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A Tanulmány tartalma jogilag védett a FABUNIO és az EFFIX-Marketing Kft. tulajdona. Erre tekintettel 
a Tanulmányt, annak tartalmát, illetve bármely részét harmadik személyekkel közölni vagy azt 
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1. A kutatás előzménye és célja 
 

A FABUNIO megbízta az EFFIX- Marketing Kft-t azzal, hogy végezzen országos felmérést 

a bútorvásárlók, illetve bútort vásárolni szándékozók körében igényeik, véleményeik, 

preferenciáik megismerése céljából. Magyarországon először 2007-ben történt hasonló 

kutatás, majd 2009-ben vizsgálta utoljára az EFFIX- Marketing Kft. a hazai lakosság 

bútorvásárlási szokásait.  

A kutatás célja, hogy megismerjük a bútor vásárlást tervezők prioritásait, vásárlási 

hajlandóságát és attitűdjét. Vizsgálatunk során felmértük többek között azt, hogy a 

célcsoport milyen bútorokat tervez vásárolni, milyen értékben, valamint bútor vásárlási 

döntéseiknél kik és mely tényezők befolyásolják a döntésüket. Ezenfelül kitértünk arra, hogy 

milyen attitűddel viszonyulnak a potenciális vevők a bútor vásárlás, lakberendezés 

témakörhöz, terveznek-e asztalost megbízni vagy sem, és milyen okok húzódnak meg 

döntéseik mögött. 

A kutatás kérdéskörei tehát a következők voltak:  

- a várható kereslet előrejelzése az egyes bútorkategóriákban (HUF-ban megadva). Annak 

vizsgálata, hogy a következő két évben milyen bútort és milyen áron terveznek 

beszerezni a potenciális vásárlók.  

- a bútorvásárlás szempontjainak meghatározása (kiemelten származási hely, szerviz, 

kiegészítő szolgáltatások, márka, otthonfelújítási támogatás hatása, funkció, design, ár, 

minőség)- meg kell határozni, hogy a fogyasztók a bútorválasztás szempontjából fontos 

termékjellemzőknek mekkora relatív fontosságot tulajdonítanak  

- a célravezető marketingkommunikáció eszközeinek megadása  

- a bútorvásárlás környezetvédelmi aspektusai, és ennek megjelenési lehetőségei az 

árképzésben 
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2. Vezetői összefoglaló 
 

A következő 1-2 évben bútorvásárlást tervezők körében a 18-65 éves lakosság 

demográfiai összetételéhez képest nagyobb arányban fordulnak elő közép- vagy felsőfokú 

végzettségűek, ami általában nagyobb vásárlóerőt is jelent. Továbbá felülreprezentáltak 

közöttük még a Budapesten és egyéb városokban élők, és nagyobb arányban vannak 

közöttük az 50 év alattiak. 

A válaszadók inkább nagyobb bútorok vásárlását tervezik, és átlagosan nézve nem csak 

1-1 darabot. Az átlagos rászánt büdzsét tekintve többszázezret terveznek költeni 

összköltésben, azonban ha adott bútor kategórián belül nézzük a tervezett összegeket, 

akkor azt láthatjuk, hogy inkább az alacsonyabb árú darabokat tervezik megvásárolni. 

Különösen igaz ez a megtakarítási szándék azokra, akik nem terveznek asztalost megbízni. 

Akik ellenben terveznek asztalost is megbízni, azok jóval nagyobb összeget is hajlandóak 

rászánni a beszerezni kívánt bútordarabra. 

Az otthont elsősorban a kikapcsolódás helyszínének tartják, és élvezik berendezni, 

bútort vásárolni, akkor is, ha csak mintegy fele-fele arányban tartják életreszóló 

otthonuknak a jelenlegit. 

A bútor vásárlási döntéseknél a saját véleményen kívül elsősorban a család véleménye 

számít. Ezt követik az említési gyakoriságot tekintve az ismerősök és barátok. A 

szakemberek közül az asztalos véleménye fontos, nyilván leginkább azoknak, akik 

asztalossal dolgoztatnak, míg a kereskedő vagy belsőépítész szava legkevésbé 

meghatározó.  

A választási szempont közül racionális szempontok fontosabbak, így az olyan praktikus 

szempontok számítanak döntőek, mint a minőség, tartósság, funkcionalitás. Az ár csak ezek 

után következik a sorban. Az egyediséget, márkanevet, divatosságot sokkal kevésbé tartják 

lényegesnek, legalábbis tudatosan. 

A megkérdezettek mintegy felének fontos, hogy valódi fából készüljön a bútor, viszont 

a konkrét fa fajok közötti különbségekkel már ennél sokkal kevesebben vannak tisztában, a 

többségnek nincs preferált faanyag típusa. A választott fafaj és a költési összeg általában 

nincs összhangban a megadott válaszok szerint.  
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A bútorok minőségével kapcsolatban érzékelnek egyfajta romlást, kevésbé találják 

tartósnak őket, pedig ezek fontos választási szempontok számukra. Többek között ilyen 

minőségi okokból választanak sokan inkább kisebb asztalost a nagy bútoráruházak helyett, 

persze jellemzően inkább azok, akik az átlagnál sokkal jobb anyagi helyzetben élnek.  

Sokaknál megmutatkozik, hogy előnyben részesítenék a magyar gyártmányú bútorokat, 

azonban jelenleg sem a magyar, sem a külföldi márkákkal nincsenek igazán tisztában. Ezt 

mutatják a spontán márkaismertségi vizsgálatok. Amikor azt kértük, hogy mondjanak konkrét 

bútor márkákat, amelyeket kedvelnek, akkor csak kevés magyar márkát említettek.  

Leginkább tehát külföldi márkákat ismernek a válaszadók, de külföldiek közül is inkább 

a nagy áruházláncokat említették, nem pedig konkrét márkákat. Legtöbb említést az IKEA, 

JYSK, XXX Lutz, Möbelix, Mömax áruházak kapták. Ezek alapján a magyar bútor márkák 

ismertsége sajnos alacsonynak mondható. A megkérdezettek közel háromnegyede nem is 

említett kedvenc márkát. 

A bútor stílusok közül jelenleg inkább a modern, egyszerű vonalak népszerűek, míg az 

egyedibb, pl. indusztriális vagy bohém stílusokat csak bizonyos szegmensek kedvelik igazán.  

Az asztalossal kapcsolatos attitűdök vizsgálatakor kiderült, hogy összességében nagy az 

egyetértés abban a kérdésben, hogy nehéz bármilyen asztalost találni, hiszen ők hónapokra 

előre be vannak táblázva. Az elutasítók azt tartják jellemzőnek, hogy csak nagyobb munkákat 

vállalnak el az asztalosok, és ha sikerül is találni szakembert, aki elvállalja az adott bútordarab 

vagy darabok elkészítését, általában akkor is nagyon hosszú elkészítési idővel kell kalkulálni. A 

válaszadók sokkal drágábbnak ítélik az asztalosokat, mint a bútoráruházakban vásárolt 

bútorokat, és sokszor nem is értik pontosan, nem látják át a vásárlók a háttérben húzódó 

okokat, amik a magasabb árat indokolják.  
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3. A kutatás módszertani háttere, a minta megadása 
 

4.1. Adatfelvétel módszertana 
 

A munka során kvantitatív kutatást végeztünk online kérdőíves felmérés formájában. 

Többszörösen rétegzett véletlen mintavételt alkalmaztunk az NRC Netpanel, Magyarország 

legnagyobb online kutatási paneljén.  

A kutatás célcsoportja a 18-65 éves hazai lakosság, akik terveznek bútort vásárolni a 

következő 2 évben, és legalább részben döntéshozók ebben a kérdésben. Kizáró tényező volt 

továbbá, ha a megkérdezett faipar, bútorgyártás, bútorkereskedelem, bútortervezés, 

belsőépítészet, piackutatás, marketing területek bármelyikén dolgozik.  

A vizsgált minta nagysága 1000 fő, amely reprezentatív a célcsoportra nem, korcsoport, 

végzettség, lakóhely típusa és régió jellemzők mentén.  

Az adatfelvételre 2022. februárjában került sor. 

3.2. A minta demográfiai jellemzői 

Nemek szerint 

Férfi 47% 
Nő 53% 

  
Kor szerint 

18-29 évesek 24% 
30-39 évesek 28% 

40-49 évesek 21% 

50-65 évesek 27% 
  

  
Végzettség szerint 

alapfokú 38% 
középfokú 38% 
felsőfokú 24% 
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Az n=1000 fős minta válaszadóinak demográfiai összetételét az alábbi táblázatok 

mutatják. 

A teljes mintán belül vizsgáltuk továbbá a háztartás létszámát is. 1000 főből 970-

en válaszoltak erre a kérdésre, ez alapján átlagosan 2,8, azaz közel 3 fő él egy 

háztartásban.  

A megkérdezettek 35%-a él egy háztartásban eltartott 

gyermekével/gyermekeivel. 

Az otthonuk jellegét tekintve a minta több mint fele (56%) családi házban élő 

személy. 18%-uk él paneles lakótelepi lakásban, valamint 11% nem paneles lakótelepi 

lakásban. A további 15% pedig egyéb típusú ingatlanban él. 

Az egyedül élők átlagosan 63 négyzetméteres lakásban/házban élnek, míg a 3 fős 

háztartások tagjai átlagosan 88 négyzetméteren osztoznak egymással. 

A megkérdezettek többsége úgy érzi más magyar családokhoz viszonyítva 

átlagos életszínvonalon él. Többen érzik, hogy átlag alatti életszínvonalon élnek, mint 

ahányan érzésük szerint átlag felettin. Az alábbi táblázat mutatja a teljes mintán belüli 

megoszlását a háztartások szubjektív életszínvonala szerint, tehát ahogyan a válaszadók 

saját magukat kategorizálják. 

  
Lakóhely településtípusa szerint 

Budapest 19% 
Egyéb város 54% 
Falu, község 27% 

  
  

Lakóhely régiója szerint 

Közép-Magyarország 30% 

Észak-Magyarország 12% 

Észak-Alföld 17% 
Dél-Alföld 14% 

Dél-Dunántúl 8% 
Közép-Dunántúl 11% 

Nyugat-Dunántúl 8% 
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Háztartás szubjektív életszínvonala 

Jóval magasabb, mint az átlag 2% 

Kicsit magasabb, mint az átlag 13% 

Átlagos 58% 

Kicsit alacsonyabb, mint az átlag 17% 

Sokkal alacsonyabb, mint az átlag 10% 

 

3.3. Elemzési alcsoportok létrehozása 
 

Az adatok vizsgálata során két szempont alapján további elemzési alcsoportokat 

azonosítottunk, amelyeken belül érdemesnek tartotjuk bemutatni az eredmények alakulását.  

Az első szempont a tervezett költés összege volt, ez alapján megkülönböztettünk a következő 

csoportokat: 

1) kisköltő 

2) átlagos költő 

3) nagyköltő 

Kisköltőnek számítanak azok, akik 100 000 Ft alatt terveznek költeni bútorokra a következő 1-

2 évben. 

Átlagos költőnek számítanak azok, akik 100-300 000 Ft között terveznek költeni bútorokra a 

következő 1-2 évben. 

Nagyköltőnek számítanak azok, akik 300 000 Ft felett terveznek költeni bútorokra a következő 

1-2 évben. 
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Költési alcsoportok 

Kisköltő 22% 

Átlagos költő 45% 

Nagyköltő 32% 

 

Az alábbiakban szemléltetjük a költési alcsoportok demográfiai összetételét. 

Demográfiai 
jellemző Kisköltők Átlagos költők Nagyköltők 

Férfi 53% 45% 47% 

Nő 47% 55% 53% 

18-29 éves 32% 22% 21% 

30-39 éves 25% 26% 32% 

40-49 éves 20% 21% 23% 

50-65 éves 23% 31% 23% 

Alapfokú 49% 42% 26% 

Középfokú 34% 38% 40% 

Felsőfokú 18% 20% 33% 
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Budapest 16% 19% 21% 

Város 60% 49% 55% 

Falu 25% 32% 24% 

Jóval magasabb 
életszínvonal, 
mint az átlag 

2% 1% 3% 

Kicsit magasabb 
életszínvonal, 
mint az átlag 

11% 8% 21% 

Átlagos 
életszínvonal 55% 61% 55% 

Kicsit 
alacsonyabb 
életszínvonal, 
mint az átlag 

15% 19% 16% 

Sokkal 
alacsonyabb 
életszínvonal, 
mint az átlag 

17% 10% 5% 

 

 

A kisköltők sokkal rosszabb életszínvonalon, anyagi helyzetben élnek, mint az átlagos 

költők csoportja vagy a nagyköltők. A nagyköltők között magasabb arányban fordulnak elő 

felsőfokú végzettségűek, amely indikálhatja a vásárlóerőt is. A kisköltők között 

felülreprezentáltak a 30 év alattiak, valamint az alapfokú végzettségűek is. 
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A másik vizsgálati szempont az volt, hogy terveznek-e megbízni asztalost vagy sem, ez alapján 

megkülönböztetjük a következő csoportokat:  

 

1) asztalost megbízni tervezők 

2) asztalost bevonni nem tervezők 

3) bizonytalanok 

 

Az asztalost bevonni tervezők csoportjába tartoznak azok, akik biztosan vagy valószínűleg meg 

fognak asztalost bízni a következő 2 évben 

A nem tervezők csoportjába tartoznak azok, akik biztosan vagy valószínűleg NEM fognak 

asztalost megbízni a következő 2 évben 

A bizonytalanok csoportjába tartoznak azok, akik nem tudják, vagy nem válaszolnak arra, hogy 

megfognak-e bízni asztalost a következő 2 évben 

 

 

Az alábbi táblázat mutatja az egyes csoportok előfordulási arányát a teljes mintán belül: 

Asztalos alcsoportok 

Tervezők 28% 

Nem tervezők 58% 

Bizonytalanok 14% 
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Az alábbiakban szemléltetjük az alcsoportok demográfiai összetételét. 

 

 

Demográfiai jellemző Tervezők Nem tervezők 

Férfi 47% 48% 

Nő 53% 52% 

18-29 éves 27% 22% 

30-39 éves 31% 26% 

40-49 éves 20% 23% 

50-65 éves 22% 29% 

Alapfokú 32% 41% 

Középfokú 39% 38% 

Felsőfokú 29% 21% 
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Budapest 15% 20% 

Város 59% 51% 

Falu 25% 30% 

Jóval magasabb 
életszínvonal, mint az átlag 3% 1% 

Kicsit magasabb 
életszínvonal, mint az átlag 21% 11% 

Átlagos életszínvonal 54% 61% 

Kicsit alacsonyabb 
életszínvonal, mint az átlag 16% 18% 

Sokkal alacsonyabb 
életszínvonal, mint az átlag 7% 8% 

 

Elmondható ez alapján, hogy a 40 év alattiakra, a magasabb végzettségűekre, és az 

átlagosnál jómódúbbakra jellemző inkább, hogy asztalost terveznek megbízni. 

A tanulmányban tehát nem csak a teljes mintára vonatkozóan vizsgáltuk az 

eredményeket, hanem az imént bemutatott elemzési alcsoportok mentén is megnéztük az 

eredmények alakulását. 

 

5. A kutatási eredmények 
5.2. A következő két évben tervezett vásárlások 

 

Az egyik legfontosabb kérdés a kutatás során az volt, hogy a vásárlók milyen bútordarabot 

szeretnének vásárolni a közeljövőben és erre mekkora összeget szánnának.  

2007-ben a következő volt a sorrend: három bútortípus volt a legkeresettebb közel azonos 

mértékben (20-21%-kal): az ülőgarnitúra, fekhely és konyhabútor. 

15 évvel később, napjaikban az ágyak(fekhelyek) kerültek az első helyre, új bútortípusként a 

ruhásszekrények(gardrobe) élre törtek és megosztott harmadik helyen a kérdezettek harmada 

tervezi az ülőbútorok és konyhabútoraik vásárlását. 
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Átlagosan 2-3 bútort terveznek beszerezni, függetlenül attól, hogy asztalost is terveznek-e 

megbízni vagy sem. A teljes mintát tekintve nagyobb arányban terveznek nagybútort vásárolni, 

mint kisbútorokat. Az átlagos tervezett teljes költés pedig 360.000 HUF.  

 

Az alábbi diagram mutatja bútor típusonként, hogy a teljes mintán belül milyen arányban 

tervezik adott bútordarabot megvásárolni a következő 1-2 évben. 

 

40%

35%

34%

34%

26%

22%

21%

19%

17%

16%

15%

7%

ágy

ruhásszekrény, gardrób

kanapé, ülőgarnitúra

konyhabútor

TV- és nappali szekrénysor

ülőbútor (szék, fotel)

fürdőszobabútor

könyvespolc

előszobabútor

egyéb kisbútor

gyermek bútor

home office bútor

n=1000 fő
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5.3. A tervezett vásárlások értéke 
 

Érthető módon többszázezer forintot szánnak bútorra a vásárlók. (megjegyzés: bár 

véleményünk szerint alultervezik a bútorok árait, nem reálisak az árelvárásaik a mai alapanyag 

árak és munkadíjak mellett) 

A teljes mintát nézve az átlagos tervezett költés összege a következő 1-2 évben az előző 

fejezetben szemléltetettek szerint 360.000 forint. Akik asztalost terveznek megbízni, azok 

sokkal nagyobb büdzsével rendelkeznek, ezzel szemben akik nem terveznek megbízni asztalost, 

azok kb. ennek felével számolnak.  

 

Átlagos tervezett teljes költés 

Teljes mintán 360 000 HUF 

Azok körében, akik nem terveznek 
asztalost megbízni 260 000 HUF 

Azok körében, akik terveznek asztalost 
megbízni 515 000 HUF 

 

A legnagyobb átlagos tervezett költést a konyhabútor esetében válaszolták. Ugyanakkor 

megfigyelhető, hogy az asztalos megbízását tervezők körében konyhabútorra sokkal nagyobb 

összeget szánnak (átlagosan kb. 470 000 forintot), mint azok, akik bútoráruházban terveznek 

konyhabútort vásárolni (átlagosan kb. 194 000 forintot). 

Ezenkívül az is látszik az adatokból, hogy Nyugat- és Közép-Magyarországon nagyobb 

büdzsével terveznek, míg Kelet-Magyarországon inkább a kisköltők vannak nagyobb arányban. 

Átlagos tervezett teljes költés 

Dunától Nyugatra- 395 000 HUF 

Közép-Magyarország 370 000 HUF 

Dunától Keletre- 300 000 HUF 
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A következő ábra összegzi régiónként a nagybútorra és a kisbútorra szánt átlagos 

pénzösszegeket.  

 

 

Az alábbi ábrán a teljes mintára vonatkozóan az egyes bútor típusokra tervezett átlagos 

költést láthatjuk forintban a következő 1-2 évre vonatkozóan.  
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190000

140000 140000
115000 105000

90000
67000 65000 60000

45000 35000

n=1000 fő
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5.4. Lakberendezéssel szembeni attitűdök 
 

 

A bútor vásárlással kapcsolatban a hosszú élettartam és a funkcionalitás 

megkerülhetetlen tényezők. Lakberendezéskor elsődleges szempontnak ítélte a 

megkérdezettek mintegy háromnegyede a praktikumot. A bővíthetőséget is sokan kiemelték. 

A dizájntermékeket csak a válaszadók mintegy negyede részesíti előnyben. 

 

Alábbiakban a teljes mintára vonatkozóan szemléltetjük azok arányát, akik ötfokú skálán 

top2 értéket jelöltek, azaz egyetértettek az adott állítással. 
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Azok körében, akik terveznek asztalost megbízni még fontosabbnak ítélték a  

funkcionalitást, bővíthetőséget, és ez a csoport sokkal inkább tekinti a lakberendezést 

önkifejezésnek is, így nem meglepő, hogy nagyobb arányban részesítik előnyben a 

dizájntermékeket is. 

A teljes mintán belül 32% nyilatkozta, hogy hajlandó többet fizetni egy olyan bútorért, 

amit környezetbarát módon gyártottak. Ebből az látszik, hogy a fenntarthatóság, több másik 

81%

76%

49%

49%

41%

34%

32%

27%

A hosszú élettartamú anyagokból készült
bútorokat részesítem előnyben.

A lakberendezéskor elsősorban a praktikumra
(funkcionalitásra)  törekszem.

Számomra fontos, hogy egy bútor könnyen
bővíthető legyen.

A lakberendezés számomra önkifejezés

Bútorválasztáskor fontos számomra, hogy
innovatív bútort vegyek.

Szeretnék gyakrabban bútorokat cserélni.

Hajlandó vagyok többet fizetni egy olyan
bútorért, amit környezetbarát módon…

A lakberendezéskor elsősorban a
designtermékeket részesítem előnyben.

n=1000 fő
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szektorhoz hasonlóan, a bútoriparban is hívószó lesz, egyre nagyobb hangsúlyt kap. Akik többet 

fizetnének a környezetbarát megoldásért, azoknak 68%-a akár 10%-kal vagy annál többel is 

hajlandó lenne nagyobb összeget fizetni érte, ahogy azt az alábbi ábra szemlélteti is. 

 

 
 

 

 

Nagy az egyetértés abban a kérdésben, hogy régebben tartósabbak voltak a bútorok. 

Akik asztalost is terveznek megbízni, azok körében 61% értett egyet azzal, hogy a minőség 

fontosabb számára az árnál, akik nem terveznek asztalost megbízni, azok között csak 41% 

gondolja így. 

Az otthont elsősorban a kikapcsolódás helyszínének tartja a válaszadók többsége, ennek 

ellenére 40% egyetértett azzal, hogy egy otthoni irodai sarok kialakítása is fontos számára. 

32%

47%

18%

2% 1%

n=318 fő

Kevesebb, mint 10%-kal

10-20%-kal többet

20-30%-kal többet

30-50%-kal többet

Több, mint 50%-kal többet
fizetne



20 
 

Jelenlegi otthonát csak a megkérdezettek kb. fele tartja egy életre szóló lakótérnek, nem 

meglepő módon, minél idősebb valaki, annál inkább tartja életreszólónak. A költési 

kategóriákon belül viszont nem figyelhető meg jelentős eltérés ebben a  kérdésben, tehát a 

tervezett költés összegére nem igazán hat, hogy életreszóló otthonnak szánják-e a jelenlegi 

életterüket, amelybe aktuálisan bútort szeretnének vásárolni. 

Sokaknak szórakozást is jelent a bútorvásárlás, amikor arra kerül a sor, viszont csak 

kevesen alakítják át lakásukat az aktuális trendeknek megfelelően. Hitelt pedig mindössze 15% 

venne fel azért, hogy azonnal hozzájusson egy kiszemelt bútordarabhoz.  

Alábbiakban a teljes mintára vonatkozóan szemléltetjük azok arányát, akik ötfokú skálán 

top2 értéket jelöltek, azaz egyetértettek az adott állítással. 

 

 
 
 
 
 

81%

72%

61%

56%

51%

46%

40%

39%

30%

17%

15%

 Régebben a bútorok tartósabbak voltak.

Az otthon a túlhajszolt munkából való
kikapcsolódás helyszíne.

A lakberendezésben szem előtt tartom az
egyszerű formákat.

A jelenlegi lakásomat/házamat egy életre
szóló lakótérnek tartom.

Élettempómra jellemző: rugalmasan
élni,dolgozni, lakni.

Bútorvásárláskor a termék kiváló minősége
fontosabb szempont az áránál.

Fontos számomra otthoni dolgozósarok, iroda
kialakítása.

Szeretek bútort vásárolni, szórakoztat,
élményeket keresek a vásárlás során.

A lakberendezéskor nekem fontos a tradíció.

A legújabb bútortrendeknek megfelelően
mindig megújítom a lakásomat.

Akár hitelt is veszek fel, hogy a kiválasztott
bútort azonnal hazavihessem.

n=1000 fő
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5.5. Bútor vásárlásnál fontos szempontok  
 

A bútorok vásárlásakor leginkább a racionális szempontok dominálnak, így az olyan 

praktikus szempontok számítanak leginkább, mint a minőség, tartósság, funkcionalitás, 

kényelem, és csak ezek után következik az ár. Ez a fontossági sorrend jellemző a kisköltők 

gondolkodására ugyanúgy ahogy a nagyköltőkére is. 

A divatosság, márka csak keveseknek fontos. A dizájnt a megkérdezettek fele ítéli 

fontosnak, bár az asztalos megbízását tervezők körében valamivel nagyobb arányban tartják ezt 

a szempontot fontosnak.  

A bútor vásárlási szempontok fontosságát az alábbi diagram szemlélteti a teljes mintán 

nézve. A százalékos érték azt mutatja, hogy milyen arányban jelölték a felső két értéket ötfokú 

skálán, tehát milyen arányban találják fontosnak adott döntési szempontot. 

 

 

89%

89%

85%

85%

84%

75%

59%

58%

53%

51%

49%

47%

31%

25%

21%

kényelem

hosszú élettartam

kiváló minőség

egészségre ártalmatlan legyen

funkcionalitás

alacsony ár

személyre szabhatóság, egyediség

szerviz lehetőségek

design

fából készüljön (tehát ne préselt bútorlapból)

természetes segédanyagokkal készüljön

divatosság

a bútor származási helye (gyártási ország)

márka

smart legyen

n=1000 fő
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Akik asztalossal tervezik készíttetni a bútort, azoknak elsődlegesen a hosszú élettartam 

fontos, de az egyediséget is többen ítélték közülük fontosnak a nem tervezőkhöz képest. 

 

A fenti ábrák szerint vizsgáltuk azt is, hogy a vásárlók hogyan gondolkodnak a 

fabútorokról. A válaszadók mintegy fele ítélte fontosnak, hogy valódi fából készüljön a bútor, 

tehát ne bútorlapból. Ennek ellenére azok közül, akiknek fontos ez, csak 37%-nak van preferált 

fa típusa, ők jellemzően az átlagnál sokkal jobb anyagi helyzetben élnek. A nagy klasszikusok a 

tölgy és a fenyő, amit legtöbben kedvelnek. 

 

Úgy tűnik, hogy a válaszadók nincsenek teljesen tisztában az egyes fa típusok 

minőségbeli különbségeivel, sem az árukkal.  

 

Az alábbi diagram a preferált fa fajták arányát mutatja azok körében, akiknek van ilyen, 

amit előnyben részesítene, tehát nem a teljes mintán belüli arányokat. 
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A demográfiai adatokkal együtt vizsgálva a preferált fa fajokat azt láthatjuk, hogy az éger 

és a kőris kifejezetten fiatalos és férfias fajok, míg az egzotikus fafajok inkább a nőket vonzzák.  

 

 

 

1%

5%

6%

9%

13%

15%

23%

25%

25%

35%

41%

Egyéb fafaj

Egzotikus fafajok

Kőris

Éger

Akác

Mahagóni

Bükk

Cseresznye

Dió

Fenyő

Tölgy

n=189 fő
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5.6. Bútor vásárlást befolyásoló személyek 
 

A vásárlói döntési folyamatot elemezve megvizsgáltuk az információforrások szerepét, 

fontosságát, a döntési folyamatot, illetve a bútorforgalmazásban érintett résztvevők 

véleményének súlyát az előző kutatások gyakorlata szerint. 

2007-ben azt láthattuk, hogy a leghitelesebb, legfontosabb forrás az ismerősök, 

rokonok, barátok információi. 

Napjainkra felerősödött ez a tendencia. A válaszadók elsődlegesen a családdal beszélik 

meg a bútor vásárlási döntéseiket, ami érthető, különösen akkor, ha egy háztartásban élőkről 

van szó. Az ismerősök, barátok véleménye már csak fele ennyi ember számára fontos. Érdekes, 

hogy ma már az internetes fórumok és a kereskedők véleménye közel azonos súllyal bírnak.  

Aki asztalost tervez megbízni, azok számára az ő véleménye is kiemelt fontossággal bír, 

de számukra is csak a család véleménye után következik a szakember véleménye. Nem igazán 

jellemző, hogy belsőépítész véleményét kérnék ki, és a bloggerek, vloggerek véleményét sem 

tartják igazán mérvadónak.  

 



26 
 

 

 

 
 
 

69%

30%
25%

16% 15%

8%
2%

Család Ismerősök,
barátok

Asztalos Internetes
fórumok

Kereskedő Belsőépítész Influenszerek,
vloggerek,
bloggerek

n=1000 fő
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5.7. Kedvelt bútor stílusok 
 

Kilenc bútor stílust teszteltünk képekkel támogatva, hogy megértsük, milyen stílusok 

keresettek a következő ábra szerint. A vizsgált bútorstílusok a következők voltak: modern, 

elegáns, natúr, klasszikus, minimál, provence-i, antik, indusztriális, bohém. 

 

 

 

A kutatás eredményei szerint azt látjuk, hogy ebben a kérdésben megoszlanak a 

vélemények, de a teljes mintát nézve úgy tűnik, hogy a modern, letisztult vonal népszerűbb, 

mint az antik vagy az extravagáns bútordarabok.  

Kor és nem szerint is megvizsgáltuk az egyes stílusok tetszését, ami alapján a provence-

i stílus egyértelműen szimpatikusabb a nők számára, és a bohém stílusú bútordarabokat is 

inkább a nők kedvelik. Ezzel szemben az indusztriális stílus egyértelműen a férfiak stílusa, és 

leginkább a fiatal férfiaké. A natúr és minimál stílusok kedvelői között közel azonos arányban 

fordulnak elő férfiak és nők. 

A klasszikus és antik stílusok, ahogy a nevük is sugallhatja, inkább az idősebbek számára 

vonzóak.  

A bútor vásárlásra tervezett összegeket is figyelembe véve azt láthatjuk, hogy akik a 

„különlegesebb” stílusokat preferálják, mint provence-i, elegáns, indusztriális, azok nagyobb 
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büdzsével rendelkeznek, míg a natúr, minimál vagy klasszikus stílusok kedvelői ennél valamivel 

alacsonyabb büdzsével terveznek. 

Az alábbi ábrán a teljes mintára vonatkozóan szemléltetjük azok arányát, akik a két 

kedvenc stílusuk közé választották adott bútor stílust. 

 

 

 

 
 
 
 

53%

31%

29%

24%

19%

15%

9%

7%

5%

modern

elegáns

natúr

klasszikus

minimál

provence-i

antik

indusztriális

bohém

n=1000 fő
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5.8. Bútor márkák ismerete 
 

Viszonylag sokan, a megkérdezettek 42%-a nyilatkozta, hogy a magyar bútorokat 

előnyben részesítik. Az asztalos megbízását tervezők között ez az arány valamivel magasabb, 

49%, a nem tervezők körében pedig 39%. Azonban amikor azt kértük, hogy mondjanak konkrét 

bútor márkákat, amelyeket kedvelnek, akkor csak kevés magyar márkát említettek, mint 

például Kanizsa bútor.  

Leginkább tehát külföldi márkákat ismernek a válaszadók, de külföldiek közül is inkább 

a nagy áruházláncokat sorolták fel, nem pedig konkrét márkákat. Legtöbb említést az IKEA, Jysk, 

XXX Lutz, Möbelix, Mömax áruházak kapták. Ezek alapján a magyar bútor márkák ismertsége 

sajnos alacsonynak mondható, bár ahogyan azt a korábbi, bútor választási szempontok 

fontosságát taglaló fejezetben kifejtettük, a márkánál vannak sokkal fontosabb szempontok is 

a vásárlók számára. A megkérdezettek 71%-a nem is említett kedvenc márkát. Ezzel együtt 

látszik, hogy sokak számára pozitív tényező lenne, ha tudnák, hogy magyar gyártmányú bútorról 

van szó, így a helyi értékeket hangsúlyozó marketingre érdemes lehet nagyobb hangsúlyt 

fektetniük a hazai bútor márkáknak. 
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5.9. Asztalosokkal kapcsolatos attitűd 
 

Az asztalosokkal kapcsolatos attitűdöt úgy mértük fel a teljes mintán, hogy ötfokú skálán 

értékelték a válaszadók, hogy mennyire értenek egyet az adott állítással. Nem csak összesített 

eredményeket vizsgáltunk, hanem az alapján is mértük a válaszokat, hogy mit gondolnak azok, 

akik terveznek asztalost megbízni, és mennyire vélekednek máshogyan azok, akik nem 

terveznek. A nem tervezők spontán válasz formájában is kifejthették ellenérveiket.  

Összességében nagy az egyetértés abban a kérdésben, hogy nehéz bármilyen asztalost 

találni, az igazán jók pedig hónapokra előre be vannak táblázva. Az elutasítók azt tartják 

jellemzőnek, hogy csak nagyobb munkákat vállalnak el az asztalosok, és ha sikerül is találni 

asztalost, aki elvállalja adott bútordarab vagy darabok elkészítését, általában akkor is nagyon 

hosszú elkészítési idővel kell kalkulálni. Ezzel szemben úgy érzik, hogy sokkal gyorsabb és 

egyszerűbb vásárlási folyamatról van szó, ha besétálnak egy bútoráruházba, ahonnan akár 

azonnal haza tudják vinni a kiválasztott bútordarabot. A válaszadók sokkal drágábbnak ítélik az 

asztalosokat, mint a bútoráruházakban vásárolt bútorokat, és sokszor nem is értik pontosan, 

nem látják át a vásárlók a háttérben húzódó okokat, amik a magasabb árat indokolják.  

Ezek tehát az ellenérvek, de mi szól akkor az asztalos megbízása mellet? Többek között 

a minőség, és a személyre szabottság, amely szempontok sokak számára elég nyomósak ahhoz, 

hogy beleférjen a nagyobb költség és a hosszabb várakozási idő. Az asztalos megbízását 

tervezők nagyobb arányban hiszik, hogy az egyedi bútordarabok újra divatba fognak jönni. 

Az alábbi diagram mutatja, hogy a teljes mintán, az asztalos megbízását tervezők és nem 

tervezők körében milyen arányban értettek egyet adott állítással, azaz milyen arányban jelölték 

a felső két értéket ötfokú egyetértési skálán.  
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A következő ábra jól szemlélteti, hogy az asztalosok által előállított bútordarabokat a 

teljes mintán mért adatok szerint a válaszadók 63%-a jobb minőségűnek tartja, mint a 

bútoráruházakban kapható bútorokat. A kérdezettek 52%-a szerint pedig az asztalosnál történő 

bútorbeszerzés ismét divatba jön, amely az egyediség iránti igény és trend erősödését mutatja, 

amely a korábbi években mért kutatási eredmények szerint is jelen volt a magyar lakosság 

körében.  

77%

67%

67%

63%

63%

55%

52%

64%

67%

59%

80%

76%

38%

71%

86%

69%

73%

54%

59%

65%

42%

Az asztalos által előállított bútorok drágák

Manapság nehéz asztalost találni

Az asztalosokra sokat kell várni

Jól jönne egy házi asztalos, akihez bármikor
fordulhatok

Az asztalosok által előállított bútorok jobb
minőségűek, mint a bútoráruházakban

kaphatóak

Az a baj, hogy az asztalosok csak
nagyköltségvetésű, drága projekteket válallnak

el

Szerintem az asztalosok által készített egyedi
bútorok visszajönnek

Total Tervez Nem tervez
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A régiós adatokat vizsgálva Nyugat-magyarország valamelyest alulmarad az egyedi 

bútorok iránti igényt tekintve. Az asztalosok munkája iránti igény Kelet-magyarországon 

mutatkozik meg a legerőteljesebben: a válaszadók 32%-a tervez asztalost igénybe, míg ez az 

arány Nyugat- és Közép-Magyarországon egyaránt 26%.  

 

 

 

 

 

 

Az asztalosok által előállított bútorokat a válaszadók 77%-a drágának tartja. Ez az arány 

az asztalost igénybe venni nem tervezők körében 86%, míg az asztalossal tervezők körében 

64%.  
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A válaszadók 55%-a szerint az asztalosok csak nagyköltségű, drága projekteket vállalnak 

el. Ez a szemlélet az asztalossal tervezők körében kevésbé elterjedt, csupán 38%-uk értett egyet 

az erre vonatkozó állítással.  

 

 

A következő ábrán szemléltetjük, hogy a válaszadók hogyan vélekednek a szakemberek 

ellátottságáról. Az állítással, amely szerint „manapság nehéz asztalost találni” a válaszadók 67%-

a értett egyet. Ugyanennyien voltak azok, aki szerint az „asztalosokra sokat kell várni”. 63% 

pedig azon válaszadók aránya a teljes mintában, akik szerint „jól jönne egy házi asztalos, akihez 

bármikor fordulhatok”. Akik nem terveznek asztalossal bútort készítettni a következő két évben 

jellemzően inkább egyetértenek azzal, hogy az asztalosokra sokat kell várni és nehéz asztalost 

találni.  
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Végül érdekességképpen az IKEA és az asztalos szó Google keresési arányát szemléltetjük a 

következő ábrán. Jól látható, miképp „szárnyalt el” az IKEA asz asztalos kifejezés mellett a 15 

év alatt. Van tennivalója a bútorgyártó- asztalos szakmának. 
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6. A kutatásban használt kérdőív 
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1. Oldal 

 D1.  Ön melyik évben született? 
Kötelező 

1. .................................................................  Numerikus:IGEN, Min:1910, 
Max:2022 

 

2. Oldal 

 D2.  Mi az Ön neme? 
Kötelező 

      1.  férfi   

      2.  nő   

 

3. Oldal 

 D3.  Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 
Kötelező 

      1.  8 általános vagy annál alacsonyabb iskolai végzettség   

      2.  befejezett szakmunkásképző, szakiskola   

      3.  befejezett középiskola (gimnázium, szakközépiskola, technikum, felsőfokú 
tanfolyam)   

      4.  befejezett főiskola, egyetem   

4. Oldal 

 D4.  Milyen településen lakik Ön? 
Kötelező 

      1.  Budapest   

      2.  megyeszékhely   

      3.  város   

      4.  falu   
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5. Oldal 

 D5.  Melyik megyében lakik Ön? 
Megjelenik ha: D4 == 2 || D4 == 3 || D4 == 4 

Kötelező 

      1.  Budapest   

      2.  Pest megye   

      3.  Bács-Kiskun megye   

      4.  Baranya megye   

      5.  Békés megye   

      6.  Borsod-Abaúj-Zemplén megye   

      7.  Csongrád-Csanád megye   

      8.  Fejér megye   

      9.  Győr-Moson-Sopron megye   

      10.  Hajdú-Bihar megye   

      11.  Heves megye   

      12.  Jász-Nagykun-Szolnok megye   

      13.  Komárom-Esztergom megye   

      14.  Nógrád megye   

      15.  Somogy megye   

      16.  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye   

      17.  Tolna megye   

      18.  Vas megye   

      19.  Veszprém megye   

      20.  Zala megye   

6. Oldal 

 D5b.  Budapest hányadik kerületében lakik? 
Megjelenik ha: D4 == 1 
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Kötelező 

      1.  I. kerület   

      2.  II. kerület   

      3.  III. kerület   

      4.  IV. kerület   

      5.  V. kerület   

      6.  VI. kerület   

      7.  VII. kerület   

      8.  VIII. kerület   

      9.  IX. kerület   

      10.  X. kerület   

      11.  XI. kerület   

      12.  XII. kerület   

      13.  XIII. kerület   

      14.  XIV. kerület   

      15.  XV. kerület   

      16.  XVI. kerület   

      17.  XVII. kerület   

      18.  XVIII. kerület   

      19.  XIX. kerület   

      20.  XX. kerület   

      21.  XXI. kerület   

      22.  XXII. kerület   

      23.  XXIII. kerület   
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7. Oldal 

 SZ1.  Dolgozik Ön a következő területek valamelyikén? 
Kötelező 

      1.  faipar, bútorgyártás   

      2.  bútorkereskedelem   

      3.  bútortervezés, belsőépítészet   

      4.  piackutatás, marketing   

      99.  Egyik sem   

SZ1_5!=99 --> exit,nem megfelelő 

8. Oldal 

 SZ2.  Ki, vagy kik azok a személyek a háztartásban, akik részt vesznek a bútorvásárlási 
döntésben? 
Kötelező 

      1.  én   

      2.  családtag, éspedig:.................................................................   

      3.  belsőépítész   

      4.  egyéb szakember (pl. a szakipari munkát végző asztalos mester)   

      5.  egyéb, éspedig:.................................................................   

SZ2_1!=1 --> exit,nem megfelelő 

9. Oldal 

 SZ3.  Szándékozik Ön az elkövetkezendő 1-2 éven belül bútort vásárolni? 
Kötelező 

      1.  Biztosan igen   

      2.  Valószínűleg igen   

      3.  Valószínűleg NEM   

      4.  Biztosan NEM   

SZ3==3||SZ3==4 --> exit,nem megfelelő 
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10. Oldal 

Kérjük válaszai megadása alatt gondoljon arra a bútorvásárlásra vagy azokra a 
bútorvásárlásokra, amit a következő 1-2 évben tervez megvalósítani!  

11. Oldal 

 B1.  Mit szeretne vásárolni, milyen bútordarabot keres a következő 1-2 évben?  
Több válasz lehetséges!   
Kötelező 

      1.  kanapé, ülőgarnitúra   

      2.  ágy   

      3.  ülőbútor (szék, fotel)   

      4.  TV - és nappali szekrénysor   

      5.  könyvespolc   

      6.  konyhabútor   

      7.  fürdőszobabútor   

      8.  előszobabútor   

      9.  home office bútor   

      10.  ruhásszekrény, gardrób   

      11.  gyermek bútor   

      12.  egyéb kisbútor (dohányzóasztal, állvány)   

      13.  egyéb, éspedig:.................................................................   
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12. Oldal 

 B2.  Milyen értékben tervez vásárolni? Kérem, forintban adja meg az előző kérdésben 
jelölt tervezett vásárlás(ok) értékét! 
Kötelező 

      1.  kanapé, ülőgarnitúra:.................................................................HUF 
Megjelenik ha:  B1_1==1  Numerikus:IGEN, Min:0 

      2.  ágy:.................................................................HUF Megjelenik ha:  B1_2==2  
Numerikus:IGEN, Min:0 

      3.  ülőbútor (szék, fotel):.................................................................HUF 
Megjelenik ha:  B1_3==3  Numerikus:IGEN, Min:0 

      4.  TV - és nappali szekrénysor:.................................................................HUF 
Megjelenik ha:  B1_4==4  Numerikus:IGEN, Min:0 

      5.  könyvespolc:.................................................................HUF Megjelenik ha:  
B1_5==5  Numerikus:IGEN, Min:0 

      6.  konyhabútor:.................................................................HUF Megjelenik ha:  
B1_6==6  Numerikus:IGEN, Min:0 

      7.  fürdőszobabútor:.................................................................HUF Megjelenik 
ha:  B1_7==7  Numerikus:IGEN, Min:0 

      8.  előszobabútor:.................................................................HUF Megjelenik ha:  
B1_8==8  Numerikus:IGEN, Min:0 

      9.  home office bútor:.................................................................HUF Megjelenik 
ha:  B1_9==9  Numerikus:IGEN, Min:0 

      10.  ruhásszekrény, gardrób:.................................................................HUF 
Megjelenik ha:  B1_10==10  Numerikus:IGEN, Min:0 

      11.  gyermek bútor:.................................................................HUF Megjelenik 
ha:  B1_11==11  Numerikus:IGEN, Min:0 

      12.  egyéb kisbútor (dohányzóasztal, 
állvány):.................................................................HUF Megjelenik ha:  B1_12==12  
Numerikus:IGEN, Min:0 

      13.  @!B1_13_E!@ :.................................................................HUF Megjelenik 
ha:  B1_13==13||B1_13_E  Numerikus:IGEN, Min:0 
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13. Oldal 

 B3.  Kérem, értékelje 1-5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet otthonában a 
lakberendezésére vonatkozóan az alábbi állításokkal! 
Kötelező 

 
1-egyáltalán 
nem értek 

egyet 
2 3 4 

5-teljes 
mértékben 
egyetértek 

1.  A hosszú élettartamú 
anyagokból készült bútorokat 
részesítem előnyben. 

1 2 3 4 5 

2.  A lakberendezéskor 
elsősorban a praktikumra 
(funkcionalitásra)  törekszem. 

1 2 3 4 5 

3.  A lakberendezéskor 
elsősorban a 
designtermékeket részesítem 
előnyben. 

1 2 3 4 5 

4.  Szeretnék gyakrabban 
bútorokat cserélni. 

1 2 3 4 5 

5.  Számomra fontos, 
hogy egy bútor könnyen 
bővíthető legyen. 

1 2 3 4 5 

6.  Bútorválasztáskor 
fontos számomra, hogy 
innovatív bútort vegyek. 

1 2 3 4 5 

7.  Hajlandó vagyok 
többet fizetni egy olyan 
bútorért, amit 
környezetbarát módon 
gyártottak, egy azonos 
funkciójú, de kevésbé 
környezetbarát bútorral 
szemben. 

1 2 3 4 5 

8.  A lakberendezés 
számomra önkifejezés 

1 2 3 4 5 
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14. Oldal 

 B4.  Ön az imént említette, hogy két azonos funkciójú bútor esetében többet fizetne a 
környezetbarátabb módon előállított termékért. Milyen mértékben hajlandó többet 
fizetni? 
Megjelenik ha: B3_7 == 4 || B3_7 == 5 

Kötelező 

      1.  kevesebb, mint 10%-kal többet   

      2.  10-20%-kal többet   

 
1-egyáltalán 
nem fontos 

2 3 4 
5-nagyon 

fontos 

1.  kényelem 1 2 3 4 5 

2.  design 1 2 3 4 5 

3.  alacsony ár 1 2 3 4 5 

4.  kiváló minőség 1 2 3 4 5 

5.  hosszú élettartam 1 2 3 4 5 

6.  funkcionalitás 1 2 3 4 5 

7.  márka 1 2 3 4 5 

8.  személyre 
szabhatóság, egyediség 

1 2 3 4 5 

9.  divatosság 1 2 3 4 5 

10.  egészségre 
ártalmatlan legyen 

1 2 3 4 5 

11.  fából készüljön (tehát 
ne préselt bútorlapból, 
hanem igazi fából) 

1 2 3 4 5 

12.  a bútor származási 
helye (gyártási ország) 

1 2 3 4 5 

13.  szerviz lehetőségek 
(szállítás, szerelés, 
karbantartás) 

1 2 3 4 5 

14.  smart legyen (pl. 
telefontöltővel ellátott 
éjjeliszekrény, távirányítóval 
nyitható komód, stb.) 

1 2 3 4 5 

15.  természetes 
segédanyagokkal készüljön 

1 2 3 4 5 
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      3.  20-30 %-kal többet   

      4.  30-50%-kal többet   

      5.  több, mint 50%-kal többet   

15. Oldal 

 

 B5.  Ön által a következő 1-2 évben vásárolni kívánt bútor kiválasztása során mennyire 
fontosak az alábbi tényezők? 
Kérem, jelöljön ötfokú skálán, ahol az 1-es jelentése, hogy az adott szempont egyáltalán 
nem fontos, míg az 5-ösé, hogy nagyon fontos!    
Kötelező 

 

16. Oldal 

 B5a.  Ön az imént azt jelölte, hogy fontos, hogy a bútor fából készüljön!  
Van-e olyan fatípus, amit kifejezetten kedvel, preferál?  
Kötelező 

      1.  Igen, van ilyen   

      2.  Nincs ilyen   

 

 

 

 

 

 

 

(pl. természetes ragasztóval, 
természetes felületkezelőkkel, 
pácokkal, olajokkal) 
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17. Oldal 

 B5b.  Melyik az a két fatípus, amit a leginkább kedvel bútorok esetén?  
Kérem, hogy két lehetőséget jelöljön!    
Kötelező, Lehetséges válaszok száma: Min:2 Max:2 

      1.  Fenyő (pl. borovi, vörösfenyő, stb.)   

      2.  Dió   

      3.  Cseresznye   

      4.  Tölgy   

      5.  Akác   

      6.  Bükk   

      7.  Kőris   

      8.  Éger   

      9.  Mahagóni   

      10.  Egzotikus fafajok (pl. wenge, rózsafa, stb.)   

      11.  Egyéb fafaj, éspedig: .................................................................   

      -5555.  Egyik sem   
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18. Oldal 

 B13a.  Milyen stílusú bútorok jöhetnek szóba vásárláskor? 
Kérem, hogy azt a 2 stílust jelölje meg, amelyek leginkább tetszenek Önnek. 
Kötelező, Lehetséges válaszok száma: Min:2 Max:2 

      1.  antik   

antik.PNG  

      2.  indusztriális   

indusztrial.PNG  

      3.  elegáns   

elegans.PNG  

      4.  klasszikus   

klasszikus.jpg  

      5.  minimál   

minimal.PNG  

      6.  modern   

modern.PNG  

      7.  natúr   

natur.jpg  

      8.  provence-i   

provence.PNG  

      9.  bohém   

boho.PNG  

      99.  Egyik sem   
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19. Oldal 

 B13b.  Milyen stílusú bútorok NEM jöhetnek szóba vásárláskor? 
Kérem, hogy azt a 2 stílust jelölje meg, amelyek legkevésbé tetszenek Önnek. 
Kötelező, Lehetséges válaszok száma: Min:2 Max:2 

      1.  antik Megjelenik ha:  B13a_1!=1   

antik.PNG  

      2.  indusztriális Megjelenik ha:  B13a_2!=2   

indusztrial.PNG  

      3.  elegáns Megjelenik ha:  B13a_3!=3   

elegans.PNG  

      4.  klasszikus Megjelenik ha:  B13a_4!=4   

klasszikus.jpg  

      5.  minimál Megjelenik ha:  B13a_5!=5   

minimal.PNG  

      6.  modern Megjelenik ha:  B13a_6!=6   

modern.PNG  

      7.  natúr Megjelenik ha:  B13a_7!=7   

natur.jpg  

      8.  provence-i Megjelenik ha:  B13a_8!=8   

provence.PNG  

      9.  bohém Megjelenik ha:  B13a_9!=9   

boho.PNG  

20. Oldal 

 B6.  Melyik az Ön kedvenc bútormárkája? 
      1.  .................................................................   
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21. Oldal 

 B7.  Milyen egyéb bútormárkákat ismer? 
      1.  .................................................................   

      2.  .................................................................   

      3.  .................................................................   

      4.  .................................................................   

      5.  .................................................................   

      6.  .................................................................   

      7.  .................................................................   

      8.  .................................................................   

      9.  .................................................................   

      10.  .................................................................   

22. Oldal 

 B8.  Jelölje, kinek a véleménye mennyire fontos az Ön számára bútorvásárláskor! 
Kötelező 

 
1-egyáltalán 
nem fontos 

2 3 4 
5-nagyon 

fontos 

Nem tudom/ 

nem 
válaszolok 

1.  ismerősök, 
barátok 

1 2 3 4 5 6 

2.  család 1 2 3 4 5 6 

3.  belsőépítész 1 2 3 4 5 6 

4.  asztalos 1 2 3 4 5 6 

5.  kereskedő 1 2 3 4 5 6 

6.  internetes 
fórumok 

1 2 3 4 5 6 

7.  influencerek, 
vloggerek, bloggerek 

1 2 3 4 5 6 

8.  egyéb, 
éspedig:.............. 

1 2 3 4 5 6 
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23. Oldal 

 B9.  Vásárlása során előnyben részesíti a magyar bútorokat? 
Kötelező 

      1.  igen   

      2.  nem   

24. Oldal 

 B10.  Elképzelhető, hogy azt a bútort, amit a következő 1-2 évben vásárolni tervez, 
asztalossal fogja elkészíttetni? 
Kötelező 

      1.  Biztosan NEM   

      2.  Valószínűleg NEM   

      3.  Valószínűleg igen   

      4.  Biztosan igen   

25. Oldal 

 B10a.  Mi az oka annak, hogy a bútort, amit a következő 1-2 évben választ NEM asztalossal 
fogja elkészítettni?  
Kérem, soroljon fel annyi okot, amennyi csak eszébe jut!    
Kötelező 

 
1 - Egyáltalán 

NEM értek 
2 3 4 

5 - Teljes 
mértékben 
egyetértek 

1.  Manapság nehéz 
asztalost találni 

1 2 3 4 5 

2.  Az asztalosokra sokat 
kell várni, mire elkészülnek a 
megrendelt termékkel 

1 2 3 4 5 

3.  Az asztalos által 
előállított bútorok drágák 

1 2 3 4 5 

4.  Az asztalos által 
előállított bútorok jobb 
minőségűek, mint a 

1 2 3 4 5 
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      1.  .................................................................   

      2.  .................................................................   

      3.  .................................................................   

      4.  .................................................................   

      5.  .................................................................   

26. Oldal 

bútoráruházakban 
találhatóak 
5.  Jól jönne egy jól 
bevált 'házi asztalos', akihez 
bármikor fordulhatok 

1 2 3 4 5 

6.  Az a baj, hogy az 
asztalosok csak 
nagyköltségvetésű, drága 
projekteket vállalnak el 

1 2 3 4 5 

7.  Szerintem az 
asztalosok által készített, 
egyedi bútorok visszajönnek a 
divatba 

1 2 3 4 5 

 
1-egyáltalán nem 

értek egyet 
2 3 4 

5-teljes 
mértékben 
egyetértek 

1.  Szeretek bútort 
vásárolni, szórakoztat, 
élményeket keresek a 
vásárlás során. 

1 2 3 4 5 

2.  Élettempómra 
jellemző: rugalmasan 
élni,dolgozni, lakni. 

1 2 3 4 5 

3.  Az otthon a 
túlhajszolt munkából való 
kikapcsolódás helyszíne. 

1 2 3 4 5 

4.  A legújabb 
bútortrendeknek 
megfelelően mindig 
megújítom a lakásomat. 

1 2 3 4 5 

5.  A jelenlegi 
lakásomat/házamat egy 
életre szóló lakótérnek 
tartom. 

1 2 3 4 5 
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 B10b.  Mennyire ért egyet az alábbi, asztalosokra vonatkozó állításokkal?  
Kötelező 

 

27. Oldal 

 B11.  Kérem, értékelje 1-5-ig terjedő skálán, hogy mennyire ért egyet a következő 
állításokkal? 
Kötelező 

 

28. Oldal 

Kérem, végezetül engedjen meg néhány demográfiai kérdést. 
 
 

 

 

 

 

6.  A lakberendezésben 
szem előtt tartom az 
egyszerű formákat. 

1 2 3 4 5 

7.  A lakberendezéskor 
nekem fontos a tradíció. 

1 2 3 4 5 

8.  Régebben a bútorok 
tartósabbak voltak. 

1 2 3 4 5 

9.  Bútorvásárláskor a 
termék kiváló minősége 
fontosabb szempont az 
áránál. 

1 2 3 4 5 

10.  Akár hitelt is veszek 
fel, hogy a kiválasztott bútort 
azonnal hazavihessem. 

1 2 3 4 5 

11.  Fontos számomra 
otthoni dolgozósarok, iroda 
kialakítása. 

1 2 3 4 5 
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29. Oldal 

 D6.  Hány m2 területű lakásban/házban él? 
Kötelező 

      1.  .................................................................m2  Numerikus:IGEN, Min:0, 
Max:100000 

 2.  Nem tudom/nem válaszolok  

 

30. Oldal 

 D7.  Kérem, válassza ki a lakás/ház jellegét, ahol Ön lakik: 
Kötelező 

      1.  kertes családi ház   

      2.  régi bérházban lévő lakás   

      3.  paneles lakótelepi lakás   

      4.  nem panelből épült lakótelepi lakás   

      5.  kertes társasház   

 6.  egyéb, éspedig:.................................................................   
 
 

31. Oldal 

 D8.  Hányan élnek Önök egy háztartásban (Önt is beleszámolva)? 
Kötelező 

      1.  .................................................................fő  Numerikus:IGEN, Min:1, 
Max:15 

      2.  nem tudom/nem válaszolok   
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32. Oldal 

 D9.  Kérem, írja be az Önnel egy háztartásban élő... 
      1.  eltartott gyermekek számát:.................................................................fő  
Numerikus:IGEN, Min:0, Max:15 

      2.  már nem eltartott gyermekek 
számát:.................................................................fő  Numerikus:IGEN, Min:0, Max:15 

33. Oldal 

 D10a.  Hány éves a gyermeke? 
Megjelenik ha:  (  ( D9_1_E ) + ( D9_2_E )  )  == 1 

      1.  .................................................................éves  Numerikus:IGEN, Min:0, 
Max:100 

34. Oldal 

 D10b.  Hány éves... 
Megjelenik ha:  (  ( D9_1_E ) + ( D9_2_E )  )  > 1 

      1.  a legfiatalabb gyermek?.................................................................éves  
Numerikus:IGEN, Min:0, Max:100 

      2.  a legidősebb gyermek?.................................................................éves  
Numerikus:IGEN, Min:0, Max:100 
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35. Oldal 

 D11.  Hogyan ítéli meg a családja életszínvonalát más magyar családokhoz viszonyítva? 
Kötelező 

      1.  jóval magasabb, mint az átlag   

      2.  kicsit magasabb, mint az átlag   

      3.  átlagos   

      4.  kicsit alacsonyabb, mint az átlag   

      5.  sokkal alacsonyabb, mint az átlag   

36. Oldal 

 B12.  Kérem, írja le, ha van még bármi egyéb megjegyzése, javaslata a témával 
kapcsolatban:  

      ................................................................. 

      ................................................................. 

      .................................................................   

 


