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1.

BEVEZETÉS – A TÁRSADALMI MARKETING ÉRTELMEZÉSE ÉS HELYE A
MARKETINGTUDOMÁNYBAN

A klasszikus, tradicionális marketing – az értékesítés vállalati funkciójából - az elmúlt
évtizedekben jelentős változáson ment keresztül, vezetési filozófiává, a vállalkozás átfogó
koncepciójává, komplex eszközrendszerévé vált.
Tradicionális marketing

A marketing humán koncepciója

Közintézmények marketingje

A marketing társadalmi felelőssége

Társadalmi marketing

Öko-tudatos marketing

Generikus marketing

Marketing-deepening
(elmélyítés)

Marketing- broadening
(kiszélesítés)

1. ábra A marketing változási irányai

forrás: Wehrli 1981.51.o.

A marketing kétirányú fejlődése jól mutatja, hogy az egyrészt tartalmában mélyült, a
vállalkozáson belüli orientáltsága változásával, a humán kérdések, a környezeti társadalmi
problémák iránti figyelem és érzékenység megjelenésével, másrészt egyre inkább szélesedett
is a marketing – a klasszikus profitorientált vállalkozásokon túli - új területeken való
alkalmazása. (közszolgáltatók, szegénység, szociális kérdések kezelése révén). Kotler (1972)
generikus marketing koncepciója, funkcionális irányba kiszélesíti a marketing társadalmi
koncepcióját, a tranzakciós megközelítésre épülően, elvben minden szervezeten belüli és
külső, anyagi és immateriális értékfolyamatot figyelembe véve, beépítve azt a marketing
értelmezésébe.
A szakirodalomban – különösen a nyolcvanas években – számos tanulmányt találunk,
melyek szociális, társadalmi kérdésekhez nyúltak, s azok kezelésének példáit mutatták be.
Ezek megoldásában az ismert marketing elveket, eszközöket igyekezték átvinni a nem üzleti
területekre is. Ugyanakkor erősödtek azok a kritikák is (pl. Meffert-Bruhn 1978.), melyek a
„social” és a „generic” koncepcióra vonatkoztak, számos fogalmi, definíciós problémákat
vetettek fel a kiszélesítés kapcsán, mint például:
- a termékek, szolgáltatások új területeken történő jellemzése kapcsán nehézségek
adódtak, nem egyértelműen meghatározható termékkategóriák jöttek létre, gondoljunk
csak a településekre, egyházi szolgáltatásokra stb.,
105
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-

hasonló nehézségek adódtak a kereslet, a fogyasztók meghatározásában, ahol a vevő,
átvevő nem mindig egzakt módon rögzíthető, ha a termék-meghatározás sem
egyértelmű,

-

nehézségek adódtak az ár, az ellenszolgáltatás interpretálásában is, különösen ott, ahol
termékeket gyakran költségmentesen bocsátanak mások rendelkezésre, vagy ahol csak
gondolatok cserélnek gazdát, azaz a 4P alkalmazása is megingott,

-

s mindezek alapján a releváns piacok meghatározása, értelmezése sem volt egyszerű,

-

nem voltak eredendő megoldások az e területeken jelentkező hatalmi struktúrák, a
különböző személyek, csoportok, társadalmi, politikai folyamatok hatásainak,
korlátainak kezelésére sem,

-

a tranzakciós és cserefolyamatok nem kereskedelmi/nem üzleti területekre történő
kivetítése, a kvázi univerzális marketingelmélet alkalmazására törekvés gyakran
okozott nem precízen megfogalmazott kutatási eredményeket, marketing válaszokat,

-

s számos módszertani, mérési probléma is adódik a társadalmi jelenségek, folyamatok,
értékek kapcsán.

A marketing-broadeninghez kötődő viták, kifogások az utóbbi egy-két évtizedben
jelentősen csökkentek, párhuzamosan azzal, hogy egyre differenciáltabb, plurálisabb
szemléletmód alakult ki a marketingelméletben e kérdések vonatkozásában.
A marketing nem üzleti területek irányába történő kiszélesedését számos megközelítés
igyekezett rendszerezni, összeilleszteni. Társadalmi igények kielégítése oldaláról építkezve
gyakran találkozunk a szektorális megközelítéssel, (Dinya et.al.2004.26.o.) ahol:
- I. szektor: az üzleti szféra, ahová tevékenységüket profitorientált céllal végző
vállalkozásokat (üzleti szervezeteket) sorolják,
- II. szektor: a közszektor, amely a közigazgatásban ténykedő szervezeteket
(költségvetési intézményeket) tartalmazza,
- III. szektor: a civil szféra, amely a civil társadalom önszerveződése révén létrejött,
alapvetően nem költségvetésből finanszírozott szervezeteket tömöríti.

egyéni
Fogyasztói
igény jellege

kollektív

Civil szervezetek
(nonprofit szektor)

Vállalkozás
(üzleti szektor)

Közintézmény
(költségvetési
szektor)

Közüzemek
(közüzemi szektor)

közhasznú

2. Ábra Munkamegosztás
et.al.2004.31)

= privát szféra

= közszolgáltatási szféra

profitszerzés
Szolgáltatás célja

a

társadalmi
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A nonbusiness szolgáltatók (Hilke 1989.40. o.) nem nyereséget akarnak termelni, hanem
egyéb célokat próbálnak elérni, pl. kultúra terjesztése, állatok védelme, éhezés megszüntetése
stb., de mindezek érdekében gyakorta bevételt kell termelniük. Hilke a nonbusiness
tevékenységet és nonprofit célt, mint fogalmakat szinonimaként használja, annak ellenére,
hogy valójában több nonprofit célú szervezet is folytat üzleti, vállalkozási tevékenységet.
Nála nonbusiness szolgáltatóként jelennek meg:
- államigazgatási intézmények (pl. minisztérium…)
-

állami irányítású intézmények (pl. közkórházak, egyetemek)

-

politikai szervezetek, (pl. párok)

-

kulturális intézmények (pl. múzeumok)

-

egyházi intézmények (pl. templomok)

-

közhasznú alapítványok (pl. Vöröskereszt…)

A magyar szabályozás szerint a nem nyereségcélú szervezetek a költségvetési szervek,
köztestületek, egyesületek, az alapítványok, közalapítványok, közhasznú (nonprofit)
társaságok. Elterjedt elnevezés a közjó érdekében tevékenykedő, államtól, politikától
bizonyos értelemben független szervezetekre az NGO (non-governmental organization). A
különböző, gyakorta keveredő fogalomhasználat számos pontatlanságot okoz, hiszen a
különböző csoportosítások más-más jellemző megragadásával jöttek létre

jellemzők
szervezetei
előállított
javak
kielégített
igények
fogyasztás
finanszírozója
tevékenység
célja
szférához
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tulajdonforma
működési
forma

Nonbusiness szektor
közszolgálati szféra
költségvetési
közüzemi szektor
szektor
közintézmények közüzemek

nonprofit
szektor

üzleti szektor

közjavak

megfizethető javak

civil
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közös javak

vállalatok

kollektív

kollektív

egyéni

egyéni

költségvetés

költségvetés+fogyasztó

fogyasztó

közhasznú

profitszerzés

adományozó,
szponzor
közhasznú

közszolgáltatási

közszolgáltatási szféra

privát szféra

privát szféra

állami
költségvetési
intézmény

állami/vegyes
vállalat

magán
alapítvány,
egyesület,
közhasznú
társaság

magán
egyéni, társas
vállalkozás

magánjavak

profitszerzés

1. táblázat A “Nonbusiness” szektorhoz tartozó szervezetek fontosabb kvalitatív
jellemzőinek összefoglalása
forrás Dinya et.al. 2004 36.o.
Ezen összeállításból is látható, hogy a fogalomhasználat nem egyértelmű, hiszen pl. a
közszolgálati szféra is nonprofit alapú, mégis egymást kiegészítőként jelennek meg. A
nonprofit szektorban sem csak egyéni igények kerülnek kielégítésre, hanem közösségiek,
kollektívek is, gondoljunk csak a környezetvédelemre. Az sem egyértelmű a táblázatban,
hogy a közüzemi szektor, sőt a költségvetési szektor is nonbusiness tevékenységet folytat,
hiszen a közüzemi szektor jelentős részben üzleti tevékenységként jelenik meg, s számos
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állami és önkormányzati, azaz a költségvetési szektorhoz tartozó szervezetek, cégek
folytatnak üzleti tevékenységet, s sorolhatnánk a rendszerezésre vállalkozó táblázat további
belső ellentmondásait. Az alapvető gondnak az tűnik, hogy a szervezetek tevékenységének
célja és jellege nem kerül egyértelműen elválasztásra. Azaz először, a cél alapú kategorizálás
kellene, hogy megjelenjen (for v. nonprofit, s ezen belül lehet a további jellemzők alapján
tovább bontani, építeni a szervezeti struktúrát.
Egyre inkább érezhető, hogy a szervezeti alapú megközelítéssel nehéz egyértelmű,
egymástól jól elkülönülő kategóriákat, marketing aktivitási terepeket kijelölni, hiszen egyre
inkább látható, hogy a szervezeteket mozgató alapvető célokon túl (for vagy nonprofit)
nagyon sok közös nevező, egymást átfedő magatartások, jellemzők írják le a valóság
sokszínűségét. Nem könnyű tehát egyértelműen használni a nonbusiness marketing, a
nonprofit marketing, a közszolgáltatások marketingje, a public marketing stb. kategóriákat és
tevékenységeket.
Különösen fontos e kategorizálási probléma kezelése, ha a társadalmi marketinghez hozzá
akarjuk rendelni a megvalósítóit, s el akarjuk kerülni azt a gyakori hibát, hogy a társadalmi
marketing feladatát alapvetően a civil szféra, az egyesületek, társadalmi, közhasznú
szervezetek feladata.
„A társadalmi marketing nem kereskedelmi szervezetek olyan marketingstratégiájának és
aktivitásainak tervezése, szervezése, megvalósítása és ellenőrzése, melyek direkt vagy
indirekt módon társadalmi feladatok megoldására irányulnak.” (Bruhn-Tilmes 1994. 23.o.)
Már e definíció elemeiben is a szerzők megjelenítették a stratégiai tudatos tervezést,
döntéseket, a társadalmi problémamegoldásra irányultságot, de megmaradtak a nemkereskedelmi/nem-üzleti szervezetek aktivitásánál, bár azok sok megjelenési formájával
számoltak, s kiemelték a marketing eszközök integrált, összehangolt alkalmazását is. A
definíció a társadalmi marketinget egy szervezet aktivitásának tekinti.
„A társadalmi marketing átfog minden tervezést és akciót, melyek arról gondoskodnak,
hogy egy társadalmi szervezet, egy társadalmi kínálat, termék vagy társadalmi akció az egyes
emberek vagy a közvélemény számára ismert és ezáltal sikeres legyen. Így a társadalmi
marketing átfogja, mint a klasszikus marketing a termékfejlesztést, az árkialakítást, a
kommunikációt és az elosztást. A sikeres társadalmi marketing gondoskodik az egyes érintett
csoportok közötti optimális cseréről.”(Gromberg 19.o.)
„A társadalmi marketing a marketing alkalmazása egy célcsoport befolyásolására annak
érdekében, hogy önszántukból fogadjanak el, utasítsanak el, vagy változtassanak meg vagy
hagyjanak abba egyes problematikus viselkedéseket, ezáltal szolgálva az egyének, csoportok
vagy a társadalom egészének javát.” (Dinya etc. 2004.85.o.)
„A társadalmi marketing egy folyamat, marketing elvek és technikák alkalmazása, hogy
értékeket hozzon létre, kommunikáljon és közvetítsen, melyekkel egy célcsoport magatartását
meg tudja változtatni úgy, hogy azáltal a társadalom (közegészség, biztonság, környezet,
közösségek) és maga a célcsoport is hasznot realizál.”(Kotler-Lee 2009. 65.o.)
Ezen definíciók szintén a klasszikus marketing speciális alkalmazására vezetik vissza a
társadalmi marketinget, azaz termékértékesítés, illetve magatartásváltozás elérése, igaz, hogy
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az utóbbi kettő már nem annyira szervezet, intézményorientált, hanem inkább a társadalmi
hasznot, elérendő célt emeli ki.
Mint a beidézett definíciók is jelzik a társadalmi marketing megközelítéseknél két alapvető
iránnyal találkozhatunk, úgymint az intézményorientált illetve a problémaorientált
perspektívával, melynek lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze:
Intézményorientált perspektíva, amikor a szervezeti sajátosságokból indulunk ki a
marketing kérdések tárgyalásában. (Így pl. közszolgáltató intézmények (vasút, posta,
közüzemek, közösségi közlekedés) állami, illetve államilag ellenőrzött (egészségügy,
szociális szervezetek), politikai szervezetek, kulturális és vallási intézmények, alapítványok
marketingjeként értelmezve azt.)
A problémaorientált perspektíva esetén a megoldandó feladatokhoz rendelt tevékenység
(sok szereplő, különböző tevékenységek stb.) marketingjéről van szó, azaz városok, térségek
fejlesztése, lakóinak jóléte, területi marketing, környezetvédelem problémái,
egészségmegóvás, rehabilitáció kérdései, munka világának humanizálása, segélyezés
problémái, szabadidő kérdései, bűnözés csökkentése, megelőzése, oktatás és képzés
fejlesztése, kisebbségvédelem, kultúra és értékeinek védelme, fejlesztése.
Kiinduló szakmai kutatási hipotézisünk, hogy a társadalmi marketing tevékenység sikere,
azaz a kitűzött társadalmi cél elérése csak egy sokszereplős, szervezetileg és eszközeiben is
integrált marketing tevékenység révén valósítható meg, azaz a problémaorientált szemléletből
kell kiindulnunk, mert az intézményorientáltságra (egy-egy szervezet aktivitására
koncentrálva) építve csak részeredmények, szervezeti sikerek érhetőek el, melyek jó esetben
közelítik a kívánatos társadalmi cél tényleges elérését, beteljesítését.
Ennek következtében a társadalmi marketingben az állam, a civil szektor és a
vállalkozások szervezetei egyaránt, tudatosan résztvehetnek, amennyiben érintettek,
érdekeltek annak megoldásában.
Az általunk használt és osztott definíció a következő:
A társadalmi marketing szervezetek, intézmények és azok együttműködését realizáló közös
marketingstratégia és marketingaktivitások tervezése, szervezése, megvalósítása és
kontrollingja, melyek közvetlenül vagy közvetetten társadalmi feladatok, problémák
megoldására irányulnak. Azaz a társadalmi marketing egyrészt több szereplő közös,
kooperatív marketingje, illetve az egyes szervezetek azonos, kapcsolódó célra irányuló
marketingjének összehangolásából épülhet fel, s mint sajátos stake-holder menedzsment
jelenik meg.
Mit is kell tennie a társadalmi marketingnek? Magatartási, viselkedési módokat, formákat a
„jó” érdekében megváltoztatni. (pl. terhes anyák hagyják abba a dohányzást, törődjenek az
emberek és szervezetek a katasztrófák megelőzésével, használjanak kondomot bizonyos
szexuális helyzetekben, javítsák a vízminőséget stb., ezáltal társadalmi érdekeket, értékeket
realizálni. A magatartásváltozás itt is – miként a fogyasztói, vásárlói magatartás
befolyásolásánál - eszköze a marketingnek a kívánatos cél érdekében, mely itt nem a
vállalkozói profit, hanem a társadalmi jólét valamely eleme.106
106

Már itt célszerű megjegyeznünk, hogy a profitcél nem szükségszerű ellentéte a társadalmi probléma, kérdések
megoldására irányuló céloknak, nem csak időlegesen felhasználható eszköze (szponzorálás, támogatás stb.),
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A társadalmi marketingnek tehát az a célja, hogy társadalmi problémák, kérdések
megoldására, annak irányába terelje az abban érintetteket, konstruktív megoldásokat
fejlesszen ki a kívánt magatartásváltozás érdekében, tegye világossá a célcsoportoknak, hogy
az új magatartás haszna nagyobb a magatartásváltozás fáradságánál.
Az új magatartásmódoknak nagyobb értékkel kell bírnia, mint a korábbinak. Például a
dohányzás abbahagyása érdekében vagy a kívánt cselekvés hasznát kell beláttatni, hogy a
tüdőfunkció javul, sportosabb élet stb., vagy pedig a nemkívánatos magatartás költségeit
növelni pl. adóval. A társadalmi marketing is a célcsoportok szükségleteinek, igényeinek,
észleléseinek, előítéleteinek, értékeinek és korlátainak a megértésén nyugszik, s mindezek
megértését egy hatékony tervbe formálja, annak érdekében, hogy elérje a kívánt magatartási
eredményeket. A marketing lényegét képező csere tehát itt is értelmezhető, hiszen a
magatartásváltozás és értékek, költségek, előnyök és hátrányok sajátos cseréje valósul meg. A
társadalmi marketing tehát egy folyamat, mely marketing elveket és technikákat alkalmaz
annak érdekében, hogy olyan értékeket hozzon létre, kommunikáljon és közvetítsen,
melyekkel egy-egy célcsoport magatartását megváltoztathassa, úgy hogy ez a célcsoportnak
magának és a társadalomnak (egészség, biztonság, környezet, közösségi élet stb.) is javára,
hasznára váljon.
Persze a társadalmi marketing értelmezése kapcsán is számos félreértés él, élhet, miként
arra számos szakirodalom is utal (Kotler-Lee 2009)
- A társadalmi marketing nem egyenlő a társadalmi célú reklámmal! Ez utóbbi annak csak
egy eszköze, de a társadalmi marketing jóval tovább megy az egyszerű reklámnál, hiszen
egy teljes problémakezelő kampány, program kifejlesztését jelenti.
- A társadalmi marketing nem a manipuláció és értékesítés-ösztönzés sajátos eszköze, annak
ellenére, hogy számos termék értékesítése is kísérheti, támogathatja!
- A társadalmi marketing nem egyenlő a társadalmi hálózattal, a közösségi/társadalmi
médiával.
- A társadalmi marketing nem egyenlő a támogatásokkal, bizonyos javak, termékek
kedvezményes, vagy ingyenes biztosításával.
Miben is különbözik a vállalkozói és társadalmi marketing?
- míg a vállalkozói marketingnél a marketing folyamat konkrét termék, szolgáltatás
értékesítését segítő tevékenység, addig a társadalmi marketing inkább olyan
folyamat, mely a kívánt magatartási, viselkedési mód „értékesítése” érdekében hat,
-

míg a vállalkozói marketinget alapvetően a piaci, pénzügyi, profit célok, addig a
társadalmi marketing egyéni és társadalmi haszon, nyereség elérése mozgatja, bár
jól integrálhatja az üzleti, profit célú aktivitásokat is,

-

míg a vállalkozói marketingnél a célcsoportok kiválasztása keresleti képesség
alapján történik, addig a társadalmi marketingnél a célcsoportokat a kívánatos
cselekvésre gyakorolt hatásuk, érintettségük alapján jelöljük ki,

-

míg a vállalati marketingnél a konkurens egy másik ugyanazt kínáló vállalkozás,
addig a társadalmi marketingnél a konkurens a jelenlegi nemkívánatos
tevékenység, az azzal kapcsolatos előnyök, költségek, esetleg konkurens értékek, s
abban ellenérdekelt szervezetek, akik így sajátos konkurensnek tekinthetőek.

hanem szervesen integrálható része lehet a társadalmi marketingnek, miként ezt kutatási eredményeinkkel
igazolni kívánjuk.
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A társadalmi marketing az esetek többségében nehezebb feladat, mint egy kereskedelmi
szituáció megoldása, hiszen összetett, sokszereplős, soktényezős problémakezelést igényel,
ahol a marketing több szintjét (állam, mint kormányzat és önkormányzatok, szakmai és civil
szervezetek, vállalkozások) kell összhangba hozni, integrálni.

-

A különbségek mellett ugyanakkor számos azonosság is jellemzi a két marketingterületet:
elengedhetetlen az ügyfél/célcsoport-orientáció,
a csere-elmélet továbbra is működik, döntő,
szükség van tudatos elemzésekre, sajátos piackutatásra,
a célcsoportokat itt is sokeleműen szegmentálni kell,
az adott probléma érintettjeinek kooperációjára, együttműködésére van szükség,
a marketing eszközrendszer ismert elemei értelmezhetőek,
az eredmények mérhetőek kell, hogy legyenek.

Alan Andreasen (2006.25.o.) a „Social Marketing in the 21st Century” könyvében írja: „A
társadalmi marketingnél arról van szó, hogy a világot mindenki számára jobbá tegyük, nem
csak a beruházók vagy az alapítványi elnökök számára”.
A társadalmi marketing kiemelkedően fontos sajátossága, hogy továbbfejleszti a
„hagyományos” vállalati marketing gyakorlatát is, hiszen a társadalmi értékek, kérdések, a
társadalmi felelősség kezelése nem külső vállalásként, áldozatként jelenik meg egy cégnél,
hanem az üzleti érdekek szolgálatának szerves részévé, hatékonyságnövelő gyakorlattá válik,
építve az egyébként is szükséges hálózati együttműködés kiszélesítésére, s ez által
kifejlettségében jogosan illeszthető a marketing „mefferti” fejlődési vonulatába. A társadalmi
marketing egyik legfontosabb feladata a különböző profit és non-profit szervezetek között
értékek, értékközösségek kialakítása. A társadalmi marketing lényege tehát a bizonyos
(társadalmi) értékek mentén való cselekvésben van, hiszen valamilyen cselekvés elérése
érdekében azokat az egyéneket, szervezeteket keressük, akik azonos értékekkel bírnak, illetve
nyitottak ezen értékek iránt, akiknek ezen értékek mentén is megfogalmazható az érdeke. Az
értékek vizsgálata tehát a társadalmi marketing alapja, hiszen egyre nehezebb annak
megítélése, megértése, hogy kinek milyen értékek vannak a fejében. Nem véletlen tehát, hogy
a különböző, szociológiai típusú kutatások jelentősen összefonódnak, összekapcsolhatóak a
társadalmi marketingelemzésekkel, hiszen a társadalmi marketing programok sikeréhez meg
kell találnunk azokat, akik osztják az általunk vallott, fontosnak tartott értékeket, az
értékközösségek definiálása és kialakítása a sikeres marketing alapfeltétele lesz.
A társadalmi marketing a belső értékek piacán tevékenykedik, ahol ugyanaz a cél még
messze nem jelenti azt, hogy ugyanazt is akarják. Például a szabadság kapcsán mást gondol,
mást akar egy konzervatív vagy éppen egy liberális egyén. Egyáltalán nem könnyű tehát a
közös nevezőket megtalálni, éppen ezért annak érdekében, hogy a kompetens embereket,
szervezeteket egy asztalhoz lehessen ültetni, precíznek kell lenni az értékek kezelésében, a
magatartási sztenderdek meghatározásában. Az értékek irányítják a gyakorlati munkát, a
tevékenységet, bizonyos dolgok elfogadását. Minél egyértelműbb álláspontot foglalunk el az
érték kapcsán, annál inkább elveszíthetjük azokat, akik másként gondolkodnak. Mély
kapcsolatok ez által csak egyező értékek mentén jönnek létre.
A társadalmi marketing terén – a különböző problémák kezelésében – a felelős, koordináló
szervezetek esetében is két értékstratégia alternatíva képzelhető el (Gromberg 2006):
- olyan értékek keresése, mely a lehető legnagyobb nyilvánosság számára képviselhető,
vagy
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- specializálódás egy értékcsoportra.
Mindezek keretében a tevékenységünk előkészítése, folytatása során az alábbiakat kell
mérlegelni:
- Milyen szigorúan tekintünk az értékeinkre?
- Nyitunk-e más szellemiségű, meggyőződésű emberek irányába?
- A kooperáció mely formája zavarja már a szervezet érték-identitását?
- Munkánk mely aspektusai képezik a tulajdonképpeni mag-tevékenységeket,
törekvéseket?
- Kizárjuk azokat a személyeket, akik nem osztják értékeinket?
- Ki határozza meg a szervezeten belül a képviselendő értékeket?
- Ki határozza meg a hivatalosan képviselendő, kommunikálandó kijelentéseket?
Számos társadalmi problématerületen - pl. árva gyerekek, vagy katasztrófa-súlytotta,
elmaradt országokból érkező gyerekek iskoláztatása, élelmezése, egészségügyi kezelése
témában - csak akkor keletkeznének az addig közreműködők, érintettek közötti konfliktusok,
ha nagyon részleteznénk pl. a neveltetés stílusát. Sok területen tehát a polarizált téma-kezelés
kontra-produktív lehet. Aki tehát a széles közvélemény megnyerésére törekszik, kerülnie kell
a politikai, vallási és egyéb polarizáló, megosztó témákat.
Mindezen gondolat alapján célszerű megvizsgálni, hogy a társadalmi marketing vázolt
szemlélete, működése hogyan illeszkedik a marketingtudomány iskoláinak rendszerébe!
A marketingtudomány elméleti megközelítései, iskolái alapvetően abban különböznek
egymástól, hogy
o miként ragadják meg a csere lényegét, egyszerű tranzakcióként, avagy a hosszabb távú
együttműködésre épülő kapcsolatként,
o mit tartanak sikert meghatározó tényezőnek, folyamatnak, képességeknek és környezeti
kapcsolódási mechanizmusoknak,
o milyen szerepet játszik az interaktivitás a megoldásokban,
o miként értelmezik, miként határozzák meg a versenyelőnyök kiépítésének alapját,
lehetőségét. A külső elvárásokra, meghatározottságra épülő, egyértelműen külső
piacorientált (outside in) hatásokra, vagy elsősorban a saját erőforrások, kompetenciák
fejlesztésére, s a külső elvárásoknak való megfeleltetésére, elfogadtatására (inside-out)
alapul-e a tudományos megközelítés.
A marketing tudományos megközelítéseit, iskoláit bemutató szakirodalomban számos
összefoglaló értékeléssel, csoportosítással találkozunk (Sheth-Gardner-Garrett (1988), Shelby
D.Hunt (1991), Meffert (2000)), melyek alapján összerakható egy - természetesen egymást
nem mereven követő – „fejlődési”, talán jellemző fő vonulat:
Klasszikus megközelítések
– Intézményorientált
– terméktípus-orientált
– funkcióorientált
Modern, ma már inkább hagyományosnak tekinthető megközelítések
– magatartásorientált
– döntésorientált
– rendszerszemléletű
– szituációorientált
Új, post modern megközelítések
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új institucionalista
folyamat-orientált
kapcsolati alapú
társadalomorientált
információgazdasági
kompetencia-alapú
szervezeti dinamika (hálózat) alapú

A klasszikus megközelítések között, az ún. intézményorientált Európában az ötvenes
években bontakozott ki, a kereskedelem üzemi formái különbözőségeinek, s azok
változásának a kutatására koncentrált, míg a termékorientált megközelítés az egyes
terméktípus-sajátosságok (fogyasztási cikk, ipari termék, szolgáltatások stb.) oldaláról közelíti
meg a marketingdöntéseket. A funkció-orientált megközelítés az egyes marketingfunkciók
(kutatás, értékesítés, kommunikáció) tartalmi, időbeni, földrajzi és tárgyi vonatkozású
optimalizálását helyezi előtérbe. Az ezt követő egykoron modern, ma már ugyanakkor inkább
hagyományosnak tekinthető megközelítések között az alábbiakat találjuk, melyek
kiindulópontja egyértelműen a piacorientáltságban rejlik: A döntésorientált megközelítés
nemzetközileg a hetvenes évek elején szélesedett ki, a hagyományos vállalatgazdaságtani
elképzelésekhez igazodóan, s a konkrét marketing-problémákat megoldó vállalkozói válaszok
megalapozását nyújtja. (döntési logika, alternatívák értékelése, környezeti kihívásokra adott
válaszok, célrendszer és eszközrendszer elemzése, meghatározása stb.107) A rendszer-orientált
megközelítés, mely a feladatok komplexitásának, dinamikájának növekedésével került
előtérbe, középpontjában a piacvonatkozású rendszerelemzéssel, a rendszerelemek közötti
cserekapcsolatok és rendszermagatartás elemzésével. A 60-as és 70-es években a „kemény”
rendszerszemléleti ismeretek bővülése, elterjedése ellenére a marketing-tudomány és
gyakorlati alkalmazása számára csalódást hozott ez a modell, éppen a komplex, átfogó
összefüggések feltárása vonatkozásában (Meffert 2000). A magatartás-, avagy
viselkedésorientált megközelítés a fogyasztói, vásárlói magatartáskutatásokra épül. Tételei az
ismert S-R, S-O-R modellek mellett a hatvanas években kifejlesztett folyamatmodellekben
jelennek meg, melyek számos vevői döntést meghatározó belső és külső tényezőt
azonosítottak be. A 70-es és 80-as években továbbfejlesztése a kulcstényezőkre koncentrálás
mellett, az attitűd, imázs- és elégedettségkutatások előtérbe kerülését is magával hozta, s még
ma is jelentős fejlődést mutat fel. (pl. indokolt cselekvés elmélet (TORA: theory of reasoned
action) Ajzen és Fishbein (1980), valamint a TORA modell továbbfejlesztett változata a
tervezett magatartás modellje (TPB: theory of planned behavior) (Ajzen, 1985, 1991) A
szituációs megközelítés a szervezés-elméleti ismeretekhez visszanyúlóan a környezetmeghatározta alkalmazkodási szükségszerűségre helyezte a súlypontot, megpróbálva
meghatározni a releváns szituációs változásokat. A megközelítés lényege és gyengesége
éppen e szituációs változók értelmezésében, kezelhetőségében van. (piac: méret, verseny,
életciklus stb., környezet: konjunktúra, technológia, társadalom, ökológia stb., vállalkozás:
méret, szervezet, imázs, technológia, pénzügyi erő, stb. programok: gyártási folyamat,
életciklus, struktúra stb.)
Az újabb megközelítések a 80-as évek közepétől folyamatosan keresték a választ a
felgyorsult technológiai változások miatt változó piaci folyamatok marketing kezelésére. Az
új institucionális gazdaságtani megközelítés, szemben a neoklasszikus értékesítés-elmélettel
különböző részterületekkel foglalkozott, pl. a piacok tökéletlenségével, a piacok jövőbeni
fejlődésével, a koordinációs problémák kezelésével stb.. Kiemelkedő jelentőséggel bírt a
107

Ezen megközelítés célzott alkalmazására épült a több, hazai egyetem marketingkutatójával közösen írt
könyvünk is, a Józsa-Piskóti-Rekettye-Veres: Döntésorientált marketing …….
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marketing fejlődésében a tranzakciós költségek elméletének és az információ-gazdaságtani
értelmezés kialakításának újszerű megalapozása. Az információ-gazdaságtani megközelítés a
viselkedés- és döntésorientált megközelítés mintegy kiegészítése, mely a piac-specifikus
információs bizonytalansági és kockázati struktúra átfogó, rendszeres elemzésének a
szükségességére koncentrál, kiemelve, hogy reális tranzakciós folyamatoknál az eladó és vevő
között információs aszimmetria lép fel, melynek csökkentése növeli a tranzakciós költségeket
és sokoldalúan hat magár a tranzakciós folyamatokra. A folyamatorientált szemlélet - az erős
környezeti differenciáltság által ösztönzötten - a vállalati aktivitások termék-, funkció- és
regionális-orientáltságának széttagolódásával megmutatta a komplexitás csökkentésének
szükségszerűségével együtt járó kontra produktív hatásokat is. A marketing vállalati
funkciókon átnyúló hatásai, koordinációs irányultságának realizálása egyre egyértelműbbé
tette, hogy ezt a széttagoltságot egy folyamatorientált megközelítéssel lehet elfogadtatni. A
marketingből sokáig hiányzott ez a konkrét folyamatorientált megoldási javaslat, ajánlás. Ezt
a hiányt a nyolcvanas évek vége óta együttesen kezdte törleszteni a tudomány és a gyakorlat a
Lean management, a TQM és a Business Process Reengineeringre fordított nagyobb
figyelemmel, melyeket a marketing vonatkozásában, mint folyamatorientált megközelítést
foglalhatunk össze, a belső marketinget, a funkciókon átnyúló, integráló
folyamatgondolkodást előtérbe helyező (folyamat-költségszámítások) hatékony realizálási
stratégiákkal, majd a marketingmérések, a marketing-kontrolling erőteljesebb hatásával,
megjelenésével.
A társadalom-orientált (gyakorta makromarketingnek nevezett) megközelítés a
marketing-módszerek és a társadalom közötti kapcsolatokra épít. Lényege, hogy a
marketingtevékenységet úgy tekinti, mint aminek hatékonyságát számos környezeti tényező
befolyásolja, s ezért a környezeti változók marketingre gyakorolt hatásának átfogó és
racionális elemzését állítja előtérbe, kiemelve a társadalom hatásait (környezettudatosság,
szociális érzékenység) és következményeit a marketing rendszerekre és tevékenységekre. A
marketing
ezen
környezeti
elvárásokat
ugyanakkor
határozottan
igyekezett
versenytényezőkké formálni (környezetbarát csomagolás, károsanyag-tartalom csökkentése,
újrafelhasználhatóság stb.), s beépíteni a vállalkozások marketing stratégiáiba. (MeffertKirchgeorg 1994.) Másrészt innen fejlődik ki a társadalmi, közösségi típusú marketing, mely
a marketing-alkalmazások sajátos kiszélesítését jelenti,(pl. városmarketing, oktatásmarketing,
öko-marketing stb.) s az elmúlt évtizedben saját kutatásaimban is az egyik súlypontot
képviseltek.
A kapcsolati marketingre épülő szervezeti dinamika alapú (hálózati) megközelítés
központi fogalma a hatalom, a konfliktus, a kontroll és azok menedzselése. Az irányzat a
szervezeti magatartás, a szociálpszichológia, a szociológia területéről átvett fogalmakat vezet
be, s elsősorban a szervezeti piacokon, a szervezetek közötti magatartás, kölcsönhatás
megértésére irányult, s a hálózati marketing koncepciójában teljesedik ki. (Achrol-Kotler
1999., Ford 2003) Az interaktív üzleti hálózatok idejében az egyes tranzakciókra épülő
elképzelés helyett az ügyfélkapcsolatok megértése és az új szervezeti formák létrehozása
került előtérbe (stratégiai szövetségek, virtuális szervezetek), melynek eredményeként a
tranzakciók „befolyásolását” a kapcsolati marketing „váltja fel”. A business piacokon a
különböző interakciós szinteken való kapcsolatmenedzselésnek nagy hagyományai vannak. A
kapcsolati marketing újdonsága a partnerségi formák minden belső és külső célcsoport
irányába történő kiterjesztése, s a tartós kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának gazdasági
ösztönzésében, a bizalom-tényező jelentőségének kiemelésében van. A vevőkapcsolatokért
való felelősség mindazáltal a teljes vállalati szervezetre kiterjed.
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Az erőforrás-orientált marketing megközelítés, mely az ún. „resource-based view”-ból
fejlődött ki, lényege, hogy a vállalkozásnak a versenyben érvényesítendő erő és rugalmasság
érdekében a belső feltételeire, kompetenciájára kell koncentrálnia. (inside out) A
kompetencia-marketinget éppen ezért sokan igazi fordulatnak, igazi paradigmaváltásnak
értékelnek, hiszen úgy tűnik, hogy közvetlenül nem a piaci igényekből, igényekre adott
válaszokban értelmezi a marketing lényegét. A megközelítés eredete az angolszász mikroökonómiai elméletekben található, mely szerint átlagon felüli hozadék olyan
versenyelőnyökből származhat, melyek a vállalat különös erőforrásainak, képességeinek,
erősségeinek az eredményei. (Penrose 1959. Chandler 1962.) Mindezen gondolatokból
látható, hogy a kompetencia-orientált marketing számos részkérdést másként válaszol meg,
mint a hagyományos koncepció. Ilyen a piacelemzés, ahol egy átfogó „MarketingIntelligence” rendszerének kialakítását igényli, s a marketingkutatást a modern
tudásmenedzsmenttel összehangolja. A McCarthy 4P-je is finomítandó, s az
eszközrendszerben új súlypontok kialakítására van szükség. Ugyanakkor az erőforrás alapú
(Resource Based View) és a piacorientált (Market Based View) megközelítés szembeállítása
mégsem jogos, hiszen az inside-out típusoknál is biztosított a piaci megfelelés, ami például a
Parmalad-Hamel (1990) klasszikus cikkében is megjelenik, egyrészt a customer value illetve
a competitor differentation, mint a magkompetenciák két alapjellemzőjének megnevezésekor.
Az inside-out és az outside-in megközelítések valójában egy érme két oldalát képezik, de
azáltal nagyon fontos tartalmi egységet is kell, hogy felmutassanak. (Backhaus 2001) A
kompetencia-alapú megközelítés jól alkalmazható a társadalmi marketing egyes területein,
így például a település-marketingben is.
Könnyű és egyszerű lenne azt mondani, hogy igen, a marketingben
paradigmaváltások, de az erőforrás-alapú megközelítés révén legalább egy paradigmaváltás
történt, hiszen annyi minden megváltozott a piac működését, a siker tényezőit illetően, hogy
ez már nem lehet ugyanaz a marketing. Mégis az a meggyőződésem, hogy nincs tényleges
paradigmaváltásra szükség, s nem is történt ilyen a marketing alapkoncepciójának kifejlődése
óta.
A marketing elmúlt évtizedekben történt változásai egy gyakorlatorientált, a gyakorlat
tapasztalataiból táplálkozó és azt általánosító tudomány fejlődését, fejlődőképességét
bizonyítják. Miként a gazdaság, a társadalom és a technológiai fejlődés átrendezi az üzleti-,
verseny-viszonyokat, amikor átalakulnak meghatározó folyamatai, a marketing elméleti és
gyakorlati művelői – alapvetően normál tudományos kutatás keretében - megkeresik és
megtalálják a sikeres kezelésük lehetőségeit, gyakorta meg is előzve magát a piaci fejlődési
folyamatokat.
Nem a marketing lényege, nem koncepciója, nem paradigmája változott, hanem a
célorientáltság, piacorientált alapvető elemeire épülően új „rendezőelvek”, logikai és
gyakorlati realizálási keretek, módszertani megközelítések, súlypontok születnek elméleti és
gyakorlati válaszul a verseny és a folyamatosan módosuló feltételrendszer kihívásaira.
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Közgazdaságtan

1900

Kereskedelem/exporttan

Piactan/piacpolitika

Értékesítéspolitika
Marketing tartalmi fókusz
Vállalkozás,
Disztribúció,
Értékesítés

Marketingkoncepció
Disztribúció-orientáltság,
Termelés-orientáltság,

Elméleti iskola
Klasszikus megközelítések
- intézményorientált,
- termékorientált,
- funkcióorientált,

1950

Felhasználó, vevő,

Felhasználó-orientáltság,

1960

Kereskedelem

Kereskedelemorientáltság
,

Modern megközelítések
- magatartástudományi,
- döntésorientált,
- rendszerorientált,
- szituációorientált,

Versenytárs

Konkurencia-orientáltság,

1930

1990

2000

2010

Környezet

Környezet-orientáltság,

Hálózat

Hálózat-orientáltság,

Társadalom

Integrált, kooperációorientáltság,

Új megközelítések
- új institucionalista,
- információgazdaságtani,
- folyamatorientált,
- kapcsolatorientált,
- társadalomorientált,
- kompetenciaorientált,
- interaktív-hálózati,
- szervezetdinamikai,

Marketing-menedzsment

3. Ábra Marketing-elméletek és a tartalmi fókusz kapcsolódásai a marketing menedzsmentben
saját fejlesztés Meffert (2000) 20. oldal alapján
Az előző oldalak elemzése alapján megfogalmazható, hogy a modern marketing
kialakulása óta az érett tudományfejlődési szakaszba jutott, ahol a marketing tudomány és
szakma az elmúlt évtizedekben a piaci folyamatokhoz rugalmasan alkalmazkodott illetve
mérvadóan befolyásolta, formálta azokat, s ez által az új tudományos és gyakorlati
megoldások, módszerek segítségével folyamatosan megújította tartalmát, megtartva alapvető
premisszáit, paradigmáját.
1.2. A TÁRSADALOM, MINT MARKETING FÓKUSZ ERŐSÖDÉSE
Az elmúlt évtizedek vállalkozói gyakorlatának marketing-orientáció változásait a piac
verseny meghatározó dimenzióinak súlypont-áthelyeződései mozgatták. Európa
piacgazdaságaiban az ötvenes évek termelés-orientáltsága (hiányhelyzetben a termék
megtalálja vevőjét,), majd a tömegszerű előállítás teremtette kínálati bőség révén szükségessé
váló – értékesítés (disztribúció) orientáltság után a 60-as évektől értelmezhetjük a vevőre, a
végfelhasználó
igényeire koncentráló, orientáló klasszikus marketing-szemlélet
kibontakozását. Ekkor fejlődik ki a marketing-mix módszertani 4P-je, s megjelennek a
vállalatoknál a marketing osztályok. A hetvenes években a vevő igényeit jól kielégítő
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túlkínálat következtében (azaz a vevő számára jó termék alapfeltétellé válik) az üzleti siker
egyre inkább a kereskedelemmel kialakítandó együttműködéstől, a hatékony értékesítési
rendszerbeli pozíciótól vált függővé, melynek következtében a vertikális (kereskedelemorientált) marketing korszakáról beszélhetünk. A nyolcvanas évek a piacok telítődése, s
nyersanyagszűkösség révén egyre élesedő, kiszorításos jellegű versennyel jellemezhetőek,
amire a vállalkozásoknak erősödő konkurencia-orientáltsággal, a versenytársak lépéseit
figyelő, azokat elemző, a saját magatartást abból levezetendő, vagy éppen megelőző
gyakorlattal kellett válaszolniuk. Ekkor bontakozott ki a versenymarketing, a stratégiai
marketing módszertana, eszközrendszere, mely a komparatív versenyelőny, piaci
pozícionálás, nemzetközi piaci hatékonyság fogalmakat helyezték a szakmai, gyakorlati
érdeklődés középpontjába. A 90-es évek érték-változásait a társadalmi és ökológiai
keretfeltételek által mozgatott, új elemeket felvonultató verseny határozta meg, s késztette a
marketinget egy integrált, átfogó piac-orientációt jelentő megközelítés érvényesítésére. A
környezeti értékek védelmének, az önpusztító növekedés-orientáltság korlátai
tudatosulásának, a társadalmi feszültségeknek, úgymint a munkanélküliség, szegénység
problémája megoldásának hatására - melyek a vevői, vásárlói figyelem, s magatartás során is
előtérbe kerültek - a marketing először tett kísérletet ezen, elsősorban öko-szempontok
versenytényezővé formálására, azaz a profit- és társadalmi értékek integrálására. Az üzleti élet
előtti kihívások ereje, sokoldalúsága, változékonysága napjainkban sem csökkent, sőt a
technológiai fejlődés révén különösen intenzív mozgásokra, felgyorsult piaci folyamatokra
kell megtalálni a sikeres válaszokat. Az információs- és kommunikációs technológiák révén
jelentősen átalakulnak a tranzakciós-, disztribúciós- és kommunikációs folyamatok. A
versenyintenzitás növekedése a piacok növekvő átjárhatóságával, megváltozott
játékszabályokkal jár együtt. A növekvő koncentráció, az egyre szükségesebb kooperációk
feloldják a klasszikus ágazati kereteket, paradox versenyhelyzeteket teremtenek. Jól jellemzi
ezt az ellentmondásos elemekkel tűzdelt folyamatot a Coopetition kifejező „öszvérszava”. A
vállalatok egyre szorosabb ágazati- és országhatárokon átnyúló globális hálózatai erősödnek.
A versenypozíció biztosítása stratégiai szövetségek, vertikális és horizontális partnerségek,
fúziók révén válik lehetővé. A vállalkozások között tehát a „sajátos munkamegosztásra” épülő
együttműködések, kooperációk és az agresszív verseny egyaránt jellemző. A fogyasztói,
vásárlói magatartás szembeötlő változásai
- a fogyasztói, vevői öntudatosság, függetlenség, individualizmus növekedése,
- az érzelmek vásárlói döntésekben történő felértékelődése,
- a márkatermékek jelentőségének növekedése,
- a vásárlás, mint élmény előtérbe kerülése,
- fogyasztók élvezik a korszerű technikát,
- környezet- és egészségtudatosság növekedése,
- globális és helyi szokások együttélése
tovább növelik a paradox elemeket, s teszik a keresletet inkonzisztenssé, instabillá, nehezen
prognosztizálhatóvá. A vevők egyre inkább az egyéniségüket is kifejező, individuális
kínálatot preferálják, személyes „törődést”, kellő mértékű interaktivitást várnak el. A
legradikálisabb változás, hogy a marketinges az eladó ügynökéből a vásárló ügynökévé
változik, az áruk és szolgáltatások szakemberéből pedig a fogyasztó tanácsadójává, s annak
fogyasztásra fordított vagyonának „kezelőjévé” lép, léphet elő. Mindezek alapján nem
véletlen, hogy egyre gyakrabban találkozunk az interaktív-, hálózati-, kompetencia-,
adatbázis-, virtuális marketing fogalmakkal, módszerekkel. Az interaktivitás az üzleti
tárgyalásokhoz kötődő személyes formája mellett az információs és kommunikációs
technológiák fejlődésével médiaközvetítéssel is lehetővé válik. (interaktív televízió, Internet,
one to one web marketing, avagy a „McKenna-féle” real-time marketing stb.) Jelentős
változás következik be az elmúlt évtizedben a marketing szervezeti megjelenésében, a
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vásárlókkal való kapcsolatában. A dinamikus környezet hatására a hierarchikus szervezeti
formák különböző hálózati formákká alakulnak, úgymint belső hálózatokká, vertikális,
piacközi és ideiglenes hálózatokká. (Achrol-Kotler 1999. 146.o.) A marketing szerepe
természetesen hálózat-típusokként más és más, de egyre inkább felelős lesz az új tudás
megszerzéséért, a képzésért, a naprakész piaci információs rendszerek, vállalaton belüli
integrációk, konfliktus-kezelés, technológiai előrejelzés, kockázatelemzés, transzferárak
kialakításáért és kezeléséért, a hálózati gazdaság és a társadalmi tevékenységek
összehangolásáért.
Felfedezésre kerülnek a multilaterális marketing új határai, átalakulnak a piacok a
technológiai összetartozás, az elektronikus kereskedelem révén. A marketing fogyasztói
közösségeket szervez, a fogyasztói információkat értékesíthető vállalati vagyonként gyűjti
össze. A vállalaton belül a marketing-orientáció a piaci információk (vevők, versenytárs,
kereskedő, technológia stb.) összegyűjtését a vállalaton belüli áramoltatását, valamint a piaci
információkra való reagálást (célpiacok kiválasztása, termékek, szolgáltatások előállítása,
elosztása és eladás ösztönzése) foglalja magában. A cégek piaci reagálása a tartalmi fókuszra,
mint a versenyelőnyt meghatározó tényezőre határozza meg sikerét. Tapasztalataim,
kutatásaim szerint, bár az egyes marketing típusok kialakulásban ténylegesen megtalálható az
európai országoknál az időbeni egymásra épültség, ma mégis az eltérő marketingorientációk
együttesen jelen vannak, együttélésükre van szükség, s hogy mikor melyikre azt a vállalkozás
piacának versenysajátosságai, versenyelőny kialakításának elvárásai határozzák meg.
társadalom

Marketing tartalmi fókusza

vállalat

hálózat

hálózatok

környezet

környezet

környezet

konkurens

konkurens

konkurens

konkurens

kereskedő

kereskedő

kereskedő

kereskedő

kereskedő

vevő

vevő

vevő

vevő

vevő

vevő

vállalat

vállalat

vállalat

vállalat

vállalat

vállalat

1950-es
1960-as
1970-es
értékesítési klasszikus vertikális
1. típus

2. típus

3. típus

1980-as
stratégiai
4. típus

1990-es évek
integrált

2000-től
totális

5. típus

6. típus

2010-től
kooperatív
7. típus

4.sz. Ábra A marketing tartalmi súlypontjának fejlődési szakaszai
Saját fejlesztés Meffert(1994) 6.oldal alapján

Az egyszerűbb, nem telített piacokon a hatékony értékesítés elegendő teljesítmény (1.
piactípus). A túlkínálatos piacokon csak a fogyasztói, felhasználói igényekhez igazodó
teljesítmény, jó termék, s annak értékesítése hoz sikert (2. piactípus). A piacok jelentős részén
a disztribúció koncentrációja révén a kereskedői hatalom erősödésével, a kereskedőre irányuló
marketing is elengedhetetlen a termékek (pl. élelmiszerek stb.) sikeres piacra kerülésében (3.

151

Marketingkaleidoszkóp 2012

pp.139-166

piactípus). A piaci szereplők számának növekedésével egyre intenzívebb versenyben a
konkurensek ismerete, s a termékünk, teljesítményünk vele szembeni pozícionálása válik a
marketing tevékenység újabb tartalmi elemévé (4. piactípus). Az egyre intenzívebb
versenyben új tényezőkre épülő versenyelőny kiépítésére van szükség, ahol a természeti
értékek, a környezettudatosság egyre jelentősebb szempontként jelenik meg (5. piactípus). A
kilencvenes években jelentkező hatékonyságelvárások, technológiai lehetőségek révén került
fókuszba az újrafogalmazott felhasználó-, de még inkább vevőorientáció, az egyedi igényeket
is figyelembe vevő, a tartós vevőkapcsolatokra törekvő marketing. A kapcsolati marketing
alapú megközelítés egyre inkább túllép a „törzsvásárlókra törekvő” szakaszán, a tartós piaci
kapcsolatok, kooperációk, partnerségek, (gyakorta a vevővel, eladóval, vagy éppen
versenytárssal és más piaci, klaszter szereplőkkel épített) marketingjeként kell, hogy
biztosítsa a piaci sikert. (6. piactípus). Minél inkább előre haladunk a piactípusok fejlődési
lépcsőjén, annál összetettebb a piaci verseny, annál több verseny-elem együttes kezelésére
van szükség, annál integráltabb, teljesebb kell, hogy legyen a marketing munka, a
marketingorientáció komplexitása nő, egyre több marketing-fókusz együttes kezelése
szükséges. Ma már csak kevés, monopolhelyzetben lévő cég engedheti meg (legalábbis
látszólag), hogy nem törődik felhasználó, vevő igényeivel, egyre kevesebb cég hanyagolhatja
el a versenytársak elemzését, kereskedőivel való kapcsolatát, vagy éppen a környezeti,
társadalmi értékekkel szembeni felelősséget.
Amikor egy vállalkozás keresi az optimális piaci, marketingaktivitását először a
versenyjellemzők alapján be kell azonosítani a piac-típusát, s arra épülően kell a marketing
tartalmi fókuszát és eszköz-kombinációját kialakítania. A marketing, a marketingorientáció
szakmai, logikai kiteljesedése soktényezőssé válása fontos folyamat volt, s nem véletlen tehát,
hogy ha a mai nemzetközi és hazai gyakorlatban sokan egy-egy elemére szűkítik azt,
leegyszerűsítve használják a marketinget, akkor kárt okoznak, egyrészt közvetlenül maguknak
az elszalasztott lehetőségek révén, de másrészt magának a marketing szakmának is a szakmai
félreértések továbbéltetésével. Az elmúlt évtizedek fejlődése révén a marketing tevékenység
tehát egyre komplexebbé vált, egyre több külső, belső tényező együttes kezelését kell
megoldania. Nem véletlen, hogy a legnehezebb feladat éppen e kölcsönhatások, bonyolult
összefüggések képezik a marketing nagy kihívását. Kotler-Keller (2006) ún. holisztikus
marketing szükségességéről beszél, ahol hasonlóan az integrált perspektívára, annak
felismerésére hívja fel a figyelmet, bemutatva, hogy marketingszempontból egyre inkább
„minden számít”.
A marketing - elmúlt évtizedekben - a piacok nemzetközi fejlődésére épülően kialakult
korszakai egyszerre vannak/lehetnek jelen egy gazdaságban, hiszen az egyes ágazatok,
termékek különböző sajátosságú, fejlettségű piacként, piactípusként működnek. A mindenkori
piaci elemzések alapján határozható meg, hogy az adott vállalkozás marketingje mely
piactípusnak megfelelő konkrét marketing szemléletet, koncepciót, stratégiát és taktikát kíván.
A társadalmi marketing kiemelkedően fontos sajátossága, hogy továbbfejleszti a
„hagyományos” vállalati marketing gyakorlatát is, hiszen a társadalmi értékek, kérdések, a
társadalmi felelősség kezelése nem külső vállalásként, áldozatként jelenik meg egy cégnél,
hanem az üzleti érdekek szolgálatának szerves részévé, hatékonyságnövelő gyakorlattá válik,
építve az egyébként is szükséges hálózati együttműködés kiszélesítésére, s ez által
kifejlettségében jogosan illeszthető a marketing „mefferti” fejlődési vonulatába 7. típusként.
Láthatóan a marketing egyre összetettebb, egyre differenciáltabb tartalmú tevékenységgé
válik. A marketing szakmai, tudományos mélyülésének (marketing-deepening) folyamatát

áttekintve megállapítható, hogy a vállalkozások terén jól alkalmazkodó, sikeres szakmai,
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tudományos eredmények születtek. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben e folyamatok mellett
a marketing szélesedésének, egyre több, nem piaci területen történő alkalmazásának
gyakorlatával is találkozhattunk (marketing broadening), melynek meghatározó integráló
vonulataként a társadalmi marketing jelentőségének növekedése jelenik meg.
1.3. A TÁRSADALMI MARKETING INTEGRÁLT TERVEZÉSE
A társadalmi problémák megoldására törekvő marketing tevékenység sikeréhez is
elengedhetetlen a tervezés, a stratégiai átgondoltság. A tudatos tevékenység az érintett
szervezet, kooperálók számára történő küldetés (Mission, misszió), jövőkép meghatározásával
(Vision, vízió) kell, hogy kezdődjön. A misszió rövid, hatékony, erős megfogalmazása,
esszenciája annak, hogy milyen célok, értékek vezérlik az adott szervezetet, közösséget.
Persze a küldetés nem egy koncepció, hanem csak egy elvi, szemléleti kiindulás, mely számos
kérdés, elemzés után kerül gyakorlati kibontásra, tevékenységet irányító, célokat kijelölő
dokumentummá. E folyamatban kiemelt szerepe van a vízió, mint jövőkép
megfogalmazásának, mely nem más, mint egy jövőbeni kívánatos állapot megfogalmazása. A
stratégiai és taktikai döntések sorozatával jutunk, juthatunk el ezen állapothoz, a mögötte
megjelenő célok eléréséhez.
A társadalmi problémák esetében is igaz, hogy a marketing a lehetőségek művészete, s ez
által itt is megoszlanak a vélemények, a gyakorlati megoldások a tervezés, a koncepcionális
cselekvés szükségességét illetően. Gyakori az alultervezés, amikor mindig csak reagálás
történik, igazi tervezés nélkül, amikor a mindennapokat a praktikus történések határozzák
meg, amikor a részletek kialakítása stratégia és taktika nélkül történik. A túltervezés esetén
állandóan formális dokumentumok születnek, a tervek nem kerülnek következetes
megvalósításra, a szervezetnek nincsenek előremutató kezdeményezései, projektjei.
A társadalmi marketing esetében is számos tervezési modell, módszer áll rendelkezésre,
melyek többségében a vállalati gyakorlatból, tanácsadási forrásokból származnak. Ez esetben
is fontos, hogy sikerüljön megtalálni a hidat a számok világa és a stratégiai kreativitás között,
de komplikált tervezés uralja, adott esetben blokkolja a cselekvéseket, eseményeket.
A társadalmi marketing akciók, tevékenységek tervezésében a nemzetközi gyakorlatban az
ún. módosított hat-fázis modellt tekintik kiinduló megoldásnak ((Gromberg 2006 109.o.)).
1. fázis Előkésztés, a program, az akció kezdeményezése
Teendő: feladat definiálása, mit-meddig kell elérni, milyen problémát
megoldani, milyen esélyekkel
2. fázis Feladatok meghatározása, helyzetelemzés
Teendő: Szervezeti identitás, misszió, akció pozicionálása, csoportok, meglévő
kommunikációs utak azonosítása, Megvalósíthatósági elemzés: külső-belső
elképzelések, vélemények, kooperációk, ellenfelek, gyengeségek, lehetőségekkérdések összegyűjtése, hipotézisek, strukturált kérdések (Mind Mapping)
SWOT, végső feladat-meghatározás.
3. fázis Célok és stratégia
Teendő: marketing-célok meghatározása, alapvető stratégia meghatározása,
büdzsé, időterv, felelősségek.
4. fázis Taktika, tervezés
Teendő: taktikai történések tervezése, ötletek, kreációk, kommunikációs
intézkedések tervezése, ellenőrzés kritériumai, intézkedési terv, Briefek
elkészítése, tesztek, részletes költségtervek, médiatervezés, stb.
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Realizálás előkészítése
Teendő: szerződések megkötése, termelés és elosztás, média és szolgáltatok
lekötése, operatív tervezés, minőségbiztosítás.
Akció lebonyolítása
Teendő: akció lebonyolítása, ellenőrzés, visszacsatolás, változtatások
reagálása.

Egy másik hat-fázisos megközelítés (Social Marketing CDCynergy) hasonló, de átfogóbb
program-tervezési folyamatot mutat be, s erőteljesebben épít az általam is kívánatosnak tartott
több-szervezetes együttműködési folyamatra.
1. fázis Probléma leírása, beazonosítása
- problémaleírás és adatok értékelése, racionalitás összefoglalása,
- a stratégiai team, szervezetek, egyének összetételének vizsgálata,
- SWOT elemzés összefoglalása,
2. fázis Elemző, marketingkutatás megvalósítása
- kutatási terv elkészítése, (erőforrások megerősítése, szerepek vizsgálata,
mechanizmusok, folyamatok értékelése)
- kutatási jelentés (válaszok az érintetti kör szegmentálására, előnyük és korlátok
elemzése, versenymagatartás, stb.)
3. fázis Marketingstratégia megalkotása
- célcsoport meghatározás és magatartás, módszerek meghatározása, programerőforrás, büdzsé, beavatkozási-mix,
4. fázis Beavatkozások tervezése
- részletes program, szolgáltatások, kezdeményezések, munkatársak képzése,
részletes munkaterv, kommunikációs terv,
5. fázis Monitoring és értékelés tervezése
- indikátorok meghatározása, monitoring módszerek, értékelési terv,
6. fázis Beavatkozások megvalósítása és értékelés
- intézkedések megvalósítása, visszacsatolás partnerekhez, stakeholderekhez,
Mindezen megközelítések alapján megfogalmaztam egy olyan elvi folyamatot, mely egy
társadalmi probléma – tudatos, koordinált - kezelésének lépéseit, a társadalmi marketing
lehetséges működését modellezi az előzőekben vázolt tervezési törekvések alapján.
Az első szakasz egy felmérés, hogy a potenciálisan érintett szervezetek, egyének milyen
értékek mentén, milyen problémákat érzékelnek, s azok kapcsán milyen az „érintettségük,
érdekeltségük”, milyen a cselekvési szándékuk, lehetőségük. Ezek ismeretére tervezhető egy
integrált - lehetőleg az adott probléma kapcsán minden érintettet átfogó - társadalmi
marketing stratégia és program kialakítása, mely megváltoztatja a cselekvéseket,
magatartásokat a „jó”, társadalmilag kívánatos célok irányába. A 3. szakaszban, a program
befejezésekor újra felmérendő az adott társadalmi probléma helyzete, hatásai, annak
változása, melynek eredményeként a program sikeresen lezárható, vagy újratervezéssel
tovább folytatandó.
A vázolt folyamat alkalmazható kis, helyi kérdések, de átfogó, országos problémák
kezelésére is, természetesen ez utóbbiaknál sokkal, több szereplővel kell számolnunk,
jelentősen differenciáltabb magatartásokkal, érdekkülönbségekkel, melynek eredményeként
többszöri „újratervezésre” lesz szükség.
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A modell alapvető sajátossága, hogy az indokolt cselekvés, és a tervezett magatartás
elméletekre épülően, mint az érintettek-koordinációja, mint ún. stakeholder-menedzsment
közelíti meg a társadalmi marketinget.

Értékek
rendszere

Érintettség az
adott probléma
kapcsán az
adott
szereplőnél

Társadalmi probléma
észlelése az
érintetteknél

Társadalmi probléma
észlelt hatásai,
következményei

Saját cselekvés
érzékelt felelőssége,
lehetősége az adott
szereplőnél

1. Elemzési,
kutatási szakasz

Adott érintett
cselekvési,
magatartási formái

Kooperációkészség a
problémamegoldásban

Társadalmi marketing stratégia és program kialakítása
az érintettek részvételével – tudatos koordináció mentén

Társadalmi marketing stratégia és program realizálása
az érintettek részvételével – tudatos koordináció mentén

2. Stratégia-alkotás
és realizálás

Adott érintett
új cselekvési,
magatartási formái

Értékek
rendszeréne
k változása

Társadalmi probléma
észlelése az
érintetteknél

Társadalmi probléma
változása, új helyzete

3. Ellenőrzés –
lezárás újratervezés

Eredmények értékelése,
TM-program lezárása
vagy újrafogalmazása

5. ábra. Integrált társadalmi marketing – mint elemzési, döntési és végrehajtási folyamat
(Forrás: saját szerkesztés)
A társadalmi marketing status quo-ja az elmúlt évtizedben folyamatosan alakul, fejlődik,
pontosabbá, kiterjesztettebbé válik. Már az előző oldalak felvetései között, s a modellünkben
is megtaláljuk azt a gondolatot, hogy a társadalmi marketing problémamegoldásai, aktivitásai
sok szereplőt, sok, különböző kapcsolatot érintve, egyre komplexebb, integráltabb kezelést
igényelnek. Nem véletlen, hogy egyre inkább sajátos „hálózati”, stakeholdermenedzsmentként jelennek meg folyamatai. Mint tudjuk, stakeholder szélesebb értelemben
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minden olyan beazonosítható csoport illetve egyén, akik a szervezeti célok elérését képesek
befolyásolni, vagy az által befolyásoltak. Stakeholder, szűkebb értelemben minden olyan
beazonosítható csoport és egyén, akitől a szervezet hosszú távú fennmaradása függ.
(Freeman-Reed 1983. 91.o. )
A társadalmi marketing gyakorlatában az alábbi jellemző stakeholderekkel találkozhatunk:
- belső – adott pl. non-profit szervezeten belüli - stakeholderek,
- a társadalmi cél, teljesítmény célzottja, ügyfelek,
- privát támogatók,
- kooperációs partnerek,
- szabályozó szervezetek,
- állam, (kormányzati, önkormányzati szervezetek)
- szolgáltatók
- tanácsadók,
- koordinátor,
- széles nyilvánosság,
- kommunikációs csatorna, média
- ellenfelek, ellenérdekeltek
A stakeholderek között természetesen különböző szerepekkel találkozunk, pl. többen a
társadalmi marketing címzettjei, „ügyfélként”, s többen együttes megvalósítói, közreműködői
a kitűzött társadalmi cél, érdek elérésének, ahol valamely érintett sajátos koordináló, integráló
szerepet vállal fel, legyen az egy non-profit szervezet, vagy akár az állam egy intézménye. A
társadalmi marketing tehát modellünkben nem csupán a non-profit szervezetek marketingje,
de azok jelentős mértékű felelősséggel, vállalással bírnak a társadalmi kérdések, problémák
megoldásában, hiszen sokan vallják, képviselik, hogy nem baj, ha egy-egy problémának civil
szervezeti gazdája, koordinátora van.
A társadalmi marketing stakeholder menedzsmentként kezelése – mint láttuk - fontos
elemzési feladattal kezdődik, mely elemzés lépései
- beazonosítás, kik és milyen vonatkozásban, tartalommal, formális és informális
kapcsolatokkal bírnak az adott társadalmi kérdés, probléma vonatkozásában,
- prioritások meghatározása, hiszen a korlátozott erőforrások következtében a
társadalmim kérdések hatékony kezelése érdekében szükséges leginkább
befolyásoló kritériumok meghatározása, s azok alapján pedig a kiemelt érintettek
hozzárendelése, szerepének kijelölése,
- érintettek szegmentálása – melynek célja, hogy a rendszerezéssel megkönnyítse
az egyes célcsoportok kezelését, (státusz, politikai alapállás, ellene vagy mellette
van a szervezet, mennyire aktív, passzív, milyen a kapcsolat szorossága,
- stakeholder megértése, a motivációinak, elvárásainak, magatartásának az adott
kérdéshez, szervezetekhez való viszonyának beazonosítása.
A társadalmi marketing stratégiájának, programjának kialakítása érdekében tehát azt kell
vizsgálnunk, hogy az egyes érintettek miként érzékelik a társadalmi problémákat, milyen
érintettséggel bírnak, milyen értékek mentén cselekednek, kik, milyen tényezők az
akadályozók, azaz kik, milyen motivációk alapján, milyen szerepet játszanak, milyen
cselekvésben érdekeltek az adott kérdés kapcsán.
Megfogalmazható az elemzésre épülően tézisként fogalmazható meg: Integrált társadalmi
marketing stratégia kidolgozott modellje egy olyan elemzési, tervezési, döntési, végrehajtási
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folyamat, mely az adott társadalmi problémák megoldása érdekében minden érintett
részvételével létrejövő értékközösség létrehozására törekszik, feltárva a problématudatosság,
érintettség, felelősség és cselekvési motiváció, érdek viszonyokat, kooperáció-készséget, s
összehangolt stratégia és programok mentén tudatos stake-holder-menedzsmentet valósít
meg.
1.4. MODELLTESZTELŐ EMPIRIKUS KUTATÁS EREDMÉNYEI
A következő oldalakon rövid ismertetésre kerül – az OTKA kutatás empirikus
felmérésének egyik részelemzése, melyben az előzőekben bemutatott modellem egyes
elemeinek tesztelésére törekedtünk. A komplex kutatási program részét képező – empirikus
felmérés a magyar lakosság magatartását vizsgálja. A lakosság, az egyének társadalmi
problémák észlelésében és kezelésében való részvételének magyarázatát, a várható aktivitás, a
tevékenységek meghatározóinak feltárását tűztük ki célul, annak érdekében, hogy az integrált
társadalmi marketing megközelítés lehetőségeit megalapozhassuk. A konkrét, kérdőíves,
kérdezőbiztosokkal lefolytatott megkérdezés a magyar, 18 éven felüli lakosságot, a nem, az
életkor, régió és településtípus szempontjából reprezentáló 1603 fős mintán, 2011. júliusaugusztus hónapokban történt.
A társadalmi problémák számos területén, különösen a környezeti problémák, azok
kezelése, tompítása, a környezettudatos magatartás, cselekvés vizsgálatára születtek
kutatások, melyek vizsgálati modelljei megoldásai inspirálók voltak számunkra. Miként mi is,
számos tanulmány épített Fishbein és Ajzen-féle indokolt cselekvés elméletre, illetve Ajzen
tervezett magatartás modelljére, hiszen a két modell a tudatos viselkedés kialakulására
vonatkozik. Az indokolt cselekvés elméletében (TORA: theory of reasoned action) Ajzen és
Fishbein (1980) kihangsúlyozza, hogy az attitűdök nincsenek közvetlen hatással a
magatartásra, csupán a cselekvési szándékot befolyásolják. A cselekvési szándék azonban
több tényező függvényében mozog, így az attitűdök és a szubjektív norma, továbbá az
ezeknek tulajdonított relatív fontosság mentén. A TORA modell továbbfejlesztett változata
tervezett magatartás modellje (TPB: theory of planned behavior) (Ajzen, 1985, 1991) szintén
megjelent a modellünk előkészítésében.

-

Kutatási kérdéseink az alábbiak voltak:
milyen társadalmi problémákat és milyen fontosként értékel a lakosság,
milyen az egyéni érintettségük az egyes problémák kapcsán,
milyen egyéni és más szervezeti felelősséget, lehetőséget éreznek azok kezelésében,
mi jellemzi e kérdésekben tájékozódási szokásaikat,
milyen tudatos magatartás, civil szervezeti aktivitás jelenik meg a lakosság részéről a
problémák kezelésében,
s a társadalmi problémák megoldásának milyen akadályait érzékelik a megkérdezettek?

A kérdések a társadalmi marketing kiinduló modellünk – mint értékközösség kialakítása,
stakeholder-menedzsment – működésének részbeni tesztelését célozták meg. Vizsgáltuk, hogy
lakossági felelősség, a tudatos döntéseket, magatartást, a civil szervezeti szerepvállalást, azaz
az adott értékközösségben való részvételt milyen tényezők befolyásolják, s a feltárt tényezők
között milyen kapcsolat, korreláció jelenik meg, azaz
- a vallott értékek befolyásolják-e az érzékelt társadalmi problémák körét, azok fontosságát,
- milyen mértékben függ össze a problémák súlyosságának értékelése és az azokban való
egyéni érintettség,
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- hogyan függ össze a problémák fontossága, illetve az egyéni érintettség és az egyéni
felelősség, feladat értékelése,
- milyen kapcsolat van az adott problémában való érintettség, a felelősség és az cselekvés, a
civil szervezeti szerepvállalás között.
Az első kérdések között a megkérdezetteknek spontán kellett megnevezniük Magyarország
legfontosabb társadalmi problémáit.

6. ábra. Magyarország legfontosabb társadalmi problémái spontán említés után
(Forrás: Saját szerkesztés - OTKA kutatás)
Az első tízet követően még jelentősebb említést kapott az alacsony születésszám, a
környezetszennyezés, az alkohol-drogfogyasztás, valamint az oktatás, kultúra és a
nyugdíjrendszer kérdésköre.
A következő kérdésben az előzetesen megadott problémakörök súlyosságát kellett
értékelni 1-5-ig terjedő skálán. A kapott eredmények jelentősen egybecsengenek a spontán
említések kérdésköreivel.

7. ábra. Társadalmi problémák súlyossága Magyarországon
(Forrás: Saját szerkesztés - OTKA kutatás)
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A magyar lakosság társadalmi érzékenységét jól jelzi, hogy az első tíz, Magyarországon
legfontosabb probléma között az alábbi sorrendet alakították ki: 1. szegénység és
egyenlőtlenségek növekedése, 2. bűnözés növekedésének hatásai, 3. Munkafeltételek romlása,
4. Alkohol, cigaretta, kábítószer-fogyasztás hatásai 5. Környezetszennyezés és hatásai, 6.
Kisebbségi ügyek, kisebbségvédelem 7. Egészségtelen életmód, elkényelmesedés 8.
Területek, térségek egyenlőtlensége, elmaradottsága, 9. Oktatás. képzés nehezedő
elérhetősége, romló feltételei 10. alacsony születésszám.
Az összesen 19 nevesített problémakör hat, kimutatható faktorba rendeződik (KaiserMeyer-Olkin’s Measure of Sampling Adeyuacy: 0,775; significance level of the Bartlett’s
Test of Sphericity: 0,000, Total Variance Explained: 60,9%), ahol megtalálható
- egy külső, távolinak értékelt probléma-csoport (éhezés-ivóvíz, háború, járványok,
etnika-vallási konfliktusok),
- egy életmóddal kapcsolatos negatív jelenségkör (egészségtelen életmód, alkoholcigaretta-kábítószer problémák, környezet, bűnözés, kisebbségi ügyek)
- a területi, térségi problémák faktora,
- majd a kulturális értékekkel kapcsolatos tényezők, illetve
- az egyéni törekvéseket akadályozó tényezők (oktatási-képzési feltételek, szabadidőeltöltés problémai).
A társadalmi problémák súlyosságának értékelésében két markáns szegmens mérhető,
- egy probléma-érzékeny, pesszimista csoport (53,4%), ahol elsősorban az idősebbek (4660), s nyugdíjasok, a kevésbé képzettek, Magyarország szegényebb régióiban élők
tartoznak, míg
- a problémákat kevésbé súlyosnak értékelő (46,6%), optimistább szegmensben a
fiatalok, a képzettebbek, a vállalkozók, inkább a fejlettebb régiókban élők jelennek
meg markánsabban.
A megkérdezettek adott problémák kapcsán való érintettségének elemzése érdekes
összefüggéseket mutat. Az 50%-ot meghaladó érintettségű 9 problémakör sorrendje az alábbi.
1. szegénység és egyenlőtlenségek növekedése, 2. bűnözés növekedésének hatásai, 3.
Környezetszennyezés és hatásai,4. Munkafeltételek romlása, 5. Egészségtelen életmód,
elkényelmesedés, 6. Alkohol, cigaretta, kábítószer-fogyasztás hatásai 7. Kisebbségi ügyek,
kisebbségvédelem 8. Területek, térségek egyenlőtlensége, elmaradottsága, 9. Szabadidő, és
értelmes eltöltésének feltételei.

8. ábra. A társadalmi problémában való érintettség kérdése
(Forrás: Saját szerkesztés)
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A magyar lakosság értékrendjének, prioritásainak, az egyes értékek szerepének
vizsgálatára a Kahle (1983) nevéhez kötődő skálát használtuk (List of Values (LOV)), mely az
alábbi fontossági sorrendet eredményezte: biztonság, eredményesség érzete, valahová
tartozás érzete, önbecsülés, meleg emberi kapcsolatok, önmegvalósítás, az élet élvezete,
elismerés, izgalom.
Érdekes összefüggés, hogy a fiatalabb generációk, a középfokú végzettségűek, szellemi
foglalkozásúak, a tanulók, s a nagycsaládosakkal markánsabban jellemezhető szegmens, akik
összességében is fontosabbnak ítélik az értékek jelentőségét.

9. ábra. Értékek fontossága a megkérdezettek körében
(Forrás: Saját szerkesztés - OTKA kutatás)
A társadalmi problémák kezelésben eltérő feladatokat fogalmaztak meg a válaszadók arra a
kérdésre, hogy kitől várják a megoldást az adott problémákra, gondokra. A válaszokban jellemző módon – megjelenik az „áthárító” az állam, s intézményei feladata, felelőssége
szemlélet, de kellő differenciáltsággal az egyéni felelősség kérdése is.

10. ábra. Kitől várja az adott probléma, gond megoldását?
(Forrás: Saját szerkesztés - OTKA kutatás)
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11. ábra. Kitől várja az adott probléma, gond megoldását?
(Forrás: Saját szerkesztés - OTKA kutatás)

12. ábra Mennyire bízik az alábbi szervezetekben?
(Forrás: Saját szerkesztés - OTKA kutatás)
Az állam és szervezeteihez „címzett” feladatokkal nem arányos a válaszadók bizalma, azaz
a közigazgatás, kormány és politika szereplői, szervezeteihez képest jelentősen nagyobb
bizalom nyilvánul meg a tudománnyal és a civil szférával szemben. Ez az üzenet is megerősíti
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a társadalmi marketing integrált, a civil szféra
felértékelődésével kapcsolatos szándékokat, lehetőségeket.

szerepének,

koordinációjának

Az egyének társadalmi problémák kezelésében való tudatos szerepvállalását az ilyen
kérdésekkel foglalkozó, különböző civil és szakmai szervezeti (karitatív, zöld, kulturális,
sport stb.) aktivitásban is mértük. Aktív tevékenységet csupán a megkérdezettek néhány
százalékánál mértünk. (kivéve az egyházi szervezeteket, ahol ez 20% volt).
Beazonosítható a magyar lakosság körében egy olyan – mintegy 20%-ot kitevő - szegmens,
melynél megfogalmazódott a társadalmi problémák megoldásában való tudatos aktivitás
növelésének szándéka, leginkább a sport, a humanitárius, a zöld, a fogyasztói, a művészeti és
egyéb szakmai szervezetek vonatkozásában.

13. ábra. Jelenlegi és tervezett önkéntes (civil) szervezeti tagság
(Forrás: Saját szerkesztés - OTKA kutatás)
A társadalmi problémák megoldását akadályozó tényezők szinte mindegyikét nagy
jelentőségűnek értékelték, közöttük az anyagi források hiányát, az üzleti érdekek erejét, a
hiányzó politikai szándékokat, az érintettek együttműködésének hiányát, valamint a felelősök,
feladatok meghatározásának hiányát sorolták a legfontosabbak közé, míg például az egyéni
felelőtlenség a sor végén található.
Érdekes eredmény, hogy a tényezők mindegyike egy faktoron van, ugyanakkor
kimutatható egy olyan optimista, önbizalommal, aktivitási szándékkal bíró szegmens, mely
alacsonyabbnak értékeli az akadályok jelentőségét, kevésbé felelősségáthárító magatartással
jellemezhető.
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14. ábra. A társadalmi problémák megoldását akadályozzák tényezők
(Forrás: Saját szerkesztés - OTKA kutatás)
A fenti válaszok elemzésére épülően fogalmaztuk meg magyarázó modellünket, melyben a
statisztikai módszerekkel vizsgáltuk az egyes tényezők közötti kapcsolatokat, magatartást
magyarázó összefüggéseket. A modellben szereplő különböző tényezők, kivétel nélkül
változóhalmazok formájában kerültek operacionalizálásra. Ugyanakkor az elemezhetőségük
megkövetelte e változóhalmazok redukcióját egy-egy változóra. Az adatredukció során
többféle módszert használtunk, annak függvényében, hogy a változóhalmazok milyen mérési
skálán mérhető változókat tartalmaztak. Ilyen módszerek voltak a főkomponens elemzés
(principal component analysis), az átlagszámítás és a bizonyos típusú válaszok előfordulási
gyakoriságának számítása. A módszerek közös jellemzője, hogy az eredményül kapott
változók kivétel nélkül arány skálán mérhetőek, ezáltal lehetővé vált a közöttük fennálló
sztochasztikus kapcsolat páronkénti jellemzése Pearson-féle egyszerű lineáris korrelációs
együttható segítségével. Az ábra ezeket a korrelációs együtthatókat tartalmazza, azzal a
kiegészítéssel, hogy a korrelációs kapcsolat szignifikáns voltának tesztelésére lefuttatott ún. tpróbák minden esetben szignifikáns kapcsolatot jeleztek a vizsgálatba vont változópárok
között.
Az eredményekben látható, relatíve gyenge pozitív kapcsolat megerősíti azon
feltételezésünket, hogy a vallott értékrend, értékek fontossága és az érzékelt problémák, s
azok súlyosságának megítélése összefüggnek. A közvetlen érintettség és az érzékelt
problémák súlyossága közötti, legerősebb kapcsolat jelzi, hogy leginkább a saját, a
közvetlenül tapasztalt problémákra figyelnek, azok kezelésével foglalkoznak a
megkérdezettek. Minél nagyobb a társadalmi probléma súlyossága, annál inkább érezhető az
egyéni felelősség, s aktivitási szándék erősödése is, melyhez ugyanakkor nem kötődik
erősebb civil szervezeti aktivitás. Ebben jelentős szerepet játszik az is, hogy Magyarországon
számos ok miatt, mind szervezettségében és eszközeiben is relatíve gyenge, fejletlen a civil
szféra, erősen kötődik az állami intézményekhez. A közvetlen érintettség az akadályozó
tényezők közötti kapcsolat mögött elsősorban saját felelősség és aktivitás alacsony szintjének
a külső tényezőkre hárítása jelenik meg.
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15. ábra. A lakosság társadalmi problémaérzékenységének és egyéni kezelési aktivitásának
modellje
(Forrás: saját szerkesztése)
Igen alacsony kapcsolati szorosságot tudtunk mérni az egyéni aktivitás nagysága, az egyéni
felelősség mértéke és az akadályozó tényezők szerepének megítélése között.

16. ábra. Tájékozódási, információs források társadalmi kérdésekről, problémákról és azok
megoldásáról
(Forrás: Saját szerkesztés - OTKA kutatás)
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A társadalmi marketing modellünkben szereplő tényezők közötti, igaz relatíve alacsony
szorosságú kapcsolatot sikerült igazolni az értékek fontossága és a társadalmi problémák
érzékelt súlyossága, a tájékozódási szokások és a társadalmi problémák érzékelt súlyossága, a
közvetlen probléma-érintettség és a társadalmi problémák érzékelt súlyossága, a társadalmi
problémák érzékelt súlyossága és az egyéni felelősség, valamint a közvetlen érintettség és az
akadályozó tényezők között.
A társadalmi kérdésekben való tájékozódás kommunikációs eszközei, forrásai
vizsgálatánál a legfontosabbak között az elektronikus és nyomtatott média mellett a
személyes (barát, ismerős) kommunikáció, internet mellett a munkahely is megjelent, de igen
alacsony említést kapott a civil szervezeti, a szakmai rendezvényeken való aktív tájékozódás.
A klaszter-elemzéssel kirajzolódó három szegmens egyike egy alacsony információs
intenzitású, a második csoport inkább passzív, míg a harmadik szegmens az aktív eszközöket
jobban előnyben részesíti.
A bemutatott empirikus kutatás eredményei az integrált társadalmi marketing
megközelítési modellünk egy szeletét, a lakosság, mint érintett döntési, aktivitási magatartását
vizsgálta. Első megközelítésben sikerült igazolnunk, hogy az értékek, az egyéni érintettség, a
tájékozódási szokások egyaránt hatnak, összefüggnek a társadalmi kérdések fontosságának
megítélésével, mely az egyéni felelősség, feladatvállalási készséget is befolyásolhatja.
A méréseink jelzik a magyar társadalom jelenlegi helyzetének hatásait, illetve például a
civil szféra fejletlenségéből is adódó korlátait.
Ugyanakkor jól kitapinthatóvá váltak az integrált társadalmi marketing értékstratégiai és
stakeholder-management orientáltságának szükségessége, feladatai, a vélemények, a
magatartások, a cselekvések befolyásolásának tartalmi irányai, az alkalmazandó marketing
eszközrendszer elemei.
A kutatás eredményeinek korlátja, hogy még nem illeszkednek hozzá – a programunk
további elemeinél vizsgált - a társadalmi marketing többi érintettjével való kapcsolódás
hatásai, összefüggései, melyek szükségesek az integrált megközelítés, s annak tervezési,
realizálási folyamatainak kialakításához. Célszerűnek látszik az is, hogy jelen döntési,
magatartási modell magyarázó tényezői közé további elemek, paraméterek vizsgálatát is
elvégezzük.
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