakasz vezet a darab egyik fő hangneméhez, az É-dúrhoz.
(4. kottapélda)

E A következő szakaszban kezdődik a rege, melyben először megismerjük a
helyszínt, a Rajna partját. Hűvös a levegő, sötétedik, és nyugodtan folyik a Rajna,
folyó menti hegyek csúcsai szikráznak a naplementében. Liszt a dallamot – egy
kétszer elhangzó periódust – a zongorán indítja és vezeti végig; az énekszólam
ki-kihagyásokkal társul ehhez a dallamhoz egy-egy szövegrésszel. Az átiratban
egyszerűen csak elmarad az ének szólam. A periódus ismétlésekor az utótag vége
Cisz- dúrba lép át, mely az É-dúrhoz képest sokkal fényesebb, ez fejezi ki a naplemente és a szikla csillogását. A folyót a balkézben található tört akkordok, és a
folyamatosan bekapcsolódó, kis köröket leíró hullámmotívumok jelenítik meg,
mely felett természetes egyszerűséggel hullámzik felfelé a dallam. Az
„Abendsonnenschein” (naplemente) szó kétszeri elhangzása kettős hangnemváltással társul. Elsőként a dallam és a kíséret felfelé ível és a szó utolsó szótagjára
lép át Cisz-dúrba. Másodjára a rövid b-moll szakasz vége kivirágzik azáltal, hogy
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a záróakkordban Liszt felemeli a terchangot, megszólal egy B-dúr akkord, így
vezetve át a következő egység hangnemébe. (5. kottapélda)

F Ez a szakasz a szöveg következő versszakát dolgozza fel. Megismerjük a
gyönyörű leányt, Loreley-t, ki arany haját fésüli. A lányt a B-dúr hangnem és a
felfelé ívelő dallam jeleníti meg, melyben a díszítő, bő kvárt lépés teszi édesebbé
az éneket. A zongoraátiratban és a dalban is ez a dallam található, de míg a dalban
repetált akkordok kísérik, az átiratban a sokkal könnyedebb kíséret mintegy a
dallamból nő ki. A frázis háromszori elhangzása BAR formájú zenei mondatot
alkot, zárószakasza Desz-dúrba modulál. Íme a megkapóan szép dallam. (6-7.
kottapélda)

Dv A dallam Desz-dúrba modulál, ahol folytatódik a szöveg a Loreley-ról és
lenyűgöző, kábító énekéről, de itt a dallam fentről lefelé hajol, fokozódnak az
érzelmek, sűrűsödnek az akkordok, gyorsul a tempó. A zongora és az énekszólam
a dallamokat folyamatosan ismétli, fokozza. A dal és a zongora dallama megegyezik, a dallam hasonlít a H-dúrban megszólalt átvezető szakasz dallamához,
de itt Desz-dúr akkord és fisz-moll akkord között hullámzik nagyon dallamosan.
A „gewaltge Melodei” („hatalmas ének”) szó alatt erőteljesen nő a dinamika, az
egyes akkordok regiszterben egyre messzebb kerülnek egymástól, közben a
Desz-fisz inga egy fél hanggal följebb, D-dúrba lép. A zongoraátirat kibővül
plusz két ütemmel, mellyel még tovább fokozza a feszültséget. Liszt itt a zárlati
érkezés akkordjait megváltoztatja. (8-9. kottapélda)

Cv A következő versszak a történet drámájának első szakaszát írja le: a Rajnán a kis hajóban ülő hajós szívét elragadja a vad fájdalom, s ahogy az éneket
hallja, nem néz a sziklára, ahol a veszély fenyegeti, csak fel a magasba a sziklaszirtre. A drámát a folyamatosan zakatoló orgonapontok erősítik, melyek kromatikusan kúsznak felfelé. Az énekes a kromatikus sóhajmotívumokból álló dallamtöredékeket énekli, vagy ezeket a motívumokat járja körbe. Az énekes dallama is
nyílik felfelé a tetőpontig, ez utal a szikla magasságára, ahová a hajós bámul. A
zongoraátiratban elhagyja az eredeti dallamot, a feszültséget csak a kromatikus
sóhajmotívumok fejezik ki, egyre sűrűsödő akkordkísérettel. A legkifejezőbb szó
ebben a szakaszban, mely a legdrámaiabban van zenében kifejezve, az a „hinauf”
(„magasba”) szó, mert itt éri el a zene a tetőpontot, a felfelé ívelő kromatika itt
áll meg és innen fordul majd vissza. (10. kottapélda)
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G Az elhúzódó tetőpontot tremolós akkord és kromatikus basszusmenet jeleníti meg a zongorában. Az énekes dallama fájdalmasan, kis szekundokként ereszkedik, megjelenítve ezzel a hajós halálának tragikumát, a süllyedő csónak alámerülését a hullámokba. A szöveg után 3 ütemen keresztül halljuk, ahogy a víz még
kavarog, örvénylik, majd fokozatosan megnyugszik. Ezt a lassuló tempó és a halkuló akkordfelbontások jelenítik meg. A zongoraátiratban a dallam nem folyamatos, akkordikus, inkább egy ereszkedő motívumnak hat, mint konkrét dallamnak. A tremolo itt oktávban szólal meg, mely mélyebbé és sötétebbé teszi a hangzást, a feszültséget egy c-moll akkord tremolója tartja fenn a jobb kézben. A feszültséget az elhaló szűkített akkordfelbontások utáni csend erősíti. (11. kottapélda)

D A csendből indul újra a mesélő dallama. Ez az utolsó szakasz első kis részlete, melyben visszatérünk a való világba a mesélőhöz, ki hosszasan ismételgetve
elmondja a tételmondatot: „S hogy ez így lett, ő okozta / dalával a Loreley.” Ez
mind a dalban, mind a zongoraátiratban megfelel a darab elején lévőnek, kivétel
a szakasz vége. A dalban nem, de a zongoraátiratban az utolsó pillanatban hallunk
még egy sóhajmotívumot, mely megerősíti a tonális érzést, így a moduláció természetesen következik be. (12. kottapélda)

Ev

A szakasz második részletében felcsendül a Loreley dallama, de már a

darab eredeti hangnemében, a megnyugtató G-dúrban - dallamilag és kíséretben
is azonosan. A harmadik szakaszig az énekes dallama megfelel a darab elején
hallható Loreley-dallamnak, egészen a záró szakaszig, a coda-ig. A codaban viszszaidéződik a darab fényessége az E-dúr hangnem érintése miatt, a szöveg egyre
csak ismétlődik, a dallam felfelé ível egyre fényesebben, már elrévedve, halkan,
mint valami eltűnő látomás. A zongoraátiratban a coda szakasz hosszabb, mint a
dalban, díszített és improvizatív dallamokkal. A coda a G-dúr és a c-moll váltakozásával zárul, mely érzékelteti a darab végét, és megjeleníti az elbúcsúzást a
Loreley-től, a hajóstól, és magától a történettől. (13. kottapélda)
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KÁRMÁN EMESE RÉKA
EGZOTIKUS IMPRESSZIÓK
A SZÁZADFORDULÓ ZENEI IRÁNYZATAI
SIGFRID KARG-ELERT MŰVÉSZETÉBEN
Konzulens: Dr. Ittzés Gergely
egyetemi tanár (VTI ZHT)
BEVEZETÉS
A művészettörténetben a romantika volt az utolsó olyan stílus, amely az összes
művészeti ágban jelen volt. Felbomlása után több különböző irányba indult a művészet fejlődése, egy időben különböző felfogások terjedtek el, ilyen például az
impresszionizmus, a szecesszió és az expresszionizmus. Ezek főként a képzőművészetben váltak önálló stílussá. A művészek más-más irányból kerestek inspirációt a kifejezésmód megreformálásához. Az antik kultúra vagy a barokk hagyomány éppúgy szóba jött, mint a népzene és az Európán kívüli kultúra, vagy akár
maga a rohamos technikai fejlődés is új impulzusokat nyújtott.
Sigfird Karg-Elert munkássága erre az időszakra, a romantika és a modernizmus közé esik. Ebben az átmeneti korszakban többféle hatás érte őt. Még alkottak
a későromantika zeneszerzői, köztük Strauss és Mahler, de 1908-ban már megszülettek Schönberg korszakváltó atonális művei, melyek a dodekafónia előfutárai voltak. Karg-Elert nemcsak a német és osztrák zenéből nyert inspirációkat,
nagy hatással voltak rá a francia szerzők alkotásai is, különösen Debussy művei.
A francia zene mindig is meghatározó volt a fuvolairodalomban. E sajátos eklektika teszi Karg-Elertet egyedi zeneszerzővé.

SIGFIRD KARG-ELERT ÉLETE
Siegfried Theodor Karg 1877. november 21-én született Oberndorf am
Neckarban. Apja, Johann Baptist újságíró és anyja, Marie Friderike Ehlert házasságából 12 gyermek született, közülük Siegfried volt a legkisebb. Lipcsében, a
Johanneskriche kórusában énekelt, zongorára Bruno Röthig kántor tanította. Már
korán, egyéb zeneelméleti tanulmány nélkül kezdett el komponálni. Kórus motettáit, karácsonyi kantátáit a templomi kórus adta elő. A gimnáziumi évek alatt
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Grimmában tanult meg fuvolázni, oboázni és klarinétozni is. 1893-ban felhagyott
gimnáziumi tanulmányaival, Markanstädtba költözött, ahol a városi zenekarban
dolgozott. Operát, szimfóniát és kamaradarabokat komponált. 1896-ban ösztöndíjat kapott a lipcsei konzervatóriumba. Itt kitűnő tanárai voltak, köztük Carl
Reinecke és Emil Nikolaus von Reznicek, akik zeneszerzésre, Karl Wendling
zongorára tanította, míg Liszt Ferenc egykori növendéke, Salomon Jadassohn zeneelméletre oktatta.
1902-ben a magdeburgi konzervatórium zongoratanára lett. Ekkor vette fel
édesanyja vezetéknevét is, így már Karg-Elertként publikálta műveit. Lipcsében
ismerkedett meg Edward Grieggel, aki később barátja és patrónusa lett. Az ő tanácsára kezdett el komolyan foglalkozni a zeneszerzéssel, és felhagyott zongorista karrierjével. Komoly kutatásokba kezdett a 17-18. század zenéjével kapcsolatban, és elsajátította a kontrapunktikus technikát. Grieg javaslatára kezdte el
keresztnevének másik változatát használni, a Sigfridet.
Billentyűs műveire August Reinhard és Max Reger voltak nagy hatással. Az
elkövetkező tíz évben orgonára, harmóniumra és Kunstharmoniumra komponált
leginkább. A Kunstharmonium, a harmónium egy speciális változata a századfordulóban lett népszerű Németországban; e hangszer egyik legnagyobb virtuóza
Karg-Elert volt. Szerette volna a templomi hangszer e továbbfejlesztett változatát
a nagy pódiumhangszerek rangjára emelni.
1915-ben sorozták be katonának. Ekkora már ismert zeneszerző volt, így csak
a katonazenekarban kellett szolgálatot teljesítenie. Itt találkozott Carl Bartuźat
fuvolaművésszel, aki számos művét inspirálta. Fuvoladarabjait az I. világháború
alatt kezdte el írni. Ekkor már nagy hatással volt rá Debussy, Schönberg és
Szkrjabin, így műveiben rengeteg későromantikus, expresszionista és impresszionista motívumot találhatunk. Összesen 22 fuvoladarabot komponált, ám ezek
közül ma csak hetet ismerünk.
A háború után a lipcsei Konzervatórium tanára lett, zeneszerzést, zeneelméletet és zongorát oktatott. Idős korára nagy hírnévnek örvendett, több koncertre és
fesztiválra is meghívták. Minden vasárnap élő mesterharmónium koncertet adott
a rádióban, 1930-ban pedig részt vett a Karg-Elert Fesztiválon Londonban. 1932ben egy húsz orgona koncertből álló turnéra utazott Amerikába, de egészsége
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nagyon megromlott, mivel erősen dohányzott, és cukorbeteg is volt. A szegénységben és betegségben megviselt zeneszerző 1933. április 9-én halt meg. Hamvait
Lipcsében őrzik.

KARG-ELERT MŰVÉSZETE
Karg-Elertnek összesen 158 műve jelent meg nyomtatásban. Ezek többsége billentyűs darab, de számos kamaraművet is írt, például oboára, klarinétra, kürtre,
énekhangra vagy fuvolára. Sajnos sok műve elveszett, köztük egyetlen fuvolaversenye is.
A századfordulót lezáró és új utakat indító, egyszerre többféle művészeti stílust vegyítő időszakában Karg-Elert egyedi hangzásvilágot képviselt. Német zeneszerzőként J. S. Bachon és Wagneren nevelkedett, de kortársai is hatással voltak rá, különösen Max Reger. Regert követve Karg-Elert is a kromaticizmussal
aknázza ki a tonalitás lehetőségeit, sőt olykor el is hagyja azt (Schönberg ekkora
már megírta első atonális műveit).
A romantikus stílus felbomlása után a zeneszerzőket különböző impulzusok
érték. A szellemi környezet lenyomatát Karg-Elertnél is megfigyelhetjük. Az új
keresése, a kulturális nyitás térben és időben tetten érhető műveiben.

KARG-ELERT MŰVÉSZETÉNEK INSPIRÁLÓI
NÉMETORSZÁG – SZECESSZIÓ
Az 1890-ben szervezett „Sezession” című kiállításhoz fűzhetjük e szellemi-művészeti irányzat megszületését. Különböző elnevezéssel több országban is jelen
volt, de leginkább német területeken volt népszerű. Maga a szó kivonulást, elkülönülést jelent. Kivonulás a stagnáló társadalmi és kulturális életből, elhatárolódást a rohamos ipari forradalmak által elembertelenedett világtól, amelyben a társadalom és a kultúra megrekedt egy alacsonyabb szinten. A szecessziós művészek innen akartak kiszabadulni. Összművészeti stílus létrehozására törekedtek.
Stílusjegyei közé tartozik a növényi ornamentika ábrázolása, a különleges keleti,
illetve arab motívumok használata, illetve a hajlékony vonalvezetés. Az építészetben és a képzőművészetben is jelentős műfajt képviseltek, ám a zenében nem
vált meghatározó stílussá a szecesszió. Bár a korszellem rányomja a bélyegét a
századfordulón született zeneművekre is, egyik zeneszerző életművét se tudjuk

150

besorolni a szecessziós festők mellé, inkább egy-egy komponista néhány művét,
esetleg korszakát nevezhetjük szecessziósnak.
Különböző elnevezései: Franciaországban és Belgiumban Art nouveau, Németországban Jugendstil, Angliában modern style, München és Bécs környékén
Sezessionstil. (Magyarországon – német mintára – leginkább a szecesszió elnevezést használjuk, és építészeti szempontból igen fontos számunkra, hiszen fővárosunk számos jelentős középülete és lakóháza épült ebben a szellemben. Róth
Miksa híres üvegablakait is ennek a stílusnak köszönhetjük.)

A KROMATICIZMUSTÓL AZ ATONALITÁSIG
A német nyelvterület a meghatározó szellemi irányzatok helyszíne volt a századfordulón. Innen indultak az újító törekvések, például a tonalitás teljes kiaknázása
után az atonalitás felfedezése is. A 18-19. században a klasszikus tonalitás bővülése (az egyenletes temperálásnak köszönhetően) a kromatikus modulációval történt, mely késleltette, majd megerősítette az alaphangnemet. Wagnernél a Trisztánban, illetve a Parsifalban a tonális és atonális kromaticizmust már csak egy
hajszál választja el egymástól. A századforduló előtt a késő romantikusokra (például Richard Straussra, Mahlerre és Brucknerre) nagy hatással volt Wagner, ám
ők inkább a harmóniai, dallami és modulációs szabadságot keresték műveikben.
A 20. század hajnalán Reger folytatta Wagner elképzelését, műveiben a kromatika a 18. századi zeneelméleten, tehát Bach és Mozart eljárásain alapul. E tekintetben Karg-Elert követte Regert, ritkán írt teljesen atonális zenét, inkább a modális hangsorokat kedvelte.

FRANCIAORSZÁG – IMPRESSZIONIZMUS
A 19. század végén a festészet vette át az újító szerepet a művészettörténetben. A
festők ugyanis szakítottak az akadémikus hagyományokkal, és új látásmódot,
technikát és stílust hirdettek. Az impresszió szó benyomást, hatást jelent. A festők
a rájuk ható pillanatnyi benyomást ábrázolták a jelenségek élethű másolása helyett. Luis Leroy 1874. április 25-én megjelent kritikájában nevezte először impresszionistáknak a művészeket Claude Monet A napkelte impressziója című festménye alapján. Ezenkívül magát a kifejezést 1858-ban Visszaemlékezés című
írásában már Antonin Proust is használta. A festők az akadémikus technikák helyett az új élményeket helyezik előtérbe. Mottójukat, „Érzékelek, tehát vagyok”,
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André Gide örökítette meg Földi táplálékok című művében. Többnyire a szabadban alkottak (plein air), és a pillanatnyi benyomás alapján ábrázolták egyik fő
témájukat, a természetet. A festészet után az irodalomban és a zenében is elterjedt
ez a stílus.
Fő képviselőik:


Festészet: Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoire,
Paul Cezanne, majd Vincent Van Gogh és Paul Gauguin.



Irodalom: André Gide és Marcel Proust mellett Stéphane Mallarmé.



Zene: Claude Debussy, Maurice Ravel.

A ZENEI IMPRESSZIONIZMUS
Annak ellenére, hogy Debussy sosem nevezte magát impresszionistának, és nem
is tekinthetjük egész életművét annak, mégis őt tartjuk e stílus legnagyobb alakjának. Zenéjében a természet emberre gyakorolt hatását, illetve az egyén tudatalatti állapotát komponálja meg.
Eszközei:
 különleges, változatos hangszerelések,


párhuzamos és szimmetrikus mozgások a pentaton, egészhangú, kromatikus és diatonikus skálákban,



színgazdag dallam- és harmóniavilág,



funkciós érzetek összemosása,



szabad formaalkotás.

Debussy mellett még Maurice Ravel egyes korszakát nevezik impresszionistának. Debussy több zeneszerzőre is nagy hatással volt, például Jean Sibeliusra,
Ottorino Respighire, Alfredo Casellára és Carl Nielsenre.
Karg-Elert számos darabjában hallhatunk impresszionista motívumokat, különösen két fuvola-zongora művében, a Pointillista szvitben (Op.135), illetve az
itt tárgyalt Egzotikus impressziókban (Op.134).

EGZOTIKUMOK A MŰVÉSZETEKBEN
Az ipari forradalmakat követően kinyílt a világ. A közlekedési fejlesztéseknek
köszönhetően Európához „közelebb kerültek” más kontinensek országai. A 19.
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században terjedt el a világkiállítások hagyománya. Az emberek itt ismerkedhettek meg az egzotikus kultúrákkal. (Az egzotikus egyszerűen külföldit jelent, de
számunkra mindig valami pikáns, vonzóan ismeretlen is benne rejlik a szóban.)
A századforduló alatt két fontos világkiállítást is rendeztek Párizsban (1889,
1900). Ezekben az években a látogatók száma meghaladta az 50 milliót, és ekkor
épült fel az Eiffel-torony is.
A zenetörténet szempontjából is lényegesek voltak ezek a kiállítások. Debussy
itt tanulmányozhatta a jávai gamelán zenét, mely több művére is hatással volt.
Később más európai zeneszerzőket is megihletett ez a kultúra, többek közt Bartókot, Ravelt, Messiaent és Brittent. A látogatók megismerkedhettek még a közel-keleti, afrikai és ázsiai tradicionális zenekultúrával is. Ezekből az impressziókból táplálkozhatott Poulenc Néger rapszódiája, Debussy Kis négere vagy
Roussel Joueurs de flûte (Fuvolajátékosok) című művének Krishna tétele is. Az
amerikai ragtime és jazz is termékenyítő hatással volt az európai zeneszerzőkre.
Milhaud, Kurt Weil és Sztravinszkij nevét érdemes itt megemlíteni.

EGZOTIKUS IMPRESSZIÓK
Karg-Elert 1919-ben írta az Opus 134-es, Egzotikus impressziók című darabját.
A bemutatóra novemberben került sor, a már említett fuvolaművész, Carl
Bartuźat játszotta el. Karg-Elert Dr. Walter Niemann zeneszerzőnek ajánlotta, aki
barátja és kollégája volt a lipcsei Konzervatóriumban.
A szerző itt már nem a Sinfonishe Kanzonéból (Op.114), vagy a B-dúr szonátájából (Op.121) ismert nagy, romantikus formákat használja, hanem kisebb, önálló tételekbe tagolja művét. A keretesség, egyfajta triós forma a legtöbb tételnek
sajátja. Előjegyzés egyik tételben sincsen, és az ütemmutató gyakran módosul a
darabban. Az előjegyzés nélküliség egyrészt mintha a népies egyszerűséget, naivitást, a „tiszta lapot” szimbolizálná, másrészt azonban a tonalitással való teljesen
szabad bánásnak is teret ad; a változó metrumok pedig önmagukban egzotikumot,
különlegességet jelentenek ebben a korszakban. A darab születése táján, egy bizonyos alkotói válság után a szerző így nyilatkozott: „Újból C-dúrban kezdtem,
és dallamokért imádkoztam a múzsához”.
Mindegyik miniatűrhöz különböző atmoszféra kapcsolódik, amire már a címek is utalnak: Idylle champêtre (Mezei idill), Danse pittoresque (Festői tánc),
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Colibri, Lotus, Evocation à Brahma (Fohász Brahmához). Ezek a tételek megidézik nekünk a természetet és a távol-keleti kultúrát, melyek jellegzetesen impresszionista témák (ld. Gauguin, Debussy: Pagodák stb.).
Az első tétel (Mezei idill) hangneme leginkább az F-dúrhoz áll közel. Az Fdúr a tétel témája miatt is indokolt, ugyanis a zenetörténetben a természetközeli,
pasztorál témájú műveket gyakran írták F-dúrban, például Beethoven VI. szimfóniáját is. Formai felépítése ABA, amit ismétlőjelekkel határolt. A főtémát, mely
F-lídben van, mindig lágyan (soave) kell játszani. A mű szecessziós jellegét bizonyítja az a mozaikszerű kompozíciós eljárás, melyet Karg-Elert az egész műben, de leginkább az első tételben alkalmaz. A motívumok ütemenként változnak,
sőt számos alkalommal egy ütemen belül egy két-három hangból álló kis motívum ismétlődik. Kevés olyan frázis van, mely egy ütemnél tovább tart. Ezt a mozaikszerű felépítést az ütemmutató gyakori váltakozása (2/4, 3/4, 4/4) is alátámasztja.
A kvinttel megerősített basszusok is részben a népiesség érzetét adják, másrészt azonban párhuzamos mozgásukkal az impresszionista mixtúrákat idézik.
Karg-Elert rendkívül akkurátusan beírta a kottába, hogy mit kíván meg az előadótól. A jól ismert olasz kifejezéseket német nyelvű instrukciókkal is kiegészítette. Az első tétel végén például egy növényi ornamentikához hasonló motívumnál figyelmeztet, hogy maradjunk a tempóban.
A második tétel (Festői tánc) – hasonlóan az első tételhez – szintén ABA formájú, de itt két ellentétes karakter jelenik meg. Az elején a melankolikus, recitativo-szerű fuvolaszólamot ostinato basszus kíséri. Ezt a lassú, elégikus részt egy
vidám burleszk váltja fel C-dúrban. Az olasz burla szó mókát, tréfát jelent, a zenében egy paródiákkal, túlzásokkal teletűzdelt élénk tánczenét értünk alatta. Itt a
fuvolaszólam ugráló staccato- és könnyed legato-futamait a zongora száraz
(secco) kísérete „ragasztja a földhöz”. Érdekes elképzelés, hogy a fuvolától pianót kér a szerző, míg a kísérő zongorától fortét. A két hangszer eltérő szólamait
még az eltérő ütemmutató is jellemzi, ugyanis amíg a fuvola 5/4-ben játszik, addig a zongora háromban, majd amikor a fuvola átvált 3/4-re, akkor a zongorának
2/4-ben kell kísérnie. Ezt a rövid bohózatot a fuvola groteszk frullátói és
mordentjei is színesítik.
A visszatérés a zongoraszólam miatt különösen érdekes. A műben Karg-Elert
többször is különböző hangszeres imitációkat ír elő a partitúrába, itt például az

154

instrukció szerint tamtamot, cselesztát és négy üveghangon szóló hegedűt reprezentál a zongora.
A legprogramatikusabb miniatűr a harmadik, Kolibri tétel, melyet pikolón kell
előadni. Itt is a visszatéréses forma érvényesül, ugyanis a tétel kezdetén és a végén is ugyanazt a kadenciát játssza a pikoló, a középső részben pedig nagy ugrásokkal (főleg tritónuszokkal és nagy szeptimekkel), virtuóz trillákkal és
frullatókkal teletűzdelt szólammal "csicsereg" a pikoló, melyhez a zongora is igazodik, és hasonlóan magas fekvésben kísér. Az összes tétel közül harmóniailag
ez a legproblémásabb, itt gyakorlatilag atonális zenét hallunk; többször itt is
egészhangú hangsorban mozog a szólam, és a szekvenciálás itt is jellemző.
Az utolsó két tétel, a Lótusz és a Fohász Brahmához a hindu kultúrával összekapcsolt tételpár. A hindu teremtéstörténetben Visnu, a mindenség létesítője és
fenntartója, midőn felébredt álmából, létesítő akarata megnyílt, és köldökéből
egy lótuszvirág sarjadt ki. Mikor a lótusz széttárta szirmait, közepében ott ült
Brahmá, az Egynek Teremtő Ereje.
A negyedik tétel az egyetlen, melynek nincs visszatérő frázisa. Az első, adagio
részben a zeneszerző a bleich instrukciót használja, tehát sápadt hangszínen, áttetszően kell játszani a fuvola szólamot, miközben a zongorától elvárja a tompító
pedál használatát. Karg-Elert itt a tipikus későromantikus kromaticizmus szellemében alkot. Színes és változatos harmóniakezelését jól mutatja a negyedik tétel
egyik üteme. Az idézett taktusban negyedenként egymástól egészen távoli akkordok váltják egymást: szextekkel és olykor nónával 4-5 hangúra bővített Asz-dúr,
H-dúr, Esz-dúr és Gesz7 akkordok következnek egymásra. Az alsó kvintpárhuzam egy irányba mozog, a jobb kéz többnyire ellenmozgásban van, a középső
szólam többször irányt vált, a fuvola pedig a lehető legkacifántosabb mintázatban
díszít. Világos kontúrok és gazdag ornamentika együttállása, akárcsak a cseh szecessziós művész, Alfons Mucha (1860-1939) plakátjain.
A robusztus utolsó tételben találhatjuk a legkülönfélébb ütemmutatókat. 7/4del kezdődik, ami 4+3-as lüktetésre van felosztva, majd egy 3, 4, és 5/4-es rész
után 13, illetve 10/8-os ütemek is vannak a kottában. Több érdekes leírást is találhatunk a fuvolaszólamban. A harmadik ütemben például Karg-Elert külön jegyezte le a nyolcadokat, és még sforzatóval is ellátta őket, hangsúlyozva azt, hogy
ezeket mennyire szét kell választani mind a fuvola-, mind a zongoraszólamban.
A 19. ütemben pedig oktávtöréseket ír elő a fuvolának, mely akkoriban még nem
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volt gyakori előadási mód ezen a hangszeren. Ez a zongorával együtt ismét mixtúra-hatást kelt. Ebben az ütemben újabb hangszert kell imitálnia a zongorának:
a kürtöt; majd a darab végén a legextrémebb hanghatást hallhatjuk, amikor a zongora legmélyebb hangjain utánozza a tamtamot. Az effektus kedvéért megszólaltatott hangfürt igazán modernnek számított a maga korában. Ehhez a tonalitáson
kívüli tamtam-hangzáshoz kapcsolódik a fuvola legmélyebb C hangja, majd a
zongorával együtt lezárják a művet a legvilágosabb akkorddal, a C-dúrral. Ez a
néhány példa is mutatja, hogyan jelennek meg itt az érdekes, átmeneti korszakra
jellemző irányzatok stílusjegyei, hogyan billeg a zenei nyelv a triviális tonalitás
és a teljes hangnem nélküliség, valamint a német és francia ízlés között, mennyire
törekszik Karg-Elert a festőien színes ábrázolásra, egyszóval hogyan érhető tetten
a korszellem ebben a kamaradarabban.

KONKLÚZIÓ
Kutatásom során megismerkedtem a századforduló alatt kedvelt művészeti irányzatokkal. Bár a nagy romantika után az európai művészet több kisebb stílusra
bomlott fel, ezek nem váltak jelentéktelenné. Az ekkor született képzőművészeti
alkotások ma is igen népszerűek, a múzeumokban, képtárakban mindig rengeteg
látogató érdeklődik irántuk. Ezt bizonyítja, hogy a magas kultúra mellett a hétköznapi könnyűipari termékeken, szuveníreken (bögréken, noteszeken, ruhadarabokon stb.) is találhatunk impresszionista és szecessziós festményeket, díszítéseket. Más művészeti ágakban is jelentős, máig ható alkotások születtek a századforduló izgalmas atmoszférájában, gondoljunk az építészetre, az irodalomra
vagy akár a zenére.
Karg-Elert fuvolaművei egy új korszak megnyitói a fuvolairodalomban. A
könnyed szalondarabok időszaka után művei tartalmasabbak, esztétikailag magasabb szintet képviselnek. A darabjaiban lévő különleges hangszínek és új technikák használata megmutatta, hogy a fuvolában számos lehetőség rejlik. A 20. századi avantgárd igen termékeny időszak volt a fuvolairodalom szempontjából.
Rengeteg modern és értékes darabot írtak fuvolára, melyek kiaknázták a hangszer
adottságait. E folyamat elindításában a Karg-Elerthez hasonló posztromantikus
zeneszerzők fontos szerepet játszottak.
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