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Bevezetés 
	  
 Sokan, sokféleképpen írtak már az Apple Inc. nevű cégről. A legtöbben abból 

a tényből indultak ki, hogy ez a vállalkozás egy garázsból indult, és a megálmodói, 

szakemberei nem kisebb érdemet tudhatnak magukénak, minthogy napjainkban a 

világ vezető számítástechnikai vállalataként tartják őket számon. Sokat olvashatunk 

arról, hogy a jó marketingstratégia, a bámulatos innovativitás, vagy a vezetők 

egyedülálló irányítási stílusa az oka ennek az eredménynek. Nem vitatom ezeknek a 

munkáknak sem a valóságalapját, sem pedig az érvényességét. Ezek az érvek nem 

mellékesek az én kutatásom szempontjából sem, viszont én egy teljesen más oldalról 

próbálom megközelíteni a technológia egyik óriását.  

 Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tud létrejönni egy Magyarországon alig 

reklámozott, szinte alig ismert márka rajongói köre szinte a semmiből, és viselkedik 

ez a csoport kvázi közösségként a mindennapokban. Dolgozatomban az Apple cég 

termékei/szolgáltatásai és a hozzájuk kapcsolódó fogyasztói rajongás viszonyát 

próbálom felfejteni. Feltételezésem szerint létezik olyan fogyasztói réteg, akik a 

termékekbe vetett hitüknél, a tapasztalataik, a cég marketingje, az újdonság, 

innovatívság miatt esetleg más egyéb oknál fogva a hagyományos fogyasztói 

tevékenységeken és a márkahűségen túlmutató viszonyban állnak a szóban forgó 

vállalat termékeivel, imázsával. A kutatásomban arra keresem a választ, hogy hogyan 

jutnak el a fogyasztók a márka iránti elkötelezettségnek arra a szintjére, mikor a 

használaton kívül terjesztői is lesznek a márka hírnevének, mindenféle ellenjuttatás 

nélkül, pusztán személyes indíttatásból, esetleg az Apple termék birtoklása okán 

érzett büszkeség miatt. Felfogható-e ez a fogyasztói réteg egy különálló, jól 

meghatározható csoportként, szubkultúraként, és ha igen, akkor miben keresendő 

tevékenységük, szubkultúrájuk lényege? Ha valóban képes ez a rajongói réteg 

közösségként működni, akkor mi az, ami összeköti a tagokat egymással, az Apple 

iránti rajongásuk milyen tevékenységekbe illeszkedik a mindennapi életük során.  

 A témaválasztásom oka a következő. Az utóbbi években, évtizedekben a 

technológiában bekövetkezett változások nagy mértékben alakították a felhasználói 

szokásokat, elvárásokat. A szinte naponta megjelenő újítások óriási versenyben 

tartják a nagyvállalatokat, ennek a versenynek egy jelentős hatalommal bíró 
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szereplője az Apple Incorporation. Sajátos maretingjének, üzletvezetési stratégiájának 

eredményeképpen rengetegen támadják, ugyanakkor rajongóinak száma is rohamosan 

nő. Nem sok olyan céget tarthatunk számon a technológiában, amely ennyire 

ellentétes érzelmeket vált ki a felhasználókból. Miért van az, hogy nem beszélünk 

Dell, vagy Acer rajongókról, fanatistákról, az Apple-rajongó vagy Apple-gyűlölő 

kifejezések pedig élénken jelen vannak a technológiai diskurzusokban? Kíváncsi 

vagyok, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek a hétköznapokban, milyen 

tevékenységgel, attitűddel rendelkezik egy megszállott Apple rajongó ma 

Magyarországon. Hazánkban az Apple-nek nincs akkora hagyománya, hírneve, 

rajongói tábora, mint a tengerentúlon, vagy Nyugat-Európa egyes országaiban, de 

egyre nagyobb érdeklődés övezi itthon is a cég fejlődését és a termékinnovációkat.  

 A személyes érintettségem a témában mindössze annyi, hogy a közvetlen 

környezetemben élők közül többen rajonganak a cég által gyártott termékekért és az 

Apple “életérzésért”, és az ő mindennapos tevékenységük szemlélése adott ihletet 

ahhoz, hogy ezt a képzelt közösséget, amiben tevékenykednek, jobban szemügyre 

vegyem. A célom az, hogy ennek a még nem olyan széles rajongói rétegnek a 

motivációit, elkötelezettségük mozgatórugóit tevékenységük vizsgálatával jobban 

megértsem. Az a hipotézisem, hogy az Apple rajongók magyarországi tábora egy 

fogyasztói szubkultúrát körvonalaz a magyar fogyasztói társadalomban. Ez a 

szubkultúra pedig egy élmény, az Apple termékek birtoklása, használata, vagy csak 

az irántuk való rajongás köré épül. Azt vizsgálom, hogy az Apple rajongók milyen 

helyzetekben, szituációkban, platformokon láttatják, akarják láttatni magukat, milyen 

módokon kommunikálnak egymással, és hogyan vélekednek önmagukról és 

másokról.  

 A kutatásomban primer adatgyűjtési módszerrel szeretném a hipotéziseim 

bizonyságát vagy cáfolatát adni. A kérdőíves vizsgálat mellett döntöttem, mivel azt 

gondolom, hogy ez a legjobb módja annak, hogy a vizsgálatomban szereplő 

személyek véleményeit, attitűdjeit, személyes motivációit és esetleges tevékenységük 

lényegét megismerjem.  

 Ami a dolgozatom szerkezetét illeti, az első nagy egységben összefoglalom a 

dolgozatom elméleti hátterét a témában releváns szakirodalmak alapján. Ezután az 

Apple Inc. nevű cég tevékenységével, marketingjével, működésével, szellemiségével 

kapcsolatos azon információkat gyűjtöm össze, amelyek elengedhetetlenek egy ilyen 

specifikus közösség vizsgálatánál. A következő blokkban az Apple rajongói 
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szubkultúra jól körvonalazható tulajdonságait, tevékenységeit, sajátosságait foglalom 

össze. Végül pedig a módszertani bevezetés után bemutatom az általam készített 

primer kutatás eredményeit. 

1. Elméleti áttekintés  
	  
 Dolgozatom elméleti hátterét az alapján állítottam össze, hogy a lehető 

legtöbb szempontot figyelembe vegyem az Apple-rajongók vizsgálatakor. Az első 

elméleti keret, amit meghatározónak találtam a kutatásban, a szubkultúrakutatás, azon 

belül is inkább a posztmodern irányzatok azok, amelyek leginkább relevánsnak 

tekinthetők a szempontomból. A szubkultúrakutatások alapesetei egyértelműen, és 

könnyen azonosítható csoportkultúrát találnak. Gondoljunk csak az 1960-as és 1970-

es évek hippi-kultúrájára, a punk szubkultúrára, a goth színtér vizsgálatára 

Hodkinsonnál (2005), vagy az emo-t mint poszt-szubkulturális közösséget bemutató 

tanulmányra Guld Ádámnál (2011). Azt látjuk, hogy ezek a szubkultúrák a kívülállók 

számára is könnyen látható és felismerhető (bár talán nem annyira könnyen 

értelmezhető) sajátosságokat hordoznak, mint az öltözék, a hajviselet, a zenei ízlés, a 

sajátos szimbólumok stb. használata. Ezzel szemben az az általam szintén 

szubkultúrának nevezett közösség, ami az Apple „életérzés“ körül alakult ki, nem 

határozható meg ilyen könnyen, nincsenek ilyen látványos elemei a külsőségekben, 

véleményem szerint más struktúra szerint épülnek fel, mint a hagyományos 

szubkulturális közösségek. Ennek a másságnak pedig egy nagyon könnyen belátható 

oka van, mégpedig az, hogy ez a szubkultúra egy márka köré épült, az Apple cég által 

gyártott termékek iránti rajongás adja a táptalaját, és nem külsőségekben, inkább 

tevékenységekben mutatkozik meg élénken. Mivel termékekről, márkáról és 

fogyasztókról van szó, így nem meglepő fogyasztói szubkultúráról beszélni ebben az 

esetben. 

1.1. A szubkultúrakutatásról röviden 

 Ahhoz, hogy tisztán lássuk a fogyasztói szubkultúrák mibenlétét, 

szükségesnek találom, hogy ejtsek pár szót a szubkultúrakutatásról. A szubkultúra 

fogalmát rengeteg értelemben használták már (részkultúra, alárendelt kultúra, 

speciális csoportok kultúrája stb.) és ennek az igen széles spektrumú használatnak az 

eredménye az is, hogy nagyon különböző csoportokat tekintenek szubkultúrának, 
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legyen szó akár etnikai kisebbségről, fogyasztási csoportról, szexuális kisebbségről, 

különleges helyzetben lévő csoportok kultúrájáról, vagy bármilyen más alcsoportról. 

Amellett, hogy ezek a csoportok megkapták a szubkultúra elnevezést, létrejöttek 

olyan alternatív kifejezések, melyek az egyes csoportok sajátosságait szándékoztak 

hangsúlyozni. Ilyenek például a hobbi, csoportkultúra, ifjúsági kultúra, miliő, 

életstílus, színtér, posztszubkultúra, neo-törzs elnevezések (Kacsuk 2005: 91).  

 A szubkultúraelméletek megalkotói először az 1950-es évek amerikai 

kutatócsoportjai voltak. Ezt követően az 1960-70-es években Nagy Britanniában 

foglalkoztak a szubkultúrákkal, ez volt a szubkultúrakutatás második hulláma, a 

harmadik hullám pedig két részre osztható. A nyolcvanas évek második felétől a 

kilencvenes évek közepéig tartó időszakban előszeretettel foglalkoztak a kutatók 

ifjúsági kultúrákkal, melyek az elektronikus tánczenei irányzatok körül 

csoportosultak, ezek voltak a klubkultúrák. Ezt követően pedig a poszt-klubkultúrák 

időszaka következett (Kacsuk 2005: 92). Nem kívánom a szubkultúrakutatás részletes 

történetét felvázolni, hiszen ez a kutatásomban nem bír olyan nagy jelentőséggel, 

viszont talán érdemes a szubkultúrakutatás harmadik hullámáról kicsit részletesebben 

beszámolni ahhoz, hogy érthető legyen, hogy miért is releváns fogalom a szubkultúra 

a vizsgált témában. Hiszen ahogy Kacsuk (2005) is leírja, a harmadik hullám 

szerzőinek érdeklődési körét a fiatalok, a stílus, az öltözködés, a zenei ízlés és a 

fogyasztás adta.  

 A poszt-klubkultúra időszakának kutatói közül kiemelendő David Muggleton 

munkássága, aki az Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style című 

művébe elsőként építi be a divat-és fogyasztáskutatás eredményeit, és jut arra a 

következtetésre, hogy egyre kevésbé lehet egyértelmű csoportmeghatározásokat adni. 

Andy Bennett Michel Maffesoli fogalmát átvéve a neo-törzs kifejezést 

helyénvalóbbnak találja a szubkultúra helyett - szerinte már nem lehet csoportról 

beszélni, az egyén színteret választ magának, de ez a színtér csak időleges, csak addig 

tart, míg úgy nem dönt, hogy továbbáll, és ezeknek a színtereknek a kategóriái, 

jellemzői is képlékenyek. Kacsuk még egy jelentős szerzőt megemlít napjaink 

szubkultúrakutatói közül, aki újradefiniálja a szubkultúra fogalmát. Ez a szerző nem 

más, mint Paul Hodkinson, aki a goth szubkulturális identitás tanulmányozásával egy 

minden értelemben teljesnek vélt szubkultúrát mutat fel a posztmodern korban. Egy 

olyan közösséget mutat be, ahol a társadalmi identitás hagyományos dimenziói, mint 

a nem, az osztály, az etnicitás, a foglalkozás mind csak másodlagos szereppel bírnak 
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a szubkulturális hovatartozáshoz képest. Egy goth fesztiválon készített interjújában 

egy magát goth-nak tartó férfi nyilatkozta a következőt:  

 
Ó, a gothok! ...nem számít annyira, hogy honnan jössz, hanem hogy mi érdekel. Az én zenei 
ízlésem valószínűleg olyan, mint az ő (a gothoké) zenei ízlésük, az én öltözködésbeli ízlésem 
valószínűleg olyan, mint az övék... (Hodkinson, 2005: 149). 

 

 Ebből a rövid felsorolásból is látszik, hogy milyen sokféleképpen 

értelmezhető a szubkultúra fogalma, és milyen nagy különbségek lehetnek az egyes 

felfogások között. Ami miatt fontosnak tartottam a szubkultúra fogalmának 

bevezetését, az az, hogy bizonyos értelemben az Apple-rajongók csoportját 

szubkultúrának tartom, mégpedig egy fogyasztói szubkultúrának.  

1.2. A fogyasztói szubkultúra alapja: a fogyasztói társadalom 

 Ahhoz, hogy fogyasztói szubkultúra fogalomról beszélhessünk, tisztáznunk 

kell, hogy milyen környezetben jöhet létre a fogyasztás szubkultúrája. A fogyasztói 

társadalom adja az alapját a csoportok létrejöttének. A fogyasztással kapcsolatos 

társadalomtudományos érdeklődés nem tekint messzi múltra vissza. Korábban a 

fogyasztás csak a modernitással és a kapitalizmussal járó áru-és pénzviszonyokat, 

kizsákmányolást, gazdaságot és a mindennapi élet vizsgálatát foglalta magában 

(Zentai, 1996). Az utóbbi egy-két évtizedig a fogyasztás nem számított társadalmi 

cselekvésnek, egyéni, individuális folyamatnak tekintették, és mint olyat, nem 

tartottak érdemesnek a vizsgálatra, pusztán az egyéb, „igazi“ társadalmi 

tevékenységek melléktermékeként számoltak vele. Napjainkra megerősödött a 

társadalomtudományokban az a tendencia, melyben a fogyasztás egyéni jelentősége 

helyett társadalmi jellege került előtérbe.  

 A fogyasztáskutatás területének egyik alapvető diszciplínája a fogyasztói 

társadalom, melynek két fő értelmezése van jelen. Az egyik, mára már kevésbé 

népszerű felfogás szerint a fogyasztói társadalom az elfogyasztásra kerülő javak 

mennyiségének növekedésével azonosítható, a másik megközelítés azonban a 

fogyasztói társadalmat egy speciális fogyasztói kultúraként szemléli (Simányi, 2005: 

165-167). A társadalmi struktúra által behatárolt fogyasztás nézetét képviselte Veblen 

és Bourdieu. „Veblennél a javak fogyasztásának fő funkciója a társadalmi státus 

demonstrálása, mozgatórugója pedig az azonos osztályhoz tartozók túlszárnyalása“ 

(Simányi, 2005: 168). Bourdieu, aki elsőként vizsgálta a társadalomszerkezet és 
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fogyasztás kölcsönhatásait azt állította, hogy „az osztályszerkezet fennmaradása nem 

egyszerűen az objektív társadalmi és gazdasági tényekből következik, hanem sokkal 

inkább azok szimbolikus, kulturális szinten történő újratermelődéséből, elsősorban a 

fogyasztáson keresztül kifejezésre jutó ízlésen keresztül” (Simányi 2005: 169).  

 A hatvanas évektől azonban megfordult a gondolatmenet. Már nem a 

gazdasági-, vagy osztályhelyzet alapján sorolták az embereket közösségekbe, hanem 

értékeik, véleményeik, életszemléletük alapján jöttek létre fogyasztói csoportok. Ez 

azért történhetett meg, mert a mindennapi megélhetés gondjaitól az életszínvonal 

megnövekedésének köszönhetően eltolódott a hangsúly a szabadidő-eltöltés, egyéni 

érdeklődés felé, ennek mentén pedig kialakulhatott az életstílus fogalma, aminek 

megjelenésével eltűnnek az egész társadalmon átívelő közösségek, helyettük pedig 

jóval szűkebb szubkultúrák jönnek létre, melynek határai rugalmasak (Simányi, 

2005:172).  

 Anthony Giddens (1991) az életstílus fogalmat úgy határozza meg, hogy 

bizonyos javak birtoklása, vélemények, attitűdök, viselkedések összessége, amelyek 

értékdimenziók szerint rendeződnek “csomagokba” (Simányi, 2005: 173-174). 

 Herbert J. Gans hasonló gondolatok mentén írja le az ízléskultúra fogalmát, 

ami szerinte ízlésbeli és esztétikai értékeket és normákat fejez ki, és bár ő elsősorban 

a népszerű és magas kultúra összevetése kapcsán beszél a fogalomról, megjegyzi, 

hogy a mindennapi közönséges fogyasztási javak kiválasztása is függ az esztétikai és 

ízlésbeli preferenciáktól. A szerző hangsúlyozza, hogy csak azokban az esetekben 

van értelme ízléskultúráról beszélni, amikor az egyéneknek van némi választási 

lehetőségük, például egy hűtőszekrény kiválasztása (a hely és a pénz hiányától 

eltekintve) az ízléskultúra megnyilvánulásának tekinthető. A hasonló értékeket és 

ízléskulturális tartalmakat kedvelő használókat ő ízlésközösségeknek nevezi, de 

szervezetlen aggregátumokként tekint rájuk (Gans, 2003).  

 Maffesoli (1996) az “új törzsiség” fogalmával élve olyan közösségekről 

beszél, amik teljesen új logika szerint szerveződnek: nagyon változóak, rövid 

élettartamúak, emellett pedig intenzív, összetartó kis csoportok. Napjaink fogyasztási 

elméletei leginkább az arany középutat javasolják. Nem tagadják a fogyasztásnak a 

társadalom strukturálásában betöltött szerepét, azonban felhívják a figyelmünket arra, 

hogy bizonyos gazdasági és társadalmi tényezők befolyásolják, hogy milyen 

életstílus-csoporthoz tartozhatunk. „Például hiába szeretnék az esetleg éppen divatos 

BMX-es szubkultúrához tartozni, ha arra sincs pénzem, hogy egy kempingbiciklit 
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megvásároljak” (Simányi, 2005: 174). Ezzel a példával érzékelteti Simányi Léna, 

hogy egy fogyasztói szubkultúra tagjának lenni nem csak elhivatottságon és 

lelkesedésen múlik, bizony a legtöbb esetben birtokolni kell azt a tárgyat, ami köré a 

csoport felépül. Amennyiben az Apple rajongóinak közössége valamiféle egységes 

fogyasztói szubkultúraként határozható meg, feltételezhetjük, hogy legtöbbjük már 

kapcsolatba került Apple termékkel élete során, esetleg birtokolt, vagy jelen 

pillanatban is birtokol a márkával fémjelzett tárgyak közül egyet vagy adott esetben 

többet is.  

 Douglas és Isherwood a fogyasztásnak egy olyan új felfogását veti föl, ami 

azon a feltevésen alapul, hogy a fogyasztás, a javak kiválasztása tulajdonképpen egy 

kommunikációs forma, „a fogyasztás lényegi funkciója pedig az értelmet kölcsönző 

képessége” (Douglas és Isherwood, 2003: 150). Láthatjuk, hogy milyen vonalon 

indult el a fogyasztás, a fogyasztás társadalmának kialakulása és folyamatainak 

megértése. A következőkben pedig a fogyasztással szorosan összefüggő fogyasztói 

szubkultúrákat mutatom be.  

1.3. Fogyasztói szubkultúra 

 A fogyasztói szubkultúra rendkívül jó összefoglalását adja az “új motorosok” 

csoportjának etnográfiájával John W. Schouten és James H. McAlexander (1995: 43-

61). Munkájukban leírják, hogy napjaink fogyasztói kultúrájában az emberek nem 

szociológiai konstrukciók alapján definiálják önmagukat. Tevékenységekről, 

tárgyakról, kapcsolatokról beszélnek, mikor az életük értelméről kérdezzük őket. 

Ezek a tárgyak, fogyasztói javak adják meg helyüket a szociális világban. Ezeken a 

tárgyakon keresztül kapcsolódnak más emberekhez, és hoznak ítéletet a közös 

értékekről és érdekekről. A fogyasztással kapcsolatos tevékenységek révén alkotnak 

kapcsolatokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megosszanak jelentéseket és 

kölcsönös támogatást kapjanak. Ezek a kapcsolatok és tevékenységek fogyasztói 

ideológiák által vezéreltek. Ezek körül az ideológiák körül alkotják meg a saját 

kategóriáikat a fogyasztók, ezeknek a kategóriáknak a mentén lehet a különböző 

fogyasztói szubkultúrákat meghatározni (Scouten & McAlexander, 1995: 59).  

 A fogyasztói szubkultúra a szerzők szerint egy olyan összetett és hierarchikus 

szociális struktúrát jelenít meg, ami tükrözi a tagok státuszkülönbségeit. A csoporton 

belüli státusz az egyéni elkötelezettség függvénye a csoport fogyasztási ideológiáihoz 
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mérten. A csoport legelkötelezettebb tagjai töltik be a döntéshozók és 

véleményvezérek szerepét, a kevésbé elkötelezettek pedig a támogatás és hízelgés 

szempontjából fontosak az elkötelezett tagoknak. Akik szeretnének bekerülni a 

csoportba, a pályázók: az ő szerepük az irigység kifejezése, mivel ez igazolja a 

csoport cselekvéseit, és növeli a szubkultúra értékét a kívülállók számára (Schouten 

& McAlexander, 1995: 50).  

 A fogyasztói szubkultúra viselkedési alapja egy jól azonosítható szellemiség. 

Ez olyan alapvető értékek csoportja, melyet kisebb-nagyobb mértékben, de mindenki 

elfogad a csoporton belül. Ezek az értékek az egyes termékekben, márkákban, és 

azok használatában fejeződnek ki. A szubkultúra szellemiségénél a kiválasztott 

termékek hordozzák a jelentést a csoporton belül, ez megkönnyíti a jelentések 

megosztását és megerősítését a csoporttagok között. A kulcsmárkához való 

ragaszkodás és a termékhasználat során tanúsított viselkedés pedig akár vallásos 

intenzitású is lehet. Ami ennél is érdekesebb, hogy a tagok szemében az imádott 

márka tisztelete, szeretete párhuzamba állítható a vallásos emberek ikonjaival. 

Néhány népszerű márka kapcsán kialakulhat misszionárius-szerű viselkedés az adott 

fogyasztói kultúra lelkes rajongóinak részéről (Schouten & MacAlexander, 1995: 

55).  

1.3.1. Egy szinoníma: a márkaközösség 
	  
 A fogyasztói szubkultúra Schouten és McAlexander-féle értelmezése 

véleményem szerint tekinthető egy intenzívebben működő márkaközösségnek. A 

márkaközösség alapja pedig a márka. A fogyasztó a választásai során sok mindent 

szem előtt tarthat, mikor dönt a különböző termékek között. A döntés alapja lehet az 

ár, a minőség, a külső, a reklám, az ismertség, és a vevő dönthet a termék márkája 

alapján is. A márka többletjelentést hordoz, és ezt vetíti rá a termékre, ami által a 

fogyasztó magasabb értékűnek becsüli azt. A márka imázsa, avagy a márkakép tehát 

vágyakkal, ideálokkal, viszonylag homályos érzelmekkel telített kollektív képzet, egy 

belső szellemi kép, ami kialakul a fogyasztókban (Szeles, 2001:74).  

 A márka, azon túl, hogy kedvező hatással van a termékeladásra, egy másik 

fontos tulajdonsággal is bír. A fogyasztóját is felruházza bizonyos attribútumokkal. 

„A márkák feljavítják a fogyasztó imázsát: státust, exkluzív jelleget, patinát jeleznek 

a többiek szemében“ (Smith-Clurman, 2003: 304). Ez az, ami miatt a vásárlók 
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visszatérnek kedvenc márkájukhoz egy újabb vásárlás során, és ezért van a 

márkáknak különleges szerepe az énmegjelenítésben is.  

 Mindezek mellett az azonos márkákat kedvelő egyének között rendkívül 

érdekes csoporttudat alakul ki, ezt pedig márkaközösségnek nevezzük. A 

csoporttagokat egy szimbolikus kapcsolat köti össze a szeretett márkával, és a hozzá 

kapcsolódó élményeiket, tapasztalataikat általában közösségi oldalakon (blogok, 

fórumok, nem hivatalos márkaoldalak) meg is osztják egymással. Ezek a 

tevékenységek rendkívül hasznosak lehetnek a marketingszakemberek számára, 

hiszen információt kaphatnak a fogyasztói szubkultúra szimbolikus működéséről, 

szerkezetéről, tevékenységéről. Azok a szakemberek, akik jól ki tudják használni a 

lehetőségeiket, és belelátnak a csoport működésébe, amellett, hogy meg tudják adni a 

szükséges tárgyakat a szubkultúrának, segítséget nyújthatnak az új tagok 

szocializálásában, elősegíthetik a csoportkommunikációt, és támogathatják azokat az 

eseményeket, ahol egy márkaközösség egymásra talál. Cserébe fogyasztói lojalitást, 

nyilvánosságot és fogyasztói visszajelzéseket kaphatnak az egyéb hasznok mellett. A 

marketinges elérhetőbbé tehet egy marginális szubkultúrát a többség felé, így nyerve 

még nagyobb piacot. Azonban, ha ezt válogatás nélkül teszi, könnyen elidegenítheti a 

„hardcore tagokat”, és felhígulhat a márka eredeti vonzereje (Schouten & 

McAlexander, 1995: 59). Az Apple-rajongói szubkultúra esetében azt láthatjuk, hogy 

ez a fajta felhígulás nem tesz jót a szubkulturális közösségnek. A fórumokon sok 

olyan hozzászólást találni, ahol az igazi fanatikusok, akik nem a divatot követve 

vásároltak Apple terméket, kioktató hangnemben szólnak azokhoz, akik 

egyértelműen csak a terméknépszerűség okán lettek Apple-tulajdonosok.  

1.4. Szimbolikus fogyasztás 

 Mint ahogy ezt már korábban is említettem, a fogyasztásról vallott korai 

nézetek az egyént általában osztályhelyzetéhez mérten helyezték el a fogyasztás 

folyamatában, jövedelmétől, társadalmi státuszától függővé tették választásainak 

nagy részét. Ezt a nézetet a XX. századi posztmodern gondolkodás úgy alakította át, 

hogy már nem csak gazdasági és társadalmi tényezőkkel számoltak, hanem 

feltételezték, hogy az egyén belső motiváltsága, személyisége is meghatározó a javak 

kiválasztásában. Ezért tehát, miután a szimbolikus „gyeplő“ átkerült az egyén kezébe, 

a kutatók azt kezdték vizsgálni, hogy mitől függ, hogy az emberek milyen tárgyakkal 
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veszik körül magukat, és azt találták, hogy az egész társadalom aszerint hoz ítéletet 

az egyénekről, hogy milyen tárgyakat birtokol. A tárgyak szimbolikus jelentésekkel 

kezdtek működni. „Az egyén fogyasztásával magához kapcsolja az általa vásárolt 

javak szimbolikus tartalmát, ezáltal egyrészt meghatározza, másrészt alakítja 

személyiségét” (Prónay & Málovics, 2008). Ez a gondolat hívta életre a szimbolikus 

fogyasztás terminust, ami a mai napig meghatározó a fogyasztáskutatás és marketing 

területén, hiszen a funkcionális hasznosságon túl rengeteg termék rendelkezik 

szimbolikus jelentéssel, amit vagy a fogyasztók, vagy a gyártó vagy pedig a média 

generál. Ezek a szimbolikus tartalmak valós szükségleteket elégítenek ki a 

fogyasztók részéről. 
Az egyén szimbolikus szükségletei arra vonatkoznak, hogy a javak szimbolikus tartalma által 
elhelyezze magát a társadalomban, meghatározza és alakítsa énképét, illetve közösséget 
vállaljon másokkal (Prónay &  Málovics, 2008:194) 
 

 Az Apple esetében azt gondolom, hogy ez a többletjelentés az egyik 

legfontosabb momentum. Ezek a termékek a funkcionális értékükön túl erős 

szimbolikus jelentést hordoznak, és ez az, ami miatt az Apple-rajongók erősebben 

vannak jelen a köztudatban, mint bármely más technológiai vállalat elkötelezettjei. 

Prónay Szabolcs és Málovics György (2008) közös munkájukban összefoglalták, 

hogy milyen lehetséges szerepei lehetnek a termékek szimbolikus jelentésének a 

fogyasztás folyamatában és a fogyasztók életében.  

 Az első funkció, amit fontos szükségletnek tartanak, és amelyet a szimbolikus 

tartalom elégít ki, a társadalmi szerep-meghatározás. A tárgyak birtoklásával ugyanis 

az egyén kifejezheti társadalmi státuszát, ezért igyekszik olyan tárgyakkal körülvenni 

magát, amik nem érhetőek el a társadalom egésze számára, adott esetben a termék 

magas ára miatt (Prónay & Málovics, 2008: 193). Magyarországon az Apple 

termékek birtoklása erre jó példa lehet, hiszen bár az Amerikai Egyesült Államokban 

az almás termékek már átlagos számítástechnikai cikkeknek számítanak, széles 

körben elterjedtek, és már az oktatásban is aktívan rész kívánnak venni (Az Apple 

nagy visszatérési lehetősége az oktatásban, 2010), itthon a forgalmi adók és az 

ingadozó forintárfolyam okozta felsőkategóriás áraik miatt viszonylag szűk 

fogyasztói réteg engedhet meg magának ilyen termékeket. Tovább szőve ezt a 

gondolatmenetet, emiatt a szűk fogyasztói réteg miatt alakulhatott ki Magyarországon 

az Apple-szubkultúra. A közösség tagjai között a szimbolikus jelentés miatt erősebb 

az összetartozás-tudat, és ennek segítségével határolják el magukat a társadalom többi 
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tagjától, jelen esetben azoktól, akik nem Apple termék mellett tették le a voksukat.  

 A második funkció, amit a szimbolikus jelentésnek tulajdoníthatunk, az 

önmeghatározás és az énkép kialakítása. Amikor egy egyén megvásárol egy 

ruhadarabot, telefont választ magának, vagy csupán egy gyorsétteremben rendel, 

ezeken a választásokon keresztül a személyiségének egy bizonyos része 

megmutatkozik. Az, hogy egy fogyasztó milyen értékekkel, preferenciákkal, 

személyiségjegyekkel rendelkezik, befolyásolhatja azt, hogy milyen termékeket 

szeret magáénak tudni, illetve milyen szolgáltatásokat vesz igénybe. A fogyasztásnak 

ezáltal megjelenik a legfőbb kommunikációs aspektusa, a kiválasztott javak éppen a 

kiválasztással válnak jelentésessé. Az ember önmagát mind saját maga, mind pedig a 

társai számára azokkal a javakkal határozza meg, amiket fogyaszt, tehát Belk 

szavaival élve “Az vagy, amit birtokolsz” (Belk, 1996: 65; idézi Prónay & Málovics, 

2008: 193).  

 Harmadrészt pedig az ugyanolyan termékek fogyasztása csoporttudatot hoz 

létre az emberek között. A társadalmi dimenziók (nem, életkor, lakóhely, társadalmi 

státusz) mentén létrejövő hagyományos közösségek az élet bizonyos területein nem 

bírnak csoportkohéziós erővel, azonban a közösséghez, csoporthoz tartozás 

szükséglete nem veszett el. A választási döntéseink által a fogyasztásban 

bekerülthetünk bizonyos képzeletbeli csoportokba, ahol ugyanolyan típusú javak 

tulajdonosai vannak jelen, így lesz egyre erősebb a tagokban az adott dolog 

tulajdonlásával járó pozitív érzés (Prónay & Málovics, 2008: 193-194). Ha többen 

birtokolnak ugyanolyan tárgyat, és ez a tulajdonlás közösségi érzetet vált ki belőlük, 

még nem vonja maga után azt, hogy ezek az emberek valódi társadalmi közösségbe 

kell, hogy tartozzanak. Pusztán bizonyos tulajdonságok, attitűdök kell, hogy 

meglegyenek, de nem szükséges például azonos neműnek, vallásúnak vagy 

státuszúnak lenniük ahhoz, hogy létrejöjjön a csoport. Ezért is működnek hatékonyan 

ezek az új közösségek, amik alapvetően diskurzus-alapú, tematikus közösségek, 

amelyek valamilyen érték, téma, tárgy körül szerveződnek (pl. fórumokba), és a 

közösségeket jobbára ezekről a központi témákról szóló folyamatos vita tartja fent. 

Az Apple rajongókat összegyűjtő oldalakon a tulajdonosok szívesen osztják meg a 

termékekkel kapcsolatos pozitív vagy negatív érzelmeiket, tapasztalataikat, és 

közösségi erőként funkcionál, hogy a többi, hasonló élményekkel rendelkező egyén 

ezeket az élményeket elolvassa, és akár hozzászólásokkal gazdagítja, megosztja a 

hasonló vagy ellenkező tapasztalatait.  
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 Amint láttuk, az tekinthető szimbolikus fogyasztásnak, ha egy terméket vagy 

márkát az fogyasztó annak személyes, illetve társadalmi megkülönböztető 

jelentősége miatt vásárol meg, ennek pedig van ellenkező irányú vetülete is. Vannak, 

akik azért nem vásárolnak meg bizonyos márkát, terméket, mert az általa képviselt 

értékektől, imázstól szeretnének elhatárolódni, mivel a márka egy számukra nem 

kívánatos jelentést kölcsönöz. Ezt hívjuk negatív szimbolikus fogyasztásnak (Prónay, 

2011: 58).  

2. Apple Inc. 
	  
 Senki sem gondolta volna, hogy az Apple, amely egy kis cégként indult útnak 

egy zsúfolt vállalati világban, ahol a versenytársak nagyobbak voltak, és nagyobb 

tőkével rendelkeztek, képes lesz forradalmasítani a számítástechnikát, a fogyasztói 

elektronikát, a zeneipart, és mindezeknek a kultúráját is. Pedig így lett. A 

versenytársai számára ma már ő diktálja a tempót.  

 A Forbes magazin a világ kétezer legnagyobb cégéről készült összeállítása 

szerint 2011-ben az élbolyban egyetlen olyan cég szerepelt, ami nem volt 

olajvállalkozás. Ez pedig nem más, mint a kaliforniai elektronikai cégóriás, az Apple. 

A cég 2011-ben az eladásaiból 33 milliárd dollárt (a 2012-ben a negyedéves 

jelentésekből kiindulva még több profittal számolhat) halmozott fel (Íme a világ 

legnagyobb vállalatai, 2012). Ez a szám is azt bizonyítja, hogy milyen óriási 

birodalommal állunk szemben, aminek a terjeszkedése korántsen tűnik leállni.  

 2012-es termékpalettája egyaránt tartalmaz asztali és hordozható 

számítógépeket, zenelejátszókat, telefont, táblagépet és még sorolhatnánk. Ezek köré 

a termékcsaládok köré épít az Apple szoftvereket (pl. az OS X operációs rendszer 

legújabb típusa), különböző alkalmazásokat ( iLife, iCloud), szolgáltatásokat 

(Appstore, iTunes) és kiegészítőket (egér, billentyűzet, stb.) Senki sem gondolta 

volna, hogy néhány ember ilyen nagyot mer álmodni, és képesek lesznek létrehozni 

az Apple Inc. (korábban Apple Computer) konszernt, ami világóriássá nőtte ki magát, 

és amelynek nyomán iparágak jöttek létre. Lássuk, mindez hogyan történt. 

2.1. Cégtörténet 

 A vállalatot 1976-ban alapította három lelkes fiatal, Steve Jobs, Steve 

Wozniak és Ronald Wayne, aki végül nem sokkal az indulás után kiszállt a 
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társulatból. Az eleinte pénzügyi gondokkal küzdő cég első nagyobb bevételét az 

Apple I nevű szerkezetből nyerte, ami a mai számítógépekhez képest olyannyira 

kezdetleges volt, hogy billentyűzetről, monitorról és a gépházról is a vevőnek kellett 

gondoskodnia. Mike Markkula személye oldotta meg a cég anyagi problémáit, akinek 

a befektetésével létrehozták az Apple II-t, ami már képes volt szöveget és színes 

grafikát is megjeleníteni, és műanyag háza volt. 1983-ban kezdte meg az Apple a 

Lisa nevű számítógépnek az értékesítését, ami az 1979-ben a Xerox Parc-ban látott és 

forradalminak tartott két technológiát, a grafikus felhasználói felületet és az egeret is 

birtokolta (Young & Simon, 2009). A Lisa mindezek ellenére nem hozta meg az 

elvárt sikert, elsősorban az ára és a szofverek hiánya miatt. Ahogy eleinte szintén 

nem hozott óriási profitot a vele párhuzamosan futó projekt, a Macintosh sem. Ez 

azonban később megváltozott.   

 1985-ben Steve Jobs a konfliktusai miatt John Sculley-jal (akit nem mellesleg 

1983-ban ő vett fel a vállalathoz vezérigazgatóként) elhagyta az Apple-t, és még 

ebben az évben új számítógépes vállalatot alapított Next Inc. néven. Az első 

hordozható számítógépet az Apple 1989-ben mutatta be Macintosh Portable néven, 

amit nem sokkal utána a PowerBook követett. A cég ezután új operációs rendszer 

fejlesztésével foglalkozott, és a legjobb lehetőséget a Steve Jobs által alapított Next 

vállalat termékében látta, a Next-tel együtt maga Jobs is visszakerült az Apple-höz 

(Márkatörténet: Apple, 2009).  

 Egy évvel a nagy visszatérés után az Apple bemutatta az iMacet, aminek a 

különlegessége az volt, hogy a monitor ugyanott helyezkedett el, ahol az áramkörök, 

a modemek és a csatlakozók, egyetlen kompakt ház volt az egész. A gépnek óriási 

sikere lett. Kicsivel több, mint egy év alatt több, mint két millió darab kel el (Young 

& Simon, 2009).   

 A 2001-es év több szempontból is meghatározó volt a vállalat számára. 

Egyrészt megnyitották az első Apple üzletet Virginia államban, majd viszonylag 

nagy lépésekkel kezdték bevenni a zeneipart is (Isaacson, 2011). Az iPod 

megjelenése forradalmasította a zenei iparágat, és megváltoztatta a zenehallgatási 

szokásokat, az iTunes online zeneletöltő bolt megalkotása pedig stabilizálta a piacot, 

hiszen új játékszabályokat vezetett be. Minden szám közel egy dollárért 

megszerezhető volt, így jelentősen csökkent az illegális zeneletöltők száma (iGenius, 

2011).  

 Az Apple máig legsikerebb terméke 2007-ben került a piacra. Az 
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érintőképernyős iPhone megváltoztatta a mobiltelefonokról alkotott addigi 

elképzeléseket. Nem ez volt az első okostelefon a világon, de kétség kívül felülmúlt 

minden addigi terméket tudásával és szépségével. Egy évvel később a cég bemutatta 

a világ legvékonyabb notebookját, a Macbook Airt, ami a legvastagabb részénél 1,94 

cm, a legvékonyabbnál pedig mindössze 0,4 cm vastag volt, a súlya pedig nem több, 

mint 1,36 kg (Márkatörténet: Apple, 2009).   

 2010-ben jelent meg az iPad, ami szintén a táblagép „újrafeltalálásának” 

számított. A kétezres évek Apple termékei és szolgáltatásai (iTunes, iPod modellek, 

iPhone, iPad, Macbookok, stb.) megalapozták a cég azóta is töretlenül felfelé ívelő 

karrierjét (Takács, 2011).  

 2011-ben egy nagy törés következett be a vállalat életében. Az Apple-vezér 

augusztusban átadta helyét Tim Cook-nak, a helyettesének, majd nem sokkal később 

hasnyálmirigyrákban elhunyt. Halálát az egész világ meggyászolta. Vannak, akik azt 

gondolják, hogy Steve Jobs személyiségének, ötleteinek, karizmájának hiánya előbb-

utóbb elindítja a lejtőn a vállalatot, nélküle nem lesznek képesek akkora sikereket 

elérni. Egyelőre azonban a valóság nem ezt mutatja, hiszen Steve Jobs nem vitt el 

magával mindent. Ahogy az életének bármelyik szakaszában, ekkor is jövőbe látott, 

előre tervezett, előre meghatározta, hogy a vállalatnak az elkövetkezendő években 

milyen utat kell bejárnia. Hagyatákéból, ötleteiből a cég egy jó ideig még biztosan 

fog tudni alkotni és profitálni. Egy biztos, az emberek Steve Jobs-ot ugyan fizikailag 

elveszítették, de az Apple szellemisége, és minden, amit a vezér hátrahagyott, 

továbbra is ugyanolyan erővel köti magához a rajongókat.   

2.2. A magyar “alma”  

 Bár a magyar “Apple-viszonyok” a kiépítettség szempontjából nyomába sem 

érnek tengerentúli megfelelőinek („Az amerikai háztartások fele legalább egy Apple 

terméket birtokol” – Rosati, 2012), a magyar rajongótábor jelenléte, törekvése nem 

elhanyagolható.  

 Az első kezdeményezés rajongói részről 2008 tavaszán volt, amikor az Apple 

egyik hazai evangelistája, Schaffer (korábban Sasvári) „Angelday” József, az első 

magyar blogok egyikének tekintett Plastik Média nevezetű internetes oldal 

működtetője hazai Apple-fanokkal karöltve lépéseket tett az anyavállalat irányába, és 

lengyel mintára létrehozta a wewantapplehungary.com oldalt, melynek keretében 
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kampányt folytattak az Apple magyarországi jelenétéért (Vámosi, 2008). A négy 

legfontosabb követelés között a magyar iTunes store, lokalizált Mac OS, szállítási és 

szervízelési problémák megoldása, illetve a magyar Apple honlap standardizálása 

szerepelt (Magyar Apple-t követel a blogger, 2008). Ezzel a kezdeményezéssel 

sikerült Magyarországnak észrevetetnie magát a világvállalattal. A követeléseket bár 

nem azonnal, de sikerült beváltani. Hivatalos üzlete még nincs az Apple-nek, vannak 

azonban viszonteladók, akik próbálnak felzárkózni a hivatalos Apple Store-ok 

színvonalához. Ennek kapcsán rengeteg Apple-kedvelő készített képeket, vidókat, 

amelyekben Magyarországra, a magyar rajongókra kívánták felhívni az Apple és a 

világ figyelmét. Ezeken az alkotásokon a szimbolikus kreativitás, mint a rajongás 

kifejezője mutatkozik meg (We want Apple Hungary – supporter submissions, 2008). 

  Ezen kívül egyre több és nagyobb mértékű rajongói aktivitásnak lehetünk 

szemtanúi hazánkban is. Magyarországon emeltek már szobrot az Apple-vezérnek, 

nemrég pedig az Apple rajongók közössége célul tűzte ki a világ legnagyobb 

emlékkönyvének létrehozását. Az emlékkönyv Steve Jobs munkássága és alkotása 

előtt kíván tisztelegni, azoknak a rajongóknak a fényképeivel és üzeneteivel lesz tele, 

akik úgy érzik, hogy az életetüket megváltoztatta az Apple-vezér. A közel két méter 

magas iPad formájú építményt Steve Jobs halála utáni első születésnapján fogják 

átadni az Apple-nek Cupertinoban, hogy utána világkörüli turnéra indulhasson, és 

kiállítsák a legnagyobb Apple üzletekben (Ughy, 2012).   

2.3. Csak tudnám, hogy csinálja – az alma fényes és kukacos oldala 

 
Manapság minden az almás céggel foglalkozik. Divatcikk lett. A bulvársajtótól kezdve az 
igényes informatikai portálokig folyamatosan foglalkoznak a vállalattal és termékeivel. Nem 
beszélve az izzó fórumokról. Soha egy cégnek nem voltak ennyien hívei és támadói. Bárhol, 
ahol megjelenik egy Apple téma, parázs vita kezdődik. És ez igen érdekes. Mi készteti az 
embereket ilyen vitára, hisz csak egy cégről van szó. Elvégre mondhatnánk, hogy olyan mint 
az Asus, vagy teszem azt a Gigabyte... Valamit mégis máshogy csinálnak. (Mi az Apple titka? 
2010) 

 

 A fenti szövegrész egy internetes blogbejegyzésben olvasható. A szerző azt 

találgatja, hogy vajon mi az, ami ennyire sikeressé tette ezt a céget? Annyira, hogy 

nem csak rajongókat, hanem megrögzött Apple-gyűlölőket is létre tudott hozni. Bár 

nem szeretnék a marketingstratégiák fejtegetésébe bonyolódni, de azt gondolom, van 

pár olyan jellegzetesség az Apple Inc. fejlődéstörténetében és hitvallásában, ami 
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magyarázhatja, hogy az Apple rajongók csoportja miért tűnik ki ennyire a 

technológiai márkaközösségek közül? Megpróbálom összegyűjteni azokat a 

jellegzetességeket, amelyek véleményem szerint nem mellékesek a tekintetben, hogy 

az Apple világszerte jelentős sikereket ért el a technológia piacán. Azonban, ahogy 

azt látni fogjuk, nem minden esetben van szó beárnyékolatlan dicsőségről. Ami 

eredeti, azt másolják. Ami nem eredeti, azt kifogásolják. Ami elsőre jó stratégiának 

tűnik, ellenszenvet válthat ki a fogyasztókból. De ahogy a mondás tartja, a negatív 

reklám is reklám. Reklámból pedig az Apple-nek van bőven. Mit kínál nekünk az a 

cég, amelynek a megítélése kapcsán nem könnyű semlegesnek maradni? Lássuk 

sikerének lehetséges forrásait az árnyoldalaikkal együtt.   

2.3.1. Design  
	  
 Sokak számára a design kizárólag a külcsínyt jelenti. Steve Jobs számára 

azonban sokkal több volt annál. „A dizájn az ember alkotta termék lelke, amely a 

külső burkon keresztül fejezi ki önmagát” (Isaacson, 2011: 361). Ezért is volt olyan 

fontos számára, hogy a termékek hogyan néznek ki. Azt akarta, hogy az emberek 

szeressék a számítógépeket, kapcsolatot akart teremteni ember és gép között. Ha 

pedig lelket adott a gépnek, akár a külsején keresztül, akkor tett egy lépést a 

kapcsolat megteremtéséért.  

 A mai személyi számítógépek elődei aligha voltak szépnek nevezhetők. A 

tervezők figyelmét teljes mértékben a “belső értékek” foglalták le, nem szenteltek 

figyelmet a kinézetnek, hiszen az már csak egy járulékos és felesleges tulajdonság 

lett volna a fő funkciók mellett. Az Apple vezetőségének, főleg Steve Jobsnak 

azonban az első pillanattól kezdve nem volt mellékes, hogy a termék, amit éppen 

készítenek, milyen formát ölt. Az 1980-as évek elején Steve Jobs egy 

telefonkönyvvel jelent meg egy tervezői ülésen. Ledobta az asztalra, és így szólt:  

 
Ennél nem lehet nagyobb a Macintosh. Ennél nagyobb termék nem állja meg a helyét. Az 
emberek nem fogják megvenni, ha ennél nagyobb. Ja és még valami: elegem van ezekből a 
szögletes, széles doboz kinézetű gépekből. Miért nem tudunk valami olyat építeni, ami inkább 
magas, mint széles? Gondolkodjatok el ezen. (Young & Simon, 2009: 96) 

 

Ezután kiment a szobából. A tervezők csak nézték a telefonkönyvet, hiszen az addig 

épített legkisebb személyi számítógép fele volt. Sokan azt mondták, ez lehetetlen 

(Young & Simon, 2009: 96). Az idő azonban bebizonyította, hogy nem volt az. 1984. 
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január 24-én a cég éves találkozóján bemutatták a Machintost. Az eseményen jelen 

voltak a dolgozók, a részvényesek és a sajtó képviselői is. Mikor Steve Jobs elővette 

a táskájából a számítógépet, ami egy MacTalk nevű beszédszintetizáló programmal 

önmagát mutatta be, a közönség tapsviharral jutalmazta a kicsi számítógépet (Young 

& Simon, 2009: 120-121).  

 A design kérdése az Apple-nél elsőrangú tényező. Rendeteg vásárlót 

szereznek akár kizárólag csak termékek megkapó külseje miatt. Herbert J. Gans 

(2003) ízléskultúra fogalma mentén elindulva azt gondolom, hogy az Apple termékek 

sajátos formatervezése is életre hív egy ízlésközösséget, amely a hasonló esztétikai és 

ízlésbeli preferenciákkal rendelkező fogyasztókat foglalja magában. Amellett, hogy a 

termékeik külső formatervezése egyértelműen kitűnik a többi cég által gyártott 

termékek közül, az operációs rendszereik kinézetére legalább annyi energiát 

fordítanak, ami a könnyű áttekinthetőséget és az egyszerű használhatóságot hívatott 

szolgálni (Hont, 2010).  

 Talán nem meglepő, hogy az egyik leggyakrabban másolt cégek egyike az 

Apple, hiszen a termékeik megjelenése rendkívül sajátos, sok esetben maga a külső 

adja el a terméket. Ez a tény ösztönzi az ún. „knock off”-ok létrejöttét, ami a 

számítástechnikai klónok elnevezése a szlengben. Ezek a termékek külsőleg szinte 

teljesen megegyeznek a koppintott termékkel, a belső értékek, funkciók azonban 

legtöbbször eléggé elmaradnak a másolt darabokétól. Többféle másolat készült már 

az iPhone-ról, többek között távol-keleti gyártókat inspirált, így születtek meg az 

eredetitől külsőben alig eltérő iFone és Hi7 nevű készülékek. A MacBook is több 

esetben ihlette a gyártókat, még a HP is készített egy Macbookra nagyon emlékeztető 

masinát. A zenelejátszókat (iPod, iPod Nano) szintén sokszor tekintették design-

alapnak a gyártáshoz (A 10 legmerészebb Apple-koppintás, 2010).  

 Az Apple ügyvédei nagyon keményen támadják a másolatok készítőit. 

Németországban például a Samsung Galaxy Tab 10.1 nevű termékét, majd pedig a 

Galaxy telefonjait is betiltották, ugyanis az Apple ötletlopással, és 

szabadalomsértéssel nyújtott be panaszt. Lépésüket azzal indokolták, hogy ezek az 

iPad és az Iphone ügyes másolatai (Betiltották a Galaxy mobilok árusítását 

Európában, 2011). Ez egy sikeres eljárás volt az Apple részéről, azonban sok esetben 

az óriási mértékű design-lopás miatt vagy fel sem tudja venni a harcot a másolókkal, 

vagy pedig a termékek közötti apró különségek miatt nem jár sikerrel (A 10 

legmerészebb Apple-koppintás, 2010). Az Apple cég minden termékét a tökéletes 
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formatervezés, letisztultság és egyszerűség szellemében hozza létre, ezért olyan 

népszerűek széles körben, mind a fogyasztók, mind pedig más gyártók számára.  

 A letisztultság és az ízléses tervezés a termékek csomagolására is kiterjed. A 

cég óriási összegeket és rengeteg energiát fordít a termékek dobozolásának a 

megtervezésére, hiszen a fogyasztói élmény már a kicsomagolásánál megkezdődik, és 

nem mindegy, hogy milyen formában tárul elénk a megvásárolt darab. Cupertinoban 

pedig van külön csomagolószoba, ahol designerek hosszú hónapokon át foglalkoznak 

azzal, hogy milyen anyagokkal dolgozzanak a csomagolás során, vagy hogy 

kiválasszák annak a címkének a színét, ami azt jelzi: itt nyílik. Ezek után pedig nem 

meglepő, hogy az Apple nem veszi jó néven, hogy a más cégek lopják a csomagolás 

ötletét is, hiszen ugyanolyan szellemi termék, mint maga az árucikk (Komolyan veszi 

a csomagolást az Apple, 2012). 

2.3.2. Presztízs és divat 
	  
 Az emberek szeretnek különlegesek, egyediek, jobbak lenni másoknál. Ezt 

sok esetben megvásárolt tárgyakkal próbálják kifejezni, ami csodálatot, vagy akár 

irigységet vált ki a többi emberből. Az Apple termékeit a többi gyártóhoz képest 

viszonylag magas áron adja, ezzel a prémium kategóriás gyártók csoportjába 

tartozónak titulálja magát. Ha egy márka drágább a többinél, akkor a fogyasztók 

hajlamosak azt gondolni, hogy automatikusan jobb is az átlagnál, nő a márka 

presztízse, értéke, státuszszimbólumként kezd funkcionálni. A tárgy birtoklása a 

tulajdonost is felruházza értékekkel. Térségünkben az Apple termékek ára magasabb, 

mint a többi gyártóé, és részben emiatt birtoklásuk nem olyan elterjedt, mint a 

tengerentúlon. A fogyasztók fejében kialakulhat egy vélekedés, miszerint ha valaki 

ilyen terméket tudhat magáénak, akkor az nem akárki, hiszen csak kevesen 

engedhetik meg maguknak, ezért a tulajdonosok egy elitebb közösség tagjai lehetnek 

(Mi az Apple titka? 2010). Ugyanakkor pont ezek miatt az előnyök miatt egyre 

többen vágynak rá, hogy Apple termékük legyen.  

 Aki egyszer belekerül a márka bűvkörébe, kezdi átjárni valamiféle büszkeség, 

előkelőségtudat. Ezt pedig egyre többen szeretnék érezni. Így válik divattá, divatossá 

a márka, így vált azzá az Apple használata is (a kedvenc sorozatsztárjaink, 

filmhőseink egyre gyakrabban tűnnek fel Apple-gépet nyomkodva). Ez a tendencia 

azonban bomlasztó hatással lehet a márkahű Apple-rajongók közösségére, akiknek az 
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addig egzotikusnak, különlegesnek hitt szubkultúrája lassan felhígul. Sarah Thornton 

a szubkultúra és a magaskultúra kapcsán is arról számol be, hogy mindkét kultúra 

elitista. Míg a magaskultúra a tömegkultúrába való leszivárgástól tart, a szubkultúrák 

exkluzivitását a populáris kultúrába való felkapottság veszélyezteti. Röviden 

összefoglalva mindkét kultúra képviselői félnek a popularizálódástól, a 

tömegkultúrától, értékeik profanizálódásától (Kacsuk, 2005: 102). Az autentikus 

Apple-rajongók ezért sok esetben kezelik az újonnan szubkultúrába kerülő, nem 

annyira elhivatott, inkább csak divatrajongóknak tűnő Apple-vásárlókat 

fenntartásokkal, és igyekeznek elhatárolódni tőlük. Ahogy Paul Hodkinson (2005) is 

beszámol a goth szubkultúrában tapasztalt hierarchiáról, ez ugyanúgy jelen van az 

Apple rajongóknál is. Egyfajta elitizmus alakul ki az elkötelezettebb, tapasztaltabb 

tagok részéről a szubkultúrában való részvételt illetően.   

2.3.3. Egyszerűség 
	  
 Az egyszerűség alapkövetelmény az Apple termékeknél. Minél kevesebb 

alkatrészből, minél kevesebb kábellel, minél egyszerűbb kezelőfelülettel hozni létre a 

legjobbat. Steve Jobs fokozott igénye az egyszerűségre és a minimalizmusra 

néhányak szerint a zen buddhizmusból ered.  

 
A zen vezette rá a tapasztalati úton szerzett bölcsesség és az intuíció megbecsülésére, az 
mutatta meg neki, hogyan szűrjön ki mindent, ami fölösleges és zavaró, és nevelte rá a 
minimalizmuson alapuló esztétikára. (Isaacson, 2011: 580) 

 

Az első Apple-prospektus szerint „az egyszerűség a végső kifinomultság”. Ez az 

egyszerűség pedig nem a dolgok figyelmen kívül hagyásával jön létre, hanem a 

bonyolultság leküzdésével (Isaacson, 2011: 360). Az Apple minden tervezés során 

nagy figyelmet szentel ennek a gondolatnak. Ha egy számítástechnikai eszközt 

egyszerű kezelni, akkor a felhasználó könnyen beláthatja, hogy a gép szolgálja őt, és 

nem fordítva. Nem szükséges rosszként fog rá gondolni, hanem elengedhetetlen 

lételemként. Steve Jobs mantraként kérdezgette és ismételgette a tevezők felé: ez nem 

lehetne egyszerűbb? Köztudottan „egygombos” ember volt, egyetlen egy gombot 

engedett a gépekbe építeni, ha lehetett volna, talán azt az egyet is kihagyta volna 

(iGenius, 2011).  

 Az Apple minden termékénél törekszik a kezelőfelület egyszerűségére is. A 
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sokak által gúnyosan „bolondbiztosnak” nevezett operációs rendszereket, 

zenelejátszó kezelőfelületeket, okostelefonokat a mai napig a leginkább 

felhasználóbarát rendszerekként próbálják eladni. A cég, és a fogyasztók által is sokat 

hangoztatott előny a termékeknél, hogy nincs szükség semmiféle hozzáértésre, 

szakértelemre, csak használni kell a megvásárolt darabokat, azok pedig 

automatikusan működnek majd, szinte kitalálják a gondolatainkat. „It just works”. 

Ahogy az Apple szlogenjéből is kiderül.   

2.3.4. Zárt rendszer  
	  
 Az Apple sikere nemcsak a technológiai nagyságban keresendő, hanem, hogy 

termékeiket kiváló marketinggel, és tökéletesen működő szolgáltatásokkal vértezték 

fel. Létrehoztak egy elektronikai világot, ez a világ pedig zavartalanul képes működni 

kizárólag a saját alkotásai segítségével. A felhasználók életét egyszerűbbé, 

felszabadultabbá tették, a számítástechnika sokkal emberközelibbé vált. A humánus 

működés pedig komolyan profittal jár a vállalat számára is. Azáltal, hogy az alkotás 

minden szegmense egy kézben van, minden igényre, problémára megoldást kínálnak, 

a rendszer zártsága miatt a fogyasztók a világon belül maradnak, elzárva magukat a 

konkurencia lehetőségeitől.  

 A zártság az Applenél több szinten is megjelenik. Egyrészt fokozottan 

odafigyelnek arra, hogy a termelés minden egyes mozzanata rejtve maradjon a 

rajongók, a média, sőt gyakran az alkalmazottak előtt is. Szigorú titoktartási 

szerződések kötik az ott dolgozókat, a gyártás legapróbb részletei, az éppen fejlesztett 

technológia minden szegmense rejtve van. A fejlesztéssel, új termékekkel 

kapcsolatos titkos információk kiszivárogtatóit pedig komoly szankciókkal, perekkel 

büntetik.  

 Az Apple magatartása a média felé inkább elutasító, ezért történhet meg az, 

hogy jóval a legújabban fejlesztett termékek bemutatója előtt elkezdődik a találgatás, 

hogy vajon mivel lepik meg a technológiai piacot.  

 A hardver- és szoftvergyártás, amellett, hogy az Apple mindkettőt az 

irányítása alatt tartja, külön szektorban történik, és a dolgozók nem léphetnek be a 

másik épületbe (Jóri-Molnár, 2008). Ebben a hermetikusan zárt rendszerben 

valósulhat meg az a titoktartás, amely bűvkörében tartja az Apple megszállottakat, és 

fokozott izgalmat kelt minden bemutató előtt.  
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 Emellett az Apple semmilyen más vállalattal nem társul, semmit nem 

hajlandó kiadni a kezéből, minden programját, fejlesztését, webes alkalmazását saját 

maga találja ki és gyártja, így egy egységes zárt rendszert hoz létre, ahol a 

felhasználók minden igénye Apple termékkel és Apple szolgáltatással kielégíthető.   

 Ez a hozzáállás azonban sok esetben megfosztja a fogyasztókat a választás 

szabadságától, és teljesen elzárja őket a konkurencia kínálatától, hiszen, amit az 

Apple nem hagy jóvá a rendszerén belül, az nincs. Ettől függetlenül természetesen 

törekszik arra a cég, hogy minden legyen, amire egy felhasználónak csak szüksége 

lehet (programokra, eszközökre, játékokra, zenékre stb.). Azzal, hogy a cég irányítása 

alatt tartja a feljődést, és csak bizonyos keretek között teszi lehetővé a fejlesztéseket, 

az újabb termékek, innovációk eladhatóságának lehetőségét tartja fent (Mi az Apple 

titka? 2010). Hiszen, ha minden új program és szofver tökéletesen működne a régebbi 

modelleken is, akkor nem lenne olyan erős kereslet a továbbfejlesztett termékekre. 

 Az Apple szoros integrációjával azonban nem csak hátrányok, előnyök is 

járnak: egyszerűbb kezelőfelület, hosszabb akkumulátor-üzemidő, 

felhasználóbarátabb működés, és könnyebb kezelhetőség. Steve Jobs számára ezek az 

előnyök rengeteget jelentettek. Azon túl, hogy kivette az irányítást a felhasználó 

kezéből, pont őt állította a középpontba.  

 
Nem azért csináljuk, mert mániánk az ellenőrzés. Azért csináljuk, mert nagyszerű termékeket 
akarunk gyártani, törődünk a felhasználóval, felelősséget vállalunk az egész élményért, 
ahelyett, hogy mások vacak termékét forgalmaznánk. (Isaacson, 2011: 579)  

 

Úgy érezte, hogy szolgálatot tesz az embereknek, mivel rengeteg tennivalójuk van, és 

nem szeretnének az élet nagy dolgai mellett még a számítógép hiányosságaival is 

bajlódni (Isaacson, 2011: 579).    

2.3.5. Innovativitás 
	  

Macintosh számítógépet először 1983 nyarán láttam – fél évvel azelőtt, hogy a világ 
megismerhette...Élőben látni a Macintosht; életem második legelbővülőbb pillanata volt (az 
első, amikor a feleségemmel találkoztam). Lehullott a szememről a hályog, az égről 
elvonultak a felhők, és megszólalt az angyalok kórusa. (Kawasaki, 2011) 

Ahhoz, hogy egy vállalat vezethesse a számítástechnika világát, nem elég csupán 

jónak lennie, nem elég a kiváló marketing sem. Időről időre olyat kell mutatni a 

fogyasztóknak, ami lenyűgözi őket. Az Apple ebben nagyon jó. Nem feltalálja a 

dolgokat, hanem „újrafeltalálja“. A technikákban, amelyekben más már nem látott 
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lehetőséget, ő meglátja egy új iparág létrehozásának a lehetőségét is akár. Nem az 

Apple-é volt az első érintőképernyős telefon, mégis úgy tűnik, mintha egy teljesen 

más dimenzióját nyitották volna meg a mobiltelefonok világának az iPhone-nal. MP3 

lejátszó is létezett már az iPod előtt, de valahogy ezzel sikerült berobbannia a 

köztudatba. És a táblagép sem Apple-találmány, azonban a továbbfejlesztéseknek, a 

„csomagolásnak“ és egy kis marketingnek köszönhetően az iPad-nek soha nem látott 

sikere lett a fogyasztók körében.  

 Az Apple felhasználóbaráttá, egyszerűvé, és széppé varázsolja a technológiát. 

Az emberek pedig a kezükbe veszik, és csak ámulnak.  Steve Jobs hitvallása volt ez. 

„Néhányan azt mondják, hogy add meg a vevőnek, amit akar. Ez nem az én 

módszerem. A mi feladatunk az, hogy még az előtt kitaláljuk, mit akarnak a vásárlók, 

mielőtt ők maguk rájönnének erre” (Isaacson, 2011: 583). Steve Jobs tudta, vagy jó 

érzékkel kitalálta, mire vágynak az emberek. Találmányai többsége nem számított 

teljes újdonságnak, de mesterien tudta az ötleteket, a művészetet és a technológiát 

úgy megközelíteni, hogy azzal újra és újra feltalálta a jövőt.  

2.3.6 Steve Jobs  
  
Nagyon ritka, hogy valaki ennyire tudja befolyásolni az életed úgy, hogy közben nem is 
ismered. (iGenius, 2011) 
 

 Motor volt. Rámenős, agresszív és diktatorikus módszereket alkalmazott. 

Szerette Bob Dylant és a The Beatles-t, és nem tolerálta középszerűséget. A 

tökéletest akarta mindig, mindenből. Vizionáriusnak tartották és zseninek. Csodálatos 

előadásai, lelkesedése és személyisége emberek milliót babonázta meg nap mint nap. 

Steve Jobs volt az az ember, akinek a lénye összeforrott az Apple-lel.   

 Jobs gondolkodása segített összehozni az embereket a gépekkel. Nem a 

technológiát állította a középpontba, hanem az embert, emberivé tette a technológiát. 

Azt akarta, hogy a felhasználók szívesen használják a számítógépeiket, kötődjenek 

hozzájuk, szeressék őket. Ennek érdekében pedig mindent meg is tett. Steve Jobs 

elgondolása szerint a kéz a legfontosabb interfész ember és gép között, ennek a 

gondolatnak pedig teret engedett a termékek fejlesztésekor. Olyan egyszerűvé akarta 

tenni az alkotásokat, hogy egy gyerek is képes legyen használni őket (iGenius, 2011).  

 A kék farmeres, fekete garbós figurát nem csak termékvizionáriusnak látta az 

iparág, hanem karizmatikus forradalmárnak is, aki bárkit képes volt lenyűgözni 

előadásmódjával. A legendássá vált öltözékét egyenruhának tekintette. Az ötlete, 
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hogy az Apple minden dolgozója uniformist viseljen, nem aratott osztatlan sikert, 

azonban ő maga beleszeretett az egyenruha gondolatába. Praktikusnak és egyediséget 

kölcsönzőnek találta. A fekete kasmír garbó, a kék Levi’s farmer és a New Balance 

futócipő összeállítás legalább annyira felismerhető és azonosítható volt, mint maga a 

márkalogó. A barátja, Issay Miyake tervezte a fekete garbót, ami annyira megtetszett 

neki, hogy kérte, csináljon néhányat. Steve Jobs szekrényében ezután legalább száz 

fekete fölső sorakozott, amit élete végéig viselhetett (Isaacson, 2011: 378).  

 A tökéletesség iránti fékezhetetlen igénye és kreativitása egyszerre hat 

területet forradalmasított: a személyi számítógépét, az animációs filmekét, a zenéét, a 

mobiltelefonét, a táblagépét és a digitális könyvkiadásét (Takács, 2011). Azon túl, 

hogy érdeme és munkássága kétségkívül vitathatatlan, személyét nem csak imádat, 

hanem ellenszenv is övezi.   

 A vállalatok legtöbbje úgy próbálja motiválni az alkalmazottait, hogy 

különféle juttatásokat, kedvezményeket, ajándékokat adnak, ezzel erősítve a 

munkakedvet és a lojalitást bennük. Az Apple vezetősége az alkalmazottaival 

szemben azonban vasszigorral és kőkemény szabályokkal jár el. Ez a vezetői stílus a 

mára már elhunyt, Apple-vezérnek tartott Steve Jobsnak tulajdonítható, aki nem tűrte, 

ha a dolgozók nem olyan lelkesedéssel és elhivatottsággal végezték a munkájukat, 

amilyennel ő. Rengeteg anekdota terjedt el szigorúságáról; az egyik leghíresebb, 

hogy a vállalat alkalmazottai minden igyekezetükkel azon voltak, hogy nehogy egy 

liftbe szálljanak a vezetővel, ugyanis előfordulhatott, hogy Steve Jobs beszédbe 

elegyedett a dolgozóval, és ha ő nem tudott megfelelően válaszolni arra a kérdésre, 

hogy mi a célja a vállalatnál, akkor amire felértek a célemeletre, a szerencsétlenül járt 

alkalmazott talán már nem is dolgozott a cégnél (Young & Simon, 2009: 276). Ez a 

történet is bizonyítja az elhivatottságot, a mai napig is elvárás a vállalatnál. 

 Steve Jobs rendkívüli karizmája a szigor mellett tartogatott kellemes 

pillanatokat is a dolgozóknak, ugyanis többek nyilatkozata szerint olyan lelkesítő 

tudott lenni, olyan elhivatottsággal tudott beszélni akár a hardver legapróbb 

részletéről is, hogy bámulatos kreativitást és lendületet hozott ki az emberekből.   

 
Jobs személyisége visszatükröződött a termékein…maximalizmusa, szenvedélye, démonai, 
vágyai, művészete, gonoszkodásai és rögeszmés irányítási kényszere teljesen összeforrt az 
üzlethez való hozzáállásával és azokkal az innovatív termékekkel, amelyeket megalkotott. 
(Isaacson, 2011:576-577) 

 Ami a legjellemzőbb volt Steve Jobs-ra, az a megszállottság. Megszállottság, 
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ami sokszor elbűvölő (ahogy például az előadásokon a legújabb termékeket mutatta 

be), ugyanakkor sokakban ellenérzést váltott ki a már-már ijesztő fanatizmusa, és 

kegyetlen őszintesége. Hirtelen haragú volt, egyik pillanatról tudott a mennyből a 

pokolba kerülni, és fordítva. „Művészként tekintett önmagára - az is volt és egy 

művész temperamentumával rendelkezett” (Isaacson, 2011: 577). Steve Jobs, akár 

egy sztár, vagy egy elnök, akárhol megjelent, érezhette rajongói tiszteletét és 

szeretetét. Apple-vezérként tekintettek rá, és minden egyes lépését, előadását óriási 

rajongói figyelem övezte. Jobs személyét halála után is kultusz övezi. Barack Obama, 

amerikai elnök nyilatkozott róla a következőképpen: „A világ elveszített egy 

látnokot. És aligha lehet nagyobb elismerése Steve sikerének, mint az, hogy sokan a 

világon egy olyan készülék segítségével értesültek a haláláról, amelyet ő talált fel” 

(Steve Jobs, avagy Mr. Apple, 2011). 

2.3.7. Jó marketing 
	  
 A jó marketing meghatározása nem egyszerű feladat. Minden vállalat, minden 

termék önmagának kell, hogy felállítsa azt a stratégiát, amivel sikeres lehet. Azokból 

az előnyökből kell építkezni, amelyekben a cég jobb, mint a versenytársai. A 

marketingesek általában külön célcsoportokat jelölnek ki, és kitöltetnek rengeteg 

kérdőívet. Steve Jobs szerint ez hülyeség. „Oda kell adni a terméket egy gyereknek, 

és egyből kiderül, hogy sikeres lesz-e” (iGenius, 2011). Az Apple mindig is hitt 

abban, hogy a termékei képesek eladni önmagukat. Ha valaki a kezébe vesz egy 

Apple darabot, magával ragadja az egyszerűség, a professzionalizmus és a szépség. 

Azonban nem bízták a véletlenre, egy nagyon jó marketinggel támogatták meg 

eszközeik sikerességét.  

 „Steve Jobs tudott eladni. Tette mindezt személyesen, a színpadon és a 

televízióban is” (Apple’s ’Get a Mac’, the complete campaign, 2011). Sokan az 

Apple felhasználók lojalitását a márkához a jó marketinggel kapcsolják össze. Az 

biztos, hogy a cég minden apró lépése, kommunikációja a média és a fogyasztók felé 

is nagyon alaposan megtervezett. Az, hogy egy vállalat milyen képet alakít ki 

magáról, a márkájáról, a termékeiről, sikerességének legfőbb tényezője lehet. A 

márkateremtés egy művészet, ez a művészet pedig a marketing alapja (Szántó, 2005). 

Elsőként az Apple reklámokkal foglalkozom, amelyek legtöbbször nagyon új 

stratégiát alkalmaztak a fogyasztók meghódítására.   
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 Az Apple hirdetéseinek legtöbbje nagy sikert aratott a közönség körében. Ez 

egyik leghíresebb és legkorábbi reklámfilmjük jól körvonalazza azt az imázst, amit a 

cég a legelejétől képviselni szeretne, ez pedig a másnak lenni, különbözni a többitől 

elv. Az azóta is legendásnak tartott 1984 című reklámfilmjével, amit az 1984. január 

22-én megrendezett XVIII. amerikai Super Bowl kupa döntőjének 3. negyedének a 

szünetében vetíttett le, az Apple beírta magát a reklámszakma történelmébe. A 

hirdetés szokatlan volt, egyedi, és emlékezetes. A reklámfilm egy futurisztikus 

világban játszódik. Egy homogén, „agymosott” embertömeget látunk rezzenéstelen 

arccal menetelni egy óriási csarnokba, ahol George Orwell 1984 című könyvének 

világa elevenedik meg. A tömeg hallgatja a „Nagy Testvér” szavait, aki arról beszél, 

hogy a tiszta ideológia elvének sikerült érvényesülnie, mostmár mindenki ugyanazt 

gondolja, ugyanazt akarja, többé nem kell tartani az egymásnak ellentmondó 

igazságok zavarától. A háttérből eközben egy piros rövidnadrágot és fehér trikót 

viselő, rövid, szőke hajú nő fut be kalapáccsal a kezében, és rendőrök üldözik. Mikor 

beér a terembe, az óriási kalapácsot elhajítja a képernyő irányába, ami ennek hatására 

felrobban, a tömeg pedig rácsodálkozva a történtekre, felszabadul a „Nagy Testvér” 

hatalma alól. A tömeg jelképezi a konkurenciát (IBM) és annak felhasználóit, akit a 

szőke nő, az Apple „képviselője”, szabadít fel a következő szöveg kíséretében: 

„Január 24-én az Apple Computer bemutatja a Macintosht. És meglátod, miért nem 

lesz olyan 1984, mint 1984” (Smith, 2012).  A hirdetés érdekessége, hogy a maga 

idejében rendkívül nagy költségvetéssel jött létre, a Ridley Scott (akkoriban már híres 

filmrendező) által készített reklám kilencszázezer dollárba került (56 évet élt Steve 

Jobs, az Apple alapítója, 2011).  

 A konkurenciával való szembeállítás több reklámfilmben is előkerül az Apple 

eszköztárából. A Get a Mac nevű reklámkampány-sorozat két szerethető, központi 

figurával dolgozott, akik PC-ként és Mac-ként az egyes „epizódokban” különböző 

témákat vitattak meg, és a sok-sok szerethető, kedves humorral könyedén lopták be 

magukat a nézők szívébe (Apple’s Get a Mac’, the complete campaign, 2011).  

 Még egy hirdetést említenék, ami Think different kampány néven nagyon 

híressé vált. A reklámspotban különcnek, zseninek tartott hírességek (Albert Einstein, 

Bob Dylan, Martin Luther King, Jr., Richard Branson, John Lennon, R. Buckminster 

Fuller, Thomas Edison, Muhammad Ali, Ted Turner, Maria Callas, Mahatma Gandhi, 

Amelia Earhart, Alfred Hitchcock, Martha Graham, Jim Henson, Frank Lloyd 

Wright, és Picasso) képei villannak fel egymás után a következő szöveg kíséretében:  
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Íme az őrültek. A kiközösítettek. A lázadók. A bajkeverők. A nem odaillő emberek. Akik 
másképp látják a dolgokat. Akiket nem szabályok vezetnek. Akik nem tisztelik a status quo-t. 
Idézheted őket, vitatkozhatsz velük, dicsőítheted vagy rágalmazhatod őket. Amit viszont nem 
tehetsz meg velük, hogy figyelmen kívül hagyod őket. Mert megváltoztatnak dolgokat. Ők 
mozgatják előre az emberi fajt. És míg néhányan őrültnek tartják, mi zseninek látjuk őket 
Mert azok az emberek, akik elég őrültek ahhoz, hogy azt higgyék, meg tudják változtatni a 
világot — azok, akik tényleg meg tudják. (Kácsorné Szikszai, 2009) 

 

A kampány érdekessége az volt, hogy az elektronikus hirdetésnek csak a legvégén 

derült ki, hogy miről is van szó, amikor megjelent a Think different szlogen és egy 

szivárványszínű Apple logó. A nyomtatott verziókon egy-egy híres ember portréja 

szerepelt, és a felső sarokban van a logó. A reklám összefoglalta az Apple hitvallását. 

Másnak lenni, különbözni a többitől, ebben (is) áll a zseni lét lényege. Ezt a másságot 

pedig senki sem tudja figyelmen kívül hagyni. 

 Egyre több termékhez tartozik esztétikai használati utasítás, szoftver az 

érzelmi önprogramozáshoz (Shulze, 2003). Az Applenél azon túl, hogy a termék 

technológiai tudásával foglalkoztak, legalább annyi energiát fektettek az „Apple-

életérzés” előnyeinek hangsúlyozásába is. Aki belecsöppent az Apple világába, nem 

csak a technológia egy különleges világába csöppent. Az életének a részévé vált a 

megharapott alma, és az ezzel szertett tudás és tapasztalat. Egy egyébként is sikeres 

termékeket gyártó vállalkozás népszerűsítése pedig ezek után nem olyan nehéz. Az 

Apple tudatosan alkalmazta azt a stratégiát, hogy az eszközeit termékeit nem, mint 

technológiai eszközöket népszerűsítette, hanem mint társakat, életünk részeit. Ez 

pedig abból a megközelítésből ered, miszerint korunkban a számítógépekre sok 

esetben nem eszközökként tekintünk, hanem identitásunk alakítóira, második 

énünkre, és a kapcsolat minősége ember és gép között kezd az interperszonalitás 

irányába tolódni (Turkle, 2005). 

 Az Apple imázsának fontos része volt Steve Jobs is. Nevét és lényét az 

Apple-lel egyenlőnek tekintették. Az előadásai, amiken az újításokat mutatta be, 

felértek egy profi előadó által nyújtott szerepléssel. Lelkesedése, megszállottsága és 

profizmusa elvarázsolta a technológia szerelmeseit. Mivel Steve Jobs személyét 

óriási mértékű rajongás övezte, az Apple marketing az ő zsenijének dícséretét is 

sokszor használta a népszerűsítésben.   

 A jó marketing része, ami a sikerhez, és a megszállott rajongáshoz 

hozzátartozik, a titkolózás pszichológiájának alkalmazása is. Az Apple szereti, ha 
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újdonságai „nagyot szólnak”, ehhez pedig az kell, hogy ne szivárogjanak ki előzetes 

információk, hogy a kellő pillanatban elérjék a kívánt hatást. A finomra hangolt 

termékleleplezéseket mind a média, mind pedig a fogyasztók feszült figyelemmel 

várják, hogy aztán mindenki elmondhassa a véleményét az új termékről, legyen az 

akár pozitív, akár negatív. 

3. Az Apple-rajongók szubkultúrája 
	  
 „A Macintosh és a követői elfoglalták a felhasználók szíveit és elméit, 

méghozzá olyan mélyen, hogy »Mac személynek« lenni egy különleges csoporthoz 

tartozást jelent” (O’Grady, 2009: 9). Szíveket és elméket hódítottak meg. Ez az, ami 

miatt egyáltalán ez a dolgozat létrejöhetett. Hiszen ne feledjük, számítógépekről, 

technikai eszközökről, hordozókról és szolgáltatásokról beszélünk. Ebben a 

fejezetben szó esik majd mindarról, ami miatt az Apple köré épült rajongókról 

szubkultúraként, csoportként lehet beszélni. Összefoglalom azokat a rítusokat, 

tevékenységeket, amelyek körvonalazzák ezt a talán nem annyira egységes, de 

mindenképpen sajátos fogyasztói réteget.  

 Amit elsőként tisztáznunk kell, az az, hogy az Apple-rajongók csoportja nem 

tekinthető homogénnek, egységesnek. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma 

Apple-rajongó sem. Ahogy azt a későbbiekben, a kutatás eredményinél látni fogjuk, a 

fogyasztókat nem ugyanazok a motivációk, célok vezérlik, mások az attitűdjeik, a 

vélekedéseik az Apple-lel kapcsolatban. Van, aki csak azért vásárol „almás” 

terméket, mert egyszerűen ennél a cégnél találta meg a számításait a minőséget, a 

külsőt, vagy akár a technikai eszköztárat illetően. Akad olyan is, aki valóban 

megszállottan rajong bármiért, ami kapcsolatban áll az Apple-lel. Istenként tiszteli 

Steve Jobs-ot, elvakultan védelmezi az imádott (akár jól látható hibákat, 

negatívumokat is tartalmazó) terméket, és képes a végletekig elmenni, hogy extrém 

módon kifejezze rajongása mértékét. A magát a legnagyobb Apple rajongónak tartó 

Allen Patrow 10 évesen kapott meghívást Steve Jobstól a legnagyobb, vezető Apple-

bolt megnyitójára New Yorkba. A fiú azzal érdemelte ki a megtiszteltetést, hogy részt 

vehetett a megnyitón, hogy a hajába borotváltatta az Apple logóját, és az erről 

készített képet elküldte az Apple-vezérnek.  

 
Mindig is nagy Apple rajongó voltam (sőt, még vagyok is). Az első New York-i  Apple Store 
megnyitása volt talán a legjobb dolog, ami történt velem 6 és 12 éves korom között. Egy ideig 
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szinte minden hétvégét ott töltöttem, Halloween-kor mindig Mac-nek öltöztem, és minden új 
OS-t úgy ünnepeltem meg, hogy a fejemre borotváltattam az Apple logót. (Sztori egy fiatal 
Apple fanról, 2011)  
 
 

Az ilyen extrém esetek Magyarországon persze nem olyan elterjedtek, de a rajongás 

szintjei itt is viszonylag jól elkülönülnek. A kutatásom eredményeinél látni fogjuk, 

hogy mennyire eltérő módon nyilatkoznak a megkérdezettek önmagukról, illetve az 

Apple rajongókról. 

 A következő oldalakon többek között arra keresem a választ, hogy hogyan 

tudja a közösségi média kivenni a részét a csoportképzésből. Egy hosszabb fejezetben 

kifejtem, hogy milyen hasonlóságok mutathatók fel a vallásosság és az Apple iránti 

rajongás között. Ezután a szubkultúra kreativitásába, sajátos nyelvezetébe, 

szóhasználatába szeretnék bepillantást engedni. Végül pedig azt a feltevést próbálom 

igazolni, miszerint a vásárlással járó kellemes élmény szintén fontos tényező lehet a 

rajongás kialakulása során. 

3.1. Rajongók a közösségi médiában 

 Az Apple rajongók csoportjának tagjai, más márkaközösségekhez hasonlóan 

sokszor, sok helyen alkotnak véleményt, ezek a vélemények pedig pozitívan vagy 

negatívan befolyásolhatják a márka, vagy a hozzá kapcsolódó termék megítélését. A 

szubkultúra tagjai online oldalakon keresztül osztják meg véleményeiket, 

élményeiket egymással, és ez a „szóbeszéd“ a tagok között erősebb lehet akár egy 

televíziós hirdetésnél is, ami a márka pozitív megítélését illeti. Az emberek 

szívesebben fogadják, és könnyebben elhiszik a más fogyasztóktól származó 

információkat, mintha a médiából, vagy reklámokból hallanák ugyanazt. A 

fogyasztóktól származó információk lelőhelye pedig legtöbbször az internet, azon 

belül is a közösségi média különböző formái. A közösségi média fogalma a szintén 

közösségi média eredményeként létrejött Wikipedia alapján:  

 
A közösségi média a felhasználók által létrehozott tartalom, olyan széles körben hozzáférhető 
technológiák segítségével, amelyek megkönnyítik a kommunikációt, befolyásolják a 
csoporttagokkal és a szélesebb közönséggel folytatott interakciót, tipikusan az interneten, 
vagy a mobil kommunikációs hálózaton keresztül. (Social Media, 2012) 
 

 A fogalmat talán úgy érthetjük meg a legkönnyebben, ha sorra vesszük, hogy 

milyen tulajdonságok, jellemzők mentén rajzolódik ki. Az első fontos tulajdonság a 

részvétel, ami lehetővé teszi, hogy kifejtsük a véleményünket, hozzátegyünk a 
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tartalomhoz. A nyitottság is elengedhetetlen, ami a közösségi médiának arra a 

tulajdonságára vonatkozik, hogy a visszajelzések és a részvétel irányába nyitott, van 

lehetőség megjegyzések, hozzászólások írására és információk megosztására is. A 

párbeszéd szintén elengedhetetlen feltétele annak, hogy egyáltalán közösségi 

médiáról beszélhessünk, ez a párbeszéd jó esetben kétirányú. És ami a kutatásom 

szempontjából a legfontosabb tényező, hogy közösségformáló erővel rendelkezik. A 

közös érdeklődési terület köré szerveződő csoportok a segítségével könnyen létre 

tudnak jönni, hatékonyan kommunikálhatnak egymással a tagok. Az emberek, akik 

így szerveződnek közösségbe létrehoznak és megosztanak tartalmakat az online 

hálózatokon keresztül, ezzel alkotva meg saját kultúrájukat. A közösségi média 

funkciója, hogy eszköztárával segítse ezeknek a csoportoknak, közösségeknek az 

életét. Ilyen eszközként tartjuk számon a blogokat, fórumokat, közösségi hálózatokat, 

a tartalom köré szerveződő közösségeket, a wikiket, a podcastokat stb (Szűcs, 2011). 

A kutatásom szempontjából ezek közül nyilvánvaló és fontos jelentősége van a 

tematikus blogoknak, az ezekhez kapcsolódó fórumoknak, közösségi hálózatoknak.  

 Ahogy a kérdőívek elemzéséből is kiderül, a kitöltők többsége hallott már a 

legismertebb magyarországi tematikus oldalakról, blogokról (pl. appleblog.blog.hu, 

handras.hu, plastik.hu, twica.blog.hu, beszeljukmac.com, macworld.hu, szifon.com, 

iphonehungary.hu), sokan közülük aktív tagjai az általuk létrehozott közösségnek. 

Ezek a blogok az Apple, mint központi téma köré szerveződnek. Az Apple cég, a 

termékek, új hírek, fejlesztések, érdekességek állnak legtöbbször a posztjaik 

központjában, amit az oldalt látogatók kommentálhatnak, személyes véleményükkel 

egészíthetnek ki. Az Apple-kedvelők közösségének létezése nagymértékben függ 

ezeknek az oldalaknak a lététől, hiszen ezekben a diskurzusokban ragadható meg 

legnyilvánvalóbban a rajongás (vagy akár az ellenzés) motívuma. 

3.2. Vallásos rajongás - „az Apple egy vallás“ 

 „Az Apple egy új vallás, és Steve Jobs a főpapja”, írja Michael S. Rosenwald 

(2011) a Washingtonpost online oldalának egyik cikkében. Elsőre talán merésznek 

tűnhet a párhuzam említése egy márka szeretete és a vallásosság között, azonban ha 

egy kicsit közelebbről, részleteiben szemléljük az Apple-rajongás lényegét, 

megnyilvánulásait a mindennapokban, azt láthatjuk, hogy elég sok helyen hasonló 
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pontok mentén rajzolódik ki a fogyasztói szubkultúra márkába vetetett hite a 

hagyományos értelemben vett hitrendszerek követőinek gyakorlataival összevetve.  

 A világ számos vallásának lényegét, közös elemeit nehéz lenne egyetlen 

definícióba tömörítve hitelesen visszaadni, ezzel ebben a rövid fejezetben nem is 

próbálkozom. Ami viszont lényeges, hogy tisztázzam, milyen értelemben használom 

a fogalmat az összehasonlítás során. A vallást ebben a fejezetben olyan hitrendszerek, 

szertartások, magatartások és lelkiállapotok összességének tekintem, ami általában 

szorosan kapcsolódik valamiféle felsőbbrendű hatalom, erő létébe vetett hithez 

(például az imádott Isten, istenek), és annak tiszteletéhez. A vallások ezen kívül 

egyfajta útmutatást és értékrendet adnak az élethez. Ilyen értelemben véve a vallást, 

vallásosságot gyűjtőfogalomként fogom használni, nem emelve ki külön egy vallást, 

aminek az analógiájára felépítem a párhuzamot.  

 Az Apple rajongói szubkultúra kapcsán már többekben felmerült a kérdés, 

hogy talán a vallásos emberek hitéhez hasonló folyamatok zajlanak le a rajongókban, 

amikor kapcsolatba kerülnek az imádott márkájukkal fémjelzett termékekkel, úgy 

írnak, nyilatkoznak szeretett termékükről, mintha az abba vetett hitük földöntúli 

magasságokba emelkedne. Ennek kapcsán az Egyesült Állomokban létrehoztak egy 

terminust, ami a fanatikus rajongók megszállottságát bizonyítja. „Appleism” néven 

találhatunk a közösségi oldalakon csoportokat, akik összegyűjtik a megszállott Apple 

rajongókat, az oldalakon pedig a céggel, termékekkel, vezetőséggel kapcsolatos 

információkat, érdekességeket, híreket és videókat osztanak meg egymással. Az 

Appleism kifejezést a világvallások angol nyelvű elnevezéseinek mintájára hozták 

létre, utalva a párhuzamra a vallásosság és a technikai megszállottság között, ami az 

Apple-t övezi. Új vallásnak, a Szilikon-völgy új vallásának nevezik (Bhatia, 2011). A 

nyilvánvalóan provokatív kifejezésnek azonban van alapja.  

 Alex Riley a BBC-n bemutatott Szupermárkák titkai című 

dokumentumfilmjében beszámol az Apple rajongók megszállottságáról. A Londoni 

Covent Garden-i Apple üzlet megnyitása előtt az emberek közül sokan az utcán 

töltötték az éjszakát, hogy elsők között juthassanak az Apple termékekhez, 

hisztérikus örömujjongással fogadták azt a pillanatot, amikor a bolt ajtaja kinyílt, és 

több százan özönlöttek az üzletbe. Sokan hajlandóak voltak több száz kilométert is 

utazni, hogy ott legyenek a bolt megnyitásakor, holott a nyitással semmiféle akció, 

árengedmény nem járt a termékekhez (Az Apple kultusz: A márkahűség és a vallási 

fanatizmus kapcsolata, 2011).  
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 A különböző vallásokban nem ritka, hogy a hívők az életük során az adott 

vallásban meghatározott, jelentőséggel bíró, kultikus helyekre zarándokolnak. Teszik 

ezt azért, mert az adott vallásban „előírt” meglátogatni bizonyos helyet. Esetleg az a 

gondolat vezérli őket, hogy a zarándokhelyen olyan spirituális élményben lehet 

részük, amely a világ többi, profán részén kevés eséllyel. Magának az útnak is lehet 

jelentősége, hiszen olyan emberek találkoznak egymással, akik valószínűleg még 

soha máskor, ezek az emberek pedig megoszthaják gondolataikat, tapasztalataikat 

egymással. Mindannyiukat ugyanaz, vagy nagyjából ugyanaz a meggyőződés vezérli. 

A zarándokhelyek azonban nem véletlenszerűen keletkeznek, szinte minden esetben 

kötődnek valamilyen fontos eseményhez, helyszínhez, aminek jelentősége van az 

egyházközösség, a hívők számára. A muszlim hitűek elsőszámú zarándokhelye 

például Mekka, Mohamed próféta születésének helye. Vagy hogy egy kicsit 

közelebbi zarándokhelyet említsek, Máriapócsot a templomában található legendás 

könnyező Mária-képek (az eredeti és a másolat) tette világszerte híressé a keresztény 

hívek körében (Pusztai, 2011). Ezeket a helyeket nagy tisztelet övezi, az oda 

látogatók legtöbbször meghatározó tapasztalatokkal, különleges élményekkel térnek 

haza, csakúgy, ahogy az Apple rajongók is, amikor többszáz kilométert utaznak egy 

Apple üzlet megnyitójára, hogy részesei legyenek az élménynek.  

 Ahogy a legtöbb zarándokhelyet nem kerüli el az anyagi profitszerzés 

lehetőségének a gondolata, és szuvenír tárgyakat szinte mindenhol lehet vásárolni, az 

Apple is felkínálja a saját „szuvenírjeit”, ezek pedig a termékei. És a hívek, bár 

sokkal többet költenek, mintha hagyományos emléktárgyat vennének, mégis 

elégedetten és boldogan térnek haza otthonaikba.  

 Azon túl, hogy az emberek elzarándokolnak bizonyos üzletek megnyitójára, 

csakúgy, ahogy a vallások éltében (pl. egyházi ünnepek, neves események), az 

Apple-nél is vannak olyan események, amelyek meghatározó jelentőséggel bírnak a 

hívek életében. Az Apple minden évben megrendezi a Worldwide Developers 

Conference és a Macworld rendezvényét, ahová rengeteg Apple-rajongó érkezik 

évről-évre, türelmetlenül várva a legújabb fejlesztéseket, termékeket. És azoknak, 

akik nem voltak jelen az eseményen, lehetőségük van rövid időn belül 

videófelvételen megnézni, hogy mi történt.  

 Az új termékek megjelenése és árusításának első napja különleges ünnepnek 

számít mind az Apple, mind pedig a vásárlók számára. Előző nap korábban zárnak az 

„almás” boltok, az ott dolgozók általában lecserélik az üzlet addigi plakátjait, 
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kihelyezik az új terméket ábrázolókat, és felkészülnek a vásárlók fogadására. Éjjel 

már legtöbbször gyülekeznek a legelszántabbak, hogy a reggeli nyitáskor elsőként 

léphessenek be a boltba. Az ilyen eseményeket óriási figyelem és érdeklődés veszi 

körül, csakúgy, mint egy egyházi gyülekezet életében az ünnepeket. A rajongók és a 

cég munkatársai is készülnek ezekre a pillanatokra fizikailag és szellemileg egyaránt. 

 A vallási életben általában egy személy, vagy személyek egy csoportja vezető 

szereppel bír. Ezek az emberek életük minden pillanatát a vallásnak szentelik, 

példaként járnak elől, irányítják, utat mutatnak a híveknek, vezetik a közösségi 

találkozókat (pl. istentisztelet). Ha az Appleről, mint vallásról beszélünk, akkor nem 

kell túl sokat keresgélnünk ilyen vezető személyiség után. Steve Jobs-t nevezték már 

vezérnek, gurunak és főpapnak is (Rosenwald, 2011). Elhivatottságával, 

megszállottságával mindig is az élen járt. Az egész életét áthatotta az Apple 

szellemisége, csakúgy, mint egy vallás. Ő pedig különösen buzgó, és lelkes volt, ha 

az Apple volt terítéken, márpedig nála ez esetek többségében így volt. Előadásait a 

bemutatókon (csakúgy, mint egy jó vallási vezető beszédét) áhítattal figyelték a 

hívek, minden mondata, minden mozdulata kedves volt számukra, óriási hatással 

tudott lenni közönségére, a szent ige hirdetéseként hatottak beszédei. Most pedig, 

hogy elhunyt, az Apple rajongók szentként emlegetik, aki megváltoztatta az életüket. 

A dologban érdekesség, hogy bár vitathatatlan érdeme van Steve Jobsnak az Apple 

létrehozásában és működtetésében, és az ötlet legtöbbször benne világlott fel, a 

megvalósításban és a kivitelezésben nem ő volt az élen. A technikai zseni (főleg az 

indulás idején) többek között Steve Wozniak volt, az ő nevét azonban, ha 

megkérdeznénk, valószínűleg csak a tapasztalt,  az Apple történetében is érdekelt  

rajongók említenék. Steve Jobs-é a megtiszteltetés, hogy az újabb rajongók által is jól 

ismert, legendás vezetője az Apple-nek.  

 A vallásossághoz hasonlóan az „Appleizmusban” is különleges szerep jut a 

tárgyaknak, hiszen azok a hit materiális megvalósulásai. Aki hisz az Apple által 

közvetített, megtestesített értékekben, az Apple terméket vásárol, ezzel fejezi ki a 

közösséghez tartozását és az imádatát. Az eszközök hordozzák a rajongás lényegét. 

Az iGenius (2011) című dokumentumfilmben az iPad megjelenésekor készített 

felvételek is szerepelnek. Az emberek boldogan, mosolyogva lépnek ki az üzletből, 

ahol mindenki megcsodálja az újdonsült terméket, ekkor hangzik ez a következő 

mondat: „úgy tartod, mint a Szent Kelyhet”. Néhány rajongó annyira imádja és óvja a 

megvásárolt darabot, mintha annak mitikus jelentése lenne. A legerősebb vallási 
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vetülete az iPad készüléknek van. Book of Jobs-nak (Jobs könyvének) nevezik, ami 

erőteljes utalás a keresztény vallás Bibliájának Ószövetségében található Jób 

könyvére. Ezen kívül párhuzamba állítják Steve-et Mózessel is, aki a 

Tízparancsolatot kőtáblákon kapta meg Istentől. Az iPad a modern kor kőtáblája, a 

parancsolatok képletesen ebben vannak, és Steve Jobs termékein keresztül adja át a 

legfőbb hitelveket (Steve Jobs and the iPad in The Economist, 2010). 

 Brit idegszakértők önkéntes Apple-rajongókon MRI vizsgálatokat végeztek, 

hogy megnézzék, azok a területek aktiválódnak-e az agyban, amelyek a mélyen 

vallásos emberek agyában, ha vallásos képeket, istenábrázolásokat, szimbólumokat 

látnak. Az eredmény önmagáért beszélt. Ugyanazok a területek és ugyanolyan 

mértékben aktiválódtak a rajongók agyában, ha Apple termékeket és szimbólumokat 

láttak, mint a vallásos emberek agyműködését ábrázoló felvétele (Az Apple-rajongók 

agya olyan, mint a vallási fanatikusoké, 2011). Ezekhez az eredményekhez minden 

bizonnyal az is hozzájárul, ahogy az Apple vállalat promotálja az új eseményeket. 

 Mára már az Applenél is hagyomány, hogy egy új termék piacra dobásakor 

kígyózó sorok állnak sorba, akár több órával, vagy nappal a nyitás előtt, hogy elsők 

között jussanak az adott termékhez. A játékiparban sem ritka az ilyen esemény. A 

világ legsikeresebb pc-játéka, a World of Warcraft kiegészítőjének megjelenése 

idején a Westend City Centerben a rajongók jelmezbe öltözve várták az éjféli 

boltnyitást, mitikus hangulatot kölcsönözve az eseménynek. Azon túl, hogy bevett 

szokás a játékiparban, hogy az üzletek éjfélkor nyitnak, partikat is szerveznek a 

nyitás köré. Ezekről az eseményekről beszámol a sajtó, ami pedig tökéletes reklám a 

játékkiadóknak (Függő vagyok, de nincs vele bajom, 2008).  A termékeket árusítók 

gyakran várják a potenciális vásárlókat süteménnyel, kávéval, hogy feledtessék a 

várakozással járó esetleges kellemetlenségeket, buzdítják őket, kiprovokálják a 

megfelelő érzelmi töltetet, és amikor közeledik a nyitás pillanata, a rajongók már 

szinte önkívületi állapotba kerülnek, és valóban egy vallásos közösséghez hasonlóan 

kezdenek működni. Összetartás, közösségtudat van közöttük azáltal, hogy ugyanaz a 

szellemiség – jelen esetben az Apple – miatt vannak jelen. Rajongásukat és 

szeretetüket ebben a közegben bátran ki merik nyilvánítani. Szívesen állnak szóba a 

egymással, segítik egymást, osztoznak az örömben és a lelkesedésben, ami egy ilyen 

eseményt övez.  

 A következő sarkalatos pont ahol össze lehet vetni az Apple-t a vallással a 

helyszín, ahol a kapcsolatba kerülés fizikailag is megtörténik. Az Apple üzletek 
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kapcsán nyilatkozott a Szupermárkák titkai című dokumentumfilmben Buckingham 

püspöke, aki úgy vélte, hogy az Apple üzletek számos vallásos elemet tartalmaznak, 

úgymint a kőpadló, az oltárszerű termékállvány illetve a bolíves ablak (Az Apple-

kultusz: A márkahűség és a vallási fanatizmus kapcsolata, 2011). Apple Store-ok 

felépítése sok esetben emlékeztet a templomokéra. Az ablakokon beáramló fény 

központi jelentőséggel bír a templomok esetében. Mivel a világosság az égből jön, 

így metaforikusan a fény köti össze a hívőt a felsőbb hatalommal. Valószínűnek 

tartom, hogy az Apple tervezésében is ez a gondolat volt a meghatározó, amikor 

üzleteik legfontosabb borításaként az üveget határozták meg. A templomok 

jellemzője, hogy található bennük szentély, ahová általában csak a vallási vezetőnek 

léphetnek be. Itt helyezkedik el az oltár, az istenség szobra, esetleg vallási jelképek. 

Erre az analógiára is figyel a cég, hiszen minden termék külön emelvényen 

helyezkedik el, mintha az egy szentély lenne, azonban ez a szentély megtapasztalható 

mindenki számra. A hagyományos szentéllyel ellentétben itt a „hívek” megérinthetik, 

kipróbálhatják a termékeket. Hiszen az Apple gondolatmenete szerint a  

legkönnyebben a termékek tudják saját magukat eladni, ehhez viszont az kell, hogy a 

látogatót lenyűgözze a kipróbálás során az eszköz. 

3.2.1.Apple-evangélisták és eretnekek  
	  
 A márkaevangelizmus kifejezés egy kommunikációs cég kutatásainak 

nyomán vált ismertté. A fogalom alatt a meggyőződésből fakadó aktív márkahűséget 

és a pártfogó tevékenységet értik, amely rendkívül jó reklámeszköznek bizonyul, 

hiszen a fogyasztók nagy többsége szívesen számol be pozitív tapasztalatairól 

másoknak (Fehér, 2008). Az Apple-nél különösen nagy azoknak a rajongóknak a 

száma, akik aktívan promotálják a céget és termékeit különböző fórumokon, 

blogokban, vagy akár az utcán, a használat során.  

 Ahogy azt már korábban említettem, az Apple rajongók szubkultúrája nagyon 

vegyes képet mutat, és ez az Apple szellemiségéhez való hozzáállás tekintetében 

sincs másképp. A sokak által egyetlen igaz útként, egyetlen igaz hitként konstatált 

Apple pedig jól használja a belé fektetett bizalmat.  

 Az elkötelezettség, és hit képes igazi híveket toborozni, akik maximális 

bizalommal és elismeréssel fordulnak a cég felé, az esetleges negatívumokat pedig 

teljes mértékben elutasítják, vagy észre sem veszik. Ezek az emberek tagja az 
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„Apple-egyháznak”, aktív alakítói az imázsnak. Azzal, hogy beszélnek róla, 

„ministrálnak”, szolgálatot tesznek a cégnek teljesen önszántukból. Szeretnék, ha az 

Apple közösség jól működne, mondanivalójuk pedig a legtöbb emberhez eljutna. A 

vállalatot elég sok támadás éri, mivel sokszor úgy próbálják megoldani az esetleges 

problémákat, hogy azoknak a meglétéről a fogyasztókat nem is tájékoztatják, titokban 

javítják ki a hibákat, kísérleti nyúlként használva az első vásárlóikat (Vámosi, 2008). 

 Vannak olyan fogyasztók, akik bár szeretik az Apple termékeit, 

szolgáltatásait, és alapvetően elégedettek a céggel, a szorosan integrált működés miatt 

néhány esetben kénytelenek a saját céljaik érdekében kiskapukat keresni, és foltot 

ejteni a magukátlan rendszeren. Esetleg csak szeretnék a saját igényeik szerint 

alakítani az eszközeiket, az Apple sematizált működése helyett. Az iPhone feltörések 

klasszikus példái a hitszegésnek (100 Reasons to Jailbreak your iPhone, 2012), ami 

metaforikus értelemben vett inkvizíciót vonhat maga után az „Apple-egyház” 

részéről, hiszen a cég nem kedveli az ilyen jellegű tevékenységeket, harcos 

kommunikációval védi termékeit. Ilyenkor a felhasználók új programokat, 

alkalmazásokat, funkciókat telepítenek az eredeti készülékre. Ez több okból is gondot 

okoz. Az Apple (a profittól való elesésen túl persze) legtöbbször azzal érvel az ilyen 

jellegű átalakítások ellen, hogy a cég által fejlesztett programok, alkalmazások, 

eszközök tökéletesen együttműködnek a termékekkel, azonban, ha ebbe a rendszerbe 

belenyúlnak a felhasználók, kárt okozhatnak a gépezetben, lassíthatják az operációs 

rendszert, problémák keletkezhetnek, nem lesz már olyan zavarmentes a használat, 

mint azelőtt. A garanciákra is kiterjesztik az ilyen jellegű beleavatkozásokról alkotott 

véleményüket, hiszen „feltört” operációs rendszerű telefonra egyszerűen már nem 

érvényes a jótállás.  

 És végül vannak olyan fogyasztók, akik minden erejükkel az Apple ellen 

küzdenek. Nyíltan kifejezik az ellenvéleményüket az általuk elvakult fanatistáknak 

tartott rajongókkal szemben. Az Apple kritikusai legalább annyira elhivatottak, és 

megrögzött módon támadják a vállalatot, mint amennyire rajonganak érte az Apple-

fanok. Csoportjuk nem tekinthető ateistának, csupán „Apple-egyház” ellenesnek, 

mivel általában felmutatnak valami mást, valami olcsóbbat, jobbat, esetleg kevésbé 

diktatorikusat az Apple-lel szemben (Android, Windows, stb.).    
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3.3 Rajongói kreativitás 

 Az Apple kreativitása innováció és fejlesztés terén úgy tűnik, a rajongóira is 

kiterjed. Nap mint nap számos kép, videó, vagy egyéb szellemi vagy materiális 

alkotás kerül az internetre, aminek központi témája az Apple. Azon túl, hogy az 

emberek használják a gépeiket, mindennapi életük részévé válik az Apple-ről való 

gondolkodás, és a rajongásukat szimbolikus alkotásokban is hajlandóak kifejezni.  

 Az alkotások legtöbbje a világ egyik leghíresebb almáját (a Google 

képkeresőjébe az Apple keresőszót beírva az első találatok között mindössze pár igazi 

almát láthatunk, a legtöbb találat a vállalat logójára, termékeire mutat) használja 

alkotásai alapjául. Az alma, amelyből hiányzik egy darab az ószövetségi tudás fájáról 

szakított almát, illetve a harapás miatti bűnbeesést szimbolizálja. Ahogy a vállatat is 

játszik a logó színével, mintájával, amikor valamilyen nagy esemény következik be a 

cég életében, úgy használják a rajongók is a mindennapokban szinte bármilyen 

élethelyzetben. Az egyik legnépszerűbb és leglátványosabb módja az imádat 

kifejezésének, a logó, esetleg Steve Jobs arcképének hajba borotválása. 

 A rajongói alkotások nem humormentesek. Sokan, akik esetleg csak vágynak 

Apple termékre, egy igazi megharapott almával helyettesítik a vágyott eszközt (az 

almába fülhallgatót dugnak, és azt teszik be a fülükbe). Ezeket az alkotásokat pedig a 

legtöbben megértik, és képesek értelmezni, hiszen a logó könnyen felismerhető 

szimbólumként van jelen bennük, ezáltal pedig mindenki az Apple-re asszociál.  

 A piac is felfigyelt az Apple-rajongás megmutatásának igényére a rajongók 

részéről, és ma már a ruházati termékektől kezdve az apró kiegészítőkön, ékszereken 

át az autó-, és körömfestésig szinte bármivel kifejezhetik imádatukat (Az Apple 

imádat vadhajtásai, 2012).   

3.3.1. A szubkultúra és ellenkultúra nyelvi kreativitása 
	  
 Vizuális alkotások mellett az Apple-szubkultúrának és az ellenkultúrájának 

jelentős lexikológiája, szókincse alakult ki. Ezek a szavak többnyire az interneten 

indultak útnak, és ott is terjednek. A közösségi oldalakon, blogokon, fórumokon nagy 

számban botlunk ilyenekbe. Az angol nyelvben alakultak ki először ezek a 

kifejezések, nagy részük tehát fordítás. Az online oldalakon angol és magyar nyelvű 

kifejezéseket egyaránt találhatunk.  



41	  
	  

 A kifejezések közös jellemzője, hogy könnyen felismerhető analógiákra 

épülnek. Például az Apple néhány termékének és szolgáltatásának a nevében szereplő 

i betűt (iPhone, iPad, iPod, iMac, iCloud, iLife, iWork) alkalmazzák az ún. 

iSzavakban. Ezek olyan hétköznapi kifejezésekből alakulnak ki, amelyek valamilyen 

módon kapcsolatba hozhatók az Apple-lel, az Apple felhasználókkal. Ilyen például az 

Apple-termékeket összefoglaló gyűjtőfogalom, az iKészülék (iDevice). Steve Jobs, 

mint iVezér (iLeader), iGuru, az Apple iFilozófiája, stb.  

 Szintén hasonló módon hozzák létre a Macintosh szóból származó mac 

rövítítés segítségével a következő kifejezéseket: beszéljükmac (egy Apple-lel 

foglalkozó tematikus oldal neve), macszállott (az Apple rajongók fanatizmusára, 

márkahűségére és elhivatottságára utaló szó), vagy a szintén hasonló jelentésű 

macőrült. A mactérés a fogyasztók Apple termékekre való átállását jelenti más 

technológiai márkáról.  

 Az Apple-felhasználók megnevezésére is számos kifejezés van használatban. 

Ezek bizonyos része kevésbé pejoratív: iMan, iKid, Apple evangélista (Apple 

Evangelist), AppleEgo, AppleFan. Ezzel szemben rengeteg kifejezés negatív 

csengésű, ezeket nagyrészt az Apple kritikusai, gyűlölői ragasztják a rajongókra, 

magyarul és angolul is elterjedtek a különböző fórumokon: Applebuzi (applefag), 

almafan (applefan), iFag, MacFag, iDiot, csutkafan. Az ellenzők sokszor 

lebecsmérlően, degradálóan nyilatkoznak az Apple termékekről is, ezt bizonyítják a 

következő kifejezések: iFos (iPhone), szifon (iPhone), megint fos (Macintosh).  

 Természetesen túl az értéktelítettségen ezek a kifejezések nyelvi kreativitást 

feltételeznek. A magyar képviselők ebből a szempontból nem maradnak el a többi 

Apple-rajongótól. Létrejöttek olyan szójátékok, viccek, amelyek csak nekünk, 

magyaroknak humorosak. Ihász Gábor „Állj meg kislány” című dala nyomán jött 

létre az iMac kislány, és a szintén magyar Első emelet nevű zenekar „Állj, vagy 

lövök” című száma ihlette, az iVagy lövök szójátékokat.  

 Ha még nem lennénk elég bizonyosak abban, hogy milyen kreatívak a magyar 

rajongók, akkor álljon így bizonyságul a következő vicc, ami egy 

fórumhozzászólásban olvasható arra a kérésre válaszul, hogy milyen Apple terméket 

válasszon a kérdező, hogy minden általa felsorolt igény ki tudjon elégíteni. 

„Aranyeső essen eléd erre egy gép nem lesz elég! iMac kell az asztalra, Air meg ki a 

szabadba, Mac Mini a TV-re, iPad meg a wc-re” (Fogalmam sincs milyen Mac-et 

vegyek, 2012). 
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3.4. Az élmény is fontos  

 A fogyasztók számára nem csak az a fontos, hogy megkapják azt, amire 

szükségük van, vagy nem feltétlen van rá szükségük, de szórakoztatónak, érdekesnek, 

menőnek találják – az iPadről a mai napig nincs sem a cég, sem pedig a vásárlók 

részéről egyértelműen meghatározva, hogy vajon mi is a legfőbb funkciója. Sok 

esetben a vásárlók számára az is lényeges szempont, hogy a vágyott terméket hogyan 

szerzik meg. Tehát a termék mellett a beszerzésével, birtokba vételével járó kellemes 

élmény is meghatározó. Az Apple vállalat erre a tényezőre különösen nagy figyelmet 

fordít.  

 A hivatalos Apple üzletek szinte minden városban kitűnnek a többi üzlet 

közül egyediségükkel. De amellett, hogy ezek az üzletek élesen elkülönülnek a 

többitől, a világszerte több, mint 350 Apple boltnak szigorú szabályrendszernek kell 

megfelelnie. A cég felismerte az üzletek szerepét a márkaépítésben, ezért átvette a 

McDonald’s üzletlánc standardizáló stratégiáját. Az egységesség a hivatalos Apple 

weboldalaknál és az Apple üzleteknél egyaránt követelmény. Ez alól még a prémium 

viszonteladók sem kivételek. Magyarországon hivatalos Apple üzlet még nincs, 

Apple Preimum Reseller boltok azonban igen. Az egyik ilyen kereskedés vezetője 

Horváth András, aki 2002-től üzemelteti az azóta sikerre futatott vállalkozását. Egyik 

interjújában beszélt arról, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni, ha valaki Apple 

termékeket szeretne árusítani.  

 
 Az Apple az egész világon ugyanúgy rendezi be értékesítési pontjait, nagyon szigorú 
 standardok alapján. A bútorokat például mindig tőlük kell megvásárolni, a berendezést pedig 
 három évenként teljesen le kell cserélni (Ember, 2012) 
 

 Az Apple-boltok legtöbbször világos színekkel dolgoznak, a berendezés 

nagyon egyszerű, minőségi és letisztult. A Store-ok tágas és világos tereikkel 

fogadják a nézelődőket. A cél az ámulatba ejtés. Amikor egy nézelődő belép az 

üzletbe, akkor lenyűgözik az ott látottak, kiszakad egy kicsit az utca zajából, talán 

még a lelkiállapota is megváltozik. Ha pedig az ember ilyen környezetben vásárol 

meg egy terméket, nem csak a tárgy maga, hanem a vásárlás élménye is kellemes 

emlék marad. A new yorki Fifth Avenue és a Central Park sarkán található az Apple 

egyik legismertebb üzlete. A óriási üveglapokból álló kocka épület (ami csak a bolt 

bejárata – az áruház a föld alatt található) a világító Apple logóval a cég egyik 

ikonikus üzlete (Apple’s Fifth Avenue store, 2012). 
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  Nem sok innovációt követ olyan feszített figyelemmel a média, mint az 

Apple fejlesztéseket. Az új termékek hivatalos bemutatása után nem sokkal 

megkezdődik annak árusítása is, amit pedig ritkán látott rajongói rituálé övez. A 

megszállott Apple rajongók hajlandóak több órával az üzlet nyitása előtt akár az 

utcán is várakozni, hogy az elsők között jussanak hozzá az új áruhoz. Ehhez a 

lelkesedéshez sokszor az a marketingstratégia is hozzájárul, hogy ilyenkor a cég 

limitált készlettel dolgozik, és ha valaki valóban hozzá szeretne jutni a legújabb 

darabhoz, azt most kell megtennie, sorba kell állnia, hiszen lehet, hogy holnapra már 

elfogy. Ez a várakozás azonban nem mindig csak a termékhez való hozzájutásról 

szól. Sokan azért szeretnek sorban állni ilyenkor, mert a kollektív várakozás egyfajta 

csoportkohéziót hoz létre, ahol a hasonló célokkal és attitűdökkel rendelkező 

emberekben ezalatt a rövid idő alatt egy jellegzetes csoporttudat alakul ki. Ezt a 

csoporttudatot nevezem eseményközösségnek. A közösségtudatot, ami ilyenkor 

kialakul, az üzlet dolgozói felerősítik, amikor süteménnyel, kávéval kínálják a 

várakozókat, és a vásárlás végén vastapssal jutalmazzák az új Apple-tulajdonosokat, 

amikor a riporterek interjúkat készítenek az elszánt vásárlókkal a sorban állás során, 

vagy amikor a tömeg hangos visszaszámlálásba kezd a nyitás előtti utolsó 

másodpercekben. Ezeken az eseményeken az egymás számára legtöbbször ismeretlen 

emberek között sokszor alakul ki ismeretség, könnyebben barátkoznak egymással, 

mintha az élet egy másik helyzetében találkoznának, hiszen itt tudják egymásról, 

hogy közös az érdeklődésük, az Apple szeretete összehozza őket. Persze arra is 

láthatunk példát, amikor a vásárlók kizárólag csak az új terméket szeretnék rövid időn 

belül megkapni, semmiféle közösségtudattal nem akarnak azonosulni. Amikor 

személyesen részt vettem az iStyle nevű üzlet éves garázsvásárán, akkor 

tapasztaltam, hogy néhányan azért álltak sorba, hogy a helyüket átadják olyanoknak, 

akik nem kívántak órákat sorban állni. Mikor közeledett a nyitás pillanata, akkor az 

addig sorban állók különböző sorszámú helyeiket különböző címletű bankjegyekre 

váltották.   

3.5. Alma és körte – az „ellenkultúra“ hatalma 

 A márkához való kötődés általában olyan esetekben fordul elő, amikor erős az 

egyén érzelmi érintettsége, ilyenkor pedig könnyen belátható módon az érzelmi alapú 

elköteleződés kerül előtérbe az értelmivel szemben (Prónay, 2011). Az Apple 
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sohasem titkolt célja, hogy termékeivel, imázsával, megbízhatóságával és 

egyszerűségével átcsábítsa más elektronikai márkák vásárlóit magához. Ez olykor 

sikerült, olyakor viszont nem. Létrejött egy nagyon elkötelezett rajongói szubkultúra, 

és velük szemben létrejött egy „ellenszubkultúra” is, akik szintén rendkívül jól 

ismerik az Apple-t, azzal a különbséggel, hogy ők az ellenszenvüket igyekeznek 

kimutatni a rajongás helyett. Elégedetlenségük okaként legtöbbször az Apple 

rajongók elvakult fanatizmusát, elitizmusát, és túl erőteljes márka-istenítését nevezik 

meg. Ezen a ponton kell megemlítenem, hogy a túlzott elutasításhoz sok esetben az is 

hozzájárul, hogy Magyarországon elterjedt nézet (főleg a rendszerváltás óta), hogy 

aki gazdag, az valamilyen trükk vagy csalás segítségével jutott vagyonhoz. Hogy 

valódi munkával hazánkban nem lehet meggazdagodni. Ez egyfajta 

státuszféltékenység, irigység formájában jelenik meg, ami kivetül az exkluzív 

márkákra is (pl. a német luxusautókra). Az Apple a számítástechnikai piacon a 

prémium kategóriába tartozik elsősorban magas árai miatt. Innen pedig már csak egy 

lépés arra következtetni, hogy az Apple termékek birtoklása miért válthat ki 

ellenszenvet néhány fogyasztóból, hiszen használati értékén túl 

státuszszimbólumként is funkciónál, sokak szerint a gazdagság jele. Ezt az 

összefüggést a kérdőívemmel is tudtam igazolni, ugyanis amikor azt a kérdést tettem 

fel a kitöltőknek, hogy „Milyen egy igazi Apple rajongó?“, a válaszadók viszonylag 

nagy hányada válaszolt úgy, hogy „gazdag“. 

 Sokszor jelenik meg indokként az is, hogy az Apple rajongók minden más 

termékről, és annak használójáról degradálóan nyilatkoznak, saját kedvencük hibáit 

pedig igyekeznek figyelmen kívül hagyni, vagy rosszabb esetben észre sem venni. 

Ennek köze ahhoz is, hogy akkor – a szociálpszichológiai terminussal élve – kognitív 

disszonancia lépne fel: „ha tényleg rossz, miért szeretem?” (Kognitív disszonancia, 

2012). Az ellenkultúra tagjai ezzel szemben próbálnak védekezni, észérvekkel 

meghatározni, hogy szerintük miért is nem annyira kedvező Apple terméket 

birtokolni, mint ahogy azt az imádói mondják. 

Hogy miért lehet kívülállónak zavaró az, ahogy egy Apple fanatikus rajong? Azért, mert 
mindezt úgy teszi, hogy a maga erősen irracionális döntését azzal igazolja, hogy minden 
egyéb terméket leszól, szerinte minden más gyártó hülye, az egyetlen vezér az Jobs, 
fanatikusan hisz a vezérben, akkor is, amikor teljesen egyértelművé lesz, hogy durván 
túlárazott divatcikkért rajong, ami ráadásul megbízhatatlan és napi használatra csak akkor 
alkalmas, ha úgy bánik vele, mint a hímes tojással (A rajongás körei 1. rész - Apple, 2011) 
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 Az Apple-ellenzők tagjai sokszor hívják fel a tulajdonosok és egymás 

figyelmét az Apple marketingjének hibáira, hiszen azzal, hogy egy zárt rendszert épít 

ki a termékei köré és nagyon kevés impulzust enged be, korlátozza a fogyasztói 

szabadságot, így a felhasználó valóban csak használni tudja a tálcán elé rakott 

terméket, semmiféle alkotói tevékenységre az Apple keretein kívül nincs módja. 

 Steve Jobs személyisége is azon sarkalatos pontok egyikének számít, ami 

miatt az Apple-ellenesek csoportja (halálának napjáig, és még talán azon túl is) lázad. 

Szerintük a vezér túlpörgetett lelkesedése és agresszív fanatizmusa a rajongókat is 

túlbuzgóságba és irrealitásba hajtotta. Az tény, hogy sokan a rajongók közül istenként 

tisztelték Jobs-ot, és elfogultsággal szemlélték minden egyes lépését, ez az imádat 

pedig csak erősödni látszott, amikor elhunyt a vezér. Szentként beszéltek róla, 

világszerte gyászolták, a róla szóló cikkek elárasztották a sajtót. Olyan néha talán 

kissé eltúlzott árucikkek, kiegészítők, termékek (telefonhátlapok, Jobs figurák, 

ruházati cikkek, stb.) jelentek meg, amiknek a használatával a rajongók róla, és a 

munkásságáról emlékezhettek meg.  

 Ellenérvként hozzák fel az Apple ellenzői azt is, hogy az Apple hazudik, 

amikor innovációkról beszél, hiszen a legtöbb esetben csak jól „kozmetikázott“ 

újrafeltalálásról van szó. A Macintosh és Lisa számítógépének grafikus felülete és a 

hozzá tartozó egér, az iPhone, mint az első igazi okostelefon, az iPod, mint MP3 

lejátszó, és az iPad, mint táglagép valóban nem tekinthetőek teljes mértékben 

innovációnak a szó szoros értelmében, azonban mindegyik egy technológiailag, 

fizikailag továbbfejlesztett modell volt, és ilyen értelemben újat hozott a piacra.  

 A közösségi média oldalain (főleg új termékek megjelenése idején) 

folyamatos csatározás zajlik az evangelisták és az ellenzők között. Az, hogy létrejött 

egy szűk vásárlói réteg, akik fanatikusan rajongnak az Apple-ért, az nem meglepő. 

Azonban az, hogy létrejött egy olyan társadalmi réteg, aki tűzzel-vassal küzd az 

Apple ellen, és szinte a rajongók előtt írja ki, hogy ő miért nem fogja megvenni az új 

terméket, az már jelent valamit. Az Apple-nek, és a termékeinek ez az extra hírverés 

jót tesz, hiszen fenntartja a közösségi érdeklődést és a figyelmet. A rajongók 

közösségtudata és megszállottsága a cég irányába pedig nemhogy csökkenne, de 

egyre erősödni látszik. 
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4. Módszertani bevezetés 
	  
 A szakdolgozatomhoz tartozó primer kutatáshoz kérdőíves módszert 

választottam. Úgy véltem, ez a legjobb módja annak, hogy az általam vizsgált 

egyének motivációit, részvételi minőségét az Apple rajongóinak csoportjában, és 

egyéni tevékenységüket a közösségben megismerjem és felmérjem. Az online 

kérdőíveket, amiket összeállítottam egyrészt a Facbook közösségi oldalon, másrészt 

célzottan Apple témákkal foglalkozó internetes oldalakon (beszéljükmac.com, 

iPhoenhungary.hu) tettem közzé, ahol a témában érintetteket önkitöltős módszerrel 

kértem a teszt kitöltésére. A kérdőív nyelvezetét illetően próbáltam minél egyszerűbb 

és lényegretörőbb lenni, a megkérdezettekről feltételeztem, hogy tisztában vannak a 

témával kapcsolatos alapvető fogalmakkal, termékekkel, hiszen amikor a kérdőív 

kitöltésére kértem őket, egyértelműen megfogalmaztam, hogy az Apple márkával, 

termékekkel és a hozzájuk kapcsolódó rajongással kívánok foglalkozni, így 

feltételezhettem, hogy a témában valamilyen módon érintett személyek vállalkoztak a 

kérdőív kitöltésére. A kérdések zöme zárt volt, néhány esetben tettem kivételt, 

amikor a választásos módszerrel nem lehetett volna az összes lehetséges opciót 

felkínálni, illetve amikor a kitöltők személyes véleményére, attitűdjére voltam 

kíváncsi, és válaszaimmal nem akartam befolyásolni őket. Voltak egy, illetve több 

válaszlehetőséget felkínáló kérdések is a kérdőívemben. 

 Skálát olyan kérdéseknél alkalmaztam, mikor szubjektív értelmezéseket, 

meglátásokat (vélemények, attitűdök, szándékok) szerettem volna megismerni, 

ilyenkor a merev válaszok helyett érdemesebb ezt a módszert alkalmazni (Héra & 

Ligeti, 2006).  

 A kérdőív első szekciójában a szocio-demográfiai tényezőkre kérdeztem rá. 

Ezután rátértem a kitöltők technológiával kapcsolatos elvárásaira először általános 

szinten, majd pedig specifikusan az Apple-re vonatkoztatva. Több kérdés vizsgálta a 

válaszadók Apple-ről alkotott véleményét, nézeteit. A termékek birtoklásával 

kapcsolatos kérdések ezután következtek. A kérdőív második felét az Apple-rajongók 

tevékenységének ismeretére, és a benne való részvételre vonatkozó kérdések 

határozták meg. A kérdéssor végén pedig a rajongással kapcsolatos személyes 

érintettségre kérdeztem rá.  
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4.1. A primer kutatásról.  

 A kutatás célja elsősorban az volt, hogy felmérjem, hogy Magyarországon 

mennyire elterjedt és ismert márka az Apple, milyen vélemények, érzések 

kapcsolódnak hozzá. Milyen tapasztalatai vannak a hazai Apple-kedvelőknek illetve 

ellenzőknek. Kíváncsi voltam, hogy a kitöltők hogyan vélekednek a cég iránti 

rajongásról, ha kedvelik a márkát, mennyire határozottan definiálják magukat Apple-

rajongóként. Nem akartam megszabni, hogy a kérdéssort csak Apple-rajongók 

tölthessék ki, mivel ez a kategória nagyon tágan és rugalmasan kezelhető 

(beletartozhat egy pusztán márkahű fogyasztó is, és adott esetben egy erős 

elhivatottságú evangelista is, aki megrögzötten védelmez mindent, ami a céghez 

kapcsolódik). Mivel a kérdőívet nem csak Apple-rajongók tölthették ki, hanem bárki, 

akinek az adott témáról volt véleménye, így néhány esetben azt is láthatjuk, hogy 

milyen ellenérzéseket vált ki néhány emberből az Apple iránti rajongás. Úgy 

gondoltam, hogy kérdőív kitöltése éltal a kapott válaszok segítségével közelebb 

kerülhetünk egy szubkultúra megismeréséhez. Elsősorban nem nyers adatokra voltam 

kíváncsi, hanem a rajongás és a közösség működésének megértése volt a célom. A 

kérdőívet az internetes megosztások segítségével nagyon rövid idő alatt 999 ember 

töltötte ki. Mivel nem a reprezentativitás volt a fő célom, hanem a vélemények, 

gondolatok megismerése, így a 999. válaszadó után a kérdőív kitöltésének további 

lehetőségét visszavontam. Döntésemet az a racionális érv indokolta, hogy a 

kérdőívek száma ne menjen a kiértékelés minőségének rovására, hiszen így is óriási 

adatmennyiséget kellett feldolgoznom viszonylag rövid idő alatt.  

5. Az eredmények bemutatása és értékelése 
  
 Ebben a fejezetben bemutatom az általam használt kérdőívben feltett 

kérdéseket, és az egyes kérdésekre kapott válaszok összesített eredményeit. Az 

eredményeket a könnyebb átláthatóság érdekében nagyrészt grafikonok segítségével 

jelenítem meg, néhány kérdés eredményét pedig szövegesen foglalom össze. Ahol 

lehetséges, igyekszem rávilágítani a kitöltők válaszai mögött meghúzódó 

összefüggésekre is.  

 A kérdőív első néhány kérdése szocio-demográfiai jellemzőkre kérdezett rá.  
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1.számú ábra: Nemek szerinti megoszlás 
Forrás: saját szerkesztés 

 
 

 A nemek szerinti megoszlás viszonylag egyhangú volt. Ahogy az ábrán is jól 

látszik, a kérdőív kitöltői között a férfiak jelentős többségben voltak. Összesen 932 

férfi, és mindössze 67 nő válaszolta meg a kérdéssort. Mivel önkitöltős módszerrel 

dolgoztam, ez az arány arra enged következtetni, hogy azokon az oldalakon, ahol 

közzétettem a kérdéssort, egyrészt nagyobb arányban fordultak meg férfiak, és 

feltételezem, hogy jobban felkeltette az érdeklődésüket a téma, mint a gyengébbik 

nem képviselőiét.  
2.számú ábra: Életkor 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 
 

 A kitöltők életkora viszonylag nagy változatosságot mutatott. A legtöbb 

válaszadó 31 és 40 év közötti volt, a válaszadók 26%-a. Kicsit kevesebb, 25% volt a 

18-21 év közötti kitöltő. Közel 20% volt azoknak az aránya, akik 22 és 25 év között 

vannak, és 17%-os a 26-30 év közöttiek részvételi aránya. A legkevesebben a 40 

évnél idősebb személyek vannak, ez a teljes létszám 12%-át jelenti. A 18 és 21 év 

közöttiek magas aránya azt bizonyítja, hogy a fiatalok viszonylag korán 

megismerkednek a márkával, ez annak az oka is lehet, hogy egyre népszerűbbé és 

ismertebbé válik az Apple hazánkban. Érdekes, hogy a 31 és 40 év közötti kitöltők 

száma kiugróan magas.  
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3. számú ábra: Foglalkozás 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 Foglalkoztatásuk tekintetében a legtöbben alkalmazottak voltak, méghozzá 

346 fő. Őket a diákok, hallgatók követték: 327 válaszadó még tanul. Vállalkozó volt 

a válaszadók közül 156 személy, és a vezetői titulust 116-an jelölték meg. 

Háztartásbeli nem volt a kitöltők között, ez a nők alacsony részvételi arányának is 

lehet a következménye. Egyéb kategóriát jelölt meg 36 ember, ide a legtöbben olyan 

foglalkozást írtak, ami véleményük szerint nem fért bele az általam megadott 

kategóriákba (pl. nyugdíjas, fotós, zenész, bábszínész, szabadúszó stb.).     
 

4. számú ábra: Legfelsőbb iskolai végzettség 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 A válaszadók végzettségét tekintve azt mondhatjuk, hogy a legkevesebben  a 

posztgraduális végzettséget szerzettek (3%) és a csak általános iskolai 

bizonyítvánnyal rendelkezők (5%) voltak. A középiskolai (343 fő) és felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők (347 fő) közel azonos arányban voltak a kitöltők között. 

22% pedig még mindig felsőoktatási intézményben tanul.  
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5. számú ábra: Lakóhely 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 Lakhelyüket tekintve, a válaszadók közel 70%-a Budapesten vagy vidéki 

nagyvárosban lakik. Mivel Apple-üzlet Magyarországon csak a nagyvárosokban van, 

nem meglepő, hogy az Apple-t ismerők, kedvelők csoportja városban él, hiszen az 

Apple híre itt tud igazán terjedni.  
 

6. számú ábra: Mennyi pénzből gazdálkodik havonta? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 Arra a kérdésre, hogy mennyi pénzből gazdálkodnak havonta, a kitöltők 

viszonylag vegyes válaszokat adtak. A legkevesebben azok voltak, akik több, mint 

500.000 Forint bevétellel számolhatnak, 90 ilyen személy volt összesen, a legtöbben 

pedig a 100.000-150.000 Ft-os négyzetet jelölték be, ez 171 embert jelentett.  
 

7. számú ábra: Mennyire fontos az ön számára az ár, amikor elektronikai terméket vásárol? 
Forrás: saját szerkesztés 
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 Az elektronikai termékek vásárlásával kapcsolatban a válaszadóktól azt 
kéreztem, hogy mennyire fontos számukra az ár, amikor terméket választanak. 
Legtöbbjük (63%) a viszonylag fontos válaszlehetőséget jelölte meg.  

 
8. számú ábra: Mennyire fontos az ön számára a minőség, amikor elektronikai terméket 

vásárol? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 A minőség már fontosabbnak bizonyult. A túlnyomó többség (81%) a 
legfontosabb tulajdonságnak tartotta, és a viszonylag fontos kategóriát jelölte 17%.  

 
9. számú ábra: Mennyire fontos az ön számára a márka, amikor elektronikai terméket vásárol? 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 
  

 A termék márkája a kitöltők felének viszonylag fontos a vásárlás során. Elég 

nagy hányad, 26% mondta azt, hogy a márka a legfontosabb számára.  
 

10. számú ábra: Mennyire fontos az ön számára a design, amikor elektronikai terméket vásáol? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 A következő kérdésem a design-ra vonatkozott. Itt azt tapasztaltam, hogy a 

válaszadók megközelítőleg 90%-ának ez vagy a legfontosabb (437 fő), vagy 

viszonylag fontos (469 fő) tényező elektronikai termék vásárlása során. 
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11. számú ábra: Mennyire fontosak az ön számára a termék paraméterei, amikor elektronikai 

terméket vásárol? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 A termék paraméterei sem közömbösek a legtöbb válaszadó számára. A 

kitöltők több, mint fele ezt jelölte meg a legfontosabb kategóriaként (525 fő). 395-en 

pedig viszonylag fontosnak gondolták.  
 

12. számú ábra: Ismeri ön az Apple márkát? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 Az első Apple-re vonatkozó kérdésemben arra voltam kíváncsi, hogy a kitöltő 

ismeri-e a márkát? A kérdéssor Apple-lel foglalkozó oldalakon jelent meg, a 

kitöltésére felhívó szövegben és a kérdőív címében is feltüntettem, hogy az Apple 

rajongóival kívánok foglalkozni, így feltételeztem, hogy csak olyan személyek töltik 

ki, akik ismerik az Apple-t. Ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy bár 997 kitöltő 

igennel válaszolt, 2 válaszadó (véleményem szerint komolytalanul) nemmel felelt 

erre a kérdésre.   

 Ezután arra kértem a válaszadókat, hogy sorolják fel, milyen Apple márkájú 

termékeket ismernek. Voltak olyanok, akik az összes mostani és eddigi Apple 

terméket felsorolták, és 165-en voltak azok, akik idő vagy kedv hiányában a mindet, 

vagy az összeset választ adták a kérdésemre. A leggyakoribb termékemlítések között 

az iPhone (822), a Macbook-fajták (801), iPad (754), iPod (703), iMac (612) 

szerepelt. Nem volt olyan válaszadó, aki egyetlen Apple terméket sem tudott 

megnevezni, és olyan sem, aki mindössze egyet nevezett volna meg. Az 

eredményekből az látszik, hogy szinte a teljes Apple termékpaletta ismert a magyar 
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Apple-kedvelők körében, válaszaik komoly érdeklődésről és tájékozottságról tesznek 

tanúbizonyságot.  
 

13. számú ábra: Hogyan viszonyul ön az Apple márkához? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 Az Apple márkához való viszonyulást tartom az egyik legfontosabb 

kérdésnek, hiszen ez mutatja meg igazán, hogy milyen attitűdökkel rendelkeznek a 

kitöltők. A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb válaszadó pozitívan 

viszonyul az Apple márkához, legtöbbjük rendelkezik is valamilyen Apple 

termékkel. 7 válaszadó nyilatkozott úgy, hogy negatívan viszonyul az Apple-höz, 

közülük 4-nek van Apple készüléke, ezek a válaszadók pedig válaszaikból 

kikövetkeztetve csalódtak az Apple-ben valamilyen szempontból. Az Apple-lel 

kapcsolatos asszociációs kérdésben pedig szinte kivétel nélkül említették a termékek 

magas árát.  
 

14. számú ábra: Milyen árfekvésű márka ön szerint az Apple? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 Az ár dimenzióját tekintve a legtöbben (84%) havi jövedelemtől függetlenül 

úgy ítélték meg, hogy drága márka az Apple. Átlagosnak 15% tartotta, olcsónak 

pedig mindössze négy ember. Ebből a négy személyből kettő úgy nyilatkozott, a 

jövedelem kérdésnél, hogy több, mint 500.000 Ft. Egy ember 300.000-500.000 Ft 

közötti, és egy pedig kevesebb, mint 50.000 Ft-os összegből gazdálkodhat egy 

hónapban.  

  A következő kérdéscsoport az Apple tulajdonságaira vonatkozott. A 

megkérdezetteknek saját megítélésük alapján kellett nyilatkozni arról, hogy 

szertintük milyen a márka presztízse, ismertsége, exkluzivitása, értéke, és 
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innovativitása. Válaszaikat egy ötfokú skálán kellett megjelölniük (nagyon alacsony 

– alacsony – átlagos – magas – nagyon magas). A presztízsről a válaszadók 95%-a 

nyilatkozott úgy, hogy nagyon magas vagy magas. Az ismertségre vonatkozóan 

elmondhatjuk, hogy 81% értékelte az átlagosnál jobbra ezt a jellemzőt. Az 

exkuzivitásra, különlegességre 87% mondta ugyanezt, az Apple márka értékét és 

innovativitását tekintve egyaránt 93% nyilatkozott úgy, hogy szerinte nagyon magas 

vagy magas.  
 

15. számú ábra: Rendelkezik/rendelkezett-e ön valamilyen Apple termékkel? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 Az Apple termékek birtoklásával kapcsolatban 969 kitöltő jelezte, hogy van, 

vagy volt korábban „almás“ eszköze. A válaszadók 3%-a (30 fő) pedig erre a 

kérdésre nemmel válaszolt. A nemmel válaszolók közül 7-en, annak ellenére, hogy 

nincs Apple termék a birtokukban, Apple-rajongónak tartják magukat, tehát 

kijelenthetjük, hogy a termék birtoklása nem szükséges, és nem elégséges feltétele 

annak, hogy valaki rajongónak mondja magát.  Azoknak, akik rendelkeznek Apple 

termékkel, csupán 63%-a tarja magát Apple-rajongónak, a termék birtoklása nem áll 

egyenes arányosságban a rajongongói szintű elkötelezettséggel.  
 

16. számú ábra: Mennyire volt/van megelégedve a minőséggel? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

 A termékkel való elégedettséggel kapcsolatos kérdéseket értelemszerűen csak  

Apple-tulajdonosoknak tettem fel. Először a termék minőségéről kértem a 
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véleményüket. Ahogy az ábrából is kitűnik, elenyésző volt azoknak a száma, akik 

egyáltalán nem, kevésbé vagy csak közepesen voltak megelédegve a termék 

minőségével. A válaszadók 95,5%-a nem csalódott e téren. Az egyetlen személy, aki 

egyáltalán nem-mel válaszolt, a többi kérdésre egysíkú válaszokat adott, és 

komolytalan megjegyzésekkel reagált a feltett kérdésekre.  
 

17. számú ábra: Mennyire volt/van megelégedve az árral? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 

Az árral már nem voltak annyira elégedettek az Apple-tulajdonosok. A legtöbben 

csak nagyjából (47%), vagy közepesen (25%). A legelégedetlenebbek között a 

legtöbb válaszadó (7 fő) 150.000-200.000 Ft-os havi jövedelemmel rendelkezik. A 

teljes mértékben elégedettek között pedig nagyon vegyes a megoszlás a jövedelmet 

illetően. A legkevesebb pénzből gazdálkodók közül például több teljesen elégedett 

tulajdonos van, mint a legjobb anyagi háttérrel rendelkezők között.  
 
 

18. számú ábra: Mennyire volt/van megelégedve a kezelhetőséggel? 
Forrás: saját szerkesztés 

 
  

 Ahogy azt már az egyszerűségről szóló fejezetben említettem, komoly 

előnyként hangoztatja a cég és a felhasználók az eszközök egyszerű kezelhetőségét. 

Ezt a tulajdonságot a kitöltők is igazolták, több, mint 96 százalékuk teljes mértékben, 

vagy nagyjából elégedett, és mindössze 7 ember értékelte közepesre, vagy annál 

rosszabbra a kezelhetőséget. 
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19. számú ábra: Mennyire volt/van megelégedve a design-nal? 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 
 

 Nagyon egyhangú válaszokat kaptam a design megítélésekor is. 889 személy 

maximálisan elégedett a külsővel, és 70 válaszadónak nagyjából tetszenek a 

termékek.  
 

20. számú ábra: Mennyire volt/van megelégedve a szolgáltatással? 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
 
 

 A szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségnek nagy jelentősége van, hiszen 

Magyarországon az Apple hivatalos jelenléte nem olyan intenzív, mint mondjuk az 

Egyesült Államokban, vagy a Távol-Keleten. Hivatalos Apple üzletek nincsenek, 

csak prémium viszonteladók. Kíváncsi voltam, vajon mennyire elégedettek az Apple-

tulajdonosok a hazai viszonyokkal vásárlás, szervíz, helpdesk, stb. tekintetében. A 

válaszokból az derül ki, hogy a legtöbben (60%) semmilyen hátrányt, fennakadást 

nem észlelnek az Apple-lel kapcsolatban Magyarországon. 264-en csak nagyjából, 

70-en pedig csak közepesen vannak megelégedve a szolgáltatásokkal. 30 ember 

szerint viszont rosszak vagy nagyon rosszak a szolgáltatások hazánkban. A kitöltők 

véleménye alapján azt mondhatjuk, hogy Magyarországon egyáltalán nem 

elégedetlenek a szolgáltatások minőségével az Apple kedvelői.  

 Ezután arra kérdeztem rá, hogy mi motiválja a tulajdonosokat, amikor az 

Apple termékei mellett döntenek. Itt több választ is megjelölhettek, és 3 ember 

kivételével mind meg is tették. 3-an kizárólag az operációs rendszer szeretetét 
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említették. A kitöltők közül legtöbben a minőséget jelölték meg (90%). Ezután jött a 

megbízhatóság (84%), az operációs rendszer szeretete (82%). A külső megjelenés 58 

százalékuknak, az időtállóság 50 százalékuknak, a divatosság pedig 20 százalékuknak 

volt fontos. Közel 8%-a a kitöltőknek mások véleményének fontosságát is 

megjelölték, a legkevésbé imponáló tulajdonságként pedig az árat határozták meg, 

anyagi okokból kizárólag 3% választja az Apple termékeit.  

 A következő kérdés arra vonatkozott, hogy vásárlás előtt honnan 

tájékozódnának. Itt is több lehetőség volt válaszmegjelölésre. A legtöbben (75%) a 

hivatalos Apple weboldalakat választották, ezt követték az Apple termékeket 

forgalmazó üzletek (47%), a fórumok és az informatikai szakoldalak közel azonos 

arányban szerepeltek az eredményekben (43%), a tematikus (Apple-lel foglalkozó) 

oldalak 37%-ot kaptak, és az ismerőseit a válaszadók 30%-a jelölte meg lehetséges 

információforrásként.  

 A tematikus oldalak ismertségére kérdeztem rá ezután. Felsoroltam az általam 

legnépszerűbbnek vélt Apple-lel foglalkozó, magyar weboldalakat, ezeket kellett a 

válaszadóknak ismerem és látogatom – ismerem, de nem látogatom – nem ismerem, 

és nem látogatom lehetőségek szerint osztályozni. A handras.hu oldalt 539-en 

ismerik és látogatják, 295-en ismerik, de nem látogatják, 163 pedig nem ismerik, 

ezért értelemszerűen nem is látogatják. A szifon.com oldalt 520-an ismerik és 

látogatják, 357-en ismerik, de nem látogatják, 120-an nem ismerik. Az 

appleblog.blog.hu oldalt 535-en ismerik, és látogatják, 273-an ismerik, de nem 

látogatják, 189-en nem ismerik. A twica.blog.hu oldalt 166-an ismerik, és látogatják, 

226-en ismerik, de nem látogatják, 605-en pedig egyáltalán nem ismerik. A 

beszeljukmac.com oldalt 779-an ismerik, és látogatják, 100-an ismerik, de nem 

látogatják, 118-an nem ismerik. Az iphonehungary.hu oldalt 391-en ismerik és 

látogatják, 333-an ismerik, de nem látogatják, 273-an nem ismerik. A macworld.hu 

oldalt 255-en ismerik, és látogatják, 418-an ismerik, de nem látogatják, 324-en nem 

ismerik. A plastik.hu oldalt 211-en ismerik, és látogatják, 304-en ismerik, de nem 

látogatják, 482-en pedig nem ismerik. A legismertebb és egyben leglátogatottabb 

oldalnak az eredmények alapján a beszeljukmac.com oldal bizonyult, a legkevésbé 

ismernek pedig a twica.blog.hu. A válaszadók közül 2 ember kivételével mindenki 

hallott már legalább az egyik Apple-lel foglalkozó oldalról. A viszonylag nagy 

látogatottsági arányok alapján azt mondhatjuk, hogy ezek az oldalak szerepet 
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vállalnak az Apple-rajongók életében, hogy pontosan milyen szempontból, azt a 

következő kérdés eredményei fogják megválaszolni.   

 A tematikus oldalak kapcsán arra kerestem a választ, hogy a kitöltők szerint 

miért lehetnek jók ezek a platformok. Az eredmények azt mutatják, hogy a 

válaszadók közül 901-en jelölték az Apple hírekkel kapcsolatos tájékozódás segítését, 

735-en az új termékek bemutatását, 711 ember említette a problémamegoldást. Más 

emberek véleményének a megismerése 508 ember számára volt fontos, 442 kitölő 

gondolta úgy, hogy ezek az oldalak közösséget formának, 398 pedig kikapcsolódás, 

szórakozás szempontjából értékelte pozitívan a weboldalakat. 19 ember nem tudott 

választ adni a kérdésre. 

 
21. számú ábra: Állt már sorban Apple termék megjelenése idején az üzlet előtt? 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 
 

 A következő kérdésben egy nagyon specifikus szubkulturális tevékenységre 

kérdeztem rá. Az új termékek megjelenése idején nem ritka, hogy az Apple-rajongók, 

akik szeretnék megvenni a legújabb Apple-darabot, hajlandóak akár a nyitás előtt 

több órával a bolt előtt várakozni. A kitöltők közül 144 embernek már volt része 

hasonló élményben, 853 személy azonban még soha nem áll sorban a termékekért. 

Ehhez hozzátartozik az is, hogy Magyarországon még nem olyan nagy a kultusza az 

ilyen jellegű „rendezvényeknek“, de ahogy az eredmények is mutatják, van rájuk 

példa.  
 

22. számú ábra: Ön Apple rajongónak tartja magát? 
Forrás: saját szerkesztés 
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 Elérkeztünk ahhoz a sarkalatos pontjához a kérdéssornak, amikor is a 

válaszadókat arra kértem, döntsék el, hogy magukat az Apple rajongónak csoportjába 

sorolják-e? Közel 63% válaszolt igennel, 27% nemmel, és a válaszadók 10%-a nem 

tudta magát besorolni. A bizonytalanok csoportját valószínűleg az hátráltatta, hogy 

nagyon más értelmezések vannak jelen a köztudatban arról, hogy ki számít Apple 

rajongónak, és ki nem.  

 Az előző kérdés bizonytalanságait a következő kérdés csak fokozta, ugyanis 

arra kérdeztem rá, hogy szerintük milyen egy igazi Apple rajongó? A szabad válasz 

lehetősége ennél a kérdésnél nagyon hasznosnak bizonyult, ugyanis itt a válaszadók 

meg tudták fogalmazni a véleményüket bővebben az Apple iránti rajongásról. Az 

összes válasz kiértékelésére sajnos nincsen mód, de a leggyakoribb tendenciákat 

igyekeztem összefoglalni. 23 válaszadó nem különítette el magát semmilyen 

dimenzió mentén az igazi Apple-rajongóktól, és egyszerűen csak az olyan, mint én 

választ adta a kérdésre. Sokan szembeállították magukat az Apple-rajongókkal (azon 

túl, hogy adott esetben az előző kérdés megválaszolásának önmagukat Apple-

rajongóként írták le), akik szerintük fanatikusak, elvakultak, és észérvekkel 

befolyásolhatlanok. 64-en említették a márkahűséget, mint fontos attribútumot. Az 

anyagi dimenzió is megjelent a válaszokban, 128 személy írta, hogy az igazi Apple-

rajongó gazdag, vagy tehetős. A termékek megjelenésekor történő sorban állásra 

vonatkozó kérdés valószínűleg befolyásolta a válaszadókat, ugyanis 34-en „a képesek 

sorban állni egy termékért“ dimenzió mentén határozták meg őket. Az Apple 

divatosságát 20-an tekintették negatívumnak, ők úgy gondolták, hogy az igazi 

rajongó nem azért vásárol „almás terméket“, mert az menő vagy divatos. Szintén 

negatív csengése volt a 27 sznob és 33 elvakult melléknévnek. A fanatizmus, 

megszállottság összesen 131 esetben került elő. A konkurenciával való határozott 

szembenállást 9 személy említette. Összességében azt mondhatjuk, hogy negatív és 

pozitív meghatározások egyaránt szerepeltek a válaszok között, és ez a heterogenitás 

abban gyökerezik, hogy az Apple-rajongó kategóriája nagyon sokféle értelmezésben 

létezik. A teljesség igénye nélkül a válaszokat forrásul használva beszélhetünk olyan 

rajongóról, aki megszállottan, fanatikusan rajong az Apple-lel kapcsolatban szinte 

bármiért, képes rajongását akár egészen extrém módokon is kifejezni. Vannak 

olyanok, akik az Apple-t választják, mert ennél a cégnél találták meg a számításaikat, 

és úgy gondolják, hogy számukra ez a lehető legjobb választás, ezek az emberek 

önmagukat legtöbbször a még „egészséges“, észérvektől el nem zárkózó márkahű 
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fogyasztók csoportjába sorolják. És vannak olyan, a válaszadók szerint „divat-

rajongók“, akik az Apple hirtelen jött népszerűsége miatt vásároltak almás terméket, 

de a vele járó „életérzést“ nem tudják átérezni. Ezek a személyek nem örvendenek 

nagy tiszteletnek a „régi“ rajongók körében.  

 Ezután egy olyan kérdés következett, ahol arra kellett választ adniuk  a 

megkérdezetteknek, hogy fontos-e számukra, hogy megosszák az Apple-rajongókkal 

a gondolataikat, véleményüket? 

 
23. számú ábra: Mennyire fontos önnek, hogy az Apple rajongókkal meg tudja osztani 

gondolatait, véleményeit (legyen az akár pozitív, vagy negatív)? 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 
  

 Nagyon fontosnak a válaszadók 6%-a ítélte, egyáltalán nem fontosnak pedig 

22%-uk. A legtöbben azok voltak, akik számára ez a tevékenység semleges volt. Bár 

erről további kutatást nem végeztem, de valószínűnek tartom, hogy akik viszonylag 

fontosként, vagy nagyon fontosként értékelték a gondolatok megosztását, azok a 

személyek aktív tagjai az Apple-ről folyó online diskurzusoknak.  

 A kérdőívem végén a megkérdezetteket arra kértem, hogy idézzék fel az 

Apple-lel kapcsolatos legmeghatározóbb élményüket. Ahány kitöltő, annyi féle 

válasz született, sem hely, sem lehetőség nincs mindegyik bemutatására, de azért 

néhány főbb momentumot kiemelnék, ami viszonylag nagy számban megjelent a 

válaszokban. Az első szembetűnő dolog, hogy sokan egyetlen meghatározó pillanatot 

sem említettek, mivel elmondásuk alapján minden perc öröm ezekkel a gépekkel, 

nem tudtak egy jelentősebb pillanatot kiragadni az életükből. Persze volt olyan is, aki 

azért nem írt semmit, mert nem volt kellemes élménye az Apple-lel kapcsolatban. 

Rengetegen említették az első (vagy egy új) Apple-termék megvásárlásának, 

kicsomagolásának, használatba vételének kellemes élményét. Szintén sokan voltak, 

akik az azonnali, tökéletes, zavartalan működés örömét tartották a 

legemlítésreméltóbbnak. A Steve Jobs által tartott előadások, híres Apple Store-ok 
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meglátogatása, a termékek szépsége, a rendszer kifinomultsága, más márkájú gépek 

problémás működésével való szembeállítás (pl. nem fagy le, nincs rajta vírus, nem 

hagy cserben, régóta kiválóan működik), és még sorolhatnám. Befejezésül szeretnék 

néhány, általam kedvesnek és szellemesnek tartott élményleírást közzétenni a 

válaszokból:  

A legmeghatározóbb élményem a Windows PC-ről Mac-re váltás volt. Jót tett az 

idegrendszeremnek.   

A feleségem folyton kinevetett, hogy folyton az iPhone-omat nyomogatom, aztán 

vettem neki is egyet, azóta ő is ugyanezt csinálja. 

A legmeghatározóbb, hogy nem volt negatív élményem 2 év használat alatt soha.  

A gyerek megőrül érte.  

Bementem az Apple boltba, és elájultam az áraktól 

Tim Cook válaszolt egy mail-emre. 

Kitalálták, hogy mit akartam; egy olyan iPodot, amivel lehet telefonálni. Sőt, túl is 

szárnyalták. 

Még kisiskolás koromban kezembe adtak egy iPodot. Azóta szeretem az Apple-t.  
 

Összegzés 
	  
	   Dolgozatom elején összefoglaltam az Apple-rajongók vizsgálatához 

szükséges elméleti kereteket. A fogyasztói szubkultúra, a márkaközösség és a 

szimbolikus fogyasztás dimenzió mentén arra jutottam, hogy az Apple, mint márka, 

mint cég, mint terméktípus erőteljes hatással van a fogyasztókra. Jól látható 

fogyasztói réteg alakult ki az Apple körül, akik a jó marketingnek, a cég által 

képviselt, megfelelően kommunikált szellemiségnek és értékeknek, valamint a 

termékek és szolgáltatások a piacon sok tekintetben előkelő helyének köszönhetően 

szorosabban kötődnek a vállalathoz, a márkához, mint az átlag fogyasztók. Bár az 

Apple-felhasználók csoportja meglehetősen heterogén, és különféle motivációk által 

vezérelt, de mindenképpen rajongói szubkultúráról van szó, akik mindennapi 

tevékenységeik során mutatják meg a szubkultúra lényegi sajátosságait. Mint 

általában az újonnan létrejövő többnyire diskurzus-alapú, tematikus közösségek, az 

Apple rajongói szubkultúrája is erőteljesen jelen van a közösségi médiában, blogok, 

fórumok, tematikus oldalak segítenek fenntartani a közösséget, az ott kialakuló élénk 

vitákkal. Az Apple-rajongók és a vallásos rajongás közötti párhuzamot a hasonló 
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tevékenységek, motívumok bemutatásával, gyakorlati példákkal sikerült igazolnom. 

Az alkotás fontos tevékenység a szubkultúrában, az említett példák a közösség 

kreativitását igyekeztek bemutatni. Ezután kitértem az Apple „életérzéssel“ szorosan 

összefonódó élményekre, amik sarkalatos pontjai a rajongók elhivatottságának és 

elkötelezettségének. Végül pedig felmutattam egy ellenkultúrát, ami az Apple-lel, a 

termékekkel, az Apple rajongókkal szemben jött létre, és véleményem szerint ennek a 

csoportnak a létezése, működése az Apple rajongóit még intenzívebb rajongásra 

ösztönzi.   

 Primér kutatást folytattam kérdőívek segítségével, amiben a megkérdezettek 

Apple-ről alkotott véleményét, a hozzá kapcsolódó attitűdöket kívántam vizsgálni. 

Nem titkolt célom volt, hogy felmérjem, vajon beszélhetünk-e hazánkban Apple-

rajongói közösségről. A kutatásom eredményei azt bizonyítják, hogy létezik egy 

fogyasztói réteg, amely intenzíven kötődik a márkához, ennek azonban számos oka 

lehet, nem határozhatjuk meg merev kategóriákkal a közösség határait. Az azonban 

elmondható, hogy vannak olyan élethelyzetek, tevékenységek, amikor az Apple iránt 

rajongás felszínre kerül, és ilyenkor a közösség tagjai elégedetten konstatálják, hogy 

kötődésükkel, elhivatottságukkal, és az Apple-ről alkotott (legtöbbször pozitív) 

véleményükkel nincsenek egyedül.  

   

 

Melléklet 
	  
	  
Apple rajongók - Kérdőív 

1. Nem 

•   Nő 

•   Férfi 

 
2. Életkor  

•   18-21 

•   22-25 

•   26-30 

•   31-40 

•   40- 
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3. Foglalkozás  

•   Diák, hallgató 

•   Alkalmazott 

•   Vezető 

•   Vállalkozó 

•   Háztartásbeli 

•   Munkanélküli 

•  Egyéb:   

 
4. Legfelsőbb iskolai végzettsége 

•   Általános iskola 

•   Középiskola 

•   Jelenleg a felsőoktatásban tanulok 

•   Felsőfokú végzettség 

•   Posztgraduális végzettség 

 
5. Lakóhely 

•   Budapest 

•   Vidéki nagyváros 

•   Kisváros 

•   Község 

•   Tanya 

•   külföld 

 
6. Mennyi pénzből gazdálkodik havonta? (Bármilyen jövedelem, juttatás, szülői támogatás, 
ösztöndíj, stb.) 

•   Kevesebb, mint 50.000 Ft 

•   50.000 - 100.000 Ft 

•   100.000 - 150.000 Ft 

•   150.000 - 200.000 Ft 

•   200.000 - 300.000 Ft 

•   300.000 - 500.000 Ft 

•   Több, mint 500.000 Ft 

 
7. Kérem jelölje meg, hogy az alábbi tulajdonságok mennyire fontosak az ön számára, amikor 
elektronikai terméket vásárol! 

  
legkevésbé 

fontos 
kevésbé 
fontos közömbös viszonylag 

fontos legfontosabb  

Ár             

Minőség             

Márka             

Design             

A termék 
paraméterei             
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8. Ismeri ön az Apple márkát? 

•   igen 

•   nem 
 
9. Kérem sorolja fel, milyen Apple márkájú termékeket ismer!  
 
 
10. Hogyan viszonyul ön az Apple márkához? 

•   Pozitívan 

•   Közömbös számomra 

•   Negatívan 

 
11. Milyen árfekvésű márka ön szerint az Apple?  

•   Olcsó 

•   Átlagos 

•   Drága 
 
 
12. Kérem értékelje a következő minőségi ismérveket saját megítélése alapján! Ön szerint 
milyen az Apple: 

  
nagyon 

alacsony alacsony átlagos magas nagyon magas  

Presztízse             

Ismertsége             

Exkluzivitása 
(különlegesség, 

egyediség)             

Értéke             

Innovativitása             
 
 
13. Rendelkezik / rendelkezett-e ön valamilyen Apple termékkel? 

•   Igen 

•   Nem 

(Nem válasz esetén ugrás a 19. kérdésre) 
 
 
14. Milyen Apple termékkel rendelkezik / rendelkezett korábban?  
(válaszait vesszővel választhatja el)  
 
 
15. Mennyire van / volt megelégedve vele? Kérem osztályozza az alábbi jellemzőket! 

  
egyáltalán 

nem kevésbé közepesen nagyjából teljes 
mértékben  

Minőség             

Ár             

Kezelhetőség             

Design             
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egyáltalán 

nem kevésbé közepesen nagyjából teljes 
mértékben  

Szolgáltatás 
(vásárlás, 

szervíz, 
helpdesk) 

            

 
16. Miért használ / használt ön Apple terméket? (több válasz is lehetséges) 

•   Minőség 

•   Külső megjelenés 

•   Ár 

•   Megbízhatóság 

•   Divatos 

•   Időtálló 

•   Szeretem az operációs rendszerét 

•   Sokan mondták, hogy jó 

•  Egyéb:   
 
17. Honnan tájékozódna vásárlás előtt az Apple termékekről? (több válasz is lehetséges) 

•   Ismerősöktől 

•   Hivatalos Apple weboldalról 

•   Informatikai szakoldalakról (techline.hu, sg.hu, stb.) 

•   Tematikus oldalakról (pl. appleblog.hu, handras.hu, szifon.com, beszéljukmac.com,  

   plastik.hu, iphonehungary.hu, macworld.hu, stb.) 

•   Apple terméket forgalmazó boltokban (XMS, iStyle, Starking, Media Markt, Edigital, stb.) 

•   Fórumokról 

•   Nem tudom 

•  Egyéb:   

 
18. Ismeri, látogatja-e a következő Apple-lel foglalkozó internetes oldalakat? 
 

  
Ismerem, és 
látogatom 

Ismerem, de nem 
látogatom 

Nem ismerem, és 
nem látogatom  

handras.hu         

szifon.com         

appleblog.blog.hu         

twica.blog.hu         

beszeljukmac.com         

iphonehungary.hu         

macworld.hu         

plastik.hu         
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19. Ön szerint miért lehetnek jók ezek az oldalak? (több válasz is lehetséges) 

•   Az Apple hírekkel kapcsolatos tájékozódást segítik 

•   Bemutatják az új termékeket 

•   Segíthetnek a problémamegoldásban 

•   Közösséget formálnak 

•   Kikapcsolódás, szórakozás szempontjából 

•   Általuk megismerhetjük mások véleményét is 

•   Nem tudom 

•  Egyéb:   

 
20. Állt ön már sorban egy Apple termék megjelenése idején az üzlet előtt? 

•   igen 

•   nem 
 
21. Ön Apple rajongónak tartja magát? 

•   igen 

•   nem 

•   nem tudom 
 
22. Ön szerint milyen egy igazi Apple rajongó?  
 
23. Mennyire fontos önnek, hogy az Apple rajongókkal meg tudja osztani gondolatait, 
véleményeit (legyen az akár pozitív, vagy negatív)? 

•   Nagyon fontos 

•   Viszonylag fontos 

•   Semleges 

•   Kevésbé fontos 

•   Egyáltalán nem fontos 
 
 
24. Kérem írja le, hogy mi a legmeghatározóbb élménye az Apple-lel kapcsolatban! 
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