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Fogyasztás 

 A testi lét fenntartása: 
      biológiai és antropológiai konstans 
      ősembertől kezdve 
 Az emberi/szellemi szféra fejlődésével új 

igények jelennek meg 
 A társadalom kialakulása, fejlődése a 

tevékenységek differenciálódásához 
vezetett 

 Így a fogyasztás fogalma a 
tárgyak/termékek és szolgáltatások 
használatát jelenti, amelyekhez el kell jutni  
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http://mindset.co.hu/frusztralt-vagyok-de-miert-is/


Fogyasztói társadalom 

    1950-60-as évektől domináns lett a 
társadalomban: homo consumens 

 az egyre növekvő számú javak és 
szolgáltatások fogyasztása az emberi élet 
(egyik) társadalmilag elfogadott célja, és 
egyszersmind sokak legfontosabb 
személyes motivációja, továbbá ahol a 
társadalmi struktúrák, mechanizmusok 
jelentős része a fogyasztói viselkedésben, 
fogyasztói struktúrákban nyilvánul meg 



Feltétel 
 

 Kereslet oldaláról: 

      növekvő vásárlói kapacitás 

         (szükségest meghaladó) 

 Kínálat oldaláról: 

      ipar és kereskedelem fejlődése 

         (árubőség, választék)  

 Egymást befolyásolják, ösztönzik, 
dialektikus kapcsolat, fokozott mennyiségi 
és minőségi interakció 
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Fogyasztás és identitás 

 A személyiség szerepe a termék 
megválasztásában (mit és milyet) 

 A fogyasztás befolyásolja az identitás 
alakulását: „fogyasztásod alapján tudok 
következtetni arra, hogy ki vagy” 

 Kitartás és váltások elemzése az élet 
folyamán: gyakoriság, szélesítés, szűkítés 
kényszer esetén („mit dobsz ki először a 
léghajóból”) 



Idős korosztály és fogyasztói 
társadalom 

 XX. század 2. fele: 
  idősek számára újdonság 
 „bevándorlók az időben”  M. Mead 
  disengagement (kivonulás) vs aktivitás  
 XX. vége, XXI. század: 
  fiatalkoruktól ismert (baby boomer), de: 
     nyugat és kelet különbsége  
         (ún. szocialista országok: konformitás, 
         a hiány jellemzi:Kornai János, 
         rendszerváltás fordulata) 
     nagy fejlődés a fejlett országokban 
      



Idős ember változásai 

 Amelyek a szükségletekre, igényekre 
hatnak: 

 1. testi változások  
      (funkció, küllem) 
 2. társadalmi szerep 
 3. anyagi helyzet 
 4. lelki, mentális beállítottság 
      (szociálpszichológiai viszonyok,  
      hogy reagál a változásokra:  
      kettős inkongruencia) 

 



Idősek csoportjai 

 1. érett 

 2. fiatal-öreg <75 

 3. öreg-öreg  >75 

    funkcionális állapot: heterogenitás 

       - aktív 

       - törékeny 

       - függő 



Fogyasztói magatartás időskorban 

  - korábbi igények folytatása: lakás 
  - módosult igény: meleg ill. adekvát ruha 
  - egyes igények elhagyása: autó, új tv 
           (erkölcsi avulás) 
  - új igények jelentkezése: hobbi 
  - hanyatlás kiváltotta igények: egészség 
     meghatározza: 
          tényleges helyzet 
          személyes attitűd 
          opciók megléte 

 



„EZÜST GAZDASÁG” 
(„silver economy”) 

 Oxford Economics: 

 Az összes gazdasági aktivitás, amely az 50 
év felettiek igényeit szolgálja, beleértve a 
termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket 
ők közvetlenül megvásárolnak és a további 
gazdasági aktivitást, amely előmozdítja ezt 
a vásárlást 

 Tehát nem csak igénykielégítés, hanem az 
aktív, kreatív gazdasági részvétel is 

 Benne: egyéni és közösségi kiadások a 
megfelelő életminőség fenntartására 



Az “Ezüst Gazdaság” szegmensei 
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„Ezüst gazdaság” 

 2015  Európai Bizottság dokumentuma: 
 Growing European Silver Economy 
 Általános jelentősége: 
 A 3. legnagyobb gazdasági ágazat 
 Az utóbbi 20 évben 50%-kal gyorsabban nő 

a 60 év felettiek költekezése, mint a 30 év 
alattiaké 

 EP: 2015-30 között Nyugat-Európában 60-
74 év közöttiek  fogyasztása 35, 75+ 
korúaknak 25%-kal fog nőni 

 Kereslet változása miatt a gazdasági 
szektorok kilátásai változni fognak 



 EB 

 Workshop 

  2017 aug. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/newsroom/silver_economy_infographics_shortened_25233.jpg


Marketing és az idős fogyasztó 

 Marketing: 
 tudatos vállalati magatartás, amely elemzi 

a fogyasztók igényeit, egy adott nagyobb 
népességi csoportét is, kialakítja ennek 
megfelelően termékválasztékát, kínálatát, 
tudatja ezt (reklám), megszervezi az 
értékesítési csatornákat, befolyásolja a 
vásárlókat  

 Kérdés: mennyire valósul ez meg az idős 
korosztály felé a világban és nálunk? 

 Ki kellene terjedjen a termék használati 
tulajdonságaira 



„FOGYASZTÓ SZUVERÉNITÁS” elve 
 

 „ a gazdaságban mindent a fogyasztó 
igénye határoz meg” 

 De az igényt manipulálják, és 

         a beszűkült kínálat eltéríti, 
kompromisszumra kényszeríti a 
vásárlást 

   ez különösen érvényes az idős 
vásárlók vonatkozásában 

 



Jászberényi József: TV-reklámok  
 (2007-8) 

 350 reklám, kb. 300: M1, TV2, RTL Kl 

  271: nem szerepel idős 

    62: idős szerepel  (46: állat) 

  hogyan szerepel: 

   21 Télapó, 15 háttér-ember 

 7 vicc tárgya, 8 értelmes tanácsadó 

 egészében: pozitív 12, negatív 14 

  Dove ProAge: hamis fiatalos beállítás 



Vásárlói típusok 

 Philip Kotler szerint 

 1. összetett magatartás:információ-
gyűjtés; 

 2. disszonancia-csökkentő: kis 
választék, gyors döntés; 

 3. rutinszerű: legismertebb termék; 

 4. változatosságot kereső: 
kíváncsiságból újdonságot keres 



Idős vásárlói típusok 

 B. Davis szerint: 

 1. szociális vásárló: 

  interperszonális kapcsolatok csökkennek, 
ezt pótolja a vásárlásnál 

 2. tradicionális vásárló: 

  megszokott helyen, megszokott árut vesz 

 3. ár-érzékeny vásárló: 

  olcsóbb helyen olcsóbb árut (diszkont) 



Aktív idősödés és fogyasztás 
 

  a vásárlás megtervezése és végrehajtása 
mentális és fizikai aktivitást igényel 

 Taivani vizsgálat: 

  a napi vásárlást végző idősek 27%-kal 
hosszabb ideig élnek, mint a nem vagy 
ritkán vásárlók 

 Az aktív idősödés két fontos összetevője: 
élethossziglan tartó tanulás és 
élethossziglan tervezett fogyasztás 



„Nyugdíjas vásárlói kosár” 2015 

             Fogyasztói árindexben % 
                                    ált.  nyugd. 
 Élelmiszer                    24,7  26,2 
 Szeszes ital, dohány       9,7    8,2 
 Ruházkodási cikk            3,4    2,0 
 Tartós fogy. cikk             6,6    6,0 
 Háztart. energia              8,3   10,3 
 Egyéb, üzemanyag         19,2  19,4 
 Szolgáltatások                28,1  27,9 
 Összesen                      100    100 



Financiális kérdések 

 Nyugdíj-átlag:   

           111.535 Ft   (2016) 

   ez az átlagbér  63,7%-a 

 Azonos életnívó fenntartásához az 
addigi bér 60-80%-a kell 

 Létminimum: egyedül élő nyugdíjas: 

       75.547 Ft 



Élelemfogyasztás/év (2014) 

               Kor:             50-59   75<év 

 Kenyérféle                  83,4     102,7 

 Húsféle                       54,5      64,1 

 Zsiradék                     17,0      22,3 

 Gyümölcs                    39,9      62,6 

 Zöldség, burgonya       75,4      99,6 

                                                  kg 

 Tej                              45, 4     68,9 l 



Tartós fogyasztási cikk  
(100 háztartásban) 2013 

                                 50-59   75< 
 Mobiltelefon                 232     88 
 Televízió                      197    136 
 Mosógép                       99      99 
 Mikrohullámú sütő         92      80 
 Személygépkocsi           71      23 
 Asztali számítógép         66      14 
 DVD                             61       19 
 Hűtőszekrény                59       66 
 Digit. fényképezőgép     49       11 



Többlet-igények (2013) 

                        Kor:    18-59   60-86 
 Évente 1hét üdülés 
   a.megteszi                 40        24 
   b.szeretné, nem telik  45        30 
   c.nincs szüksége rá      6        27 
 Új ruhát vesz rendszeresen             
       a.                          31        11 
       b.                          43        22 
       c.                          18        56 
 Havonta egyszer étterem 
       a.                          12          5 
       b.                          38         21 
       c.                          32         52 



A beszerzés terepe 

 Biotop: 

  kb. 1 kilométeres kör, melyen belül 
megtalálhatók az alapszükségleteket  
nyújtó intézmények, gyalog idősnek 
is bejárható 

 Szociotop: 

  az a terület, amelyen belül 
megtalálhatók a humán igények 
kielégítésére szolgáló intézmények 



 

 



Vásárlás terepe 

 Plazák átjárhatósága, átláthatósága 

 Szupermarketek belső struktúrája 

 Információk érthetősége (feliratok, 
termékismertetők) 

 Kiskereskedelem visszaszorulása 

   (közeli, átlátható, személyes viszony 
és kontaktus eladóval) 

 Szociális kontaktusok helye 



 

http://magyaridok.hu/gazdasag/egyre-aktivabban-elnek-az-idos-emberek-2024758/


A vásárlás új módjai 

 Bankkártya-használat 
  egyre több idős használja:  
   egyre többen kerülnek a középkorból az 

idős korba 
   pay pass előnye 
 E-shopping: 
  Európa:használók 50%-a 55-74 éves 
          Főleg: utazás, hotel 
  Magyarország (2014): 
    65-74 év 32% használja/ta az internetet 
      1 éven belül vásárol: 39,7% 



 

http://www.nlcafe.hu/cimke/idos/


ZÁRÓGONDOLATOK 

 A fogyasztói társadalom gazdasági, 
kereskedelmi adottságai pozitív és negatív 
következményeket teremthet az idős 
korosztály számára, beleértve lényegét és 
mindennapi megvalósulását 

 Pozitív lehetőségeit nem használják ki,  
pedig az időspolitika, a gazdasági szereplők 
idősekre külön fokúszáló marketing-
gyakorlata által az idősek életminősége 
lényegesen tovább javítható lenne. 



 KÖSZÖNÖM 

 

            MEGTISZTELŐ 

 

                        FIGYELMÜKET! 


