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1. BEVEZETÉS 

Hazánkban a felsőoktatási piac és az intézmények közötti versenyhelyzet 
kialakulóban van. Az egyetemek, főiskolák kezdik felismerni a marketing 
fontosságát, a leendő tanulók igényei felmérésének, az ehhez igazodó 
rugalmas oktatási programok bevezetésének, az intézményi arculat 
kedvező megjelentetésének, a marketing kommunikációs eszközök 
alkalmazásának, tehát a vevők meggyőzésének szükségességét az általuk 
nyújtott szolgáltatás számára. Az oktatási marketing azonban még nagyon 
kezdeti stádiumban van. Igen kevés hazai szakirodalmi forrás áll 
rendelkezésre, a tudományos kutatási eredmények még nem nagyon 
jelentkeztek. A fentiek különösen időszerűvé teszik a terület kutatását. 

Doktori értekezésemben az oktatásmarketinggel, ezen belül a felsőoktatás 
marketing módszereivel, eszközeivel, illetve értékelésével foglalkoztam. 
Alapvetően a szolgáltatási piac oktatási területét kutattam, elsősorban a 
non-profit marketing területét, de a megállapítások helytállóak az üzleti 
alapon működő oktatási intézmények esetére is. Vizsgáltam azt, hogy a 
gyakorlatban meglévő módszerek milyen sajátosságokkal bírnak, milyen 
körülmények között alkalmazhatóak.  

A téma választását és kutatását tehát indokolja: 
• a marketing eszközök, módszerek alkalmazásának lehetősége az 

oktatásban még nem eléggé kutatott és elfogadott széles körben, 
• a marketing eszközök használatának nincsenek hagyományai az 

oktatásban Magyarországon, 
• az oktatási piacon éleződő verseny szükségessé teszi és rákényszeríti 

még a non-profit elven működő intézményeket is a marketing 
elfogadására, 

A kutatásom célja: 
• a téma hazai és nemzetközi szakirodalmának értékelő áttekintése, 

rendszerezése, 
• az oktatásmarketing helyének és szerepének meghatározása a 

marketing rendszerében,  
• a felsőoktatás piacorientációs modelljének megalkotása, 
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• a modell segítségével a felsőoktatás piacorientáltságának elemzése,  
• annak elemzése, hogy a hazai felsőoktatásban milyen marketing 

eszközöket, módszereket használnak és milyen hatékonysággal, a 
vezetők valamint az oktatók hogyan viszonyulnak a versenyhelyzethez, 
az oktatás piacosodásához, milyen az elfogadottsága és támogatottsága 
a marketing eszközök széleskörű bevezetésének, 

• a felsőoktatási intézmények szegmentálása a piacorientáció alapján, 
• a felsőoktatási tanárok csoportosítása az oktatási versenyhelyzethez 

való viszonyulás alapján, 
• a gazdasági valamint az agrár felsőoktatási karok körében a marketing 

alkalmazásának összehasonlítása a többi karok átlagával, 

Tudományos dolgozatom szerkezete ennek megfelelően: 
1. A disszertáció anyaga az oktatási piac és verseny helyzetelemzése, az 

oktatásmarketing helyének meghatározása, az alkalmazható marketing 
eszközök és módszerek áttekintése. 

2. A kutatás módszere szekunder kutatással az oktatásmarketing 
elemzése, valamint primer kutatással, mélyinterjúkkal és kérdőíves 
felmérésekkel a felsőoktatási vezetők és oktatók körében az oktatás 
területén, a piacorientáció elemzése. Statisztikai szoftvercsomag 
alkalmazásával az adatbázisok feldolgozása, a belső összefüggés-
rendszerek elemzése. Faktor és klaszteranalízis elvégzése, 
szegmentálás.  

3. A kutatás eredménye a felsőoktatás piacorientációs modelljének 
megalkotása. A modell alapján, a felmérésekből,  statisztikai 
elemzéssel a  hazai felsőoktatás piaci és versenyhelyzetének, 
felkészültségének, a marketing kutatási, adatgyűjtési és promóciós 
eszközök fontosságának és alkalmazási hatékonyságának 
meghatározása. A gazdasági és az agrár felsőoktatási intézmények 
piacorientációjának összehasonlítása a felsőoktatás egészén belül. 
Statisztikai módszerekkel, faktor és klaszteranalízissel a felsőoktatás 
szegmentálása, oktatói csoportok meghatározása.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Az oktatási piac  

2.1.1. A nemzetközi oktatási piac kialakulása, jellemzői  

A tudás gazdasági szerepének érvényesítésére az oktatás, képzés rendszerei 
szolgálnak. Az OECD (1996) egy meghatározása alapján a gazdaságnak 
alapvető érdeke: 
• a tudás előállítása – az új ismeretek kialakítása és elsajátítása, 
• a tudás közvetítése – az emberi erőforrás fejlesztése, oktatás, képzés. 

VEBLEN (1957) volt az elsők közül az egyik, aki hangsúlyozta az üzleti 
életnek az oktatásra gyakorolt hatását és azt, hogy az egyetemeket,  
főiskolákat nem csak az oktatási teljesítmény és annak minősége, hanem az 
üzleti élet kritériuma alapján kell értékelni. Az oktatási programoknak 
pénzügyileg is életképesnek kellett lenniük és az oktatási intézményeknek 
egyre aktívabban kell folytatniuk hirdetési és PR tevékenységet. 

Az 1980-as évek csökkenő születési rátái és a növekvő költségek arra 
kényszeríttették az amerikai oktatási intézményeket, hogy nagyobb 
figyelmet fordítsanak a marketingre, mint valaha is előtte (EDEL 1987).  

Az Egyesült Államokban több mint 170 magán főiskola szűnt meg 1965 
után, a beiratkozások számának és az állami támogatás csökkenésének, 
valamint a növekvő költségek miatt. Sok szakértő további bezárásokat 
jósolt meg, a főiskolás korú népesség arányának 20-30%-al való további 
esése miatt (DOERMAN 1976).  

Az oktatásra egyre inkább úgy tekintettek, mint szolgáltató iparra, amely a 
versenypiacon működik, az intézmények számára pedig olyan stratégia 
szükséges, amely biztosítja a hazai és külföldi diákok megszerzését 
(BASSIN 1985, HUBEL 1993).  

 7



Ugyanezen időszak alatt a leginkább fejlett országokban a szolgáltatások 
gyorsan növekedtek. A szolgáltató szféra a modern gazdaságok 
legfontosabb szektorává vált, és az oktatás részese volt ennek az 
expanziónak. Bár a felismerés nem volt elég gyors, az egyetemek és 
főiskolák többsége manapság már magáévá tette a szemléletet, hogy az 
oktatás részben, vagy egészben kezd üzleti vállalkozáshoz hasonlítani. A 
legtöbb intézmény kiemelt jelentőséget szentel a pénzügyeknek és az 
adminisztrációnak, de sokan közülük csak kis jelentőséget tulajdonítanak a 
marketingnek. A marketing azonban bármely üzleti tevékenység 
elválaszthatatlan része és sokszor a túlélés vagy a növekedés ettől függ. Ma 
egy nagy, és nagyon összetett piac jellemzi az oktatást, ez pedig a 
marketinget előtérbe helyezi (MAZZAROL 2002). 

Az oktatási intézmények új piaci területeket kerestek. A kreatív és jól 
szervezett üzleti iskolák közül egyre több célozta meg a felnőttképzés 
piacát és fogyasztó orientált oktatási programokkal várták a felnőtt 
hallgatókat. A piacorientált egyetemek felismerték, hogy az épületek és az 
egyetemi felszerelések nem határozzák meg és nem is korlátozhatják az 
oktatási kínálatot. A vezetőknek sok nehézséggel kellett megküzdeniük, de 
a növekvő hallgatói (vevői) elégedettség és a vállalati támogatottság 
megtérülő befektetéssé vált (JOSEPH 1996). 

Az oktatás egyik fontos területe néhány országban a külföldi diákok 
fogadása, az oktatás exportja lett. 1995-ben a nemzetközi oktatási piac 
nagyságát 27 milliárd USD-re becsülték. Az USA-ban, amely a legtöbb 
hallgatót vonzza magához a világból, az egyetemek és a főiskolák által 
kitermelt oktatási export nagysága 6 milliárd USD volt, mely a 
kereskedelmi többlet 10 %-át adta (MAZZAROL, SOUTAR 2002). 

Az európai oktatási piac változásait és nemzetközivé válását jól mutatja  
Nagy-Britannia példája. Az 1960-as években az ott tanuló külföldi diákok 
ugyanannyi tandíjat fizettek, mint hazai társaik. Ez kb. 100 millió fontos 
állami támogatást jelentett nekik. Margaret Thatcher kormánya az állami 
kiadások drasztikus visszafogása mellett döntött, amely a külföldi diákok 
számára a támogatás jelentős csökkenését okozta. Az 1978-as 90 ezer főről 
1984-re 55 ezerre csökkent a külföldi diákok száma (KINMELL 1989). A 
külföldi diákok elmaradása miatt a nagy–brittaniai oktatási intézmények 
komoly pénzügyi problémával találták szembe magukat. 1980 és 1983 
között a kormány 100 millió fontos támogatást vont meg tőlük 
(WILLIAMS 1987). Válaszként a brit felsőoktatási intézmények egy 
sokkal jobban koordinált és intenzívebb hallgató toborzásba kezdtek, 
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melynek elsődleges célcsoportja a külföldi diákok megszerzése volt 
(MOORE 1989). 

Közben az Európai Unió területéről érkező diákok száma nőtt, mely 
elsősorban SOCRATES ERASMUS programnak volt köszönhető, és ez 
pótlólagos forrást biztosított az uniós diákoknak a más EU országokon 
belüli tanulásra A brit Felsőoktatási Törvény 1992-es életbelépésével 48 új 
egyetemet hoztak létre, amely a diákok számát 800 ezerre növelte. Az 
intézmények szabad kezet kaptak a külföldi tanulók tandíjának 
megállapításához. A külföldi diákok tandíja a brit felsőoktatási 
intézmények bevételének fontos tényezője lett. A nemzetközi oktatás 
export ágazattá vált. Az 1990-es évek végére felsőoktatási és az angol 
nyelvi képzés több mint 2 milliárd font exportot jelentett évente, míg az 
egész oktatási és képzési szektor hozzájárulása 7 milliárd font volt (DAVIS 
1998).  

DILL ED WILLIAMS (2000) szerint az egyetemek sok tekintetben 
manapság már úgy viselkednek, mint a többféle terméket előállító 
vállalatok, ahol a portfolióban lévő tevékenységeket az inputok változó 
költségei és a változó piaci feltételek determinálják. Az elkövetkező 10 
évben várhatóan elmozdulás fog történni az output alapú költségvetés felé, 
mind a kormányzat, mind az intézményi menedzsment részéről. Az 
egyetlen szóba jöhető hosszú távú megoldás az egyetemek számára, hogy 
úgy menedzseljék őket, mint a nemzetközi kereskedelmi vállalkozásokat, 
amelyek célja valamiféle haszon (profit) kitermelése minden olyan 
tevékenységen, amely erre alkalmas. Mivel az egyetemek non-profit 
vállalkozások, ez a felesleg ahelyett, hogy a részvényesek között kerülne 
szétosztásra, az oktatási tevékenység támogatására kerül. Ez természetesen 
magas szintű menedzseri tudást, gyakorlatot feltételez. 

A világ felnőttképzése sokszínű, épp az ILO egyik munkatársa mutatott rá, 
hogy milyen előnyös, ha a kompetencia, a szakmai szerzés sokoldalúsága 
épül ki (BELLIER 1998). A felnőttképzés oktatási piacának alakulásában 
figyelembe kell venni, hogy az életkor fokozatosan kitolódik, és egyre 
növekszik a nyugdíjba vonuló, de még igen aktív lakosság aránya, akik 
képesek és akarnak is az oktatás, akár a felsőoktatás tanulói lenni. 
Finnországban például a nyugdíjkorhatár 65 év, de a lakosságnak csak 10 
%-a megy ebben a korban nyugállományba, a többség különböző 
előnyugdíjazási kedvezményeket vesz igénybe. A fejlett országokban 
egyre inkább úgy kell számolni ezzel a korosztállyal, mint a felnőttképzés 
jelentős szegmensével (LEPPANEN, LAMPIKOSKI, 2001). Az 1. ábra a 
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felnőttképzés tanulói korhatárainak alakulását szemlélteti néhány európai 
országban. 
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1. ábra. A felnőttképzés tanulói korhatárainak alakulása 
(Forrás: Leppanen, Lampikolski, 2001) 

A felsőoktatási intézmények piacosodását szemlélteti CLARK (1983) a 
felsőoktatási rendszerek összehasonlításához megalkotott feszültség 
háromszögével, érzékeltetve az oktatási piac egyetemi és kormányzati 
vezetéssel való kapcsolatát (2. ábra). 

 
       Állami hatóságok 

 
 
Oktatási piac 

 
 
Egyetemi oligarchia 

2. ábra. A felsőoktatási menedzsment feszültség háromszöge 
(Forrás: Clark, 1983) 

A rendszer pozíciója a három egymásnak feszülő erő eredményét mutatja, 
amely a háromszöget alkotja: az állam, a piac és az egyetemi oligarchia. A 
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háromszög alkalmas különböző oktatási rendszerek összehasonlítására. A 
80-as években, pl. Nagy-Brittania, Olaszország esetében az egyetemi 
oligarchia, Franciaországban, Németországban az állam, míg az USA-ban 
a piac volt a rendszer meghatározó eleme. Majdnem minden országban az 
1990-es évekre a háromszög azt mutatta, hogy az oktatási rendszerek a 
piac felé mozdultak el. 

2.1.2. A magyarországi oktatási piac jellemzői 

Az OECD az 1997-98-as években felmérte a magyar humán erőforrás 
állomány erős és gyenge pontjait, vizsgálta az élethosszig tartó tanulás 
feltételeit és lehetőségeit, átvilágította az oktatási-képzési rendszert. Fontos 
megállapítása: Magyarországon kialakult az oktatási piac, melyet kezelni 
kell (FEKETE 1999). 

Az EAEA, az Európai Felnőttoktatási Szövetség 1999 májusi 
konferenciáján fogalmazta meg, hogy minden ország polgárának 
lehetőséget kell adni, hogy bekapcsolódhasson az élethosszig tartó tanulás 
folyamatába. Hatékony minőségmenedzsmentet kell kialakítani, 
ösztönözni kell a bürokratikus szabályozók kiküszöbölését, továbbá a 
folyamatos oktatás piacosodását serkenteni (NÉMETH 1999). 

Az oktatásban ma piaci oldalról nézve érdekes helyzet tapasztalható. A 
korábban létező, jól áttekinthető, központilag irányított oktatási és 
továbbképzési kör jelentősen megváltozott.  Megjelentek a különböző, 
oktatással, oktatásszervezéssel foglalkozó cégek, magánvállalkozások, 
először a nyelvoktatás piacán, majd egyre szélesebb képzési körben. A 
kereslet a képzések, továbbképzések iránt óriási, mivel egyre többen 
vannak azok, akik eredeti szakmájukban elhelyezkedni nem tudnak, illetve 
azok az iskolából kikerülő fiatalok, akik nem tudnak álláshoz jutni.  

Általánossá vált, hogy a képző és az oktatásszervező cégek versenyeznek a 
potenciális hallgatók kegyeiért. A szakoktatási piac kínálati oldalán szinte 
minden szereplő változatos kedvezményekkel, járulékos szolgáltatásokkal, 
rugalmas időbeosztással igyekszik a hallgatók igényeinek megfelelni. A 
verseny hatására a piaci erőviszonyok jelentősen átrendeződtek és 
viszonylag letisztultak. Mégsem állítható, hogy kialakultak a verseny 
mindenki által elfogadható, etikai szempontból megnyugtató játékszabályai 
(LAÁB 2002). 

 11



Az átalakuló gazdaságban megnyíló oktatási rendszer üzleti lehetőségeit 
felismerő és kihasználandó, 1989-től számos külföldi szervezet jelent meg 
az oktatás piacán. Egyedül vagy magyar partnereikkel együtt ajánlják 
oktatási oktatási/képzési szolgáltatásaikat. Ezek egy része nem több és nem 
újabb a korábban ismerteknél és használtaknál, de sokkal célorientáltabb és 
profi jellegű, ami nem kis tanulság a hazai képzők számára. Mára ugyan 
már nem kizárólagosan, de fokozatosan érvényesülő tendencia, hogy a 
külföldi tulajdonú szervezetek egyre gyakrabban vesznek igénybe hasonló 
külföldi kapcsolatokon álló képző szervezeteket vagy előadókat 
(KRISZTIÁN 1998). 

Egyes külföldi kiadványok – magyar forrásokból is merítve – egyenesen a 
felnőttképzés anarchiájáról beszélnek, holott a hazai felnőttképzés 
rugalmasan válaszol az új helyzetekre, célra orientáltan és üzleti módon 
szerveződik (SZÉP 1997). 

A gazdasági átalakulás a felnőttképzés korábbi szakmai súlypontjait szinte 
eltüntette. A megelőző, központilag tervezett tömeges felnőtt tanfolyami 
képzések rendszerének helyébe, amelyek az elmúlt évtizedekben egész 
ágazatok szakmai alkalmazott állományát hozták létre és képezték tovább, 
ma a feltételezett alapismeretek és magatartás valamilyen szintjére 
építhető, az adott szervezet éppen aktuális szakmai követelményeit 
kielégítő képzés került. Rugalmasan alkalmazható munkaerőre, az 
igényekre válaszoló és a képzést bonyolító szervezetekre van/lesz szükség 
(VIZI 1996). 

Az oktatási piac egyik nagy szegmensét jelenti a felnőttképzés. A 
felnőttképzési funkciók három fő területre terjednek ki, a személyre, a 
munkaerőpiacra és a közösségre. Különféle, de mindenekelőtt nagyon 
konkrét társadalmi okok indokolják e képzések létjogosultságát. Új 
megoldásként jelentkezik a távoktatási szakok, tagozatok szerveződése, 
mely úgy teszi lehetővé a munka melletti tanulást, hogy minimálisra 
csökkenti a munkahelyről való távolmaradást (DINNYÉS 1994).  

A felnőttoktatási piac kínálati szereplői 

A piaci képzések kínálati oldalán található szereplők több csoportba 
sorolhatók. Az egyik nagy csoport a volt állami továbbképző és 
vezetőképző intézményekből alakult oktatási vállalkozások. Ezek az 
intézmények a 80-as évek végén alakultak át vállalkozásokká, az állami 
reformok során. Vagy a menedzsmentből alakult társaság vette kezelésbe, 
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vagy alapítványi formában működnek. A megörökölt jó infrastruktúra, 
gyakran országos hálózat és a minisztériumokhoz fűződő jó 
kapcsolatrendszer jellemzi őket. Monopolhelyzetben vannak az adott 
szféra képzési piacán, mint módszertani és vizsgaközpontok.  

Hasonló csoportot alkotnak a volt állami tulajdonú nagyvállalatok, 
biztosítók, pénzintézetek oktatási központjai, melyek a gazdaság 
átalakulásával önfinanszírozásra kényszerültek. Csak ritkán rendelkeznek 
országos hálózattal. Az adott terület továbbképzéseinél monopóliumként 
uralják a piaci szegmentumot, mivel a volt tulajdonos nagyvállalat az ő 
képzéseiket részesíti előnyben. 

A magyar oktatási piac sajátossága a felsőoktatási és kutatási intézmények 
dolgozóinak (tanárainak, kutatóinak) magán oktatási vállalkozásai. 
Általában résztvevői ugyanabból a felsőoktatási intézményből kerülnek ki. 
Főállásbeli leterheltségük, munkaidő beosztásuk lehetővé teszi vállalkozói 
tevékenység ellátását is. Oktatási tevékenységük telephelyük szűkebb 
régióján nemigen terjed túl. Infrastrukturális ellátottságuk gyenge. 

A felnőttképzési piacon a felsőoktatási intézmények is megjelennek 
szakképzési ajánlatukkal. A felsőoktatási intézményeknek egyre magasabb 
a bevételorientáltsága a csökkenő állami támogatás következtében. Az 
egyetemek elsősorban posztgraduális és szakirányú továbbképző diplomát 
adó kurzusokat kínálnak költségtérítéses formában.  

Egyre inkább bekapcsolódnak a középiskolák is a képzési piacba, amelyek 
bevételszerző tevékenységet is folytathatnak az állami támogatás mellett. 
Gyakori megoldás, hogy egy alapítványon keresztül bonyolítja le a képzést 
az iskola. A bevétel nem jelentkezik az intézmény költségvetésében, az 
adózás kedvezőbb lehet.  

Az oktatási piacon sok más költségvetési intézmény is megjelent: 
művelődési házak, pedagógiai intézetek, könyvtárak, múzeumok stb. Az 
infrastruktúra rendelkezésükre áll, az oktatók részfoglalkozású közoktatási, 
felsőoktatási intézmények tanárai. Külön figyelmet érdemelnek a 
Világbanki segítséggel létrehozott regionális átképző központok is. Vezető 
szerepet játszanak a munkanélküliek átképzésében. Mivel központi 
támogatást kapnak, igen előnyös helyzetben vannak az oktatási piacon. Az 
oktatási piac szereplői a kamarák, melyek szakmai területükön maguknak 
kívánják monopolizálni a képzést és a vizsgáztatást. (POLÓNYI 1996). 
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A vállalkozási alapú felnőttképzés piacán kb. 4000-4500 szolgáltató áll 
versenyben, melynek többsége privát szervezet. Ezek a szervezetek 
hozzávetőleg évi 300 ezer fő képzésével foglalkoznak, ami 15-20 milliárd 
Ft körüli piacot jelent. A képzési piac meglehetősen szegmentált, egy 
szegmentumban erősek a monopolizációra való törekvések. A piac 
szegmentálásában jelentős szerepet játszik a kormányzat formális vagy 
informális beavatkozása. A felsőfokú szakképesítések követelmény-
rendszere ma még az ismeretek mennyiségére helyezi a hangsúlyt, ám ez 
nem tartható fenn sokáig. Felértékelődik viszont a képzés minősége, így 
fontos lesz a kiemelkedő színvonalú képzési szolgáltatás. A minőségi 
elemek előtérbe kerülésével viszont további átrendeződés várható a képző 
és oktatásszervező piacon, hiszen a tartós versenyelőnyt csak azok az 
intézmények tudják megtartani, akik képzéseik során valódi értékeket 
képesek teremteni (LAÁB 2002). 

A felsőoktatás, mint a tudáspiac része 

Egyetemeink jelentős körében továbbra is fennmaradt a tradicionális 
gondolkodásmód, bizonytalan az elitképezés és a piacorientált 
szakemberképzés értékrangsora, megítélése. Elsőként a gazdaság nyitott a 
felsőoktatás irányába. Oka a piaci megfelelési kényszer volt, azonnal 
hasznosítható, új ismeretekre, készségekre volt szükség az üzleti életben. 
Először a főiskolák mozdultak meg, de lassan és változó színvonalon 
követték őket az egyetemek. A jövőben az egyetemeknek szükségük van 
saját stratégiájuk elkészítésénél a munkaerő-piaci igények elemzésére, 
prognosztizálására. 

A verseny az állami felsőoktatás területén is jelentkezik, pedig itt a 
feltételek nagyjából azonosak, mind a hallgatók megszerzéséért, mind a 
képzés, a diploma munkáltatói elismertetéséért. Itt több hasonló képzési 
irányú, azonos diplomát adó szak működik. Fokozta a versenyt az 
államilag engedélyezett magán (alapítványi) főiskolák megjelenése. Az 
állami intézmények közül a vállalkozóbbak érdekes megoldásokat találtak. 
(KOMÁROMI 2001). 

KOLTAI (1995) megállapítása szerint a felnőttképzésre egyre inkább mint 
a felsőoktatás vállalkozására tekinthetünk. A leggyorsabb átalakulás a 
tudáspiacon, azaz a felnőttképzés piacán jött létre. A cégközlönyök 
áttanulmányozása során kitűnik, hogy a felnőttoktatással kapcsolatos 
tevékenység több mint ezer vállalkozásnál jelent meg. A hetvenes évek 
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végétől kezdve a magánszféra érdekeltsége lett a felnőtt nyelvoktatás, 
kialakultak a szervezetei a képességfejlesztő vezetőképzésnek.  

A felsőoktatási intézmények jelentős része hamar észrevette, hogy a 
képzési piacba való bekapcsolódásuk javítja forráshiányos helyzetüket, az 
oktatók magánemberként kiegészíthetik alacsony alkalmazotti béreiket. A 
piaci helyzet piaci magatartást szült. Természetesen először a közgazdasági 
tudományok alkalmazott ismereteiben (pénzügy, külkereskedelem, 
bankügy stb.) professzionalizálódott oktatók kapcsolódtak be az oktatási 
piacba. A felsőoktatásról szóló törvény a felsőoktatás egésze előtt 
megnyitotta a képzési piacba való bekapcsolódás lehetőségét. A 
nyolcvanas évek közepére szisztematikusan visszaszorított levelező típusú 
oktatási formák újraéledtek, de már „önköltséges” formában, és gyorsan 
terjedt a távoktatás is. 

A felsőfokú szakosító képzések, új szakok, szakirányok és korábban Kelet-
Európában kevéssé ismert és elfogadott képzési fokozatok (MBI, MBA) is 
teret nyertek és piaci áron keltek el. Újabb lendületet adott a 
felsőoktatásnak a hagyományos magyar (porosz hagyományokra épült) 
oktatási szisztémának az angolszász képzési szisztéma, illetve a 
négyfokozatú oktatási rendszer felé fordulása (Post secondary, 
Baccalaureaus of Arts, Magister of Arts, PhD fokozatok). A közfigyelem 
középpontjába az első fokozat került, hiszen a középiskolák 
„felnyúlnának”, az egyetemek pedig „lenyúlnának” a kétéves, tartalmát 
tekintve leginkább a felsőfokú szakképző oktatási formákhoz igazított 
képzésekért. Felsőoktatási intézmények is végeznek post-secondary 
képzést, természetesen térítéses formában. Az egyetemek sikerrel 
kapcsolódtak be a munkaerő piaci képzésekbe is. A versenyben az 
intézmények neve, magas színvonalú szakmai hagyományai, imázsa is 
szerepet játszik. 

A felsőoktatási intézmények a vállalkozási formában végzett felnőttoktatás 
irányítására, pénzügyeik kezelésére önálló szervezeti egységeket hoztak 
létre. A Janus Pannonius Tudományegyetem által 1991-94 között végzett 
OTKA kutatás eredménye szerint a felnőttképzési piacon mintegy 100 
milliárd Ft forgott, és ennek kb. 40%-a volt adózatlan. A felsőoktatás 
részesedése ebből kb. 25% volt. 

A felsőoktatásban mintegy 50 ezer fő vesz részt vállalkozási alapon 
szervezett képzési formában. Hosszabb távon e létszám növekedése 
várható, az alábbiak miatt:  
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• a felsőoktatásban egyre jobban terjedő post-secundary (vagyis 
iskolarendszeren kívüli) szakképzés térnyerése, 

• a magán felsőoktatás további terjeszkedése, 
• a térítéses részidős alap és továbbképzéseknek a felsőoktatásban való 

elterjedése. 

A felsőoktatásban résztvevők két elkülönült csoportba sorolhatók: azokra, 
akik a középiskola után egyből bekapcsolódnak a felsőoktatásba és azokra, 
akik a felnőttképzés keretében járnak egyetemre. Ez utóbbiak dolgoznak, 
idősebbek és csak részidőben, vagy esténként, hétvégenként látogatják az 
egyetemet. 

A tradicionális felsőoktatási intézmények közül is egyre többen célozzák 
meg ezt a piacot, és fogyasztó orientált oktatási programokkal várják a 
felnőtt hallgatókat. A részidős programok hátránya, hogy a hallgatóknak 
nincs szoros kapcsolatuk egymással, nem tudnak közös egyetemi 
rendezvényeken részt venni. Ennek ellenére gyorsan fejlődik ez a modell, 
mert az egyetemi oktatás széles fogyasztó rétegek számára vonzó. A 
távoktatás gyorsan terjedő innováció a képzési rendszerben. A 
felhasználóbarát számítógépes programokkal, melyekkel az internethez 
vagy más információs hálózathoz kapcsolódhatnak, a távoktatás tovább 
bővül. 

A magyar kormány éves jelentése (2001) szerint néhány éven belül a 18 
éves generációnak a 85 %-a fog érettségizni a középiskolákban. Ezek 44 
%-a folytatja majd tanulmányait 2006-ban. A 3. ábra a felsőoktatási 
férőhelyek és a magán felsőoktatási hallgatók számának arányát mutatja 
(KANDIKÓ, 2002). 

A magyar kormány aláírta a Bolognai Egyezményt, az Európai Unió 
államaival együtt. Ebben kötelezettséget vállalt, hogy a 18 – 25 éves 
korosztály 50%-a lép be a felsőoktatásba 2010-re. Így a felsőoktatási 
férőhelyek száma várhatóan nőni fog ebben az évtizedben. 
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3. ábra. A felsőoktatási férőhelyek alakulása 
(Forrás: Kandikó, 2002) 

A diákok száma és a támogatott helyek aránya nem nő arányosan. Ez az 
állami egyetemek önköltséges képzéseinek illetve a magán felsőoktatási 
intézmények hallgatói létszámának emelkedését jelenti. Előreláthatólag 
2005-ben a hallgatóknak csak 65 %-a kap állami támogatást. 

A demográfiai adatok szerint a 18 éves korosztály létszáma nem fog 
változni szignifikánsan az elkövetkező években, és 125 ezer fő körül 
marad. Ez azt jelenti, hogy a 18 éves korosztály a legnagyobb szegmense 
marad a felsőoktatási hallgatóknak (45 %). 

PÁLINKÁS (2002) szerint a korábbi évekhez hasonló méretű 
létszámnövekedés már nem várható. A következő évben 3500 fővel többet 
(összesen 58 500 állami finanszírozású hely) vesznek fel, mint 2002-ben. 
Jelenleg 97000 hallgató van az országban, akik közül 55000 fő állami 
finanszírozású helyet tölt be, 42000 fő pedig költségtérítéses képzésben 
tanul. A cél, miszerint 2010-re elérjük, hogy az adott korosztály 50 %-a 
legyen felsőfokú iskolát végzett, reális. Azonban ennél többet már nem 
szívna fel a munkaerőpiac, sőt sokkal többen nem is lennének képesek a 
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felsőfokú tanulmányok elvégzésére. A 4. ábra az első évesek létszámának 
alakulását érzékelteti. 

Az a kormányzati célkitűzés, hogy 2010-re minden második fiatal járjon 
egyetemre, vagy főiskolára, óhatatlanul a felsőoktatás már most is 
érzékelhető minőségromlását erősíti. Szakemberek már megkongatták a 
vészharangokat: a diploma leértékelődéséről, a felsőoktatáson belüli 
átrendeződéstől, a munkaerőpiac megrendülésétől tartanak. Legnyilván-
valóbban az egyetemek és kollégiumok túlzsúfoltsága utal arra, hogy az 
expanzió túl korán kezdődött meg (N. KÓSA 2002). 
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4. ábra. A felsőoktatásban tanulók száma  
az államilag finanszírozott képzésben, nappali tagozaton 

(Forrás: Pálinkás, 2002) 

Az érettségizők száma a demográfiai hullámvölgy miatt a következő 
néhány évben csökkenni fog, ennek következtében csökken a potenciális 
jelentkezők száma. A középiskolák helyzetét tovább súlyosbítja az a tény, 
hogy az iskolaköteles fiatalság társadalmi összetételének eltolódása 
következtében a továbbtanulási kedv is csökken és aggodalomra ad okot az 
érettségizők tudásszintjének várható romlása (KOVÁCS 2001). 

A piaci pozíció erősítése két tényező függvénye. Az első a minőség. Olyan 
színvonalú és jellegű képzést kell adni, amelyet megígért az intézmény, és 
abból a legjobbat. A hallgatók tudják, mik az elvárásaik és a befizetett 
pénzükért hasznos és használható információkat akarnak kapni. A másik 
fontos tényező a versenyben maradáshoz, hogy folyamatosan megújuló, a 
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változásokra figyelő, ahhoz alkalmazkodó kínálattal kell megjelenni. 
Időben kell felismerni, mely területeken fog hiány keletkezni és a képzési 
programba ezeket a területeket kell bevenni. A sikeres oktatási intézmény 
jellemzői a kibocsátás-centrikus képzés, magas oktatási minőség, 
piacérzékenység, és folyamatos megújulás, kínálatban és tematikában 
egyaránt (KELETI 1993). 

A felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban érdekes az a jelentés, mely a 
Szegedi Tudományegyetem TTK-n készült 2002-ben. Az anyag 
foglalkozik a felsőoktatási trendekkel, melynek jellemzője, hogy az 1970-
es és 80-as években az esélyegyenlőségére való törekvés volt az irányadó 
jelszó. A 80-90-es években a hatékonyságra való irányultság volt a 
jellemző, mely a csökkenő életszínvonal és a monopolpozíciók tartására 
való törekvés mellett kellett megvalósítani. A 2000-s években a minőség 
lett a jelszó.  

A TTK képzési struktúrájával kapcsolatban kritikus az értékelés. Elavult a 
képzési struktúra és ezen csak kicsit segített a normatív finanszírozás. A 
finanszírozás jelenlegi rendszere mellett a nem kurrens területekre is van 
hallgatói vonzás. Nem kelendő diplomára is költünk pénzt. Hosszú a 
képzési idő. Elismerik az oktatási piac létét, melynek szereplőit 
szemléletesen ábrázolják (5. ábra). 

 

5. ábra. A változó oktatási piac szereplői 
(Forrás: Szegedi Tudományegyetem, 2002) 
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Az oktatási piac egyre jelentősebb területe a nyitott és távoktatásra, 
valamint az internetes oktatásra alapozott képzés. A távoktatás 
ismeretátadása nagyrészt ipari analógiára épül. A távoktató egyetem, 
főiskola felfogható úgy, mint egy vállalkozás. A vállalatnak el kell adnia 
termékeit a továbbképzés piacán, ahol érvényesülnek a kereslet-kínálat 
törvényei. Az új típusú intézmények állandó versenyben vannak 
egymással, másrészt a hagyományos felsőoktatási intézményekkel. A 
távoktatás-fejlődés harmadik szakaszában a multimédia tovább fokozza a 
hagyományos egyetemi oktatástól eltérő jegyeket. Meg kell jegyezni, hogy 
a fejlődés stádiumában lévő technológia alapú rendszermodell ez ideig 
nem tudott költségkímélő megoldásokat kialakítani. Az útkeresésben ma 
szétválik a technikailag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető 
kategória. Európa fejlett országaiban hosszabb ideje általános módszer, 
hogy a legújabb tudományos technikai eredményeket nem a graduális 
képzést adó egyetemi oktatásban adják, hanem azt különféle post-graduális 
oktatási rendszerek biztosítják.  A piaci hatások – néhány pozitív példától 
eltekintve – visszafogottan jelennek meg (PÁLINKÁS 1996). 

A felsőoktatási intézmények piaci szereplésének egyik területe lehet a 
szaktanácsadás. A kizárólag piaci alapon végzett szaktanácsadás feltételei 
kezdetben még nem voltak biztosítva. Az agrár oktatási intézmények 
számára az 1996-os év hozott változást, mikor regisztráltathatták magukat 
az FM Szaktanácsadási Névjegyzékében, így támogatást kaphattak ehhez a 
tevékenységhez. Az ezt követő események azonban azt mutatták, hogy a 
jogi akadályok elhárítása még nem indította el az oktatási és kutatási 
szektor szaktanácsadási tevékenységét. Nem kezdődött meg az 
intézmények térnyerése a piaci viszonyok alapján működő szaktanácsadás 
területén. Az agrár-felsőoktatás nem volt eléggé gyakorlatorientált, melyre 
pedig a termelők igényt tartanak (WALLENDUMS 2000). 

Marketing szemlélet az oktatásban 

A felsőoktatási integráció küszöbén néhány egyetem és főiskola 
elhatározta, hogy felhagy az „ad hoc” jellegű, tudatos marketingnek alig 
nevezhető beiskolázási stratégiával és új alapokra helyezi az intézmény 
marketingjét és nyilvános kapcsolatait. 1999-ben a Miskolci Egyetemen 
megrendezték az első felsőoktatási marketing konferenciát. A házigazda 
szerepét az egyetem marketing rektorhelyettese látta el, amely beosztás 
teljesen új volt a hazai felsőoktatásban. A második felsőoktatási 
konferenciát Pécsen tartották, 2000-ben. A két konferencia jó lehetőséget 
adott a tapasztalatcserére. A résztvevők az oktatási intézmények PR illetve 
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marketing felelősei, vezetői voltak. Érdekes módon egy részük nem az 
intézmények marketing tanszékeinek munkatársai voltak, hanem olyan más 
tudományi oktatók és szakemberek, akik keserves munkával, a 
gyakorlatban tanulták meg, kísérletezték ki azokat a módszereket és 
szabályokat, amelyeket az intézményüknél több-kevesebb sikerrel 
alkalmaztak (KOVÁCS 2001). 

Az utóbbi években nem lehet nem észrevenni azt a mozgást, ami az 
egyetemek háza táján mutatkozik, egyre inkább elismeri mindenki, hogy 
szükség van a szakok, egyetemi képzés széles körű megismertetésére. 
Elmúlt az az idő, mikor az egyetemek rangja, a professzorok jó híre messze 
földről vonzotta a jelentkezőket. Ma már sokkal inkább az egyetemeken, 
főiskolákon megszerzett tudás révén elérhető anyagi boldogulás, 
társadalmi presztízs az a motivációs tényező, ami a továbbtanulási 
döntéseket befolyásolja. Annak ellenére, hogy nincsenek a diákoknak 
elhelyezkedési gondjaik, az egyes szakokon végzettek számaránya nincs 
szükségszerűen összhangban a tényleges társadalmi igényekkel, más 
szavakkal kifejezve nem biztos, hogy jó a termékösszetétel. A 
„termékekkel” lefedhető piaci szegmens pontosan nem határolható el, sem 
földrajzi, sem szakmai szempontból. A felhasználók (munkáltatók) köre 
nagyon széles lehet. Különösen igaz ez a hagyományos mérnöki szakokon 
végzett szakemberekre, akik konvertálható tudással és a váratlan helyzetek 
kezelésére, feladatok konstruktív megoldására alkalmas módszertani 
ismeretekkel, rugalmas szemléletmóddal rendelkeznek.  

BAYER (1995) szerint a piacgazdasági viszonyok között működő 
országokban már régen beérett az oktatásmarketing gondolata. Az 1989-
90-es változások hasonlóképpen hatottak az oktatáspolitikára és az oktatási 
intézményekre. Gyakorlati példák bizonyítják, hogy milyen legyen a 
piacorientált iskola, milyen változtatásokra van szükség az iskolákban, 
hogy versenyképességüket a változó környezetei hatások között is 
megőrizhessék:  
• közérthetően és egyértelműen meg kell fogalmazni az intézményi 

célkitűzéseket,  
• ki kell alakítani egy új, világos szervezeti struktúrát,  
• szemléletváltás szükséges, a környezet a vezetés alkalmazkodását várja 

el, 
• olyan légkör kialakítása, amelyben több idő és figyelem jut a tanulók 

egyéniségére, 
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• az oktatás minőségének javítása, mely jelentősen erősíti a piaci 
pozíciót, 

• célirányos marketingtervezés alkalmazása. 

A graduális képzés területén sokan teszik fel a kérdést, mi szükség van 
marketing tevékenységre, hiszen ez nem annyira üzleti területe az 
oktatásnak. Azonban hazánkban is egyre számítani kell arra, amely 
Nyugat-Európában és különösen az USA-ban már törvényszerű 
magatartás: a potenciális diákok (jelentkezők) megnézik, hova érdemes 
menni, hol ér többet a diplomájuk – melyikkel nagyobb az elhelyezkedési 
és érvényesülési lehetőségük. Tehát milyen minőségi, így külföldön is 
eladható, elismert diplomát tud adni az egyetem hallgatójának 
(SZEKERES 1994). 

Még mindig a gyakran hallani azt a téves felfogást, hogy a marketing egy 
Amerikából átvett agresszív értékesítési és reklám módszer. Sok 
iskolavezetés is a reklámozással szinonim fogalomnak tartja a marketinget 
és nem is jut tovább néhány promóciós kampánynál. Be kell látni két 
dolgot: azt, hogy a marketing filozófiája sokkal mélyebb és szélesebb és 
azt is, hogy az iskolák nem azonosak a kereskedelmi vállalatokkal, mivel 
egészen más piacon működnek, mint az üzemek és az üzletek. Az iskola 
nem fogyasztási cikket állít elő, hanem szolgáltat, másfajta kínálattal és 
más célcsoportokat szolgál. Ezért mások a csereviszonyai és ezért kell a 
csereviszonyok optimalizálására sajátos módszereket és technikákat 
kifejlesztenie, saját kifejezési normákat választania. 

A stratégiai variációk közül az iskolának az időfüggő stratégia felel meg, 
mivel a prognózis szerinti összértékélésre kell beállni, illetve hosszabbtávú 
céllal, fenntartva az időközbeni módosítás lehetőségét. A fogyasztói igény 
stratégiáját kell alkalmazni, mivel több piac szegmentumát igyekszünk 
differenciált igényeknek megfelelően ellátni. Cél a kockázat csökkentése, 
az iskola működőképességének hosszú távú biztosítása. 

A felsőoktatási intézmények irányítása nálunk továbbra is a múlt századi, 
de legalábbis a háború előtti modellek, vagy éppen a központi tervutasítás 
szerinti beidegződések szerint zajlik. Az egyetemi autonómiáról 
nosztalgikus képzetek élnek, olyanok, amelyeket a fejlett országok már 
régen meghaladtak. A gazdasági, stratégiai döntések ott már nincsenek 
tudós professzorok kezében. (Jellemző a board irányítsa). Az egyetemek 
gazdálkodó szervezetekké váltak, az állam felhagyott teljes körű 
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finanszírozásukkal, méretük óriásira duzzadt. A rektori vezetői posztokra 
gyakran professzionális menedzsereket állítanak a választási procedúra 
mellőzésével, stratégiai időtávú (nem csak 3-4 éves) megbízással.  

Az egyetemek hierarchikus rendszerben tevékenykednek: felettük 
kormányzati szervek, alapítványok, önkormányzatok stb. gyakorolhatnak 
irányítási funkciókat. Az intézmény maga is további alrendszerekből áll, 
ezek irányítása az egyetemi vezetés feladata. Egyetemi menedzsmentről 
ezért két aspektusból beszélhetünk. Egyrészt abban a vonatkozásban, hogy 
a felső irányítási szint miként irányítja az egyetem egészének működését. 
Másrészt, hogy az egyetem vezetősége miként irányítja az intézményen 
belüli alrendszerek működését. 

Mivel a külső és belső peremfeltételek intézményenként többé-kevésbé 
eltérnek, minden egyetemnek más-más testre szabott stratégiai 
menedzsmentrendszerre van szüksége. Az egyetemek vezetési 
rendszerének mind stratégiai, mind taktikai szinten testre szabottnak kell 
lennie. Léteznek bizonyos alapelvek, megközelítési módszerek, amelyek 
transzferálhatók, de magának a megoldásnak egyedinek, az adott egyetem, 
intézmény környezeti feltételrendszeréhez illőnek kell lennie.  

Egy pozícionáló modell felrajzolásával határozható meg az egyetem helye 
a magyar egyetemi struktúrában. A versenytársakhoz képest elfoglalt hely 
sokat mond a későbbi akciók meghatározása szempontjából is. 

Az egyetemi vezetési rendszer modernizációját, stratégiai menedzsment 
rendszerének kialakítását SWOT elemzéssel célszerű indítani. A 
környezeti fenyegetések és lehetőségek részletesebb felmérésére, az 
egyetemi és kari erős pontok számbavételére vezetők és oktatók 
részvételével brain stormingok szervezése lehet megoldás, a kapott 
anyagok feldolgozását, pl. a Group System döntéstámogató rendszer 
segítheti. 

Általánosan levonható következtetés, hogy a marketingszemléletet az 
állami oktatásban előtérbe kell helyezni, amely ki kell, hogy terjedjen az 
intézményi adminisztrációs apparátus, és az oktatás minisztériumi és 
önkormányzati irányítására is. 
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A stratégiai tervezés során a legjellemzőbb adatokat két csoportba lehet 
sorolni: 

• mennyiségi mutatók, amelyek a tevékenység kereteit írják le (hallgatói 
létszám, rendelkezésre álló oktatási infrastruktúra, működési költségek, 
bérköltség, kollégiumi férőhelyek stb.), 

• minőségi mutatók, amelyek a hatékonyságra, a minőségre utalnak 
(hallgatók és oktatók aránya, tárgyi eszközök elavultsága, diákotthoni 
ellátás, költségvetésen belüli bevételek aránya, teljes munkaidőben 
oktatók által leadott órák aránya). 

Egy rangos egyetemnek mind a mennyiségi, mind a minőségi 
paramétereket illetően az élmezőnyben kell lennie (BARAKONYI 1998). 

2.2.Az oktatásmarketing helye és szerepe a marketing rendszerében 

A marketing bevezetése a non-profit területekre 1969 és 1973 közötti 
időszakra tehető. Kotler és Levy, Zaltman, Sharpio jelentetett meg 
figyelemre méltó publikációkat ebben az időszakban.  Kísérleteket tettek 
annak megállapítására, hogy az „igazi” marketing, azaz a termékmarketing 
alapelvei alkalmazhatóak-e a szolgáltatás, így az oktatás területére is 
(KOTLER 1979). 

Ezt követően a marketing szakemberek bebizonyították, hogy a marketing 
alapelvei valóban jól alkalmazhatóak a szervezetek életében. A 
versenyhelyzet kialakulása következtében széleskörűen kezdték elismerni a 
marketing szükségességét az oktatás területén, csakúgy mint az 
egészségügy, a művészetek területén és kezdték feltárni a sajátosságait. A 
növekvő igény aztán lendületet adott ezen területek marketingjének 
kutatására nézve. Manapság már (elsősorban az Egyesült Államokban, de a 
nyugat-európai országokban is) szinte már senki sem vonja kétségbe ezen 
szolgáltatási területek marketingjének létjogosultságát. Szakkönyvek és 
cikkek íródnak, konferenciákat szerveznek ebben a témakörben. Megjelent 
a terület saját folyóirata is, Journal of Marketing of Higher Education 
címmel. 

A versenyhelyzet kialakulásakor sok intézmény számára a megoldás 
kézenfekvő volt: jobb marketing kell termékeikhez. Ebben az időben 
workshopok és konferenciák, könyvek és cikkek kísérelték megtanítani az 
egyetemekkel, hogyan kell a marketinget alkalmazniuk. A marketing 
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alkalmazását megtanuló folyamatban a felsőoktatásra a legtöbb hatást a 
gazdasági környezet gyakorolta, az üzleti szektor tapasztalatainak 
átvételével. A szigorú marketing megközelítés szerint az oktatás nem 
termék, hanem szolgáltatás. A marketing alapelvek és technikák 
különbözőek a termékek, illetve a szolgáltatások területén. Ennek 
megfelelően az oktatásnak a szolgáltatásmarketingből és nem a 
termékmarketingből kell a megoldást keresnie (BROOKS, HAMMONDS 
1993). 

KOTLER (1979) előre jelezte, hogy a non-profit szektor is alkalmazni 
fogja a marketinget, mint egyik fő eszközt. De azt is megjegyezte, hogy ez 
kezdetben csak a hirdetésekre és a promócióra korlátozódik. Rámutatott, 
hogyan kell a gyakorlatba bevezetni. 

Az elmúlt évtizedekben a marketing tranzakciós elméletének (BAGOZZI 
1974) alkalmazására nemcsak a gazdasági, hanem a társadalom különféle 
területein tevékenykedő szervezetek esetében is sor került. Egyaránt 
beszélhetünk kereskedelmi, kisvállalati, non-profit, politikai, kulturális, 
szolgáltatási stb. marketingről (FOLYTIK, REKETTYE 1998). 
 
A marketing egyre inkább magára vonja a nem nyereségorientált 
szervezetek figyelmét, mint például felsőoktatási intézményekét. A 
csökkenő jelentkezések és emelkedő költségek következtében sok 
magánfőiskola marketing módszereket alkalmaz a diákokért és a pénzügyi 
fedezet megszerzéséért folyó versenyben. Ezáltal jobban meghatározza 
célpiacait, kommunikációját, fejleszti reklámjait és hatékonyabban reagál a 
diákok igényeire és szükségleteire (KOTLER, FOX 1995). Nem nagyon 
kétséges, hogy a tanárok többsége valójában a marketing eszközét 
alkalmazza tanítása során, csak magával a marketing kifejezéssel nem 
azonosul.  Lényege a diák orientációjú tanítás a tantárgy orientáció helyett. 
A tanárok előtt álló feladat, hogy megtanulják a marketing néhány alapvető 
elemét, annak érdekében, hogy még több elégedett diák kerüljön ki az 
iskolából, félretéve azt a véleményt, hogy ami jó az üzleti életben, az 
alkalmazhatatlan az oktatásban. Az imázs alakítás szempontjából 
különösen fontos azoknál az iskoláknál, amelyek nem rendelkeznek 
évszázados hagyománnyal és bevezetett névvel (ABRUDÁNYAY 2000). 

KOTLER (1979) szerint bármely szervezet tevékenysége tekinthető úgy, 
hogy vevői és eladói vannak. Egy oktatási intézmény nem képes sohasem 
teljesen marketing alapon működni. A felnőttképzés viszont inkább képes a 
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munkaerőpiac felé fordulni, valamint a gyorsabb változásokra, 
reagálásokra. 

Az oktatási szolgáltatás marketing specifikumai 

Mivel az oktatást szolgáltatásnak tekintjük, nézzük meg a nagyobb 
eltéréseket a szolgáltatás és a termék között: a szolgáltatások nem 
kézzelfoghatóak, a termékek viszont igen. A legtöbb szolgáltatásnál az 
előállítás és a fogyasztás nem elkülöníthető. Sok esetben a vevő részese az 
előállítási folyamatnak, így befolyással bír az eredményre. A szolgáltató és 
a vevő szoros kapcsolatban áll egymással. A vevő és a szolgáltató 
kapcsolatát három tényező befolyásolja. Az első a szolgáltatást nyújtó 
kompetenciája. A második tényező a szolgáltató előzékenysége. A 
harmadik, amely meghatározza a minőségét a kapcsolatnak, a vevő 
elvárásai. Ez nagymértékben függ az előzetes, megfelelő kommunikációtól 
a vevő és a szolgáltató között (pl. hirdetések, szolgáltatás leírása). Az 
emberközpontú szolgáltatás kevésbé szabványosított, mint a termék 
előállító műveletek. Gyakran a szolgáltatás többet nyújt, mint ígért, 
gyakran kevesebbet. Ez a humán tényező miatt jellemző a szolgáltatásokra.  
A különböző alkalmazottak ugyanazon szolgáltatást eltérő színvonalon 
nyújtják, kompetenciájuk, képzettségük stb. eltérése miatt (ZEITHAML 
1985). 

A szolgáltatás nem romlékony, nem törékeny és nem is tárolható. Ha egy 
férőhelyet egy motelszobában, vagy egy repülőgépen nem használtunk ki, 
az utólag már nem pótolható, leltárba nem vehető. A laborok, az eszközök 
már igen, de ezek önmagukban nem szolgáltatások (LOVELOCK 1981). 

A szolgáltatások jellemzője, hogy fontos kapcsolat van a stratégiai tervezés 
és a szolgáltatás szervezettsége között. A hatás a szolgáltatás 
menedzsmentre nézve 6 komponensben nyilvánul meg: (1) vevő 
orientáltság, (2) a képzés szükségessége azok számára, akik közvetlen 
kapcsolatba állnak a vevővel, (3) a szabadság foka, amely a vevőkkel 
kapcsolatban álló személyre vonatkozik, (4) a potenciális vevő megítélése 
a szervezet szolgáltatásáról, (5) az alkalmazott és a vevő közötti kapcsolat, 
(6) valamint a vevői elégedettség mérése (BROOKS, HAMMONDS 
1993). 

Az oktatásmarketing helyének meghatározásához a szolgáltatásmarketing 
rendszerében ki kell térni a szolgáltatások osztályozására. A szakirodalom 
többfajta osztályozási lehetőséget ismer, ezek közül az egyik, mikor a 
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szolgáltatókat vállalkozói (commercial) és non-business (non-commercial) 
szférákra osztjuk Ez látható a 6. ábrán. (VERES 1998).  

Az igénybe vevők attitűdjét a szolgáltató irányában meghatározza a 
szolgáltatás vállalkozói – tehát tisztán profitorientált – illetve non-business 
jellege. Az ábra az oktatást a non-business szolgáltatásokhoz helyezi, 
annak ellenére, hogy az oktatásnak vannak üzleti (tandíjas) alapon működő 
formái, még a felsőoktatásban is.  

A növekvő versenyhelyzetben a marketing erőforrások alkalmazása a non-
profit szervezetek számára is fontos (TAYLOR, DARLING 1991). A 
felsőfokú oktatási intézmények a non-profit szervezetek körében jó példát 
adnak erre a trendre. Azonban, mint a többi non-profit szervezet általában, 
a felsőoktatási intézmények hozzáállásukban a marketinget az eladás 
eszközének tekintik csupán. Ezen belül is elsősorban az agresszív 
promócióval, a személyes eladással és hirdetési kampánnyal azonosítják. A 
felsőoktatási marketing elé a diákok felvételi számának, valamint azok 
megszerzésében állítanak követelményeket (BLACBURN 1980). 

Az oktatás marketingje egyre inkább elfoglalta helyét a 
szolgáltatásmarketing területén, de az oktatást nem nagyon kutatták úgy, 
mint a marketing speciális területét. Mint sok más professzionális 
szolgáltatás, az oktatás hajlamos volt arra, hogy mellőzze a marketing 
alkalmazását (MORGAN 1991). A szolgáltatás tradicionális felfogása 
szerint az oktatásra mint megfoghatatlan dologra tekintettek és a 
marketinget a termékek értékesítésének eszközének tartották. (FISK et al. 
1993).  

Ennek ellenére az oktatási szolgáltatás alkalmas arra, hogy a marketing 
elmélet területén helyet kapjon. Ebben a folyamatban fontos kiindulópont 
annak leszögezése, hogy az oktatás piaci szolgáltatás (LOVELOCK 1991).  
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6. ábra. Vállalkozói és non- business szolgáltatások. 
(Forrás: Veres,1998) 

Ezt a teóriát követve lehetségessé válik az oktatási szolgáltatás 
jellemzőinek leírása is (MAZZAROL, SOUTAR 2002): 
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1. A szolgáltatás természete 
Az oktatás emberközpontú és nem eszközközpontú. Általában kézzel 
foghatatlan műveleteket tartalmaz. 

2. Kapcsolat a vevővel 
Az oktatás rendszerint hosszú távú és formális kapcsolatot jelent a 
diákokkal, valamint a szolgáltatás folyamatos teljesítését. A tanulók a 
szolgáltatást nyújtóval olyan viszonyban vannak, amit LOVELOCK 
(1991) „tagsági” kapcsolatnak nevezett. A szolgáltatónak lehetővé 
teszi, hogy erős kliens lojalitást érjen el. 

3. A vevőközpontúság szintje és a szolgáltatás nyújtás megítélése 
Néhány szolgáltatás nagyobb vevőközpontúságot és ítélőképességet 
igényel a szolgáltatótól, mint mások. Hogy az oktatási szolgáltatások 
mennyire lehetnek vevőközpontúak, változó. A kiscsoportos 
foglalkozások jobban vevőközpontúak, mint a nagy előadások. A 
legtöbb esetben a szolgáltatás nyújtója magas szinten képes a diákok 
egyéni elvárásainak megfelelni. Ez leginkább a tanári testülettől függő 
tényező és megállapítható, hogy a szolgáltatás minőségét 
szignifikánsan befolyásolja a szolgáltatás nyújtó rugalmassága. 

4. A követelmények és azok kielégítése 
A szolgáltatások tartalmazhatnak egészen széles körű igényeket (pl. 
elektromos szolgáltatás) vagy egy szűkebb kört (pl. biztosítások). A 
szolgáltatások kielégítése során annak gyorsasága a követelmények 
változásához való igazodáshoz változó lehet. Az oktatásban az 
igényeket relatíve szűk fluktuáció jellemzi, de az igények kielégítését 
nehéz menedzselni, különösen azért, mert az oktató személyzetet és az 
oktatás helyszínét, környezetét nem lehet gyorsan változtatni. 

Az oktatási szolgáltatás jellemzői és marketing problémái 

Alapvető kérdés tehát, hogy miben különbözik a szolgáltatás a fizikai 
termékektől. ZEITHAML (1991) szerint a szolgáltatások négy elsődleges 
tulajdonságát az un. HIPI elv fogalmazza meg: változékonyság 
(Heterogenity), nem fizikai természet, kézzel foghatatlanság 
(Intangibility), nem tárolható jelleg (Perishability), elválaszthatatlanság 
(Inseparability). 

A nem fizikai természet egyik fő jellemzője a szolgáltatásnak, de 
alkalmazása az oktatás területére, ahol a szolgáltatás speciális jellemzőkkel 
bír, meglehetősen nehezen meghatározható. A nem fizikai természet egyik 
jellemzője a tárolhatatlanság (SASSER 1976). Az oktatási intézményben a 
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túlzsúfoltság, vagy a kapacitáshiány problémája vetődhet fel. A nem fizikai 
természet kapcsán jelentkezik a szerzői jogok érvényesítésének problémája 
is. Ez a többi szolgáltatásnál is problémát jelenthet, különösen a 
nemzetközi piacokra lépés esetén. A kézzel nem foghatóság megnehezíti a 
potenciális vevővel történő kommunikációt is. Sokszor nem elég 
részletességgel történik a kommunikáció és gyakran éri vád az intézményt 
annak túlzott üzleti megközelítése miatt. Számos szolgáltatáshoz hasonlóan 
az árképzést is megnehezíti a termék nem fizikai jellege. A megállapított ár 
viták okozója lehet. (DEARDEN 1978).  

LEVITT (1976) meghatározása szerint a szolgáltatásmarketing egyik 
legfontosabb feladata: a tárgyiasítás, a bizonytalankodó vevő 
kockázatérzetének csökkentése. LOVELOCK (1983) mutatott rá a 
szolgáltatások fizikai jellegének egy értelmezhetőségére. A 
szolgáltatásügylet technológiájának és irányultságának fizikai jellege is 
különböző lehet. Vannak kétszeresen fizikai jellegű szolgáltatások, mint pl. 
a tisztítás, ahol a kockázat kiszámítható. Az emberi szellemre irányuló 
szolgáltatások esetében (mint az oktatás) erősödik fel a nem fizikai 
jellegből adódó kockázatérzet. 

A szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének elválaszthatatlansága 
szintén problémákat vethet fel. A szolgáltatónak be kell vonnia az igénybe 
vevőt a szolgáltatási folyamatba (BOOMS, NYQUIST 1981). Ez 
különösen igaz az oktatás területére, ahol a diák részvétele a tanulási 
folyamatban kritikus tényező az eredményesség meghatározásában 
(SHUEL, LEE 1976). Egy másik aspektusa ugyanennek a problémának 
annak valószínűsége, hogy egy időben több vevő veszi igénybe az 
ugyanazon szolgáltatást (GEORGE 1977). Az oktatás csoportosan 
megvalósuló folyamat, és fontos kulturális küldetési aspektusa is van 
(SINGLETON 1974). A legtöbb oktatási intézmény szocializáló szervezet 
is, mely az emberek nagy közösségeinek kialakítására képes (BRIM, 
WHEELER 1966). A diákok nagy osztályokba, évfolyamokba való 
csoportosítása és alaptantervek alkalmazása az intézmények azon kísérlete, 
hogy a szolgáltatások másik problémáját a centralizált „termelés” kérdését 
megoldja (UPAH 1980).  

Azonban a minőségre való törekvésnek ellentmond a magas diák/tanár 
arány, a emberek egyéni tanulási viselkedésének eltérősége (RINDING 
1977). A szolgáltatások heterogenitása jelentős problémákat vet fel a 
minőségkontrollal és a szabványosítással kapcsolatban. Az oktatás 
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minőségbiztosítása kiemelt kérdés például az USA és Nagy-Britannia 
oktatásában, de a megoldások még nem elegendőek (LINDSAY 1994).  

Az oktatási szolgáltatásügylet realizálása 

A szolgáltatásügylet realizálása osztályozható a vevő interakciója 
szempontjából a szolgáltatással szemben. A vevők a szolgáltatás 
igénybevételéhez vagy elmennek a szolgáltatást biztosítóhoz, vagy az 
megy el a vevőkhöz. Az oktatási szolgáltatás tradicionális esetében a vevő  
megy el az oktatási intézménybe, hogy ott tanuljon és igénybe vegye a 
szolgáltatásokat. Azonban ez az eset is változhat a kihelyezett oktatási 
programok és a távoktatás esetében. A modern oktatási technológiák, mint 
az internetes oktatás, az elektronikus kommunikációs csatornák alapvetően 
változtatják meg a szolgáltatás realizálásának folyamatát (MAZZAROL, 
SOUTAR 2002). 

A szolgáltatási folyamat 

KOVÁCS (2001) egy ipari termelési modell egyszerűsített változatát 
használja a felsőoktatási folyamatokra (7. ábra): 

NYERSANYAG  TECHNOLÓGIA  TERMÉK 

 

 PIAC 

7. ábra. Modell a felsőoktatási folyamatokra 
(Forrás: Kovács, 2001 ) 

A kapcsolatokat kifejező nyilak valójában mindig kétirányúak, a 
visszacsatolás minden lépésben működik, de önkényesen csak a PIAC – 
TECHNOLÓGIA visszacsatolást emeli ki. Ebben a modellben a 
nyersanyag az érettségizett, egyetemre jelentkező diák, a technológia az 
egyetemi oktatás a maga teljességében, a termék a végzett szakember. Ha a 
folyamat eredménye az eladhatatlan termék, vagy a lánc bármelyik eleme 
elszakad, akkor újra kell gondolni az egész rendszert, és lehet hogy meg 
kell szüntetni az adott termék gyártását. Érvényes ez az egyetemi képzésre 
is. A modellben a nyersanyagot az érettségizett tanulók jelentik. A 
technológia tökéletesítése a minőségbiztosítás eszközrendszerének 
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felhasználásával történik. Nagyon fontos az oktatók közötti 
együttműködés, a tematika egyeztetése, az átfedések kiküszöbölése. Az új 
szakok kidolgozása, a meglévők korszerűsítése belső egyetemi feladat, 
figyelembe véve külső szakértők véleményét is.  

2.3. Az oktatásmarketing gyakorlata, eszközrendszere 

Egy pedagógiai program kidolgozásához szükséges a marketing módszerek 
áttekintése: 
• Az igények felmérése. Információt kell gyűjteni, hogy az iskolával 

szemben milyen elvárások fogalmazódnak meg a diákok, a szülők, a 
fenntartó és a pedagógusok részéről. Az elvárások megismerésének 
eszköze lehet egy kérdőíves vizsgálat, egyéni, vagy csoportos 
strukturált interjúk, vagy SWOT analízis.  

• A környezet befolyásolása. A marketing mix elemei közül az 
oktatásban a közönségkapcsolatnak van jelentősége. A befolyásolás 
ekkor a belső és külső környezetet érinti, célja a szülők, diákok, a 
fenntartó és a pedagógusok informálása és meggyőzése a képzés 
minőségéről, illetve emlékeztetés az iskola által képviselt értékekre. Ez 
a mikro és makrokörnyezet befolyásolásával történik. 

• Önazonosság, az értékek tisztázása. A for-profit marketing corporate 
identity (CI) fogalma az oktatási intézményekben is a szervezet 
stratégiailag megtervezett és végrehajtott, kifelé és befelé irányuló 
önmegjelenítése és magatartás módja. A CI meghatározó az intézményi 
imázs szempontjából, az intézmény kommunikációjának az imázs 
megőrzését, fejlesztését kell szolgálnia.  

A marketing mix elemei az oktatásmarketingben 

A jól megtervezett marketing mix a hatékony marketing alapvető 
tényezője. A marketing mix kulcsfontosságú a felsőoktatási marketingben. 
Az iskola szolgáltatásai integrált részei a marketing mix-nek, így a 
folyamatos, szüntelen promóciós erőfeszítések, amelyek mind a 
nyomtatott, mind az elektronikus média lehetőségeit felhasználják. A 
kitűnő intézményi image elérése a marketing alapvető feladata 
(BRAZZIEL 1990). 

Ma már elterjedt és széles körben alkalmazzák a McCarthy–féle 4P 
marketing mix alkalmazás kiterjesztését a szolgáltatások területére. 
Ugyanakkor sok kritika érte, hogy a szolgáltatások jellemzőit nem 
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tartalmazza és inkább a fizikai termékekre alkalmazható. A hagyományos 
Product (termék), Price (ár), Place (hely) és Promotion (ösztönzés), a 
szolgáltatások világában kiegészült Physical evidence (tárgyi elemek), a 
People (emberi tényező), a Process (folyamat) P betűivel (BOOMS, 
BITTNER 1981). Az így kapott tényezőket együttesen a szolgáltatások 7P-
jének nevezzük. A modell helyes koncepciója ellenére nem terjedt el 
mindenhol és más marketing mix elméletek is napvilágot láttak. A 
modellben az „Emberi tényező” utal a frontvonalszemélyzet 
magatartásának, kommunikációjának meghatározó szerepére.  A 
„Folyamat” rámutat a szolgáltatást nyújtó képzettségének fontosságára, 
vevőorientált magatartására. A „Tárgyi elemek” a kézzel-foghatatlanság 
problémájának felismerésével adják meg a tárgyi aspektus azon szerepét 
(pl. egyetemi campus), amelyet a szolgáltatás minőségének vagy 
hatékonyságának kommunikálásában játszik (SHOSTACK 1977). 

KINNEL (1989) a felsőoktatás igényeihez igazodó marketing mix 
felállításában 5 változós modellt ajánlott: 
• Termékfejlesztés (oktatási program) 
• Ár 
• Elosztás (hozzáférhetőség) 
• Kommunikáció és hirdetés 
• Környezeti struktúra (amely figyelembe veszi a diákok igényeit a 

célpiacokon). 

KANDIKÓ (2002) szerint az új gazdaság nemzetközi és technikai 
feltételeinek kialakulásával párhuzamosan a marketing felfogás is jelentős 
változáson ment át. A hagyományos marketing mix jelentősen átalakult és 
ennek következményeképpen fogalmazódott meg az a koncepció, hogy az 
eladói szemléletet tükröző 4 P-re épülő marketing mix helyett a fogyasztói 
szempontokat érvényesítő 4 C-ből álló marketing mixet kellene alkalmazni 
a marketing stratégiákban. A 4 C a vevőre koncentrál. Azt fogalmazza 
meg, hogy mit keres, mit szeretne a vásárló: Customer value – fogyasztói 
értéket (ez az a kielégültség, amelyet a termék, szolgáltatás elfogyasztása a 
fogyasztónak jelent), Cost – minimális költséget, Convenience – a 
hozzájutás kényelmét (termék/szolgáltatás megszerzésének legegyszerűbb 
módja), Communication – párbeszédet (az eladó-vevő közötti interaktív 
kommunikáció). 
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TOPOR (1998) a Kotler féle 4P  (Product, Place, Price, Promotion) helyett 
a 4R-t ajánlja a felsőoktatásra (Researc, Recognition, Repetition, 
Recollection). 

BRUNNER (1993) szerint Kotler 4P-je az oktatás területére csak nehezen 
alkalmazható, helyette a 4C használatát ajánlja az oktatás terére (Concepts, 
Costs, Communication, Channels). Az egyetemi oktatónak a kurzusok 
során fogalmakat és szakmai ismereteket kell elsajátítatnia.  Mint ahogy 
egy vállalat a fogyasztók igényeit felméri a termék fejlesztése előtt, úgy 
kell a tanárnak is tudnia mit is várnak el diákjai, mielőtt elkezdi a tanítást. 
A döntését erre kell alapoznia, a marketing szabályai szerint.  

Koncepciók (Concepts).  Egy tanár számára fontos kérdés, mi alapján 
döntse el, hogy mit tanítson. A marketing koncepció segít neki eligazodni, 
hogy felmérje a hallgatói elvárásait, igényeit és ennek alapján állítsa össze 
mondanivalóját.  

Költségek (Costs). Az iskolai környezetben az egyes tanároknak kevés 
befolyásuk van a költségek alakulására, azonban a saját tantárgyukat 
illetően mégis befolyásolhatják azt. A tanár növeli a költségeket, mikor 
számtalan kiegészítő anyagot igényel. Mivel az oktatás nem költségmentes, 
a tanárnak is hozzá kell járulnia a költségek csökkentéséhez a maga 
módján.  

Kommunikáció (Communication). A marketing mix ezen eleme esetében a 
fontos az, hogy a marketinges elfogadja, hogy a felelőssége több annál, 
minthogy a kliensei számára mondjon valamit (promóció), kérdezni is kell 
(piackutatás) majd hallgatni (vevőszolgálat). A marketing kutatás része 
lehet, hogy minden szemeszter végén a tanári értékelésre kerüljön sor. A 
vezetők elolvassák ezeket az értékeléseket és az ajánlásokat, ezeket 
komolyan véve meghozzák a szükséges intézkedéseket.  

Csatornák (Channels). Az üzleti életben nem elegendő kiváló terméket 
produkálni, azt el is kell juttatni a fogyasztóhoz. Az oktatásban időt, helyet, 
mechanizmust és technikát igényel az, hogy az elképzelés, hogy jut el a 
diákokhoz. A mikor és a hol kérdésre a választ egy kurzussal kapcsolatban 
legtöbbnyire nem a tanárok adják meg. A tanteremben azonban a tanárnak 
nagy rugalmassága, szabadsága van, abban hogy milyen csatornákon 
kommunikáljon diákjaival. Lehet csoportos tanulás, diákprezentáció, 
videó, számítógép, könyvek, esetjáték, vendégelőadó stb. segítségével az 
órát hatékonyabbá tenni. Sokszor a tanár kiegészítő anyagokat ad át, vagy 
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diákjait ösztökéli, hogy maguk kutassák fel anyagaikat. A lényeg az, hogy 
a tanár legyen nyitott a különböző kommunikációs csatornákra a diákjai 
felé. Ezeket a csatornákat váltogatni kell a hatékonyabb kommunikáció 
érdekében.  

Termék az oktatási szolgáltatásban 

A szolgáltatások nem fizikai jellege miatt nehéz a szolgáltatástermék 
definiálása. Különösen igaz ez az oktatásra, amelynek nem fizikai jellege 
és komplexitása meghatározó tulajdonság (SCHENNER 1986). 

KOTLER és ARMSTRONG (1991) szerint három megkülönböztethető 
elem van: 
• az alaptermék, mely tartalmazza termék transzfer hasznát a vevőnek, 
• az aktuális termék, mely a termék fizikai elemeit tartalmazza, 
• elképzelés, a kézzel nem fogható elemek, mint pl. a márka imázsa. 

A tanulók oktatásból nyert haszna nehezen mérhető. Sok diák mérheti le a 
kvalifikáció hasznát a megfelelő állás elnyerésével. Az „alaptermék” a 
diákok számára az olyan kvalifikáció megszerzése az oktatás segítségével, 
mely jó karrierlehetőséget biztosít számukra. Az „aktuális termék” az 
iskola által kínált oktatási programokban jelentkezik. 

BAYER (1995) szerint a végtermék a vizsgát tett tanuló, aki több éves 
termelési folyamaton esik át, melynek megvan a sajátos előre kidolgozott 
technológiája, a tanterv és annak végrehajtásához szükséges technikai 
felszereltség. 

A felsőoktatási termékek közé sorolhatjuk a tanulmányi programot, melyet 
az intézmény ajánl. Így a felsőoktatási intézmény sikerének feltételei közé 
tartozik az a képessége, hogy tud-e megfelelő oktatási programot 
fejleszteni, amely a marketing erőfeszítéseinek része is. Ebben egyik 
kulcsfontosságú személy az intézmény oktatási vezetője. Az ő személye 
meghatározó befolyással van a marketingre a Product (termék) komponens 
esetében, a programok (termék) fejlesztésében, a kutatásban, az intézményi 
fejlesztésben (TAYLOR, DARLING 1991). 
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Az oktatási szolgáltatás ügyfelei 

KOTLER, FOX (1995) szerint az ügyfélkör azon személyek, szervezetek, 
csoportok köre, amelyek aktuális vagy potenciális igényeit meghatározott 
figyelemmel kell kísérni. Egy felsőoktatási intézmény ügyfélkörét a 8. ábra 
mutatja. 

 

8. ábra. Az oktatási szolgáltatás ügyfelei 
(Forrás: Kotler, Fox 1995) 
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Ár, árképzési stratégiák 

A szolgáltatások piaci értékének észlelése meglehetősen bizonytalan, mivel 
a szolgáltatás egzakt paraméterekkel nem specifikálható. A tapasztalati 
jellegből következik, hogy a vevők nem tudják összehasonlítani a 
különböző szolgáltatások kínálatát. Emiatt az ár intranszparens tényező, a 
szolgáltatás tartalma és az árpozíció között laza összefüggés van, így a 
szolgáltató árpolitikai játéktere viszonylag nagy. Az árakra jellemző a nagy 
árszóródás. A problémát az okozza, hogy az ár-minőség viszony 
bizonytalan, továbbá a szolgáltatás kézzel nem fogható paraméterei közül 
egyes tényezők értékmérése csak nagy szóródással valósulhat meg. Az ár 
és a vásárlói magatartás is némileg módosul a szolgáltatások piacán. A 
vásárlást megelőzően az ár-minőség pozíció megítélésekor a vevők 
hajlamosak arra, hogy az árat túl magasra értékeljék, pedig az ár itt is a 
jobb minőség érzetét kelti. A szolgáltatások árképzésének problémája a 
fizikai terméktől eltérő költségszerkezet. Az összköltségen belül a fix 
költségek dominálnak (VERES 1998). 

Az amerikai oktatási intézmények árképzési stratégiája az 1980–90-es évek 
során meglehetősen mesterkélt volt, a tandíjak a szolgáltatási költségekhez 
közelítettek (ST JOHN 1992). Ebben a stratégiában változást az állami 
támogatás csökkenése hozott, amely együtt járt mind az állami, mind a 
magán oktatási intézmények árainak emelkedésével. A kormányzati 
támogatások megvonása az oktatás terén közös jelenség volt az OECD 
országokban, az 1980-as években (OECD 1987). 

Az árképzési stratégiák változóak a különböző országokban és az egyes 
intézmények között is. A magán intézmények áraikat szabadabban képzik, 
míg az állami intézmények árképzésében az állami elvárások az 
irányadóak. A magasabb tandíjak azonban példái a piaci presztízs vagy 
imázs érvényesülésének (LANCINOI 1989). A magasabb árak gyakran a 
jobb minőséget jelzik, így azok az oktatási intézmények, melyek a magas 
minőséget akarják intézményük imázsában hangsúlyozni, nem adhatják 
oktatási szolgáltatásaikat diszkont áron. Az ár tehát jelzésértékű az igénybe  
vevők számára, azonban a szolgáltatás csomag többi része (így pl. a fizikai 
jellegű tényezők) is a minőség érzetét kell, hogy támogassák (BEDIAN 
1971). 
Az oktatási intézmények több stratégiát követhetnek az árképzés területén. 
Az egyik a teljes költségen alapuló ár, amely az oktatási szolgáltatás 
átlagos költségén alapul. Ennek használata általánosabban elfogadott, 
mivel a marginális költségek meghatározása túl bonyolult. A másik 
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megközelítés, mikor az árakat a piaci felső árakhoz viszonyítjuk, tehát a 
benchmarking eszközével az oktatási piacon legnagyobb presztízzsel 
rendelkező intézményekhez mérjük. A harmadik lehetőség, mikor a 
hozzáadott érték alapú árképzést végezzük. Ekkor az oktatás hosszú távú 
hasznát nézzük. Például az orvosi, vagy jogászképzés többe kerül, ha 
figyelembe vesszük, hogy az ilyen diplomával rendelkezők hosszú távon 
többet kérnek majd más diszciplínából diplomázott társaiknál. A negyedik 
lehetőség, amikor az árakat előre meghatározott arányok alapján számítjuk, 
többnyire állami előirányzatok alapján. Végezetül az index alapú ár, mely 
esetben külső árindexeken alapul az árképzés (FIELDEN, DALRIMPLE 
1987). 

A teljes költségen alapuló árakat nehéz meghatározni az oktatási 
intézményekben a költségek komplexitása miatt. A magas diák/tanár arány 
csökkentheti a költségeket, de ez együtt járhat a minőség és az oktatás 
hatékonyságának csökkenésével. Az oktatás teljes költsége többet foglal 
magában a diákok számára, mint a tandíjak. Ehhez párosulnak a 
megélhetési, az utazási és egyéb szociális költségek is, amelyekre az árak 
megállapításánál figyelemmel kell lenni (RUBIN 1995). 

Értékesítési csatornák 

A szolgáltatások nem fizikai, nem tárolható jellege miatt az értékesítési 
csatorna látszólag nem is értelmezhető, legalábbis a logisztikai feladatokat 
tekintetbe véve. Az oktatás területén a szolgáltatást igénybe vevők mennek 
el a szolgáltatóhoz (az oktatási intézményhez) és a szolgáltatás realizálása 
itt történik. Vannak kivételek, mint pl. a nemzetközi oktatás területén a 
franchise szerződések alapján kihelyezett képzések, a távoktatás, levelező 
képzés stb. Ez nagyobb elérhetőséget biztosít a tanulók számára és 
kevesebb költséggel is járhat.  

A tudásátadásnak egyik eszköze az ICT, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása. Ez lehetővé teszi a költségkímélő interaktív 
tanítást nagy távolságról is, miközben a minőség is biztosítható (LUNDIN 
1993).  

A korszerű oktatási technológiák, pl. az interaktív multimédia, nagy 
hatással vannak az oktatási folyamatra. A tanulók sokkal rugalmasabban 
vehetik igénybe az oktatási szolgáltatást, az intézmények jóval nagyobb 
számú tanulót szolgálhatnak ki, függetlenül a távolságtól és az időtől, 
amely idő és költségmegtakarítást jelenthet (DE BLOOIS 1982). 
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Az előnyök természeten bizonyos korlátokkal járnak együtt. A jelenlegi 
technológiák inkább támogatják a médiákat, mint a tanári szerepkör teljes 
helyettesítését. A diákok a multimédiás támogatás ellenére sem szeretik a 
tökéletes izoláltságban végzett tanulmányi munkát. A technikai 
lehetőségek is korlátozottak, az internet hozzáférési lehetőség, a mozgó 
videofelvételek továbbításának akadályai is nehezítik ezt a szolgáltatási 
folyamatot. Az ICT alapú technológia a tanulók nyilvántartását, a tandíjak 
befizetését, a tananyagok átadását, a tudásfelmérést és a kapcsolattartást 
szolgálja ki. Az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium felmérése alapján az 
ICT technológiával való oktatás célcsoportja elsősorban a 30-45 év közötti, 
dolgozó felnőttek köréből kerül ki (CHANDERSEKARAN 1998). Az 
oktatásnak e területe világviszonylatban is növekszik. Egy amerikai 
tanulmány szerint az ipari termelés területén az összes képzés 10 %-a már 
számítógépre alapozott oktatás volt (KEMSKE 1995). Az ICT használata 
az oktatási szolgáltatás területén megváltoztatja a szolgáltatás disztribúció 
formáját (IVES, JARVENPAA 1996). 

Marketingkommunikáció és promóció 

Mint professzionális szolgáltatás, az oktatás az általánosan jellemző 
szolgáltatásoktól (mint pl. a gyorsétkezetés, vagy a banki szolgáltatások) 
eltérő promóciót igényel. A szolgáltatást igénybe vevők kockázatérzete 
magas és megbízható referenciaforrásokat igényelnek (ZEIHAML 1991). 

A professzionális szolgáltatás promóciójában, mint az oktatás is, az 
igénybe vevők, a potenciális tanulók felé az információszolgáltatás, a 
kommunikáció fokozott kell, hogy legyen, hogy az effektív 
döntéshozatalban a megfelelő segítséget megkapják (HILL, NEELEY 
1988). A megnövelt információszolgáltatásban a tanulók számára a 
kontrollt meg kell hagyni a döntési folyamatban. A potenciális tanulók a 
kommunikációs csatornákra, mint pl. a hirdetések özönére úgy 
tekinthetnek, mint manipulációs eszközökre. Az internet, az oktatási 
kiállítások nagyobb kontrollt tesznek számukra lehetővé, kevésbé tekintik 
őket befolyásoló eszköznek. A promóciónak csökkenteni kell a potenciális 
tanulók kockázatérzetét. Ha tanuló megbízható forrásból kap támogatást, 
mint pl. a család, a barátok, akkor kockázatérzete csökkenni fog. Minél 
jobban úgy érzi, hogy sokat tud az oktatási intézményről, annál inkább 
biztosabb választásában. 

Az oktatási intézmények, hasonlóan a nagy szolgáltatókhoz, komplex 
szolgáltatásterméket állítanak elő. Az egyetemi diplomát gyakran inkább 
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az egyetem jó hírneve alapján ítélik meg, és nem az oktatás tartalma 
alapján. Az oktatási intézménynek ezért célul kell kitűznie a megfelelő 
imázs kialakítását, és ezt kell kommunikálnia.  

Marketing kommunikációs programot kell kidolgozni a potenciális tanulók 
felé. Az intézménynek ehhez ki kell tudni alakítania a tanulókban egy 
megfelelő képet és ezt kell ajánlania, mivel a potenciális tanulók jó 
részének nincs kialakult elképzelése azokról az oktatási szolgáltatásokról, 
melyeket igénybe akar venni. Egy amerikai felmérés azt mutatta, hogy a 
tanulók átlagosan 18 hónappal a beiratkozás előtt kezdenek el válogatni az 
oktatási intézmények között (TURNER 1978) 

TAYLOR és DARLING (1991) felméréseket végzett a felsőoktatásban, 
oktatási ügyekért felelős vezetők körében. Ennek eredményei rámutattak, 
hogy a marketing megítélése pozitív a felsőoktatási vezetésben. Azonban a 
marketinget általában a beiskolázás előmozdításában, a promócióban 
tartották szükségesnek. Fontos szerepet tulajdonítanak a tanulók 
szükségleteinek felmérésében. Kicsi a szerepe a minőségi oktatás 
biztosításában. Tehát a termék szempontjából a marketing szerepe kicsi, 
promóciós szempontból pedig nagy.  

A felsőoktatási intézmények, mint non-profit szolgáltatók 
kommunikációjában nagy szerepe van a PR tevékenységnek. A PR 
célcsoportjainak meghatározásakor nagy körültekintéssel kell eljárni. Egy 
oktatási intézményben a PR célcsoportjai a következők: a hallgatók, az 
oktatók, az adminisztratív személyzet, a graduális hallgatók szülei, a 
főhatóság, az intézmény támogatói, vagyis mindenki, aki lényeges 
befolyást gyakorol a szolgáltatástermék minőségére. Valamennyi csoport 
szükségleteit meg kell ismernünk (VERES 1998). 

A hazai felsőoktatásból a Pécsi Tudományegyetem Arculati Kézikönyve 
hozható fel jó példaként, amely azzal a céllal készült, hogy az egyetem 
külső és belső kommunikációjához szükséges elemek egységes arculattal 
jelenjenek meg. Az egyetemen Marketing Központ működik, amely az 
Arculati kézikönyvet is szerkeszti és CD melléklettel együtt minden 
egységének rendelkezésre bocsátja. A Pécsi Tudományegyetem 
rendelkezik Média Kódexel is (TÓTH 2001). 

A személyes eladás a hallgatói toborzás területén jelentkezik. A promóció 
egyéb területei a hirdetés és a direkt marketing (MERANTE 1980). A 
marketing erőfeszítések a felsőoktatásban alapvetően feloszthatóak a 
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marketing mix elemeire, a termék, ár és elosztásra (KOTLER, FOX 1984). 
A marketing mix valamennyi elemét integrálni kell, hogy elérjük a 
felsőoktatási intézmény marketingjének optimális szintjét.  

A beiratkozás után is nagy figyelmet kell fordítani az oktatás minőségének 
hangsúlyozására, amelyet az intézmény személyzetének viselkedésén 
keresztül is lehet támogatni. Belső marketing stratégiát kell kidolgozni, 
amely a munkatársak szakmai színvonalának emelését, a minőségi 
szolgáltatás iránti elkötelezettségének kialakítását foglalja magában. A 
belső marketing a szolgáltatásmarketing területén kritikus tényező, egyes 
vélemények szerint egy nagy szolgáltató cégnél a marketing menedzsernek 
munkaideje 70%-át is erre kell fordítania. A belső marketingnek javítania 
kell a szervezeti kultúrát, a munkatársakban a közös elkötelezettséget, a 
vevők kezelésének gyakorlatát (WEBSTER 1992). 

Az iskola jó hírnévvel (imázsával) a változó környezet hatásait jobban 
állja. Az erős marketing program az iskola jó megítélésén sokat segíthet, és 
az iskola által ajánlott szolgáltatások köztudatba emelését elősegíti 
(SCMIDT 1988). 

Az oktatás promóciójának több elemét kell kiemelni, ez a hirdetés, a 
személyes eladás és a publicitás és a professzionális promóció (direkt 
kommunikáció az intézményi személyzettel stb.). 

A szolgáltatások kézzel nem foghatósága a hirdetések esetében azok 
tárgyiasult elemeinek kiemelését igénylik (SHOSTACK 1977). Sok 
oktatási intézmény teszi ezt, mikor épületeinek, elhelyezésének, 
lehetőségeinek kihangsúlyozását végzi. A szolgáltatások hirdetésekor 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felismerhető szimbólumokra, 
védjegyekre, megbízható emberek ajánlásaira, és egyéb bizonyítékokra. A 
főiskolák körében a promóciós technikákat vizsgáló amerikai felmérés 
rámutatott, hogy a jelenlegi tanulók ajánlásai, elégedettsége hatékonyabb, 
mint az olyan hirdetések, ahol a tanári személyzet kiválóságát 
hangsúlyozták (DANKO 1986). A bizonyítékok alkalmazása a potenciális 
tanulók körében elősegíti a megértést és elősegíti az intézmény oktatási 
programjainak kedvezőbb megítélését (LEGG, BAKER 1991). 

A tömegmédiákban való hirdetéseket nem használják eléggé széles körben 
az oktatási intézmények. Egy nemzetközi diákok közötti felmérés arra 
utalt, hogy a diákoknak csak 3-8 %-a állította, hogy a tömegmédiákban 
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megjelent hirdetések befolyásolták alapvetően döntésüket, mikor oktatási 
intézményt választottak (HARRIS, RHALL 1993).  

Talán a hirdetésekkel kapcsolatban a leghátrányosabb tényező a potenciális 
tanulók körében az az érzet, hogy a magát hirdető intézmény nem lehet 
igazán jó minőségű, mivel az igazán jó intézménynek nincs szüksége 
önmaga reklámozására. Egy nemzetközi felmérés azt igazolta, hogy a 
túlzott hirdetés, reklámozás negatív hatású is lehet (AGB 1992). 

Sok tanuló nagyra értékeli az oktatás helyszínét és környezetét. A tényezők 
közül sokat az oktatási intézmény tud befolyásolni. A megfelelő 
környezetet kommunikálni kell, mint pozitív aspektust a potenciális 
igénybe vevőknek. Az intézmény épületei, feltételei a minőség és a 
presztízs erőteljes benyomását kelthetik. Ha az intézmény nem rendelkezik 
évszázados falakkal, akkor a minőséget és az attraktív tanulási környezetet 
a jól megválasztott imázsán keresztül kell kommunikálnia. Fontos, hogy az 
oktatási szolgálatások megfelelően pozícionáltak legyenek, és 
szimbolizálni kell a kívánatos minőséget (ONKVISIT, SHAW 1989). 

KOVÁCS (2002) szerint a beiskolázással kapcsolatos propaganda két 
legfontosabb eleme az egyetemen rendezett nyílt nap és a beiskolázási 
körút. A „felvevőpiacokkal”, azaz a munkaadókkal való kapcsolattartásban 
fontos szerepe van az állásbörzéknek. Ezek tapasztalatait ismertetni kell a 
sajtóval. Sokat segítenek a kapcsolattartásban és a visszacsatolásban az 
intézményekben felállításra kerülő diáktanácsadó központok 
(karrierirodák) amelyek sajátos eszközeikkel javítják a hallgatók 
elhelyezkedési esélyeit. A vállalatokkal való együttműködés három 
legfontosabb eleme: a vállalatok igény tartanak az egyetemen végzett 
szakemberekre, a képzés során az egyetem figyelembe veszi a vállalatok 
igényeit, az egyetem vállalati vendégelőadókkal teszi gyakorlatiasabbá az 
oktatást. 

Az egyetemi polgárok körében erősíteni kell az egyetemhez való tartozás 
büszkeségét, javítani kell a kialakított képet. Az egyetem arculatának 
hangsúlyozásával karakteresen kell megjelenni a nyilvánosság előtt. Az 
egységes arculat fontos eleme az egyetemet jelképező tárgyak, az egységes 
levélpapír, névjegy, egyetemi címer, logó, internetes megjelenés stb. 

A sajtóban állandó jelenlétre van szükség. Rendszeresen meg kell 
jelentetni az egyetemről rövid híreket, az országos lapokban hosszabb 
riportokat, pl. a tudományos eredményekről. Ehhez folyamatos 
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kapcsolattartásra van szükség az írott és az elektronikus sajtó 
munkatársaival. Ki kell használni az internet lehetőségeit, egységes 
formában kell megjeleníteni az egyetemi és tanszéki honlapokat. 

A potenciális fogyasztó nehezen tud eligazodni ebben a körben, kevés 
számára a biztos szempont, így döntéseit elsősorban a „szájhagyomány” 
útján (barát, kolléga) terjedő információkra alapozza, illetve információit a 
sajtóban, a tömegkommunikációs eszközök útján megjelenő reklámokból, 
hirdetéseikből szerzi. Ezekre meg sajnos az állami felsőoktatásnak nincs 
elegendő pénze, így nem is igen jelenik meg az ajánlatuk. 

Rendkívül fontos, hogy a felsőoktatási intézmények rendelkezzenek olyan 
PR szakemberrel, akinek feladata az intézmény imázsának alakítása, 
képzésének eladása, sajtójának, reklámjának megteremtése. Ehhez itt is 
meg kell teremteni a stratégiát és a taktikát – élve a 
marketingkommunikáció szerteágazó eszközeivel.  

Az oktatási intézményeknek jelen kell lennie a nívós szakmai 
bemutatókon, kiállításokon, konferenciákon, versenyeken, ott kell lennie a 
szakmai érdekképviseletek, egyesületek rendezvényein, sajtófogadásokon 
stb. Meg kell ismertetni az érdeklődőket az intézménnyel, annak 
kínálatával, a képzési lehetőségekkel. A felügyeleti szervek, hatóságok 
egyik legfontosabb feladata pedig az intézmények ilyen irányú munkájának 
segítése, menedzselése kell, hogy legyen. 

A reklám az oktatás terén is közvetlen befolyásolás eszköze, míg a PR – 
mint a tájékoztatás és közvélemény-formálás szintézise inkább a tényleges 
és potenciális vásárlók (esetünkben az intézményt és diplomát választók, 
illetve a kimenet oldalán a diplomást, a végzettet választók) 
véleményformálásának eszköze. Aki a marketingkommunikáció 
eszközeivel nem tud élni, az a versenyben háttérbe fog szorulni 
(SZEKERES 1994). 

Elengedhetetlen eszközként szolgál a kommunikáció területén az internet, 
valamint az egyetemek, főiskolák és felnőttképzéssel foglalkozó 
intézmények webes megjelenése. Az oktatási intézmények számára nem 
kérdés, hogy meg kell jelenniük az interneten, hiszen ennek hiányában igen 
sok róluk szóló információ veszhet el, a kérdés csupán az, hogy ez a 
megjelenés milyen formában történik. A megjelenés sikere egyfelől azon 
múlik, hogy milyen az oldal által nyújtott információk és szolgáltatások 
választéka és minősége, valamint az oldal alapműködése.  
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POLARD (1998) egy amerikai kutatás során, melyet egyetemek és 
főiskolák körében végeztek, hét pontban foglalta össze az intézményi 
honlapok kritikus szempontjait:  
• helytelen grafikai megoldások,  
• menük linkek nélkül,  
• kapcsolódó információk hiánya,  
• elérhetetlen e-mail címek,  
• programozási hibák,  
• rossz szövegkapcsolatok,  
• navigációs problémák.  

ESZES, BÁNYAI (2002) szerint az intézmény és a partner közötti 
internetes kommunikációra a hálóstruktúra jellemző, ahol minden 
résztvevő között kialakulhat információs kapcsolat, mindenki egyszerre 
lehet információ kibocsátó és befogadó is. Lehetséges kapcsolatok: 
• kétoldalú (individual chat),  
• többoldalú (multi-user-chat vagy online conferencing),  
• aszinkron két, vagy többoldalú (e-mail vagy newsgroup). 

A vásárlói döntési folyamat, fogyasztói magatartás 

A vevő a döntési folyamatban különböző információforrást vesz igénybe. 
A marketing szakember feladata, hogy megtudja, a vevő milyen 
információforrásokat keres, illetve találkozik a döntési folyamatban. 
IHLANDFELDT (1980) a főiskolai korú potenciális hallgató információs 
forrásait az alábbiakban foglalta össze (9. ábra): 

 44



 

9. ábra. A potenciális tanuló információforrásai 
(Forrás: Ihlandfeldt, 1980) 

Vevői elégedettség 

Mint a többi szolgáltatásügyletnél, így az oktatás esetében is a szolgáltatás 
egyik jellemzője a teljesítésének és igénybevételének elválaszthatatlan-
sága, míg a fizikai termékügyletek esetében a termelés és a fogyasztás 
időben és térben elválik egymástól. Az oktatási intézmény pozitív 
lépéseket tehet, hogy az oktatási intézménybe jelentkezett hallgatók döntés 
utáni lélektani feszültségét csökkentse. Az intézmény például küldhet 
meleghangú gratuláló levelet az eredményesen felvételizett hallgatóinak. 
Miután néhány hónapot eltöltöttek az intézményben, ki lehet kérni 
véleményüket. A hatékony kommunikációt segítheti elő, az intézmény 
filozófiájának, küldetésének tudatosítása, ismerté tétele is. A megismerésen 
alapuló csalódottság csökkenthető a vevőkkel való utólagos 
kommunikációval (DONELLY, IVANCHEVIC 1970). 

Az intézményi vezetés szerepe alapvető annak a víziónak a továbbításában, 
elfogadtatásában, melynek lényege a vevői központúság (KOTLER 1995). 

LAÁB (2002) szerint a vevői elégedettség mérése az oktatási piacon is 
fontos, nemcsak a fogyasztói, a termelői-felhasználói vagy a viszonteladó 
piacon. A korábbi felfogáshoz képest változást jelent, hogy már egyes 
felsőoktatási intézmények vezetői szolgáltató szervezetként határozzák 
meg az intézményüket. Ennek megfelelően a marketing eszközeivel 
vizsgálják a „vevőik”, azaz hallgatóik (esetleg dolgozóik) elégedettségét. 
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A hallgatói elégedettség kritériumait vállalati belső mutatókhoz, 
mérőszámokhoz kell kapcsolni. Az egyik ilyen kitüntetett szempont, hogy 
a képző intézet által kínált oktatási program mennyire felel meg a hallgató 
előzetes reményeinek. Ha mély a szakadék az előzetes várakozás és a 
ténylegesen nyújtott oktatási szolgáltatás között, akkor a hallgató a 
kimaradásával fejezi ki nemtetszését. Igen fontos tehát a lemorzsolódás 
mennyiségi mutatóinak vizsgálata – lehetőség szerint az okok feltárásával 
összekötve.  

A lemorzsolódásnak egyik jól megragadható oka: vannak olyan hallgatók, 
akiknek a motiváltsága – különböző okok miatt – kezdettől igen alacsony, 
s ezért megtartásukra kevés esély van. Tipikus példa erre az olyan hallgató, 
akit szándéka ellenére küldenek tanfolyamra. Alig várja az alkalmat, hogy 
igazolni tudja: a program nem felel meg a hozzá fűzött reményeknek. 

Máskor a kezdetben nagy lelkesedéssel induló hallgató is elvesztheti a 
motiváltságát, mert számára a sikeres vizsga egyre reménytelenebbnek 
tűnik. Itt a probléma komolyabb az előzőnél, hiszen a lemorzsolódás 
mögött önbizalomvesztés és az emiatti személyiségsérülés a képzési 
program következménye, ami magára adó intézménynek nem lehet 
közömbös. 

A képzők felelőssége, hogy mindkét esetre legyen pozitív válaszuk. A 
kezdeti motiválatlanságot ki lehet szűrni, illetve a hallgatók motiváltságát 
el lehet mélyíteni, az önbizalomvesztés viszont elkerülhető, ha a szorosan 
vett tananyag mellett olyan készségfejlesztő programok is szerepet kapnak, 
amelyek módot adnak a reális önértékelésre. 

Mivel a képzők kínálata változatos, és a bőség zavara elbizonytalaníthatja 
a potenciális hallgatót, érdemes a képző intézmény kiválasztásánál a 
szájhagyomány vagy más eleve elrendelt szempont helyett ennél 
megalapozottabb piacfelmérést végezni – annál is inkább, mert az egyre 
inkább letisztuló versenypiac és a hallgatók létszámának csökkenése 
előtérbe helyezhet új preferenciákat, például a képző intézmény szakmai 
hírnevét, megbízhatóságát, az általa kiadott oklevél konvertálhatóságát.  

STEIGERVALD, SZÁNTÓ (2000) a Pécsi Tudományegyetemen és a 
Budapesti Gazdasági Főiskolán végeztek hallgatói elégedettség 
vizsgálatokat A felsőfokú oktatási intézményekben az elégedettség 
vizsgálat eléggé speciális, mivel a hallgatók nem csak egyszerű fogyasztói 
az egyetemek-főiskolák szolgáltatásainak, hanem aktív részesei is annak: 
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eredményeikkel, törekvéseikkel a választott campusuk hírnevét öregbítik. 
A felsőoktatási stratégiát közvetlenebbül érintő kérdés az, hogy a 
potenciális hallgatók az intézménybe való jelentkezés előtt honnan 
szereznek információt az egyetemről, vagy főiskoláról. A felmérés 
eredményei szerint az egyetemisták inkább a barátoktól, ismerősöktől 
informálódnak (szájreklám, középiskola), addig a főiskolások inkább a 
központi felvételiből érdeklődnek.  A szájreklám nagymértékben összefügg 
az intézményről, illetve az adott karról, szakról kialakult hírnévvel. A 
főiskolások között a hírnévnek nagyobb szerepe volt, de az egyetemisták 
között is átlagosan elérte az 50 %-ot. Mindez arra utal, hogy hazánkban is 
nagy szerepet játszik a hírnév a választásban. 

LEHOTA, KOMÁROMI (1998) kérdőíves felmérést végzett középiskolás 
tanulók körében, annak megállapítására, hogy milyen tényezők motiválják, 
befolyásolják a tanulót, mikor felsőoktatási intézményt választ. A 
befolyásoló tényezőkre nézve faktorelemzést végeztek melynek során 8 
faktor került elkülönítésre, amelyek együttesen az eltérések 60 %-át 
magyarázták meg. Az egyes faktorok, faktorsúlyuk sorrendje szerint: a 
szakmával kapcsolatos elvárások faktora, a szakma imázsa, presztízs 
faktora, a felvételi feltételek faktora, a diáklét fenntartásához kapcsolódó 
faktorok, a családi tényezők faktora, a megközelíthetőség faktora, a végzés 
utáni helyzettel összefüggő tényezők faktora, a kiegészítő szolgáltatások 
(sport, kultúra) lehetőségeinek faktora. Az egyes értelmiségi szakmák 
társadalmi megítélésének tényezői a következő rangsort alkották (1-től 5-ig 
terjedő skálán): a szakma rangja, presztízse (4,39), a végzett munka 
társadalmi hasznossága (4,21) a munka kreatív jellege (3,74), a vezetői 
beosztás (3,67), a magas fizetés (3,62), a nagy önállóság (3,46). 

Mivel az oktatásban a vevők egyre inkább felismerik jogaikat, elkezdenek 
ugyanolyan szolgáltatásokat elvárni az oktatási intézménytől, mint amit az 
üzleti életben megszoktak. Az oktatási intézménynek az üzleti élet 
vevőszolgálati tapasztalatait adaptálnia kell az oktatás területére. 
Elsődleges fontosságú, hogy a felsőoktatás vevőszolgálatban érintett 
dolgozói felismerjék, hogy a vevőszolgálat alapvető szerepet játszik a 
hallgatók megszerzésében és a megtartásában. El kell fogadni, hogy az 
oktatásban a tanuló valójában vevő, és a szükségletei és annak való 
megfelelés nagyon fontos.  

A magas minőségű ügyfélszolgálat adja a hozzáadott értéket a termékhez, 
vagy szolgáltatáshoz, mely a fogyasztóhoz jut. A diákok választásukban 
előnybe részesítik azokat az intézményeket, melyek számukra több 
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szolgáltatást nyújtanak. Az oktatási költségek, pl. a tandíjak emelkedése 
mellett a tanulók is egyre magasabb szolgáltatásokat várnak el. Az 
egyetemek nagy hangsúlyt fektetnek a minőség kérdésére, de már kevés 
időt fordítanak, hogy ellenőrizzék, a tanulókkal való törődés minden 
szempontból megfelelő-e. Kevés intézmény alkalmaz megfelelő eszközt, 
megoldást a vevői elégedettség mérésére (FINSTAHL 1989). 

A gyengén működtetett vevőszolgálat is pénzbe kerül. Sok felsőoktatási 
intézménynél probléma a hallgatók megtartása, a lemorzsolódás. A tanuló 
központú kutatások végzése elhanyagolt terület az oktatásban. Az üzleti 
életben jól ismert tény, hogy a meglévő vásárlók elvesztése sokkal több 
veszteséggel jár, mint új vásárlók megszerzése, azaz pénzt költeni 
hirdetésekre és szerezni új vevőket, miközben elveszíteni az eddig 
hozzájuk ragaszkodókat. Ha a lemorzsolódást sikerül csökkenteni, az 
intézmény veszteségei is csökkennek. A hallgatók megtartása fontos 
feladat, melyben a vevőszolgálat játszik alapvető szerepet. Az 
intézménynek figyelembe kell venni a tanulók hosszú távú érdekét. Egy 
megelégedett hallgató a tanulmányok szerint 10 potenciális tanulónak adja 
át tapasztalatait. A szájreklám fontos a potenciális hallgatók esetében a 
döntés meghozatalánál (BIRCH, 1990).  

Az intézményi menedzsment és a marketing kapcsolata 

A hatékony marketing, illetve menedzsment megvalósításában a probléma 
az, hogy csak kevés ember érzi felelősségének. Ha feltesszük a kérdést az 
oktatási intézményben dolgozóknak: érintve vagy az intézményi 
marketingben? – a válasz az, hogy nem. Pedig aki a fejlesztésben, a 
megvalósításban dolgozik, valamilyen módon érintve van. Az iskolákban, 
egyetemekben majdnem valamennyi dolgozónak a felelősége, de kevés 
olyan személy van, aki a marketing piramisának tetején van, akinek 
tevékenysége, magatartása követendő kell, hogy legyen. Ha ezek a 
személyek nem képzettek, nem informáltak, nem lelkesek, motiváltak, 
akkor nem fognak hatékonyan viselkedni az üzleti funkcióban. Az oktatási 
intézmények többségénél a marketing tevékenység nem elégséges. Egy 
részüknél csak olyan személyzet van erre, aki résztevékenységként látja el 
marketing feladatát. Másoknál nincs erre megfelelő költségvetés, illetve a 
marketingre szánt pénzt hatástalan hirdetésekre költik. Csak a kisebb 
részüknél van professzionális, jól képzett, gyakorlott marketing stáb 
(RABAN 2002). 
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Ha a legfelsőbb vezetés nincs meggyőzve a marketing fontosságáról, vagy 
fél az erős karok ellenállásától, vagy más fontos dolgok iránt érez 
elkötelezettséget, akkor ki fogja meggyőzni erről a többieket? 
Valószínűleg nem a marketingvezető, mivel egy olyan intézménynek, mely 
vonakodik a marketing alkalmazására, valószínűleg nincs marketing 
igazgatója. Sajnos a tradicionális helyzet az, mikor a marketing 
alkalmazásával várnak addig, amíg a beiskolázás terén kritikus helyzet 
nem áll be. Ekkor fordulnak külső szakértőkhöz. A marketinget elfogadják, 
ha az kívülről jön és vészhelyzet áll elő. A megoldás mégis az, hogy a non- 
profit intézmény belső marketinget alkalmaz (WONDERS, GYURE 1991). 

A tradicionális felsőoktatási tanulók köre változik. Sok intézmény szakított 
a hagyományokkal és fordult az alternatív tudásátadási módszerekhez és 
technológiákhoz, hogy a nem tradicionális piaci szegmensekhez is 
eljuttassa az oktatás lehetőségét. A jelenlegi fogyasztói mix gyakran áll 
elsőéves hallgatókból, a folyamatos képzésben résztvevő felnőttekből, 
hogy akik rövidebb távú célokat, akiknek célja a jelenlegi munkahelyeken 
való helytállás, a munkahely megőrzése, ennek érdekében tudásuk 
naprakészé tétele. 

A marketing stratégiák célja a felsőoktatásban, hogy biztosítsa a racionális 
metodológiát a piaci változások felismerésére és az erre való reagálásra. A 
marketing nem csodaszer, mikor a beiratkozások csökkennek és az 
intézmény folyamatos működése a kérdés. Az alapvető kérdés mindazok 
számára, akik az intézményi tervezésben szerepet játszanak: milyen 
marketing gyakorlat és eszközök a leghatásosabbak. Ezeket a 
megállapításokat az USA-ban végzett kérdőíves felmérés alapján 
készítették. 

A felmérés eredményeképpen megállapították, hogy a marketing a kisebb 
egyetemek, főiskolák esetében hagyományosan nem jelentett többet, mint a 
felvételi tájékoztató összeállítását. A menedzsment és az operatív területek, 
mint a költségvetés, pénzügyek, információs rendszer, az üzleti élettől 
átvett mintákra épült, azonban a marketing technikák már nem kerültek 
átvételére. A felsőoktatási környezetben a marketingre úgy tekintenek, 
mint eladási és hirdetési eszközre, amely az oktatásban nem etikus. A 
legtöbb oktatási vezető úgy gondolja, hogy az ipari mintájú marketing nem 
integrálható az oktatási környezetbe. Úgy gondolják, hogy az 
egyetemeknek, főiskoláknak passzív magatartást kell tanúsítaniuk a 
marketing irányában. 
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Az intézményi vezetőnek (vezetésnek) igazi intézményi szintű marketing 
környezetet és légkört, hozzáállást kell teremtenie. Az intézményi vezetők 
a megadott marketing eszközök közül a felvételi és a fejlesztési terveket 
tartották a legszükségesebbnek. Ezeket magasabbra értékelték, mivel 
nyilván a felelős intézményi vezető a hallgatói létszámban és az egyéb (pl. 
alapítványi) támogatások megszerzésében érdekelt leginkább. Ahol az 
intézményi vezető személy szerint is részt vett a tervezés, a stratégiai 
fejlesztés, a marketing kutatás értékelésében, az intézményi teljesítmény is 
javult. 

A marketing tervek az intézményi felső vezetés számára elérhetőek voltak, 
de az intézményeknek kevesebb, mint 30 %-ában kapták meg a marketing 
tervet a tanszékvezetők és egyéb intézményi dolgozók (pl. diák 
önkormányzat, alumni stb.). Az intézményi szintű marketing orientáció 
elérése az egyének bevonását teszi szükségessé a marketinghez való 
hozzáállás javításához, a tapasztalatok megosztásához és a jó 
kommunikációhoz. 

A külső marketing szakértő, vagy munkatárs alkalmazása hasznos a 
marketing kultúra kialakítása szempontjából. Fel lehet használni őket a 
helyi problémák elemzésében és megoldásában, a marketing stratégia és 
programok kidolgozásában, megvalósításában. Az amerikai oktatási 
intézmények több mint kétharmada foglalkoztat külső marketing 
szakembert. A külső marketinges alkalmazása mindenütt hatással volt az 
intézményi stratégiai terv kialakítására is. Ahol külső szakértőt vettek 
igénybe, ott általában működött egy marketing bizottság és volt írásos 
marketing terv is. 

Minden marketing döntés információt igényel és a marketing döntések a 
marketingkutatás által szolgáltatott információkon alapulnak. A 
marketingkutatás nem kellőképpen fejlett az egyetemeken, főiskolákon, és 
jóformán csak a potenciális és a jelenlegi tanulókra irányul. 

Az amerikai felsőoktatási intézményeknek kevesebb, mint 50%-ában van 
írásos marketing terv. Ahol van marketing terv, ott általában 
marketingkutatás is folyik – amely alapul szolgál a tervezéshez. A 
hallgatók kiesési aránya is kisebb volt ott, ahol működött marketing 
bizottság. 

A marketing értékelési rendszerek biztosítják a marketing programok 
folyamatos monitoringát és elősegítését. Az intézmények általában egynél 
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több marketing stratégiával rendelkeznek. Eltérő stratégiák vannak a 
különböző piaci szegmensekhez. Az új hallgatók megszerzése, valamint a 
meglévők megtartása minden intézményvezető számára elsődleges cél. Az 
intézmények 80%-nak volt beiskolázási terve, de kevesebb, mint 60%-ának 
volt kidolgozott terve a meglévő diákok megtartására, mint az intézményi 
stratégiai részeként. A kétharmaduk folytatott felméréseket 
(marketingkutatásokat) a hallgatói körében. Ahol marketing terv is készült, 
ott volt terv a tanulók megtartására is. Ugyanolyan fontosnak tartották a 
megtartást, mint az új tanulók megszerzését.  

Fontos, hogy a marketing szempontjából kulcsfontosságú területeken 
dolgozók valamilyen szintű marketing képzettséggel rendelkezzenek. A 
vizsgálat időszakában az intézmények kb. 45 %-ában a tanulókkal 
foglalkozó személyeknek volt marketing képzettsége. 

A marketing döntéshozóknak jól informáltaknak kell lenniük, azonban a 
marketingkutatás nem eléggé elterjedt és fejlett - holott rutin 
tevékenységgé kell, hogy váljon. Az intézményi vezetőknek (kari, 
humánpolitikai, adminisztrációs területek) marketing képzettség szükséges. 
Az intézményi tervek elkészítésekor fontos azok széles körben való 
megismertetése és a visszacsatolás. 

A felsőoktatási intézményeknek fel kell ismerni, hogy a körülmények 
változnak. Ha ezt felismerték, felül kell vizsgálniuk jelenlegi terveiket, 
programjaikat, stratégiáikat. Ki kell fejleszteni egy olyan eljárást, mely az 
intézményi tervezési rendszer hatástalanságának okait tárja fel részletesen.  

A felsőoktatási intézményekben a lehetséges marketing eszközök közül csak 
keveset alkalmaznak. GOLDGEHN (1990) felmérést végzett a 
felsőoktatási intézményekben, ahol 15 marketing eszközt, annak 
alkalmazását kellett rangsorolni: publicitás, célzott (target) marketing, 
piaci szegmentáció, hirdetések, programfejlesztés, piaci pozicionálás, 
piackutatás, piac elérés, marketingtervezés, árképzés, marketing bizottság, 
hirdetéskutatás, marketing konzulensek, marketing audit, marketing 
vezető. A felmérés eredményeképpen kiderült, hogy ezeket a technikákat 
ismerik, de csak szűk körét használják (10. ábra). 
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10. ábra. A marketing technikák alkalmazásának aránya (%) 
(Forrás: Goldgehn, 1990) 

Sok intézmény alkalmazza a célzott marketinget, anélkül hogy előtte a piac 
szegmentálása megtörtént volna, és a versenyben nem végzik el 
pozicionálásukat. Az intézmények inkább alkalmazzák a jobban látható 
technikákat, mint például a publicitás, a hirdetés. A kevésbé látványosaktól 
tartózkodnak, mint az effektív stratégiai technikák, a piaci pozícionálás, 
illetve marketingtervezés. Csak kevés intézmény készít olyan átfogó 
marketing stratégiai tervet, ahol a technikák szisztematikusan kerülnek 
alkalmazásra.  

Sok fontos technikát nem nagyon alkalmaznak, mint a hirdetéskutatás, 
elemzés, marketing konzulensek, marketing aduitok, és marketingigazgató. 
Általános felfogás szerint a marketing a tanulók megszerzésének eszköze. 
Azt általában már nem látják, hogy ez eszköze lehet a tanulói 
megelégedettségnek és a lemorzsolódás csökkentésének. Sok intézmény 
nem használja a belső marketinget. Egy intézmény megítélése, hírneve 
nagyban függ a diákoktól, az oktatás minőségén át kapcsolatunktól az alma 
materhez. A végzés után továbbra is vevőnek kell őket tekinteni, mivel 
befolyásolni tudnak másokat is az intézmény megválasztásában, sőt saját 
gyermekeik jövőbeli választását is befolyásolják. 
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Marketing tervezés 

A non-profit szervezetekben, így a felsőoktatási intézményekben a tervezés 
fogalmát LOCKWOOD és DAVIS (1985) a következőképpen határozta 
meg: folyamatos és közös előrejelzés, a jövőre vonatkozó megalapozott 
döntések folyamatában. A felsőoktatási intézmények tervezési folyamatát 
így jellemezték: közös, folyamatos, jövőorientált, integrált, információ 
orientált, döntés-orientált feladat. 

Minden egyetem felismerte a 90-es évekre, hogy stratégiai tervre van 
szüksége (SCHMIDT 1991). Bár az intézmények többsége elfogadta a 
marketing fontosságát, különösen a marketing stratégia kidolgozását, 
valójában a marketingnek csak promóciós szerepet szántak. Nyilvánvaló, 
hogy ennek a helyzetnek az átértékelésére volt szükség. 

Ha a diákot fogyasztónak tekintjük, akkor célszerű a vizsgálatot a 
fogyasztókkal kezdeni (LOVELOCK, WEINBERG 1989). A felsőoktatási 
intézménynek, mint szolgáltatónak tudnia kell, milyen kritériumok fogják 
befolyásolni a vevőiket választásaik során, milyen szolgáltatásokat kell 
javítaniuk és melyeket visszafejleszteniük az igények hiányában. Milyen a 
hallgatók elégedettsége – vagy elégedetlensége – az oktatási tapasztalataik 
alapján. Sok esetben csak a tanárok és az adminisztratív személyzet 
visszajelzései állnak rendelkezésre az értékeléshez. 

KOTLER, FOX (1995) szerint a legtöbb oktatási intézmény először akkor 
ismeri fel a formális tervezés értékét, amikor nehézségei támadnak. Például 
drasztikusan csökken a beiratkozók száma, jelentősen megcsappannak a 
források vagy egyes programok sikertelenek, vezetésük, irányításuk rossz. 
Az iskola vezetői először abban reménykednek, hogy a helyzet csak egy 
kis kilengés, mely összehangolt akció nélkül is időben, magától helyreáll. 
A helyzet súlyosságát érzékelvén azonban elkezdik keresni azokat a 
módokat, melyekkel feltárhatják a problémákat és amelyekkel terveket 
dolgozhatnak ki megoldásukra. 

A tervezés három szintje használatos. Az első szint a költségvetés és az 
órarend kialakítását foglalja magába. Ezen a szinten minden iskolának 
szükséges terveznie. Sokan lineáris programozást és optimalizációs 
modelleket is használnak a tervezési folyamat javítására. A második szint a 
rövidtávú taktikai tervezés – a diákok toborzása, az épületekkel 
kapcsolatos döntések, fejlesztési erőfeszítések, programok és tantervek 
változtatása. A legtöbb oktatási intézmény többé-kevésbé alkalmazza a 
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rövidtávú tervezést. A valóságban sok intézmény több rövidtávú tervre 
építve oldja meg problémáit, melyek mindegyike egy-egy problémára, 
jelenségre vonatkozik. Ahelyett, hogy tovább lépnének a harmadik szintre, 
a stratégia-orientált, hosszú távú tervezésre, rövidtávú tervekre 
koncentrálnak. A stratégiai tervezés magába foglalja az intézmény 
küldetésének (missziójának) tisztázását, forrásainak felbecsülését és a 
környezet elemzését ahhoz, hogy meghatározzák, mik legyenek az 
intézményi prioritások és stratégiák. A stratégiai tervezési folyamat egyes 
szintjeit a 11. ábra mutatja. 

 

11. ábra. A stratégiai tervezés szintjei 
(Forrás: Kotler, Fox 1995) 

A stratégiai tervezés során az iskola erősségeit és a vezetés képességeit kell 
kombinálni a trendek, piacok és verseny hatásaival, hogy kialakíthassuk az 
iskola stratégiai tervét. A stratégiai tervhez inputot szolgáltathat többek 
között a végzett hallgatók körében történő felmérés, mely rámutathat a 
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jövőbeli hallgatók igényeinek jobb kielégítésének szempontjaira, arra hogy 
a munkaerő piacon jobban érvényesülő végzetteket bocsássanak ki.  

Piacszegmentáció és piacválasztás 

Ahelyett, hogy mindenkit megpróbálnak kiszolgálni, az iskoláknak inkább 
meg kellene határozniuk a piac azon legvonzóbb részeit, melyeket 
hatékonyan ki tudnak elégíteni (KOTLER¸ FOX 1985). Az oktatási 
intézmények piaca diákokból, végzett diákokból, adományozókból és 
olyan emberekből áll, akiket remélhetőleg be lehet sorolni ezekbe a 
kategóriákba. Az emberek életkorban, jövedelemben, preferenciákban, 
szellemi képességekben, földrajzi helyzetükben és más jellemzőkben 
különbözhetnek. Ezek és más változók felhasználhatók arra, hogy a piacot 
részekre osszuk. Az így nyert piaci szegmensek olyan sajátos tanterveket, 
szolgáltatásokat, fejlesztés megközelítéseket stb. sugallnak, melyeket az 
iskola meg tud valósítani. 

A piacszegmentáció azon a tényen alapul, hogy a vásárlói preferenciák 
gyakran csoportba rendezhetők. Néhány embert csak egy testreszabott 
oktatási program elégít ki (esetleg privát tanárok) és meg is tudják fizetni a 
magas költségeket, míg a legtöbb ember nagyon is megelégszik egy 
kevésbé drága programmal, ami egy szélesebb piacot céloz meg. Tegyük 
fel, hogy egy egyetem vagy főiskola szeretné megismerni a hallgatók 
jövőbeli preferenciáit két jellemző – az iskola szigorúsága és az aktív 
diákélet – szerint, mert azonosítani akarja azokat az egységeket, amelyeket 
előnyben részesítenek. Három lehetséges minta alakulhat ki (12. ábra): 
1. Homogén preferenciák. Az ábra azt az esetet rajzolja meg, ahol minden 

hallgató nagyjából ugyanazt részesíti előnyben. A piac nem mutat 
természetes szegmenseket, legkevésbé ott, ahol a két tulajdonság 
találkozik. Feltételezhetjük, hogy ha a hallgatók általánosan ugyanazt 
részesítik előnyben, akkor az egyetemek teljesen hasonlítani fognak 
egymásra, mert mindegyiküknek ugyanazon fajta hallgatónak kell a 
kedvében járnia.  

2. Diffúz preferenciák. Ez a másik véglet, amikor az egyéni hallgatói 
preferenciák annyira különbözőek, hogy teljesen szétszóródnak az 
ábrán, és egy helyre sem koncentrálódnak. Feltételezhetjük, hogy 
nagyon sokféle egyetem kellene ahhoz, hogy kielégítsük a sokféle 
piacot.  

3. Csoportos preferenciák. Egy közbenső lehetőség a világosan kivehető 
preferenciákkal rendelkező csoportok megjelenése, melyeket 
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természetes piaci szegmenseknek nevezünk. Ebben az esetben 
feltételezhetjük, hogy az egyetemek három alapfajtája a háromféle 
hallgató típust fogja ellátni.  

 

12. ábra. Hallgatói preferenciák 
(Forrás: Kotler, Fox1995) 

Az intézményi marketinges vállalkozónak tekinthető, aki új utakat keresve 
éri el célját a stratégiai marketing segítségével. Mint vállalkozó keresi a 
megoldásokat a marketing segítségével megoldható problémákra. A 
marketinges egy menedzser, aki jól ismeri munkatársait, akkor a 
legeredményesebb, mikor nincs válsághelyzet. A marketing alapvetően 
kapcsolatmenedzsment. A felsőoktatási intézmények a folyamatos 
felnőttoktatás (continuing education) területén külön marketing stratégiát 
kell, hogy kialakítsanak. A hatékony marketing önértékeléssel kezdődik. A 
felnőttképzés területén az expanzió eléréséhez olyan jól és tökéletesen kell 
tervezni és a rendszert kiépíteni, hogy mind a tanulók, mind az intézmény 
úgy érezzék, igen nagy nyereséget kaptak az ilyen irányú képzés 
bevezetésével (szolgáltatások, a campus miliő kialakítása stb), valamint a 
bevételek terén (tandíjak, jövőbeli végzettek, akik majd segítik az 
intézményt, kiváló szájreklám stb.) (BRAZZIEL 1990). 

A marketing kapcsolata a minőséggel az oktatásban 

Sok potenciális tanuló számára az egyik kritikus szempont az oktatási 
intézmény megítélésénél annak jó hírneve, illetve minősége. A minőség 
mérése, szintjének megállapítása egy intézmény esetében azonban nagyon 
összetett feladat, még egy szakértő számára is (JOHNES, TAYLOR 1990). 
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A szolgáltatás minőség mérésére ajánlott SERVIQAL skála öt al-
minőségdimenziót ajánl a minőség méréséhez: 
• Megbízhatóság – vagy a vállalt szolgáltatás teljesítésének képessége 
• Alkalmazkodás (érzékenység) – hajlandóság a gyors szolgáltatás 

nyújtására 
• Biztosítás – képesség, gyakorlat 
• Empátia  
• Kézzel foghatóság – a fizikai lehetőségek, a személyzet megjelenése. 

Egy felmérés arra az eredményre jutott, hogy az oktatási intézményeknek a 
megbízhatóság és az alkalmazkodás fogalmára nincs elegendő 
referenciájuk, hivatkozásuk. A legtöbb kapcsolódás a másik három 
minőségdimenzióhoz történt. Az intézmények úgy ítélték meg, hogy 
felesleges megbízhatóságukat, illetve szolgáltatásuk gyorsaságát 
hangsúlyozniuk (DAY 1992). Az oktatási intézményeknek a minőséget a 
hirdetéseken keresztül is demonstrálni kell.  

A SERVQUAL index néhány módosítást ajánl az oktatási intézménynek a 
szolgáltatás minőségének megállapítására. Hét minőségdimenziót emelnek 
ki (JOSEPH, JOSEPH 1997): 
• A jó hírnév, az intézménynek elismerten jó diplomát kell adnia, jó 

tanári személyzettel és jó feltételekkel. 
• Karrier lehetőségek, könnyű elhelyezkedés. 
• A képzési programok, az azok közötti rugalmas átjárhatóság, a 

gyakorlatorientáltság, a beiratkozási feltételek rugalmassága. 
• Az idő, a tanulmányok hossza. 
• Fizikai aspektusok és ár. Az oktatás költsége, szállás és egyéb 

lehetőségek 
• Hely, a campus elhelyezkedése, körülményei. 
• Egyéb tényezők, a család, barátok és más tényezők.  

2.4. A piacorientáció modellje 

Egy oktatási intézménynek, ha piaci sikereket akar elérni és piacorientált 
(versenyorientált) alapon akar működni, meg kell vizsgálnia a 
rendelkezésre álló forrásait, és meg kell határoznia azokat a kompetenciáit, 
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melyeket piaci alapon tud szolgáltatni. Stratégiát kell kidolgoznia a külső 
és a belső piacra, kommunikálnia kell erősségeit ezen piacok felé, 
hangsúlyozva képességeit. 

A disszertáció célkitűzése marketing orientációs modell kidolgozása, azon 
oktatási intézmények számára, melyek piaci körülmények között látják el 
feladatukat. A modell a szekunder kutatások alapján került felállításra, és a 
felsőoktatás területén került tesztelésre, mélyinterjús és kérdőíves 
felmérések segítségével. A modell a felsőoktatási intézmények 
piacorientáltságának meghatározására alkalmas. 

A modell felállításához elsőként a marketing, illetve piacorientáció 
fogalmát kellett meghatározni. A piaci orientációra többen alkottak meg 
definíciót. NARVER és SLATER (1990) szerint a piac orientáció a 
marketing koncepció elfogadását, gyakorlati alkalmazását jelenti. A piac 
orientált szervezet tehát a marketing koncepciónak megfelelő 
tevékenységgel jellemezhető. A marketing elméleti és gyakorlati 
szakemberei egyetértenek abban, hogy az üzleti teljesítmény és a 
marketing orientáltság között szoros összefüggés van. A marketing 
orientációnak viszont nincs érvényes mérőszáma, így annak pontos hatása 
sem mérhető az üzleti teljesítményre.  

Narver és Slauter (1990) kidolgozott egy modellt a marketing orientáció és 
az üzleti teljesítmény kapcsolatának meghatározására. Szerintük marketing 
orientáció nem más, mint szervezeti kultúra, mely megteremti a vevő 
számára fontos értékek előállításának és szolgáltatásának feltételeit. A 
vevővel ki kell építeni, és fenn kell tartani egy hosszú távú, kölcsönös 
előnyökre építő kapcsolatot.  

A marketing kutatások alapján a marketing orientáció három tényezőből 
áll: a vevő orientáció, a versenytárs orientáció, és az interfunkcionális 
koordináció, amelyhez a hosszú távú gondolkodás és a piacérzékenység 
társul. 

A vevő orientáció és a versenytárs orientáció magába foglal minden 
tevékenységet, amely a célpiacon a vevőkről és a versenytársakról a 
szükséges információk beszerzésére, valamint azoknak az üzlet felé történő 
továbbítására irányul. A vevő orientáció a vevők igényeinek pontos 
megismerését jelenti, annak érdekében, hogy folyamatosan megfelelő 
értéket biztosítsunk számukra. A versenytárs orientáció azt jelenti, hogy az 
eladó tisztában van a versenytársai rövid távú erősségeivel és 
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gyengeségeivel, valamint a hosszú távú képességeivel és stratégiáival és 
döntéseknél azt figyelembe veszi. A harmadik viselkedési komponens, az 
interfunkcionális koordináció a vevői és versenytársi információkon 
alapszik és magába foglalja az üzleti koordinációs erőfeszítéseket a vevők 
számára szükséges értékek előállítása érdekében.   

Narver és Slater feltételezése szerint a piaci orientáció egydimenziós, mely 
a három komponensből (vevő orientáció, versenytárs orientáció, 
interfunkcionális koordináció), és a két döntési kritériumból áll. A profitra 
és a hosszú távú célokra való összpontosítás jellemzi, és valamennyi 
tényező értéke egy skálán mérhető. Feltételezték, hogy a három 
komponens és a két döntési kritérium között szoros összefüggés van. A 
hosszú távú profitabilitás maximalizálása érdekében folyamatosan többlet 
értéket kell produkálni a vevők számára. Ennek érdekében a működésnek 
vevő orientáltnak, verseny orientáltnak és interfunkcionálisan 
koordináltnak kell lennie. Feltételezték, hogy a három komponens azonos 
fontosságú, ezért a piacorientáltságot egy egyenlő oldalú háromszöggel 
jelképezték (13. ábra). 

Vevőorientáció

Hosszútávú
profit

orientáltság

Versenyorientáció Interfunkcionális
koordináció

 

13. ábra. Piacorientáció 
(Forrás: Narver, Slater 1990) 
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A piac orientációval kapcsolatos kutatási során KOHLI és JAWORSKI 
(1990) a következő megfogalmazást adta: piacorientáció az egész 
szervezetet átfogó marketing információs rendszer generálása vevők 
jelenlegi és jövőbeli elvárásai alapján, továbbá a megszerzett információk a 
megosztása és a döntési felelősség meghatározása a szervezetben. A 
piacorientáció elsődlegesen hosszú távú irányultságot jelent a profitra, és 
magába foglalja mindhárom komponenst. Szerintük a profit a piac 
orientáció egy komponense, sőt a piac orientáció következménye. A non-
profit szervezetek esetében a profit helyett a bevétel a fontos, melynek 
fedeznie kell a működési költségeket hosszú távon. 

A „marketingorientáció” helyett újabban a szakirodalom inkább a 
„piacorientáció” kifejezést használja. 

A piacorientált szervezet marketing koncepciójának három alapvető eleme 
van. Vevői irányultság, koordinált marketing és profitabilitás. A vevői 
irányultság kétségkívül központi eleme a marketing orientációnak. A 
marketing koordináció a piaci információs rendszerhez kapcsolódva a 
marketingorientáció második eleme. A piacorientáció nem csak a 
marketing szervezet felelőssége. A profitabilitás inkább következménye a 
piacorientációnak, mint része. 

A piacorientáció faktorait három csoportba sorolták:  

Felső menedzsment tényezők:  
• kommunikációs – reagálási rés a felső menedzsmentnél 
• kockázatvállalás 
• felfelé irányuló mobilitás a felső menedzsmentbe 
• felső menedzsment készsége a változtatásokra 
• marketing vezető képessége a többi vezető meggyőzésére 

Szervezeti rendszerek: 
• centralizáció 
• formalizáció 
• piaci alapú ösztönzés 
• egységek kialakítása 
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Szervezeti egységek közötti kapcsolatok 
• egységek közötti konfliktusok 
• kapcsolatrendszer 
• más egységek ötleteihez való viszonyulás 

BOAL, BRYSON (1987) modelljükben a piac orientáció mellett az üzlet 
specifikus faktorokat és a piaci-szint faktorokat is kapcsolatba hozták a 
üzleti teljesítménnyel. Ebben nyolc változó van összefüggésben az üzleti 
teljesítménnyel. Az előzőekben már ismertetett piaci orientációs tényezők 
mellett az üzlet-specifikus faktorok közé sorolták a relatív költségek és a 
relatív méret tényezőjét (14. ábra). 
 

Üzlet specifikus tényezők

Relatív költség
Relatív méret

Piacorientáció

Vevő orientáció
Versenytárs orientáció
Interfunkcionális koordináció

Piaci szint tényező

Piacbővülés
Koncentráció
Belépési lehetőség
Eladó alkuereje
Vásárló alkuereje
Technológiai változások

Üzleti teljesítmény

 

14. ábra. A piacorientáció, az üzlet-specifikus faktorok a piaci szint 
faktorok és az üzleti teljesítmény kapcsolatának modellje 

(Forrás: Boyal, Bryson 1987) 
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A modellben szereplő független változók: 
 
1. Piacorientáció. Tartalmazza a vevő orientációt, a versenyorientációt és 

az interfunkcionális koordinációt. 
2. Vásárló alkuereje. A vevők kényszerítő képessége, mellyel 

alacsonyabb árat kényszeríthetnek ki az eladótól. 
3. Eladó alkuereje. Az a képesség, amellyel az eladó nagyobb árat 

kényszeríthet rá a vevőkre. 
4. Eladói koncentráció. Az eladó fő piaci szegmensében lévő négy 

versenytárs %-os részesedése a teljes értékesítésből. 
5. Belépési lehetőség. A valószínűsége annak, hogy egy új versenytárs 

kielégítő profitot tud elérni az eladó fő piaci szegmensében, a belépés 
után három éven belül. 

6. Piacbővülés. Az értékesítés átlagos évi növekedési rátája az elmúlt 
három évben. 

7. Technológiai változások. A főpiaci szegmensben a technológiai 
változások értéke az elmúlt három évben. 

8. Relatív méret. A fő piaci szegmensben az eladások értéke a fő 
versenytárshoz viszonyítva. 

9. Relatív költségek. Az átlagos működési költségek aránya a legnagyobb 
versenytárshoz viszonyítva, a fő piaci szegmensben. 

A modell adaptálása a felsőoktatásra 

A modell célja, hogy megvizsgálja a kapcsolatot az üzleti profitabilitás és a 
piaciorientáció között. A felsőoktatás azonban nem az üzleti profitabilitás 
alapján tevékenykedik, ezért ez a modell közvetlenül nem alkalmazható. A 
modell számos eleme vonatkoztatható az oktatás körülményeire is, ezeket 
adaptáltam a saját modell kidolgozásánál. A ismertetett modell statikus, a 
felsőoktatásban viszont dinamikus modell kell. A modell hiányossága 
továbbá, hogy nem csak az output, hanem az input oldal is fontos, 
figyelembe kell venni, hogy az intézmények milyen képességekkel, 
lehetőségekkel rendelkeznek.  

Az ismertetett modell adaptálásával dolgoztam ki a felsőoktatás 
piacorientációs modelljét, melyet az Eredmények fejezetben, a 4.1 pontban 
mutatok be. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A kutatást a SZÁMALK Oktatási Rt. támogatásával végeztem, amely a 
hazai felnőttképzés egyik vezető intézménye, és az elmúlt években az 
Európai Uniós oktatási programok szinte mindegyikében aktív részvételt 
vállalt. Mindezek a programok, melyekben a felelős igazgatóság 
vezetőjeként aktív részese voltam, a kutatás kiinduló bázisát képezték. A 
SZÁMALK három külföldi intézménnyel (Marketing Institute, Helsinki, 
University of Porto, Strathclyde University, Glasgow) közösen nemzetközi 
oktatásmarketing projektet indított 2001-ben, amelyet az Európai Unió a 
Socrates Grundtvig programja keretében támogatott. A kutatásba a SZIE 
Marketing Intézete is bekapcsolódott. Mint a projekt vezetőjének, 
lehetőségem volt a hazai és külföldi oktatási piac felmérésére, az 
alkalmazott marketing eszközök tanulmányozására. 

Disszertációmban a projekt keretében elvégzett hazai kutatásaimra 
támaszkodtam. Az oktatás számos, marketing szempontból is eltérő 
területből áll (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés, állami és 
profitorientált területek stb.). Első lépésként az oktatási piac szegmentálása 
után a kutatási területet határoztam meg, és a felsőoktatást választottam ki. 
Ezt az indokolta, hogy a hazai felsőoktatás most került abba a helyzetbe, 
amikor az állami támogatások csökkenése, az egyes intézmények közötti 
verseny erősödése következtében egyre inkább rákényszerül a marketing 
eszközök alkalmazására Ugyanakkor e téma annyira újszerű, hogy eddig 
csak kevés hozzáférhető tudományos igényű felmérés született erről a 
területről. A kutatás során nem foglalkoztam az egyházi, és a művészeti 
intézményekkel, mivel azok célcsoportja más, mint az egyetemek, 
főiskolák többségének. Csak részben érintettem az alapítványi 
intézményeket, mivel azok menedzsmentje a nagy állami egyetemektől 
többnyire eltérő. 

A kutatás több részből tevődött össze: 
• Szekunder kutatások keretében a témáról beszerezhető hazai és 

nemzetközi információs források tartalmának összegzése. 
• Internetes kutatás során a hazai felsőoktatási intézmények internetes 

megjelenésének, mint a marketing kommunikációs eszköznek 
elemzése. 
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• A szekunder kutatások összegzése alapján a felsőoktatási 
piacorientációs modell felállítása. 

• Mélyinterjús felmérések, melynek során felsőoktatási intézmények 
vezetői nyilatkoztak az intézmények marketing eszközeiről, 
módszereiről. 

• Kérdőíves felmérés a felsőoktatási intézmények karainak vezetői 
körében, melynek során az intézményi kari vezetők többsége 
nyilatkozott az alkalmazott marketing eszközökről, a marketing 
alkalmazásáról. 

• Kérdőíves felmérés a felsőoktatási intézmények oktatói körében, 
melynek során több, mint 200 felsőoktatási tanár nyilatkozott a 
intézménye marketing helyzetéről, alkotott véleményt az oktatás 
piacosodásáról. A felmérés írásos kérdőívek kiküldésével, valamint 
internetes eszközzel történő információgyűjtésből, illetve kisebb 
részben megkérdezéses felmérésből állt. 

A szekunder jellegű kutatások során a témához kapcsolódó, rendelkezésre 
álló anyagok összegyűjtése, rendszerezése és azok feldolgozása történt 
meg. A szekunder információk forrása az oktatást elemző Európai Uniós és 
hazai statisztikai és módszertani kiadványok, katalógusok, gazdasági 
folyóiratok, elektronikus kiadványok voltak. A szekunder jellegű 
információk adták a kiinduló alapot a kutatási terület körvonalazásához, a 
megfelelő nagyságú információhalmaz biztosításával. A szekunder 
kutatások 2001 május – szeptember közötti időszakban folytak. A 
kutatásokat a Socrates program keretében mindhárom partnerországban 
elvégezték, és erről országtanulmányok készültek. A tanulmányok 
részletesen foglalkoztak az oktatási piac helyzetével, melyben a 
felsőoktatási és a felnőttképzési piac helyzetét elemezték, és összegezték 
az alkalmazott marketing eszközöket, technikákat. (A kutatás többi 
részében a külföldi partnerek már nem vettek részt). 

A primer jellegű kutatások során mélyinterjúkra, illetve kérdőíves 
felmérésre került sor. 

A megkérdezéses vizsgálatok során az oktatási vezetőkkel mélyinterjúk 
lefolytatása történt. A kommunikáció módja szóbeli rendszeren alapuló 
megkérdezés volt. A megkérdezéses vizsgálatok egyszeriek voltak, 
ismétlés nem történt. Standardizált szóbeli interjúk történtek, az interjú 
kérdései írásban jelentek meg, a kérdések minden interjúalanynál azonos 
sorrendben követték egymást. Ehhez egy kérdőív előzetes kidolgozására 
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volt szükség, ahol végleges formában szerepeltek a kérdések, és azok 
sorrendje. A mélyinterjúk 2001 szeptember-november közötti időszakban 
történtek, megelőzve a kérdőíves felméréseket. 

Az internetes kutatásra 2001 október-november hónapban került sor. A 
vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy a hazai felsőoktatási 
intézmények az internetet, mint marketing kommunikációs eszközt milyen 
módon alkalmazzák. A kutatásba 54 felsőoktatási intézményt vontam be. A 
minta alapjául a legnagyobb, azaz a legtöbb hallgatót oktató intézmények 
szolgáltak az állami és alapítványi egyetemek, főiskolák közül. A vizsgálat 
előre kidolgozott szempontrendszer alapján történt, melynek 
összeállításakor a külföldi hasonló jellegű kutatások, felmérések, illetve 
publikációk szolgáltak alapul.  

A kérdőíves vizsgálatok során arra törekedtem, hogy a minta megfelelően 
reprezentálja a hazai felsőoktatás vezetőinek, illetve oktatóinak 
véleményét. A vezetői megkérdezések során valamennyi felsőoktatási kar 
dékánja, illetve az önálló főiskolák vezetője megkapta a kérdőíveket. Itt 
teljes körű mintavételre törekedtem.  

Az oktatók körében végzett felmérésnél reprezentatív mintavételi módot 
alkalmaztam, tehát a minta reprezentálta az alapsokaságot. A mintavételi 
módszer meghatározása során az oktatói mintát az ún. véletlenszerű 
kiválasztás alapján határoztam meg: a rétegzett mintára azért volt szükség, 
hogy a különböző intézmények karainak és a karokon belül az oktatók 
valamennyi szintjének megfelelő reprezentativitást biztosítsak. Az előre 
meghatározott rétegek nagyságát az egyetemi oktatók száma alapján 
határoztam meg. Az így létrejött rétegekből a kiválasztás véletlenszerű 
volt. Az adatgyűjtés részleges volt, a minta a sokaság egy részéből tevődött 
össze. A véletlen kiválasztás során az alapsokaság valamennyi elemének 
azonos esélye volt a mintába kerülésre. Ehhez az alapsokaságot kellett 
ismerni. A megfelelő névjegyzékek összeállítása az internetről való 
információnyeréssel történt. A kérdőíves kutatás első lépése ezen 
információs forrás alapján egy felsőoktatási oktatói adatbázis 
összeállításából állt, mely tartalmazta az oktatók nevét és beosztását, 
illetve a szervezeti egység megnevezését. Az alapsokaságból véletlen 
számtáblázat segítségével történt a mintaelemek kiválasztása. 

Összesen mintegy 300 visszaküldött kérdőívet dolgoztam fel. A minta 
nagysága, a kiválasztás módja lehetővé tette, hogy a vizsgálat eredményei 
megfelelő megbízhatósággal reprezentálják a felsőoktatási vezetők és 
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oktatók összességét. A kérdőíves felmérések 2002 március-április 
hónapban történtek.  

A vezetői kérdőív, melyet a dékánok kaptak meg összesen 14 kérdést 
tartalmazott. A kérdések elsősorban zártak voltak, melyek 5 fokozatú 
Likert skálán történő válaszadást tettek lehetővé. A zárt kérdések néhány 
nyitott kérdéssel lettek kiegészítve. Az első kérdéscsoport az oktatási piaci 
információk gyűjtésének fontosságával, módszerével, felhasználásával, 
akadályaival, illetve az intézményi döntésekbe való beépülésével 
foglalkozott. A második kérdéscsoport az intézményi marketing 
tevékenységről kért információt. Arra nézve biztosított adatokat, hogy 
önálló marketinggel foglalkozó egység, vagy személy van-e, (intézményi, 
vagy kari szinten) azaz kik felelősek a marketing, vagy PR funkcióért, van-
e kidolgozott marketing stratégiája az intézménynek, milyen módszereket 
alkalmaznak a marketing tevékenységük hatásának elemzésére, milyen 
anyagi háttér van biztosítva a marketing célok elérésére. A marketing 
eszközrendszeréből mit, milyen hatékonysággal használnak, hogyan 
értékeli a kar marketing tevékenységét, hogyan lehetne ezen javítani. A 
kutatás során alkalmazott kérdőív a mellékletben található.  

Az oktatói kérdőív 9 kérdéscsoportot tartalmazott. Ezek elsősorban zárt 
kérdéseket jelentettek, az 5 fokozatú Likert skála alkalmazásával. A 
kérdések arra próbáltak választ kapni, hogy az oktatók mennyire ítélik 
erősnek a versenyt az oktatás különböző területein, milyen tényezőket 
tartanak fontosnak a versenyben, milyen intenzitásúnak tartják a versenyt, 
hogyan ítélik meg az oktatás területén a verseny megjelenését. Az egyes 
marketing kommunikációs, promóciós eszközöket milyen hatékonysággal 
alkalmazza az oktatási intézmény kari szinten, ismeri-e a versenytársakat 
és hogyan alakítaná át az intézmény marketing tevékenységét. A kutatás 
során alkalmazott kérdőív a mellékletben található. 

A kérdőívek beérkezése után azok ellenőrzése, majd kódolása és az 
adatrögzítés következett. A feldolgozás számítógépen történt. A kérdőíves 
felméréssel nyert információk, a rögzített és ellenőrzött adatbázis elemzése  
SPSS 6.0 statisztikai programcsomaggal került feldolgozásra.  

Az egyváltozós feldolgozások után kereszttáblák készültek, ahol több 
változó kapcsolódásának, belső összefüggés rendszerének elemzésére 
került sor. Az adatbázisok elemzésére alkalmaztam a faktoranalízis és a 
klaszteranalízis módszerét is. 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. A felsőoktatási piacorientációs modell 

A kidolgozott modell 6 blokkból áll, melyet a felsőoktatásra adaptáltam.  
Ehhez az irodalmi áttekintés 2.4 pontjában ismertetett: impulzus – 
szervezet – reagálás modell szolgáltatott kiinduló alapot. A komponensek 
több faktort tartalmaznak, melyek az oktatási intézmények számára 
fontosak a piaci orientáció jellemzése szempontjából. A modell a 15. ábrán 
látható. 
 

Döntési kritérium - 1.

Hosszútávú stratégia
Intézményi stratégia
Kari stratégia

Döntési folyamat

Szervezet
Tervezés
Interfunkcionális

koordináció

Információgyűjtés

Input piac
Output piac
Versenytársak

Reagálás

Marketing mix
Értékesítési csatornák
Termék mix
Ár mix
Kommunikáció

Hosszútávú
piacorientációs

stratégia

Döntési kritérium - 2.

Bevétel orientáltság
Állami támogatás
Költségtérítéses

képzések
Külső erőforrások

 
15. ábra. A felsőoktatás piacorientációs modellje 
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Információgyűjtés 

A modell első blokkját az információgyűjtés jelenti az oktatási piacról. A 
piaci orientációhoz megfelelő információkat kell megnevezni az 
intézménynek. Melyek ezek az információk? Első lépésként az kell 
megnézni, hogy egy adott intézmény gyűjt-e egyáltalán piaci információt. 
Ehhez az kell, hogy felismerje ennek fontosságát. Ha igen, tudnunk kell, 
hogy honnan származik az információ. Ebben több tényező szerepel, 
kérdés, hogy milyen módszerekkel történik a feldolgozásuk. Kik kapják 
meg az információt, és mi történik vele? Van-e visszacsatolás? Az 
információ forrásai az input piac, az output piac és a versenytársak. 

Az input információk kutatásához információt kell gyűjteni a potenciális 
hallgatóktól, mint vevőktől, a különböző partnerektől, így a szülőktől, 
barátoktól, mint befolyásoló tényezőktől, a diákokat kibocsátó 
középiskoláktól, de ugyanígy az egyetem tanulói köréből gyűjtött 
információra is szükség van. Hasznos információforrás a piaci trendek, 
elemzések figyelése. 

Az output információk forrását a végzett hallgatók körében gyűjtött 
információk jelentik az elhelyezkedési és érvényesülési lehetőségekről. 
Kapcsolatot kell tartani az öreg diákokkal, a munkaadó cégekkel és 
szervezeteikkel, a kamarákkal, intézményekkel és alapítványokkal, a 
vállalkozásokkal, az önkormányzatokkal, a kormányzati szervekkel melyek 
hasznos információkkal szolgálnak a jövőre nézve. Meg kell határozni, mit 
kíván a piac, a társadalom, melyek azok a tendenciák, amelyek a 
munkaerőpiacon érvényesülnek és visszahatnak a potenciális tanulók 
intézményválasztására. 

A versenytársak figyelése is ma már nélkülözhetetlen területe az oktatási 
intézmények információgyűjtésének. A hasonló képzést folyatató karok, 
intézmények magatartásának, fejlődésének információi rámutatnak azokra 
a pontokra, ahol a verseny fokozódására lehet számítani. Figyelni kell a 
magán felsőoktatási intézményeknek, illetve a külföldi oktatási 
intézményeknek, mint versenytársaknak a magatartását is. 

Fontos annak ismerete, hogy az információgyűjtést milyen tényezők 
befolyásolják, így a pénzügyi eszközök, szakemberek rendelkezésre 
állnak-e ehhez és s szervezeti struktúra megfelel-e e követelményeknek. 

 68



Döntési folyamat 

A modell második blokkja a döntési folyamattal foglalkozik. A oktatási 
intézmény begyűjtötte szükséges információkat, ezeket azonban elemezni 
kell és döntést kell hozni, milyen piaci magatartást fog tanúsítani az adott 
helyzetben. Számos tényezőt kell értékelni. 

Van-e olyan szervezet, mely az információt cselekvéssé alakítja. Vannak-e 
erre kijelölt személyek, illetve külön szervezeti egységek, akik az 
információgyűjtést és feldolgozást elvégzik, és megvalósítják a döntés-
előkészítés folyamatát. Részt vesznek-e a piaci orientációjú döntésekben. 
A szervezet megléte és stratégiák kidolgozása alapja annak, hogy 
működik-e marketing rendszer az intézményben. A tervek éves szinten is 
megjelennek, vagy csak akciótervek vannak egyes fontosabb eseményekre. 
A tervek megvalósítása érdekében a szervezeti koordináció megfelelően 
működik-e (interfunkcionális koordináció). 

A piacorientáltság hosszú távú–e vagy csak rövidtávú irányultság van. 
Léteznek-e kidolgozott stratégiák, és milyen távon (1. döntési kritérium). 
Ha igen, azok csak intézményi szinten, vagy kari szintekre is kidolgozásra 
kerülnek. A stratégiák az intézményi stratégia részét képezik, vagy 
önállóan is megjelennek. 

Milyen az intézmény bevétel orientáltsága (2. döntési kritérium). Az 
egyetem/főiskola bevételi szerkezete hogyan alakul, mekkora az állami 
támogatás aránya, mennyire kényszerül rá az intézmény a külső bevételek 
szerzésére. A külső bevételek szerkezete milyen, mekkora hányadot 
képeznek a tandíjköteles hallgatók befizetései, a megbízási, kutatási díjak, 
a pályázati úton szerzett támogatások, a found-raising támogatás stb. 

Reagálás 

A modell harmadik eleme a piaci hatásokra történő reagálással 
foglalkozik. A felsőoktatási intézménynek válaszolnia kell a piaci 
kihívásokra. Eszközöket kell megfogalmazni, biztosítani kell a szükséges 
erőforrásokat. Külön költségvetést célszerű elkülöníteni erre a célra. Az 
egész intézménynek célszerű a központi költségvetésen belül erre 
eszközöket csoportosítani. Még jobb, ha ezek kari szinten is rendelkezésre 
állnak. Ha még nincs külön költségvetés, akkor az egyes marketing 
programokra célszerű elkülöníteni eszközöket. 
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A reagálás kulcselemei a marketing mix elemei:  a kommunikáció, az 
értékesítési csatornák meghatározása, működtetése, az ár és 
termékstratégiák. 

A marketing kommunikáció eszközrendszerének számos eleme van, 
melyeket különbözőképpen lehet egy oktatási intézményben fontossági 
sorrendbe állítani. Ilyen elemek, pl. a hirdetések megjelentetése országos 
és helyi médiákban, katalógusok, PR cikkek, sajtókonferenciák, élő 
információs szolgáltatás (zöld szám) biztosítása, Internetes megjelenés, 
nyílt napok szervezése, kiállításokon való részvétel, középiskolákkal való 
kapcsolattartás stb. 

Nagyon fontos, hogy a marketing tevékenység hatáselemzése 
megtörténjen. Ha végeznek hatáselemzést, akkor milyen körben, továbbá 
alkalmaznak-e kérdőíves felméréseket a potenciális vevők, a felvett 
hallgatók között, illetve a munkaerőpiacon. Végeznek-e kommunikáció 
hatékonyság elemzést, pl. a hirdetések hatékonyságát vizsgálják-e. 

Az értékesítési csatornákhoz az ismeretek eljuttatásának formái tartoznak 
egy felsőoktatási intézménynél. Az értékesítési csatornákhoz a nappali 
képzés, távoktatás, esti oktatás, levelező képzés, rugalmas képzési formák, 
Internetes és multimédiás oktatás, konzultációs rendszer, nemzetközi 
oktatási piacra való belépés stb. tartozhatnak, melyeket az egyes 
intézmények a célcsoportoktól és az anyagi erőforrásoktól függően 
különböző hatékonysággal vehetnek igénybe. 

A termékstratégiához elsősorban a képzési szakok, tantervek irányultsága 
szerepel. Fontos az árstratégia, melyet a költségtérítéses képzések területén 
alkalmaznak az egyetemek. 

Eredmény 

A modell dinamizált alkalmazásának eredménye a hosszú távú 
piacorientációs stratégia. Mindezek együttesen eredményezik a 
felsőoktatási intézmény piacorientáltságát. A javasolt modell feltételezi, 
hogy a fenntartható verseny előnyök közvetlenül nem mérhetőek az 
oktatási intézmények esetében. Ami megfigyelhető a kimeneti oldalon az 
piaci sikerként definiálható. A piaci siker egy oktatási intézmény esetében 
több tényezőtől függ. Ami mérhető az pl. a pénzügyi eredmény, a 
beiskolázottak számának növekedése, a lemorzsolódás csökkenése, a piaci 
részesedés alakulása stb. 
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A modell alapján végeztem el kutatásaimat, és vizsgáltam a felsőoktatás 
piacorientációját. Kérdőíves felmérést végeztem, a modellre épült kérdések 
összeállításával. Külön vizsgáltam a felsőoktatási intézmények 
információgyűjtési tevékenységét. Vizsgáltam a döntési folyamatot, annak 
szereplőit, mechanizmusát. Vizsgáltam, melyek a verseny fő területei és 
mennyire erősnek ítélik meg ezt a versenyt az oktatási intézmények az 
egyes területeken. Ezek a területek: a hallgatók munkahelyei, a bekerülő 
középiskolások, a költségvetési források, a költségvetésből támogatott és 
önköltséges formák, a hasonló képzést folytató intézmények, a magán és 
állami intézmények, a külföldi és magyar intézmények. Vizsgáltam, hogy 
mennyire tartják fontosnak az egyes versenytényezőket, mennyire tartják 
erősnek a verseny intenzitását.  

Végezetül néztem az intézmények reagálását a piaci információkra és 
kihívásokra. Itt a marketing kommunikáció, az értékesítési csatornák és a 
marketing mix kapnak szerepet. Kutatásaimat a marketing kommunikáció 
részletesebb vizsgálatára, eszközrendszerére szűkítettem le. Ezt az 
indokolta, hogy az értékesítési csatornák formái többé-kevésbé jogilag 
behatároltak, a mozgástér szűkösebb. A termék és az ármix eléggé képzés 
specifikus, döntően ágazati specifikációjú. A marketing kommunikáció 
viszont minden intézmény esetében egységesnek tekinthető, ez az a terület, 
ahol az eszközrendszer lényegében valamennyi felsőoktatási intézmény 
rendelkezésére áll, de lehetőségeit nem ismerik, illetve nem használják ki 
megfelelően. Ennek alkalmazásával lehet a leggyorsabban a piacorientáció 
felé nyitni és a versenykihívásoknak megfelelni. 

A kutatás során vizsgáltam a mintát alkotó felsőoktatási intézményeket a 
piacorientáció az intézményi marketing tevékenység intenzitása, az 
alkalmazott módszerek, eszközök figyelembevételével. A kutatási 
eredményeket az alábbiakban foglalom össze. 

4.2. Kvalitatív kutatás. Mélyinterjúk. 

A megkérdezéses vizsgálatok során felsőoktatási intézmények vezetőivel 
készültek mélyinterjúk. Standardizált kérdőívek kerültek kidolgozásra és 
alkalmazásra. A kommunikáció módja szerint szóbeli megkérdezések 
voltak, melyek az adott oktatási intézményben készültek az 
interjúalanyokkal. Az adatfelvételi eljárás során igyekeztem a 
szubjektivitás kiszűrésére, a kvantifikálhatóság és az összehasonlíthatóság 
biztosítása érdekében. 
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A kutatásba 10 felsőoktatási intézményt vontam be, a megfelelő 
reprezentativitás biztosítását szem előtt tartva. A mintába állami 
egyetemek, főiskolák, valamint magán felsőoktatási intézmények kerültek 
be. 

A kutatásba bevont intézmények: 
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
• Közép Európai Egyetem 
• Debreceni Egyetem 
• Eötvös Loránd Tudományegyetem  
• Miskolci Egyetem 
• Semmelweis Egyetem 
• Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
• Budapesti Gazdasági Főiskola 
• Gábor Dénes Főiskola 
• ESSCA Magyarország 

A mélyinterjús kutatás megállapításai 
• A magyar felsőoktatási intézmények többsége már felismerte, illetve 

elismerte azt a tényt, hogy a hallgatókért meg kell küzdeni, hogy 
versenyhelyzet van, hogy hosszú távon a minőség döntő tényező. A 
verseny sok területen folyik, így a hallgatókért, a tanárokért, a 
költségvetési támogatásért, a pályázati pénzekért, a vállalati 
megbízásokért.  

• Az intézményi marketing tevékenység általában még kezdetleges, pedig 
nagyon nagy szükség lenne rá. A baj az, hogy erre nehezen tudnak 
külön költségvetést biztosítani. A felismerés azonban már megszületett. 
Két egyetemen (Pécsi Tudományegyetem, Miskolci Egyetem) 
marketing rektorhelyettes működött. A külső és belső kapcsolatok 
felelőseként kapcsolati rektorhelyettesi, főigazgató-helyettesi beosztás 
létesült több helyen. Intézményi PR felelős már az intézmények 
többségében van. 

• A piaci verseny érezteti hatását, a konkurens intézmények nem csak 
hallgatókat, hanem jó tanárokat és tematikákat is megpróbálnak 
egymástól megszerezni. A tudatos piacbővítés azonban még nem 
jellemző. Az intézmények többsége ma még a hírnevéből él. 
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• Írásos marketing stratégiája néhány intézménynek van csak. A 
stratégiai elképzelések az intézmények fejlődésével együtt változtak. 

• Marketing költségvetés általában nincs, alkalomszerű átcsoportosítás 
történik. A marketingre fordítható pénz kevés, az ELTE esetében pl. az 
éves költségvetés 0,01 %-a. 

• Külső cégek bevonása marketing programokba csak néha, egyes 
rendezvények, pl. kiállítások szervezése esetén történik. A külső 
professzionális marketing cégeknek sincs azonban tapasztalatuk az 
felsőoktatási marketing területén. 

• A belső kommunikációval általában problémák vannak, elsősorban 
fentről lefelé nincs biztosítva az információáramlás. 

• Egyes tradícionális intézmények monopolhelyzete megszűnt. Ilyen 
például Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetem, mivel ma már sok helyen folyik közgazdászképzés. 
Mindenütt az egyetem könyveit használják, oktatóik sok helyen 
tanítanak ezekből (a konkurens intézményeknél is), így a végzett 
hallgatókat fogadó cégek nem tesznek eléggé különbséget a 
közgazdász diplomák között. (Legnagyobb versenytársuk a BMGE, 
amely éppen a jó marketing segítségével vonzza el a hallgatókat). 

• A marketing kommunikáció eszközöknek általában csak szűk 
választékát alkalmazzák rendszeresen. Törekednek azonban arra, hogy 
rendszeres sajtómegjelenést kapjanak. Szinte valamennyi Intézmény 
rendelkezik magyar és idegen nyelvű tájékoztató anyaggal, amelynek 
megjelenése sokszor eléri a nyugati felsőoktatási intézmények 
kiadványainak színvonalát. A tanulmányi tájékoztatók a saját 
hallgatókat célozzák meg. Sikerrel és rendszeresen szerveznek 
tudományos konferenciákat. Egyetemi, főiskolai újságokat, 
tudományos eredményeket tartalmazó kiadványokat jelentetnek meg. 

• Felismerték az Európai Unióhoz való csatlakozással együtt járó 
lehetőségeket és piaci gondokat. Egyes intézmények már tudatosan 
készülnek az ezzel járó kihívásra. 

• Cél az egységes arculat kialakítása. Ez azonban sokszor nehézségekbe 
ütközik, mivel a tanszékek, az integrálódott karok nagy önállósághoz 
szoktak.  

• Az internetes megjelenés minősége változó, összességében azonban 
jónak mondható, erre ügyelnek felsőoktatási intézményeink. Gondot 
jelent azonban a tájékoztatás mélysége. A potenciális hallgatók 
megkívánnák a tantárgyak tartalmi leírását, mit is tanít az adott 
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felsőoktatási intézmény. Ennek interneten való közzététele azonban a 
konkurencia általi lemásolásának veszélyét is magában rejti.  

• A tanulók elégedettségére kérdőíves felméréseket nem alkalmaznak 
megfelelő rendszerességgel. A diákra még nem tekintenek úgy, mint 
vevőre. Fontosnak tartják a hallgatói lojalitás kialakítását. Hallgatói 
fórumokat szerveznek, diáktanácsadó és karrierközpontokat 
működtetnek, állásbörzéket tartanak. 

• A médiumokkal általában jó kapcsolat jellemzi intézményeinket. A 
vidéki intézmények a regionális sajtót részesítik előnyben. Több 
intézmény sajtófigyelést folytat.  

• Felismerték a kiállításokon való megjelenés fontosságát. Az Edukáció 
kiállításon csaknem minden intézmény megjelent, azonban eltérő 
színvonalon.  

• Egységes a szemlélet, hogy az intézmény nevének „márkásítása” 
alapvetően fontos, hiszen hamarosan eljön az idő, mikor a munkaadói 
oldal a már végzettek tudását az oktatási intézmény hírneve alapján 
ítéli meg.  

• A minőségbiztosítási rendszerek még inkább csak bizottsági szinten 
működnek, gyakorlati hatásuk nem érződik. 

• A magán oktatási intézmények a marketingre több figyelmet 
fordítanak. Saját marketing egységgel rendelkeznek. A marketing 
kommunikációs eszközök szélesebb körét használják és többet 
hirdetnek. (A SZIE gyöngyösi kara alkalmaz ehhez hasonló aktív 
marketing tevékenységet, ahol a költségtérítéses létszám igen magas. A 
marketing eszközök széles körét alkalmazzák, rendelkeznek pl. 
regionális kereskedelmi rádióval. Felfogásuk szerint minden siker 
kulcsa a menedzsment).  

4.3. A kari vezetői kérdőívek egyváltozós statisztikai elemzése  

4.3.1. Mintajellemzők 

A felsőoktatási vezetők köréből összesen 73 db kérdőív érkezett vissza 
értékelésre. 
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A visszaküldött kérdőíveket elemezve az alábbi mintajellemzők 
állapíthatók meg. A főiskolák és az egyetemek arányosan képviseltették 
magukat, az egyetemek aránya némileg nagyobb volt (56 %).  

Az ország egyes régiói arányosan vettek részt a válaszadásban. Ezen belül 
a budapesti karok száma némileg jelentősebb volt (28%). Gyakorlatilag 
valamennyi nagy egyetem reprezentálva volt a mintában. A képzési profil 
alapján legnagyobb arányban a gazdaságtudomány, az agrártudomány és a 
műszaki tudomány volt a válaszadók között, de valamennyi tudományág 
területéről megfelelő arányban érkeztek vissza megválaszolt kérdőívek. A 
tudományági besorolásnál figyelembe vettem, hogy egyes karok több 
területre is tartozhatnak, itt a hagyományok alapján döntöttem. (A SZIE 
Gépészmérnöki Karát az agrárkarok közé soroltam a mezőgazdasági 
gépészmérnök képzés hagyománya miatt, jóllehet a mai képzési struktúra 
alapján a műszaki karok közé is besorolható).  

A kari vezetői adatbázis elemzés során első lépésként elvégeztem a 
kérdőívek statisztikai értékelését az SPSS statisztikai programcsomag 
segítségével. A válaszok elemzésénél vizsgáltam a válaszok gyakoriságát 
%-ban kifejezve, illetve az 5 fokozatú skálán értékelt válaszok átlagát, 
minimális és maximális értékét, valamint szórását. Vizsgáltam, melyek 
azok a kérdések, melyeket a válaszadók felülértékeltek, melyek azok, 
amelyeket alulértékeltek.  

A kutatás második lépéseként kereszttábla sorozat eljárással vizsgáltam a 
különböző, de egymásra utaló kérdésekre adott válaszok közötti 
összefüggéseket. 

A kérdőívek 1. kérdése arra keresett választ, hogy a vezetők menyire 
tartják fontosnak a megadott versenytényezőket az intézmények sikere 
szempontjából, melyet értékelni is kellett az 5 fokozatú skálán. 

A válaszadók többsége (61,8 %) tartotta legfontosabbnak a végzett 
hallgatók elhelyezkedésével kapcsolatos részletes információszerzést. A 
végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségének értékelése nem véletlenül 
elsőrendű szempont, az intézmények tudatában vannak jelentőségével. A 
második legfontosabbnak tartott tényező a munkaerőpiac helyzetéről, 
változásáról összegyűjtött információszerzés. A válaszadóknak még itt is 
több, mint 50 %-a tartotta nagyon fontosnak ennek elvégzését, bár itt már 
voltak olyanok is, akik az átlagosnál is kevésbé fontosnak ítélték meg ezt a 
területet. A továbbtanuló középiskolások intézményválasztását a többség a 
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fontos teendők kategóriájába sorolta, kevesebben ítélték nagyon fontosnak, 
illetve átlagos fontosságúnak. A lehetséges válaszok közül összességében a 
4. helyre tették a hasonló képzést folytató karok figyelemmel kísérését 
(azaz a konkurenciafigyelést), bár még mindig 23 % tartotta ezt nagyon 
fontosnak.  

1. táblázat. Az informáci gyűjtési tevékenységek fontossága  

 
 
 

Egyál-
talán 
nem 

fontos 
(%) 

Átlagos-
nál 

kevésbé 
fontos 

(%) 

Átlagos 
fontos-
ságú 
(%) 

Fontos 
(%) 

Nagyon 
fontos 

 
(%) 

Rendszeresen információt kell 
gyűjteni 
a munkaerőpiac helyzetéről, 
változásairól 

1,4 2,8 12,5 31,9 51,4 

Rendszeresen információt kell 
gyűjteni 
a végzett hallgatók 
elhelyezkedéséről 

0,0 0,0 4,4 33,8 61,8 

Folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni 
a hasonló képzést folytató karok 
helyzetét 

0,0 2,8 31,9 41,7 23,6 

Rendszeresen információt kell 
gyűjteni 
a továbbtanuló középiskolások 
intézmény- 
választásáról  

0,0 5,6 22,2 38,9 33,3 

Ebből arra lehet következtetni, hogy a válaszadó intézmények többsége 
még nincsen a versenynek igazából kitéve, nem tartják számukra fontos 
feladatnak a konkurens intézmények figyelését. A 23 %-os nagyon 
fontosnak tartott válasz vélhetően arra utal, hogy ezen intézmények 
esetében már megindult, vagy várhatóan a közeli jövőben meg fog indulni 
a verseny az oktatási piacon. A válaszok megoszlását a 1. táblázat, az 
átlagértékeket a 16. ábra érzékelteti. 
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16. ábra. Az információgyűjtési tevékenységek fontosságának átlagértékei 
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17. ábra. Az információgyűjtési tevékenység értékelése 
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A 2. kérdésben a kar jelenlegi tevékenységének értékelését kértük az 
intézményektől az előző kérdésben említett információgyűjtéssel 
kapcsolatban. (Milyen gyakran gyűjtik az információt: rendszeresen, néha, 
vagy soha). A válaszokból kitűnik, hogy az intézmények felében gyűjtenek 
rendszeresen információt a végzett hallgatók elhelyezkedéséről, azaz a 
terület fontosságnak megfelelően ezt a tevékenységet következetesen 
elvégzik. Mindössze 2,8 %-a az intézményeknek az, mely nem foglalkozik 
ezzel a területtel, a 46,5 %-uk, ha nem is rendszeresen, de időnként 
elvégzi. A munkaerő-piaci helyzetről történő információgyűjtést bár 
nagyon fontosnak ítélték meg, azonban többségük (66 %) csak néha végzi 
el (17. ábra). 

Valószínűleg ennek az az oka, hogy nem minden intézmény rendelkezik 
olyan szervezeti egységgel, amely lehetővé teszi a munkaerő-piaci trendek 
figyelését, és elemzését, inkább eseti információk alapján, néha történik ez 
meg. Ugyanakkor nem volt olyan intézmény, ahol ezt következetesen 
figyelmen kívül hagyták volna. A hasonló képzést megvalósító karok 
figyelemmel kísérése többnyire nem rendszeres, csak néha történik meg, 
sőt a válaszadó intézménynek 8,6 %-ában egyáltalán nem kerül erre sor. A 
továbbtanuló középiskolások körében az intézményválasztásról történő 
információgyűjtés több mint fele néha végzi el és csak 26 %-uk 
rendszeresen. Érdekes, hogy viszonylag magas (17 %) azon intézmények 
aránya, melyek soha nem végeznek ilyen tevékenységet. 

A rendszeresen végzett tevékenységek relatív gyakorisága nincs 
összhangban a tevékenységek fontosságának megítélésével. A hasonló 
karok figyelemmel kísérése a második leggyakoribb tevékenység (42,9 %), 
holott fontosságának átlaga a legalacsonyabb. A középiskolások 
intézményválasztásának monitoringja a harmadik helyen fontos, csak 17,1 
% végzi rendszeresen (és a válaszadók mintegy egynegyede soha). 

Az információgyűjtést akadályozó tényezőkre vonatkozó kérdésre adott 
válaszokból kitűnik, hogy az intézmények valamivel több, mint a felében 
ennek a feladatnak az elvégzését elsősorban a szükséges pénzügyi 
eszközök hiánya hátráltatja. A válaszokat és az átlagértékeket az 2. táblázat 
tartalmazza. 
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2. táblázat. Az információgyűjtés akadályozó tényezői 

 
egyáltalán 

nem ért 
egyet 
(%) 

inkább 
nem ért 
egyet 
(%) 

részben 
egyetért, 
részben 
nem (%)

inkább 
egyetért 

(%) 

teljesen 
egyetért 

(%) 

Az információgyűjtési 
feladatok ellátására 
nincsenek megfelelő 
pénzügyi eszközök. 

1,4 0 23,9 18,3 56,3 

Az információk gyűjtésére 
és értékelésére nincsenek 
megfelelően képzett 
szakemberei 

8,5 18,3 33,8 25,4 14,1 

A belső érdekek vagy a 
jelenlegi szervezeti 
struktúra nem teszi 
lehetővé az információk 
megfelelő felhasználását. 
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18. ábra. Akadályok az információ értékelésében 
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A karok 24 %-a csak részben tartja financiális problémának azt, hogy ezt 
megfelelő szinten el tudják látni, azaz, nem feltétlenül és nem minden 
intézménynél csak az anyagi eszközök meglétére, vagy hiányára vezethető 
vissza az információgyűjtés rendszeres elvégzése. Az információgyűjtésre 
alkalmas szakemberek vonatkozásában erősen szóródtak a válaszok. A 
legnagyobb arányban csak részben jelent ez gondot az intézményeknek, 
ugyanakkor 8,5 %-uk ezt nem jelenti problémának, 14 %-uknak pedig 
egyáltalán nincs erre alkalmas szakembere. Az intézményeknek többsége a 
jelenlegi szervezeti struktúrát alapvetően alkalmasnak tekinti az 
információk megfelelő felhasználására. Az átlagértékeket a 18. ábra 
szemlélteti. 
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19. ábra. A marketing/PR funkcióért felelős személyek, egységek 
intézményi és kari megoszlása 

A következő kérdés az Intézmények marketing/PR funkciókért felelős 
egységekre, személyekre kért információt, ahol több válaszlehetőséget is 
meg lehetett jelölni. A vonatkozó válaszokból kitűnik, hogy a karok 
intézményeinél 40 %-ban található marketing, vagy PR részleg, intézményi 
szinten. Sőt, 11,4 %-ánál már kari szinten is létezik ilyen elkülönült 
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egység, amely feltétlenül utal arra, hogy ezt a kérdést egyre komolyabban 
kezdik kezelni intézményeink. Az esetek 60 %-ban az intézmény, illetve a 
kar vezetőjét is felelőssé teszik az egyetem/főiskola marketing, illetve PR 
funkciójának teljesítéséért, illetve gyakran más tisztségei mellett tesznek 
felelőssé egy kari, vagy intézményi vezetőt (általában oktatási rektor-, 
vagy dékánhelyettest). A 19. ábra a marketing funkciók alkalmazására 
vonatkozó igen válaszok %-os arányát mutatja be. 

A következő kérdés az írásos marketing stratégiára, annak megjelenési 
formájára kért információt. A válaszokból kiderül, hogy az intézmények 
többségénél az intézményi stratégiai terv részeként foglalkoznak a 
marketing stratégia kérdésével. A válaszok %-os megoszlását a 20. ábra 
mutatja. Nem nagy meglepetés, hogy az intézmények csak 12,5 %-ának 
van külön dokumentumként elkészített marketing stratégiája. Körülbelül 
ugyanennyi (14 %) pedig egyáltalán nem rendelkezik semmiféle marketing 
stratégiai tervvel. Igen jelentős részük eseti, operatív marketing tervet 
dolgoz ki, mely lényegében egyes rendezvényekre, mint pl. konferenciák 
megrendezésére vonatkozik. 
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20. ábra. Az írásos marketingstratégia megoszlása 

 81



A marketing tevékenység hatékonyságára vonatkozó kérdések válaszaiból 
kiderül, hogy mintegy 69,4 %-ban csak a tapasztalatokra alapozott 
értékelést végeznek, ez nyilván nem jelent részletes elemzést, csak egyes 
promóciós lépések hatására bekövetkező hallgatói érdeklődés növekedés, 
vagy a jelentkezők számának alakulása jelent erre nézve bizonyos 
támpontot. A válaszok gyakoriságát a 21. ábra tartalmazza. 

A kérdőíves felméréseket és az ezen alapuló információnyerést leginkább 
(mintegy 44,4 %-ban) a már felvett hallgatók körében alkalmazzák, azaz 
utólag nyernek információt arra nézve, hogy például mi motiválta a 
jelentkezőket választásukban. Egynegyedük (25 %) nézi a hirdetések 
hatékonyságát. 20 % azok aránya, akik már a középiskolások köréből, 
illetve a munkaerőpiacról gyűjtenek kérdőíves felmérésekkel 
információkat, azaz tudatosan mérik fel a leendő ügyfeleik igényeit, és 
nem utólagosan próbálnak információkhoz jutni.  
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21. ábra. A marketing hatékonyság elemzése 
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A 8. kérdésben a marketing költségvetés nagyságát kellett megadni az éves 
költségvetés %-ában kifejezve. A válaszok azt mutatják, hogy az 
intézmények kb. 1 % körüli összegre becsülik az intézményi 
költségvetésből a marketingre fordítható összeg nagyságát. A 
megkérdezettek csak néhány %-ánál érte el az 5 %-os értéket ennek 
mértéke. Az intézmények tehát a for-profit intézményektől eltérően jóval 
kevesebbet áldoznak marketing célokra. 

A válaszadók közül néhányan nem adtak erre a kérdésre adatot. Ennek oka 
egyrészt az lehet, hogy ezt az információt üzleti titokként kezelték (erre 
többen is tettek utalást), másrészt nincsenek birtokában megbízható 
információnak. A 22. ábra a marketing költségek arányait mutatja. 
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22. ábra. A marketing költségek az éves költségvetés % -ában. 

A következő kérdés a marketing költségvetésre vonatkozott. A válaszok 
alapján (23. ábra) az intézményeknél kari szinten csak elenyésző 
mértékben (4,2 %) van marketing költségvetés, ez inkább egész intézményi 
szintre jellemző (47,2 %). A többségnél (55,6 %) csak egyedi esetekre, 
egyes programokra különítenek el bizonyos marketing költségeket. A 
megkérdezettek 22,2 %-a úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nincs 
marketing költségvetés. Ebből a válaszból az is tükröződik, hogy egyes 
esetekben a válaszadók olyan költségeket sem soroltak a marketing 
költségek közé, amelyek nyilvánvalóan jelentkeznek. Internetes honlappal, 
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időszakonkénti tájékoztató kiadvánnyal ma már minden intézmény 
rendelkezik, ezeknek költségeit nem sorolták a marketing költségek közé). 
Ez arra enged következtetni, hogy ennek a költségét nem tervezik, nem 
különítik el. 
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23. ábra. A marketing költségvetés formái 

A 10. kérdés az intézménynek jelenlegi marketing (promóció, PR) 
tevékenységére vonatkozott. A válaszokból az alkalmazott eszközökre 
nézve kaptunk információkat (24. ábra). Szinte minden intézmény 
rendelkezik bemutató katalógussal, illetve internetes honlappal. Meglepő 
módon akadtak olyan válaszadók, még ha igen kis arányban is (2,8 %) akik 
az internetes megjelenést feleslegesnek találták. 3,2 %-uknak még nincs 
bemutató katalógusuk – feltehetően ez az integráció utáni állapotra 
vonatkozik. A kari és tanszéki honlap alkalmazása is teljesen általános, 
csak 6 %-uk nem rendelkezik ilyennel és 3 % tartja feleslegesnek. A 
legáltalánosabban alkalmazott eszköznek a nyílt napok megrendezését 
tekintik, gyakorlatilag ennek megítélésében egységes az álláspont és 
nélkülözhetetlennek tartják. Intézményeink felismerték a kiállításokon való 
megjelenés fontosságát, mindössze 1 válaszadó találta ezt feleslegesnek, a 
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többiek egyértelműen alkalmazzák és fontosnak tartják. (Feltehetően az 
Educatio kiállításon való részvételre gondoltak.) 
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24. ábra. A marketing eszközrendszer alkalmazása 

A középiskolák látogatását a túlnyomó többség rendszeresen végzi. 
Mindössze 14 %-uk nem él ezzel az eszközzel, de itt is alkalmazni 
szándékozzák. Ebből arra lehet következtetni, hogy a potenciális hallgatók 
megnyerését egyaránt fontosnak ítélik meg. Az országos sajtóban történő 
hirdetéseket a többség alkalmazza (74%), és csak 6,8 % ítéli feleslegesnek. 
A regionális sajtóban való megjelenést ennél hasznosabbnak tartják, és 
gyakrabban alkalmazzák. Az országos rádióban való megjelenés 
viszonylag szerény, 23,3 %-a ítéli teljesen feleslegesnek. Meglepő módon 
a többség azonban a jövőben alkalmazandó eszközök köré sorolja. Az 
országos tv-ben való megjelenést lényegében hasonlóképpen ítélik meg. A 
lokális tv–ben mintegy 70 %-uk megjelenik és ezt a fejlesztendő területek 
közé sorolja, csak 7,4 %-uk ítéli meg, úgy, hogy felesleges. A kültéri 
plakátokat, hirdetőtáblákat viszonylag kevesen alkalmazzák (26,2 %) és 
majdnem fele a válaszadóknak feleslegesnek ítéli meg. Az élő információs 
szolgáltatás, a zöld szám alkalmazása még nem eléggé elterjedt, 
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lényegében csak az intézmények egynegyedénél működik. Ugyanakkor a 
többség ezt alkalmazandónak jelöli meg, és csak 21 %-ban ítélték 
feleslegesnek. A PR cikkek fontosságát ismerik, túlnyomórészt 
alkalmazzák, sőt fejlesztendőnek ítélik meg ezt a területet. Egy válaszadó 
sem találta ezt feleslegesnek. A sajtókonferenciák esetében lényegében 
hasonló a helyzet, az intézményeknek csak 22 %-a nem alkalmazta ez 
idáig. A szakmai szervezetekben való részvétel marketing hatásának 
megítélése egyértelmű, felismerték ennek az intézmény egészére nézve a 
fontosságát. A road show rendezése vonatkozásában 29 %-ban 
alkalmazzák, ugyanakkor 51,5 %-uk feleslegesnek ítéli meg, így a kültéri 
hirdetőtáblákon való megjelenés mellett ezt az eszközt ítélték meg úgy, 
mint teljesen feleslegeset, nélkülözhetőt. (Valószínűleg a road show 
fogalmát is félreértelmezték, feltehető, hogy nem az Amerikában 
megszokott rendezvénysorozatot értették ez alatt). 
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25. ábra. Marketing tevékenységek értékelési átlagai 

A következő kérdésben a karok marketing tevékenységüket értékelték. 
(lehetséges válaszok voltak: kitűnő, jó, megfelelő, lehetne javítani rajta, 
határozottan javítani kellene). Senki sem ítélte meg kitűnőnek saját 
marketingjét, ugyanakkor a válaszadók több, mint fele jónak, illetve 
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megfelelőnek ítélte meg ezt a területet, tehát lényegében elfogadhatónak, 
elegendőnek tartotta jelenlegi tevékenységét. Több, mint egyharmaduk 
határozottan javítandónak ítélte meg ezt a területet. Mindössze néhány 
százalékuk adott lényegében elégtelen osztályzatot a jelenlegi gyakorlatra. 
(A válaszadók feltehetően ennél a kérdésnél valóságosnál pozitívabb képet 
adtak önmagukról). Az átlagérték 2,76, megfelelő alatti osztályzat volt 
(25. ábra). 

A marketing helyzet javításának eszközeként a többség az internet 
lehetőségeinek kihasználását adta meg (69,4 %). A válaszok megoszlását a 
26. ábra tartalmazza. Ez valószínűleg a lehetőségek erős túlértékelése 
(passzív kommunikációs eszköz). Az operatív marketing tervek 
elkészítésével alkalmazását a többség szintén fontos eszközként ítéli meg. 
Majdnem fele az intézményeknek fontosnak tartja a marketing stratégia 
fejlesztését. A meglévő stratégiai végrehajtásának hatékonyságával történő 
javítást viszonylag kevesen, 27 % tartotta fontosnak. Meglepő módon csak 
22 % tartja fontosnak a stratégiai pozícióban lévő emberek marketing 
képzését, ismereteinek bővítését. Más intézményekkel való összefogást, 
hálózati marketing alkalmazását csak 14 %-uk vállalná, nyilván az 
együttműködés előnyeit nem eléggé felismerve. 
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26. ábra. A kar marketing tevékenységének javítása 

Az utolsó kérdés azzal foglalkozott, hogy a kari vezetők hasznosnak 
tartanák-e, ha rendelkezésre állna egy kifejezetten az oktatási menedzserek 
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számára íródott, gyakorlati marketing kézikönyv. A válaszadók túlnyomó 
többsége hasznosnak tartana egy ilyen kiadványt. Érdekes módon kb. 10 % 
nem tartja szükségesnek. Ők azok, akik az oktatásmarketinget sem 
fogadják el. 

4.3.2. Agrár és nem agrár felsőoktatási karok összehasonlító értékelése 

Statisztikai értékleléssel összehasonlítottam az agrár karok kérdőíves 
válaszainak átlagértékeit a többi kar válaszainak átlagaival. Kerestem a 
szignifikáns eltéréseket. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a 
továbbiakban elsősorban a szignifikáns eltéréseket részletezem.  

Az 1. kérdés a marketing tényezők fontosságának megítélésére keresett 
választ. Szignifikáns eltérést tapasztaltam a továbbtanuló középiskolások 
intézményválasztásának kérdésében (melyik intézményt, miért választják). 
A továbbtanuló középiskolások körében történő információgyűjtést az 
agrár karok kevésbé fontosnak ítélték meg. A kérdésre adott válaszok 
összehasonlítását a 27. ábra tartalmazza.  
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27. ábra. Információgyűjtés fontossága a továbbtanulók körében 

A 2 kérdés a kar jelenlegi tevékenységének értékelését tartalmazta a fenti  
információgyűjtéssel, annak rendszerességével kapcsolatban. A válaszok 
értékelésének eredményeit a 3. táblázat tartalmazza. 

A kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a hasonló képzést folytató 
karok helyzetének megítélésében van szignifikáns különbség az agrár és 
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nem agrár karok között, a mások három kérdés esetében ilyen különbség 
nem tapasztalható. Az agrár karok majdnem egynegyede nem figyeli a 
hasonló képzést folytató karok helyzetét, erről rendszeres 
információgyűjtést nem folytat, míg a többi karoknál csak néhány esetben 
fordul elő. 

3. táblázat. Az információgyűjtés értékelése. 

  
Rendsze-

resen 
(%) 

Néha 
(%) 

Soha 
(%) 

Nem agrár 
karok 38,5 61,5 0,0 Információgyűjtés a munkaerőpiac 

helyzetéről, változásairól. Agrár karok 21,1 78,9 0,0 
Nem agrár 
karok 47,2 49,1 3,8 A hasonló képzést folytató karok 

helyzetének figyelemmel 
kísérése. Agrár karok 27,8 50,0 22,2 

Nem agrár 
karok 19,2 55,8 25,0 Információgyűjtés a továbbtanuló 

középiskolások 
intézményválasztásáról (melyik 
intézményt, miért választják). Agrár karok 10,5 57,9 31,6 

A következő kérdés az intézmény marketing illetve PR funciójáért 
felelősökkel foglalkozott. A válaszok a 4. táblázatban lettek összefoglalva. 

4. táblázat. A marketingért felelős egységek, személyek 

 
Nem agrár 

karok 
(%) 

Agrár karok 
(%) 

Az intézmény/kar vezetője 53,8 78,9 
Más tisztségei mellett erre megbízott intézményi 
vezető 34,6 15,8 

Más tisztségei mellett erre megbízott kari vezető 28,8 68,4 
Marketing részleg, központi 50,0 13,8 
Marketing részleg, kari 15,4 0,0 
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A válaszok összehasonlításából kitűnik, hogy az agrár karok esetében 
nagyobb arányban tekintik az intézményi marketinget az intézményvezető 
feladatának. Más tisztségei mellett marketing feladatokkal megbízott kari 
vezető kevesebb arányban található meg az agrár intézményeknél, mint a 
többi karnál. Szignifikáns különbséget találtam több kérdésben is. Az 
intézményi szintű marketing részleg jóval kisebb arányban található az 
agrárkaroknál (13,8 %), mint a többi karnál, ahol ez a válaszadó 
intézmények mintegy felénél megtalálható. Ugyanez a helyzet a kari szintű 
marketing egységek esetében, ahol az agrárkarok esetében ilyenre nem volt 
pozitív válasz, ugyanakkor más karoknál már esetenként előfordul.  

A 9. kérdésben a marketing költségvetést elemeztem. Az elemzés %-os 
értékeit a 5. táblázat tartalmazza. 

5. táblázat. A marketing költségvetés elemzése 

 
 

Nem agrár karok 
(%) 

Agrár karok 
(%) 

Az egész intézménynek van marketing 
költségvetése. 53,7 31,6 

Nincs marketing költségvetésünk. 16,7 36,8 

Szignifikáns különbség van az egész intézményre vonatkozó marketing 
költségvetés esetében, mivel a nem agrár karoknál ez jelentősen nagyobb  
esetben található meg, mint az agrár karoknál. Ugyancsak szignifikáns az 
eltérés azokra az esetekre, mikor egyáltalán nincs marketing költségvetés, 
ez az agrár karok esetében lényegesen nagyobb arányban fordul elő, 
igazolva az előző kérdésben megállapítható különbséget.  

A marketing tevékenységek jellemzését, a promóciós eszközök 
alkalmazásával foglalkozó kérdés elemzését a 6. táblázat tartalmazza. A 
válaszokat újrakódoltam, az első két választ (rendszeresen alkalmazzuk, 
illetve alkalmazzuk, de fejleszteni kellene) igenlő válasszá alakítottam, 
mivel mindkettő az alkalmazás tényére utal. Ennek megfelelően a jelenleg 
még nincs, de alkalmazni kellene, illetve a felesleges válaszokat nemleges 
válasszá vontam össze, mivel arra adnak információt, hogy azt nem 
alkalmazzák. 

 90



6. táblázat. Marketing eszközök használata 

 Nem agrár 
karok 
(%) 

Agrár karok 
(%) 

Hirdetés országos rádióban 18,8 0,0 
Hirdetés országos televízióban 25,0 8,3 
PR cikkek a sajtóban  95,5 71,4 
Sajtókonferenciák  86,1 57,1 
Aktív részvétel a szakmai szervezetekben 95,1 100 

Több változóban találtam lényeges különbséget. A sajtókonferenciák 
szervezése, illetve PR cikkek megjelentetése, az országos rádióban, tv-ben 
való megjelenés esetében volt szignifikánsnak ítélhető különbség a nem 
agrár karok javára. A többi változóban (egyéb promóciós, illetve marketing 
eszközök alkalmazásában) nincs lényeges eltérés, a különbség ezekben az 
esetekben nem szignifikáns.  

A következő kérdés a karok marketing tevékenységének megítélésével, 
színvonalának osztályozásával foglalkozott. Az eredmények a 28. ábrán 
találhatóak. Az átlagok elemzése az mutatja, hogy az agrár karok saját 
marketing tevékenységüket alacsonyabbra értékelik az 5 fokozatú skálán, 
mint a többi karok átlaga. Az eltérés szignifikáns. 
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28. ábra. A saját marketing tevékenység értékelése 
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Az átlagkülönbségek magyarázatára további részletezést végeztem, ezt 
tartalmazza a 7. táblázat. 

7. táblázat. A marketing tevékenység részletes megítélése 

Karok 
Határozottan 

javítani 
kellene  

(%) 

Lehetne javítani 
rajta (2) 

(%) 
Megfelelő (3)

(%) 
Jó (4) 
(%) 

Kitűnő (5) 
(%) 

Nem agrár karok 5,7 28,3 35,8 30,0 0,0 
Agrár karok 10,5 57,9 15,8 16,0 0,0 

Az egyes válaszok részletezése is alátámasztja, hogy az agrár karok 
kevesebb hányada ítéli megfelelőnek, illetve jónak marketing 
tevékenységét, illetve ezzel összhangban ezt a területet a javítandó, 
fejlesztendő területek közé sorolja. Ez azt támasztja alá, hogy a marketing 
jelentőségét elismerik, felismerve annak intézményi hiányosságait. 

Összességében megállapítható, hogy több tényező esetében tapasztalható 
szignifikáns eltérés az agrár és a nem agrár karok esetében. Az eltérések azt 
igazolják, hogy az agrár karok a nem agrár karok átlagához képest az 
oktatás piacorientációja, a marketing alkalmazása kevésbé intenzív. 

4.3.3. Gazdaságtudományi karok összehasonlítása a többi kar átlagával. 

8. táblázat. A marketing tényezők fontosságának megítélése 

 
 

Gazdasági 
karok 

(átlagértékek) 

Nem gazdasági 
karok 

(átlagértékek) 
Rendszeresen információt kell gyűjteni 
a munkaerőpiac helyzetéről, változásairól 4,61 4,21 

Rendszeresen információt kell gyűjteni 
a végzett hallgatók elhelyezkedéséről 4,83 4,52 

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni 
a hasonló képzést folytató karok helyzetét 3,92 3,83 

Rendszeresen információt kell gyűjteni 
a továbbtanuló középiskolások intézmény-
választásáról (melyik intézményt, miért választják) 

4,15 3,96 
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Az 1. kérdésnél, mely a marketing tényezők fontosságának megítélésére 
keresett választ, a gazdasági karok kis mértékben ugyan, de fontosabbnak 
ítélték meg az intézmény sikere szempontjából. Szignifikáns különbség a 
végzett hallgatók elhelyezkedésének figyelésénél jelentkezett, melyet a 
gazdasági karok fontosabbnak tartottak. Az átlagértékeket a 8. táblázat 
tartalmazza. 

A következő kérdés a kar jelenlegi tevékenységének értékelését tartalmazta 
a fenti információgyűjtéssel, annak rendszerességével kapcsolatban. Ennek 
értékei a 9. táblázatban találhatóak. 

9. táblázat. A karok jelenlegi tevékenységének értékelése 

  
Rend-

szeresen
(%) 

Néha 
(%) 

Soha 
(%) 

Nem 
gazdasági 
karok 

27,6 72,4 0,0 Információgyűjtés a munkaerőpiac 
helyzetéről, változásairól. Gazdasági 

karok 61,5 38,5 0,0 

Nem 
gazdasági 
karok 

47,5 49,2 3,4 Információgyűjtés a végzett hallgatók 
elhelyezkedéséről. Gazdasági 

karok 69,2 30,8 0,0 

Nem 
gazdasági 
karok 

19,0 51,7 29,3 Információgyűjtés a továbbtanuló 
középiskolások intézményválasztásáról 
(melyik intézményt, miért választják). Gazdasági 

karok 7,7 76,9 15,4 

A kérdésekre adott válaszok statisztikai elemzése alapján megállapítható, 
hogy a karok információ gyűjtési tevékenysége a gazdaságtudományi 
karok esetében többnyire rendszeresen végzett tevékenység, míg a többi 
kar esetében a rendszeresség nem ilyen mérvű. A gazdasági karoknál nem 
fordult elő, hogy valamely információ gyűjtési tevékenységet egyáltalán 
nem végeznek, míg a többi karnál a munkaerő-piaci helyzetfigyelést 
kivéve igen. Ennél a kérdésnél szignifikáns különbség tapasztalható, a 
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gazdasági karok többségénél (61 %) rendszeresen végeznek munkaerő-
piaci figyelést, míg a többi karnál csak a karok egynegyede esetében.  

A következő kérdés az információgyűjtés akadályozó tényezőire keresett 
választ. A válaszok szignifikánsan eltérő átlagait a 10. táblázatban 
foglaltam össze. 

10. táblázat. Az információgyűjtés akadályozó tényezői 

 
Nem 

gazdasági 
karok 
átlag 

Gazdasági 
karok 

 
átlag 

Az információgyűjtési feladatok ellátására nincsenek 
megfelelő pénzügyi eszközök. 4,37 3,84 
Az információk gyűjtésére és értékelésére nincsenek 
megfelelően képzett szakemberei 3,32 2,38 

A válaszokból megállapítható, hogy az első két kérdés esetében 
szignifikáns különbség van. A nem gazdasági karok nagyobb akadályát 
látják a pénzügyi eszközök hiányában az információgyűjtési 
tevékenységnek. Feltehetően a gazdasági karok jobban tudják megítélni 
egy piaci felmérési, információgyűjtési tevékenység összetevőit, és nem 
csak pénzügyi kérdésként kezelik ezt, hanem inkább saját erőből is 
megoldható tevékenységet. A gazdasági karoknál több olyan szakember 
van, aki az információ gyűjtése és elemzése területén járatos, így a 
gazdasági karoknál a megfelelően képzett szakemberek hiányát nem tartják 
annyira akadályozó tényezőnek, ezért van itt is szignifikáns különbség a 
gazdasági karok javára.  

A következő kérdés az intézmény marketing illetve PR funkciójáért 
felelősökre kérdezett rá (több válasz is megjelölhető volt). A válaszok  
százalékos arányai a 11. sz. táblázatban lett összefoglalva. 

Az elemzés adataiból kitűnik, hogy a gazdasági karok esetében több kari 
szintű marketing, illetve PR feladatokkal megbízott részleg működik, 
illetve több esetben található ilyen intézményi szintű részleg, ha az 
intézménynek gazdaságtudományi képzéssel foglalkozó kara is van. A nem 
gazdasági karok inkább más tisztségei mellet ezzel is megbízott kari 
vezetőre bízzák ezt a feladatot. 
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11. táblázat. Az intézményi/kari marketing felelősei 

 
Nem gazdasági 

karok 
(%) 

Gazdasági 
karok 
(%) 

Más tisztségei mellett erre megbízott kari 
vezető 46,6 7,7 

Marketing részleg, központi 37,9 53,8 

Marketing részleg, kari színtű 8,6 23,1 

Az írásos marketing stratégiára, illetve annak formájára (külön 
dokumentum, vagy az intézményi stratégia része stb.) vonatkozó kérdés 
válaszai a 12. táblázatban találhatóak. 

Egy válasznál találtam szignifikáns különbséget, melynél az intézményi 
stratégia részeként jelölik meg jelentősebben nagyobb arányban a 
gazdasági karok a marketing stratégiát. Feltehetően ez abból adódik, hogy 
a gazdasági karoknál nagyobb esetekben rendelkeznek intézményi 
stratégiai tervvel. Egy esetben sem fordult elő a gazdasági karoknál, hogy 
ilyen dokumentumuk egyáltalán nincsen, még esetenkénti feladatokra 
készített, operatív marketing tervként sem. 

12. táblázat. Marketing stratégia és formája 

 
Nem gazdasági 

karok 
(%) 

Gazdasági 
karok 
(%) 

Van, egy általános intézményi stratégia 
részeként. 50,0 76,9 

Nincs ilyen dokumentum. 16,7 0,0 

 

A marketing tevékenység hatásának elemzésére alkalmazott módszerekkel 
foglalkozó kérdés válaszainak összehasonlítását a 13. táblázat tartalmazza.  
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13. táblázat. A marketing tevékenység hatásának elemzési módszerei 

 
Nem gazdasági 

karok 
(%) 

Gazdasági 
karok 
(%) 

Kérdőíves felmérés a felvett hallgatók körében. 41,7 61,5 
Kérdőíves felmérés a munkaerőpiacon. 18,3 46,2 

A marketing tevékenység hatáselemzése terén egy szignifikáns eltérést 
található, a munkaerőpiacon történő kérdőíves felmérés esetében. Ezt a 
módszert lényegesen nagyobb arányban alkalmazzák a gazdaságtudományi 
karok. A nem gazdasági karok esetében az értékelés során nagyobb 
arányban hagyatkoznak a tapasztalatokra, mint a gazdaságtudományi 
karok. A kérdőíves felméréseket a nem gazdasági karok csak a 
középiskolások körében alkalmazzák kissé nagyobb arányban, de a felvett 
hallgatók és a munkaerőpiac esetében a gazdasági karoknál nagyobb az 
alkalmazási arány.  

A marketing költségvetés az éves költségvetés %-os arányával foglalkozó 
kérdés eredményeit a 29. ábra szemlélteti. 
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29. ábra. A marketing költségvetés aránya az éves költségvetés %-ban 

A válaszok átlagolásából kitűnik, hogy a gazdasági karok átlagosan többet 
fordítanak marketing célokra, mint a nem gazdasági karok átlaga. Ez 
feltehetően a marketing fontosságának megítélésével van összhangban. 
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A 9. kérdésben a marketing költségvetést elemeztem, eredményeit a 14. 
táblázat tartalmazza. 

14. táblázat. A marketing költségvetés 

 
Nem gazdasági 

karok 
(%) 

Gazdasági 
karok 
(%) 

Az egész intézménynek van marketing 
költségvetése 46,7 53,8 

Esetenként feladatokra, programokra 
különítünk el marketing célú pénzeszközöket 53,3 61,5 

Nincs marketing költségvetésünk 26,7 0,0 

A válaszok %-os értékeinél szignifikáns eltérés, hogy a gazdasági karok 
esetében nem fordul elő olyan eset, amikor semmiféle marketing 
költségvetés sincs. A többi kar esetében is merülnek fel marketing 
költségek (pl. internetes megjelenés mindenütt van), ugyanakkor 
feltehetően a nem gazdasági karok egy résénél ez nem elkülönített 
költségvetés és ezért nem marketing költségként kezelik. Az intézményi, 
illetve kari színtű marketing költségvetés a gazdasági karok esetében 
nagyobb arányban található. Ugyanez a helyzet az esetenkénti feladatokra 
elkülönített marketing célú pénzeszközök vonatkozásában is. 

A következő kérdésben a marketing tevékenység jellemzését, a promóciós 
eszközök alkalmazását elemeztem. Ezt tartalmazza a 15. táblázat, mely 
érzékelteti, hogy mekkora %-os arányban alkalmazzák az adott marketing 
(promóciós, PR) tevékenységet.  

Szignifikáns különbséget az országos lapokban való megjelenés esetében 
találtam, a gazdasági karok ezt az eszközt lényegesebben nagyobb 
arányban veszik igénybe. Ugyanakkor a nem gazdaságtudományi karok 
nagyobb arányban alkalmazzák a helyi, regionális sajtóban való 
megjelenést, a katalógusokat és a PR cikkeket. A válaszok részletes 
értékeléséből kiderül, hogy a gazdasági karok ugyan összességében a fenti 
eszközök alkalmazását kisebb arányban jelölték meg, viszont a 
rendszeresen alkalmazott, bevált eszközként való minősítésük itt volt 
nagyobb. A gazdasági karok ezeket nagyobb arányban és hatékonysággal 
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alkalmazzák, míg a többi karnál inkább a fejlesztendő eszközök közé 
sorolták.  

15. táblázat. Marketing tevékenység jellemzése, promóciós eszközök 
alkalmazása 

 
Nem gazdasági 

karok 
(%) 

Gazdasági  
karok 
(%) 

Hirdetés országos lapokban 69,4 100 
Hirdetés helyi, regionális sajtóban 85,4 83,3 
Bemutató katalógusok 100 83,3 
PR cikkek a sajtóban  93,5 75,0 
Sajtókonferenciák  75,6 88,9 
Aktív részvétel a szakmai 
szervezetekben 95,9 100 

Nyílt nap szervezése 100 100 
Kiállításokon való részvétel 98,2 100 
Középiskolák meglátogatása 84,9 90,9 

A karok marketing tevékenységének megítélésével, színvonalának 
osztályozásával foglalkozó kérdés eredményei a 30. ábrán láthatóak. 
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30. ábra. A marketing tevékenység megítélése 
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Az átlagok elemzése az mutatja, hogy a gazdasági karok saját marketing 
tevékenységüket magasabbra értékelték az 5 fokozatú skálán, mint a többi 
karok átlaga. A válaszok részletezését mutatja a 16. táblázat, mely az 
ötfokozatú skálára adott válaszok %-os értékeit érzékelteti. 

16. táblázat. A marketing tevékenység megítélésének részletezése 

Karok 
Határozottan 

javítani kellene 
(%) 

Lehetne 
javítani rajta 

(%) 
Megfelelő 

(%) 
Jó 
(%) 

Kitűnő 
(%) 

Nem gazdasági karok 6,8 42,4 30,5 20,3 0,0 
Gazdasági karok 7,7 7,7 30,8 53,8 0,0 

A gazdasági karok több, mint fele saját marketing tevékenységét jónak ítéli 
meg, további 30 % pedig megfelelőnek, és csak néhány százalékuk tartja 
javítandónak. A nem gazdasági karok jóval kritikusabbak, mivel a 
legnagyobb százalékban javítandó területként ítélik meg a marketing 
tevékenységeket. 

A 12. kérdés a marketing tevékenység javításának lehetőségeivel 
foglalkozott. A válaszadók több eszközt is bejelölhettek. A válaszok %-os 
gyakoriságát tartalmazza a 17. táblázat. 

17. táblázat. A marketing tevékenységek javításának lehetőségei 

 
Nem gazdasági 

karok 
(%) 

Gazdasági 
karok 
(%) 

A meglévő stratégia végrehajtásának javításával 
(ellenőrzés, hatékonyság). 23,3 46,2 

Operatív marketing tervek készítésével és 
végrehajtásával. 57,6 76,9 

A "kulcs emberek" marketing tárgyú képzésével 25,0 7,7 

A marketing tevékenység javításának megítélésében szignifikáns 
különbség mutatkozott a meglévő stratégia végrehajtásának kérdésében, a 
gazdasági karok ennek jelentőségét lényegesebben magasabbra értékelték. 
A jelenlegi marketing stratégia fejlesztésének kérdését lényegében 
azonosnak ítélték meg. Az operatív marketing tervek készítésének és 
végrehajtásának megítélése a gazdasági karok esetében jelentősebb volt. A 
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nem gazdasági karok nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a 
kulcspozícióban lévő emberek marketing irányú képzésének. Ez utóbbi 
válasznak az lehet a magyarázata, hogy a gazdasági karok vezetőinek 
képzettsége feltételez bizonyos szintű marketing ismeretet, illetve a 
karokon működő marketing intézetek, tanszékek szakembereire való 
támaszkodás lehetőségét is. 

Az utolsó kérdés az oktatási marketing tárgyú kézikönyv szükségességére 
vonatkozott. Az gazdasági karok ennek jelentőségét nagyobbra értékelték, 
az eltérés azonban nem szignifikáns, de azt igazolja, hogy szinte 
mindegyik intézmény tartja ezt fontos kérdésnek. 

Az elemzések alapján megállapítható, hogy a gazdasági karok átlaga a 
versenyhelyzetet, az oktatás piacosodását, a marketing alkalmazását 
pozitívabban értékelik, mint a nem gazdasági karok összességének átlaga. 

4.3.4. Összefüggés elemzések 

A leíró statisztikai elemzés után a programcsomag segítségével az 
egymással kapcsolatban álló kérdések (változók) összefüggéseit 
vizsgáltam. 

Első lépésként az 1. és 2. kérdések összefüggéseinek elemzésére került sor. 
Az 1. kérdés négy információgyűjtési tevékenység fontosságára, a 2. 
kérdés ugyanezen tényezőkkel kapcsolatos kari tevékenység 
rendszerességére vonatkozott. Feltételeztem, hogy akik rendszeresen 
végzik az információgyűjtést, azok magasabbra értékelik annak fontosságát 
is. Ennek igazolására varianciaanalízist végeztem.  

Információgyűjtés a munkaerőpiac helyzetéről: 

A válaszadók az első alkérdés esetében két csoportot alkottak 
(„rendszeres” és „néha” válasz, mivel „soha” választ adó nem volt). Az 
elemzés során az így kialakult két csoportot vizsgáltam (18. táblázat). 

18. táblázat. Átlagok az első alkérdés esetében 

 Fontosság átlagértéke 
Rendszeresen végzők 4,58 
Néha végzők 4,17 
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Az elemzés során igazoltam, hogy az átlagkülönbség szignifikáns 
(szignifikanciaszint 0,058). 

Információgyűjtés a végzett hallgatók elhelyezkedéséről: 

A válaszadók a rendszeresség szempontjából itt három csoportot alkottak 
(19. táblázat). 

19. táblázat. Fontossági átlagok a hallgatói elhelyezkedésről 

 Fontosság 
átlagértéke 

Rendszeresen végzők 4,69 
Néha végzők 4,45 
Soha nem végzők 4,5 

Mivel a 3. csoportba (soha nem végzők) csak 2 válaszadó tartozott, őket a 
vizsgálatból a torzítás elkerülése érdekében kivettem és csak az első kettőt 
elemeztem. A szignifikancia szint: 0,104 volt. Itt a különbség csak 10 %-os 
szinten szignifikancia szinten igazolható, a különbség tehát nem olyan éles, 
mint az első alkérdés esetében.  

Információgyűjtés a hasonló képzést folytató karok helyzetéről: 

A harmadik alkérdésnél azt a feltételezést vizsgáltam, hogy akik fontosnak 
tartják a hasonló képzést folytató karok tevékenységének figyelemmel 
kísérését, azok ezt a tevékenységet nagyobb rendszerességgel végzik. A 
három csoport átlagértékei a 20. táblázatban láthatók. 

20. táblázat. Fontossági átlagok a hasonló karokról 

 Fontosság 
átlagértéke 

Rendszeresen végzők 4,30 
Néha végzők 3,58 
Soha nem végzők 3,16 

Az elemzés során nagyon erős különbséget tapasztaltam az 
átlagértékeknél, a programlistán megadott szignifikancia szint 0,00 volt. 
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Információgyűjtés a továbbtanuló középiskolások intézményválasztá-
sáról 

A negyedik alkérdésnél azt vizsgáltam, hogy akik fontosnak tartották a 
rendszeres információgyűjtést a továbbtanuló középiskolások intézmény-
választásáról, milyen rendszeresen végezték azt. Az eredmények alapján 
erre a kérdésre volt a legnagyobb a "soha" kérdések aránya, itt 
differenciálódtak leginkább a karok tevékenységei és megítélései közti 
különbségek.  

Összefoglalva: az 1. és 2. kérdés kapcsolatának elemzése során igazoltam, 
hogy akik fontosabbnak tartják az intézmény sikere szempontjából a 
marketing célú rendszeres információgyűjtés egyes területeinek 
fontosságát, azok nagyobb rendszerességgel végzik is. 

A továbbiakban vizsgáltam a 2. és a 11. kérdések összefüggését, vagyis a 
marketing tevékenység önértékelésének kapcsolatát az alkalmazott 
információgyűjtési eszközökkel. A módszer a stepwise lineáris regresszió 
volt. A független változó az információgyűjtési marketing tevékenység (2. 
kérdés), a függő változó az önértékelés (11. kérdés) volt. A magyarázó 
modellbe a munkaerőpiac helyzetének figyelése és a hallgatók 
elhelyezkedésének figyelése került be (1. és 2. alkérdés). Az eredmények 
alapján tehát a hasonló képzést folytató karok helyzetének figyelése és a 
továbbtanuló középiskolások intézményválasztásának figyelése nem 
befolyásolja szignifikánsan az intézmény marketing tevékenységének 
önértékelését. 

A 4. és 11. kérdés összefüggésének vizsgálati módszere a lineáris 
korrelációs számítás volt. Eredménye: az önértékelés legszorosabban a 
megfelelően képzett szakemberek rendelkezésére állásával függ össze. 
Érthető módon a korrelációs együttható negatív, tehát minél magasabb az 
önértékelés, annál kevésbé jelent akadályt a szakemberek hiánya. Ez a 
korrelációs együttható viszonylag gyenge kapcsolatot jelent (-0,331), de a 
korreláció szignifikáns. Ennél gyengébb kapcsolat mutatható ki a 
szervezeti struktúra és az önértékelés között. Érdekes, hogy a pénzügyi 
eszközök és a marketing tevékenység önértékélése között nincs 
kimutatható kapcsolat. 
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Szegmensek kialakítása, elemzése 

Az első kérdésre adott válaszok alapján klaszteranalízissel 4 csoportot 
(szegmenst) alakítottam ki. A módszer a marketing kutatásban általánosan 
használt eljárás volt:  a változók belső összefüggését faktoranalízissel 
vizsgáltam és a faktorváltozókra alapozva hajtottam végre a 
klaszteranalízist. A faktoranalízis két faktort különített el. 

Az 1.faktorba a hasonló képzést folytató karok helyzetének folyamatos 
figyelése és a továbbtanuló középiskolások intézményválasztásának 
információgyűjtése lett sorolva. A 2. faktorba a végzett hallgatók 
elhelyezkedéséről és a munkaerőpiac helyzetéről való információgyűjtés 
tartozott (21. táblázat). 

21. táblázat. Szegmensek kialakítása 

Szegmens sorszáma Arány a mintában 
1. 24 % 
2. 39 % 
3. 11 % 
4. 26 % 

További elemzés céljából a megfigyelési egységeket ábrázoltam a 
faktorváltozók síkjában (31. ábra). A változók átlagát az ábrába 
berajzoltam (sztenderdizált változó esetében ez nulla). Az ábra alapján 
négy mező, és ennek alapján négy intézménytípus jelölhető ki. Ezek 
jellemzését a többi válasszal való kapcsolattal mutatom be. 

A szegmensek kialakítása során elemeztem, hogy az egyes csoportokba 
milyen intézményi karok tartoznak, a mintajellemzők alapján 
(főiskola/egyetem, regionális elhelyezkedés, képzési profil). Vizsgáltam, 
hogy van-e valamilyen rendező elv, mely a csoportok kialakulását 
befolyásolta. 
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Az elvégzett elemzések során azonban határozott rendező elvet nem 
találtam. A csoportok elemzésénél az 1. és 2. csoportnál találtam szélső 
értéket. A csoportok viszonylag homogénak voltak. 

 

 

31. ábra. A megfigyelési egységek a faktorváltozók terében 
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A kutatás során 4 csoportot alakítottam ki. Vizsgáltam, hogy az egyes 
csoportokhoz milyen intézményi karok tartoznak, a mintajellemzők alapján 
(főiskola/egyetem, regionális elhelyezkedés, képzési profil). Néztem, hogy 
van-e valamilyen rendező elv, mely a csoportok kialakulását befolyásolta. 

Az elvégzett elemzések során azonban rendező elvet nem találtam. A 
csoportok elemzésénél az 1. és 2. csoportnál találtam szélső értéket. A 
csoportok viszonylag homogénak voltak, közöttük nem volt éles különbség 
de a távolságokban volt eltérés.  

A csoportok jellemzése: 
• „Mindent felértékelő” típus 

Az ide sorolható intézmények elfogadják a piaci és versenyhelyzetet az 
oktatás területén. Nem kérdőjelezik meg a marketing alkalmazását, 
hanem élnek annak eszközrendszerével. Ez a csoport, mely ki tudja 
használni a piac adta lehetőségeket, képzési struktúráját és az oktatási 
formákat a hallgatói, ügyfelei igényeihez szabja. Mivel jól 
alkalmazkodik a piaci versenyfeltételekhez, ezért hallgatói létszámát és 
bevételét folyamatosan növelni tudja. Rendszeresen gyűjt 
információkat a potenciális tanulók és partnerei köréből, és a 
munkaerőpiacról. Konkurencia figyelést végez és visszacsatolást vár a 
végzett hallgatóitól. Az információgyűjtéshez és elemzéshez megfelelő 
szakemberei vannak és a szükséges pénzeszközöket is előteremti 
ehhez. Önálló marketing/PR részleget működtet, többnyire már kari 
szinten. Írásos marketing stratégiával rendelkezik és a marketing 
költségeit előre tervezi. Többnyire elkülönített marketing 
költségvetéssel rendelkezik. A marketing eszközrendszer széles 
választékát hatékonyan alkalmazza.  

• „Output orientált” típus 
A csoport tagja az oktatási piac és versenyhelyzetet elismerik és 
megpróbálnak alkalmazkodni hozzá. Bár nem annyira aktívak, mint a 
mindent felértékelők, de teljesítmény orientáltak. A piaci információkat 
gyűjtik és támaszkodnak rájuk stratégiai döntéseiknél. Bár külön 
marketing részleget csak egy részüknél alkalmaznak, vannak erre 
megbízott kari, vagy intézményi szintű vezetőik. A marketing stratégia 
többnyire az általános intézményi stratégia részeként jelenik meg. A 
hallgatóik, ügyfeleik igényeit igyekszenek megismerni és annak 
megfelelni. A marketing eszközöket meglehetősen intenzíven 
használják. 
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• „Input orientált” típus 
A csoport tagjai ugyan elismerik, hogy az oktatás területén 
versenyhelyzet van kialakulóban, azonban az ehhez való 
alkalmazkodás terén nagyon nehezen mozdulnak meg. A támogatást 
elsősorban központi forrásból várják. Az információgyűjtés az oktatási 
piac területéről rendszertelenül történik, nem is tartják fontosnak. A 
marketinget vagy elvetik, vagy szükséges rossznak tartják. A marketing 
eszközeiből általában csak a feltétlenül szükségeset használják. 
Marketing részleget nem működtetnek, ezzel megbízott felelős 
személyük általában nincs. A hallgatók igényeit csak részben ismerik, 
az oktatási piaci elvárásokról igyekeznek nem tudomást venni. 

• „Mindent leértékelő” típus 
Ők azok, akik a legkevésbé piacorientáltak, az oktatási 
versenyhelyzetet nem akarják elfogadni. Szerintük az állami 
támogatásnak kellene fedezni a teljes intézményi költségeket. A piaci 
információ gyűjtést nem tartják fontosnak és többnyire nem is végzik. 
A marketinget az oktatás területére nem tartják alkalmazhatónak, és 
intézményük nem végez marketing tevékenységet. A marketing 
eszközök közül csak néhányat (pl. nyílt nap) alkalmaznak, 
hatékonyságukat nem vizsgálják. Marketingfelelősük nincs, a 
marketingre fordított kiadásokat feleslegesnek tartják. 

4.4. Oktatói kérdőívek értékelése 

4.4.1. Mintajellemzők 

A válaszadók száma 224 fő volt. A kérdőíveken a válaszadók személyére 
vonatkozóan csak néhány kérdést tettem fel, mivel név nélküli 
visszaküldést kértem, hogy reális válaszokat kapjak. A férfi válaszadók 
nagyobb számban fordultak elő, mint a női válaszadók. 

A válaszadók kor és az oktatásban eltöltött évek szerinti megoszlását 
tekintve a legfiatalabb 23 éves, a legidősebb 70 éves volt. Az oktatásban 
eltöltött évek száma alapján a pályakezdőtől az oktatást életre szóló 
hivatásnak tekintő tanárokig széleskörű oktatói kor volt tapasztalható. A 
megoszlásokat a 22. táblázat tartalmazza.  
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22. táblázat. Az oktatók kor és oktatási évek száma szerinti megoszlása 

 Minimum Maximum Átlag 

Kor 23 70 45,0 

Oktatásban eltöltött évek 
száma 0,5 46 17,7 

A válaszadókból kor alapján három csoportot alakítottam ki, amelyet a 23. 
táblázat mutat be. 

23. táblázat. A válaszadók kor szerinti csoportosítása 

Kor (év) % -os megoszlás 
23 – 35 28,8 
36 – 50 34,4 
51 – 70 36,9 

4.4.2. A kérdőíves felmérés statisztikai értékelése 

A kérdésekre adott válaszokat sokdimenziós skálázással értékeltem a 
válaszok egymáshoz viszonyított helyzetét szemléltetve. 
Az 1. kérdés azzal foglalkozott, hogy a válaszadó oktató mennyire erősnek 
ítéli meg a versenyt az oktatási intézmények között a felsorolt területeken. 
A válaszokat 5 fokozatú skálán kellett megadni. Az átlag értékek a 32. 
ábrán lettek összefoglalva. Mint látható, leginkább a költségvetési 
forrásokért folyó versenyt tartják a legerősebbnek. Ez összefügghet azzal a 
nézettel, hogy az állami támogatásokból kellene leginkább eltartani az 
oktatási intézményeket, azaz nem a piaci viszonyok alapján, saját bevételi 
forrásokat keresve. A bekerülő hallgatókért való versenyt fontosnak tartják, 
ezek elhelyezkedési lehetőségeit már kevésbé. Ez kapcsolatban áll azzal, 
hogy azok a karok, szakok is küzdenek saját fennmaradásukért, ahol a 
végzett hallgatóknak minimális az elhelyezkedési lehetőségük, vagy ilyen 
képzésre nincs eléggé megalapozott társadalmi igény. A versenyt már 
érzékelik a hasonló képzést folytató intézmények között. Jóval kevésbé 
tartják erősnek a küzdelmet az állami és a magán intézmények 
viszonylatában és még kevésbé érzékelhetőnek a külföldi intézményeknek, 
mint versenytársaknak a jelenléte. 
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32. ábra. Az verseny erősségének megítélése az oktatási intézmények között 

A 2. kérdés azzal foglalkozott, hogy az oktató mennyire tart fontosnak több 
megadott tényezőt (eszközt) az oktatási intézmények közötti versenyben. A 
válaszok átlagértékei a 33. ábrán láthatóak. A válaszok alapján a verseny 
tényezők közül egyértelműen az oktatás színvonalát tartották a 
legfontosabbnak. Érdekes módon a hallgatók által fizetett költség (tandíjak 
és egyéb költségek) a legkevésbé fontosnak. Ebből az tűnik ki, hogy az 
oktatók elsősorban az államilag támogatott képzést tartották szem előtt a 
válaszadások során. 
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33. ábra. Az oktatási verseny egyes tényezőinek fontossági megítélése 

A 3. kérdés azzal foglalkozott, hogy mennyire erősnek ítélik meg a verseny 
intenzitását az előző kérdésben felsorolt területeken. A tényezőket 
osztályozni kellett. A válaszok átlagait a 34. ábra tartalmazza. A verseny 
intenzitásának megítélésében már nem a minőséget sorolták az első helyre, 
hanem az oktatás szakosodását, specializációját. Feltehetően az oktatás 
minőségét fontosnak tartják ugyan, de a jelenlegi versenyhelyzetben az 
oktatás minőségi előnyei még nem érvényesülnek kellő mértékben. 
Ugyanakkor speciális, az oktatás ügyfeleinek igényeit leginkább 
figyelembe vevő képzésekkel próbálnak az intézmények a verseny során 
előnyős pozícióhoz jutni. 
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34. ábra. A verseny intenzitásának megítélése 

A 4. kérdésben az oktatás piacosodásával, a versenyhelyzettel kapcsolatban 
állítások lettek felsorolva és az ezekkel való egyetértést kellett minősíteni. 
(5 = teljesen egyetért, 4 = inkább egyetért, 3 = részben egyetért, részben 
nem, 2 = inkább nem ért egyet, 1 = egyáltalán nem ért egyet). A válaszok 
értékelését a 26. táblázat tartalmazza. Egyértelműnek tekinthető, hogy az 
oktatók elfogadják azt, hogy egy oktatási intézménynek is nyomon kell 
követnie az oktatási piac változásait. Ugyancsak nagyon fontosnak tartják a 
hasonló képzést folytató intézmények figyelését, azaz a konkurencia 
meglétét. Hisznek abba, hogy a verseny az oktatási intézmények 
differenciálódásához fog vezetni. Ennek eredményeképpen az erős 
intézményekbe nehezebb lesz majd bejutni, de a „jó” diploma előnyt fog 
jelenteni az elhelyezkedésben. Az a gondolat, hogy a felsőoktatási 
menedzsmentnek hasonlóan kell dolgoznia, mint egy vállalatinak, már 
kevésbé támogatott, de az elfogadottsága már magasabb az átlagosnál. 
Nem félnek attól, hogy az oktatási intézmények közötti verseny az oktatás 
színvonalának romlásához vezet (nyilván inkább az ellenkezőjét remélik). 
Szembetűnő, hogy nem támogatják azt a gyakorlatot, hogy az oktatási 
intézmény jól menő, népszerű karainak nyereségéből tartsák el a kevésbé 
kurrens, így ráfizetéses képzéseket. 
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24. táblázat. A versenyhelyzet egyes tényezőinek elfogadottsága 

 Átlagok 
Egy állami intézménynek is nyomon kell követnie az oktatási 
piac változásait. 4,60 

Az intézmények közötti versenyben kialakulnak erősebb 
intézmények és gyengébbek. Az erős intézményekbe nehezebb 
lesz bejutni (pl. drágábbak lesznek), de a diplomával jobb állás 
lesz betölthető. 

4,19 

Egy állami oktatási intézmény vezetésének is úgy kell 
dolgoznia, mint egy vállalati menedzsmentnek. 3,87 

Az oktatási intézmények közötti verseny az oktatás 
színvonalának romlását eredményezi. 2,33 

Ha egy intézményben a különböző karok által adott diploma 
nem egyformán piacképes, akkor a "népszerű" karoknak 
anyagilag támogatni kell a kevésbé kurrens képzéseket. 

2,70 

Ha egy oktatási intézményben magas színvonalú oktatás folyik, 
akkor biztosan lesz hallgatója. 3,63 

A "hallgatói piac" miatt fontos, hogy ismerjük azoknak az 
intézményeknek a tevékenységét, akik hasonló képzést 
végeznek. 

4,60 

Az 5. kérdés a marketing eszközök fontosságával, illetve kari teljesítésével 
foglalkozott. Az eredmények értékelését a 7. táblázat tartalmazza. 
Valamennyi tényezőt fontosabbnak ítéltek meg, mint ezek kari teljesítési 
szintjét, amiből a saját tevékenységük kritikus megítélése következik, 
annak elismerése, hogy ezen a területen még igen sok a javítanivaló. A 
hagyományosan alkalmazott eszközök alkalmazása, így a kiadványok, az 
idegen nyelvű tájékoztató anyagok, internetes honlap, bemutatkozó nyílt 
napok szervezése általánosan elfogadott az egységes arculat kialakításának 
jelentőségével együtt. Nagyon fontosnak tartják felsőoktatási tanáraink a 
hallgatók közötti véleménykutatást, elfogadják, hogy a hallgatók értékeljék 
a tantárgyak oktatását, a végzett hallgatók elhelyezkedését. A gyakorlattal 
való kapcsolattartás, a középiskolákkal és a végzett hallgatókkal való 
törődést is kiemelten fontosnak ítélik meg. 
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25. táblázat. Marketing eszközök fontossága, illetve kari teljesítése 

 Fontosság 
(átlag) 

A kar 
teljesítése 

(átlag) 
1. Az oktatásról tájékoztató kiadványt kell megjelentetni. 4,81 4,04 
2. Részletes Internetes honlapot kell üzemeltetni. 4,79 3,67 
3. Az oktatási tevékenységről hirdetést kell megjelentetni a napilapokban. 3,26 2,70 
4. Az oktatási tevékenységről hirdetést kell megjelentetni a szaklapokban. 3,48 2,62 
5. Egységes arculatot (logo, névjegy, levélpapír...) kell megteremteni. 4,08 3,65 
6. Az intézményben a marketing (PR) tevékenységre önálló szervezeti 
egységet kell létrehozni. 3,53 2,66 

7. Az intézmény marketing tevékenységének tervezésébe külső 
(professzionális) céget kell bevonni. 2,44 1,71 

8. Az intézmény marketing tevékenységének végrehajtását professzionális 
cégre kell bízni. 1,95 1,51 

9. Az oktatási tevékenységről idegen nyelvű tájékoztató kiadványt kell 
megjelentetni. 4,10 3,28 

10. Az EDUCATIO kiállításon való részvételre nagyon komolyan (pénzt, időt 
nem sajnálva) kell készülni. 3,65 3,14 

11. Bemutatkozó nyílt napot kell tartani. 4,64 4,40 
12. A végzett hallgatókkal való kapcsolattartást az intézmény jövője miatt 
komolyan kell venni. 4,50 3,28 

13. Az intézményről bemutatkozó CD készüljön. 3,71 2,41 
14. A középiskolákkal (ahonnan a hallgatók jöhetnek) folyamatos 
kapcsolattartást kell megszervezni. 4,10 3,11 

15. A TV-ben és a rádióban az intézményről gyakran szóljanak. 3,91 2,80 
16. Az intézményről szóló híradásokat figyelni, és rendszerezve gyűjteni kell. 3,85 2,94 
17. Az alkalmazott marketing eszközök hatékonyságát (ráfordítás/haszon) 
mérni kell. 3,92 2,21 

18. Az intézmény marketingjére fordítható pénzösszegeket elkülönítve kell 
kezelni. 3,85 2,36 

19. A hallgatóság véleményét az oktatásunkról ismernünk kell. 4,79 3,41 
20. A hallgatók rendszeresen értékeljék az összes tantárgy oktatását. 4,57 3,22 
21. A végzett hallgatók elhelyezkedését (mennyire könnyen találnak munkát) 
mérni kell. 4,42 2,75 

22. A gyakorlattal az intézménynek élő kapcsolatot kell fenntartania. 4,75 3,74 
23. Az intézményeknek ismerni kell a "fejvadász cégek" véleményét az 
oktatásról. 3,92 2,22 

A versenyhelyzet elismerése mellett érdekes, hogy az intézményi 
marketing egység létrehozása már nem tartozik a nagyon fontos eszközök 
közé. Elvetik annak gondolatát, hogy külső, professzionális céggel hajtsák 
végre az oktatási intézmény marketing feladatait, nem nagyon tartják 
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követendőnek a külső cégek bevonását még a marketing tervek 
kidolgozásában sem.  

A 6. kérdés az volt, hogy az állami oktatási intézménynek a 
működtetéséhez szükséges erőforrások hány százalékát lenne reális saját 
bevételből (pl. "fizetős" képzések) fedezni. A válaszok szórása igen nagy 
volt, a 0 %-tól egészen a 90 %-ig terjedt. Az átlagérték a 20-30 % körül 
mozgott. A válaszadókból a reális bevétel %-os megoszlása alapján 
csoportokat lehetett kialakítani (35. ábra). 
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35. ábra. A bevételi arány csoportjai 

A 8. kérdés az intézményben folyó képzések hazai vetélytársainak számát 
kellett megbecsülni. Az eredmények a 36. ábrán láthatók. A legnagyobb 
arányban a 4-5 vetélytárs számot adták meg, ez a hazai viszonyok között 
arányosnak tekinthető. Ebből következik, hogy az oktatók érzékelik a 
versenyt és számon tartják, hogy mely intézmények veszélyesek 
potenciális hallgatóik elhódításában. 
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36. ábra. Versenytársak száma. 

4.4.3. Összefüggés  elemzések 

Faktoranalízissel elemezve az 1. kérdésre (az oktatási verseny területei) 
adott válaszokat varimax rotáció után két faktor alakult ki, 29 %-os, és 24 
% -os faktorsúllyal (26. táblázat). 

A magasabb súlyú 1. Faktorba egyértelműen besorolódott a költségvetési 
forrásokért folytatott verseny és a bekerülő középiskolásokért folytatott 
verseny változója. Kevésbé fontos, de az 1. Faktorhoz rendelhető változó a 
hasonló képzést folytató intézmények közötti versenyt és a költségvetési és 
önköltséges formák közötti versenyt jelző változó. 

Az alacsonyabb súlyú 2. Faktorba sorolódott a végzett hallgatók versenye 
és a külföldi és magyar intézmények közötti verseny. Ez utóbbi kettő 
intenzitását még külön érzékelik (előbbiektől elkülönülve) a válaszadók. A 
költségvetési forrásokért folytatott verseny intenzitása messze a 
legmagasabb (27. táblázat). 
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26. táblázat. A változók szereplése a faktorban (faktorsúlyok). 

Faktorok Szórásnégyzet 
meghatározásának %-a 

Összetett 
szórásnégyzet 

F1 28,99 28,99 
F2 23,88 52,88 

A faktorszerkezet, a faktorokhoz tartozó változók (a verseny területei): 

F1: 
• középiskolások (potenciális tanulók) 
• költségvetési források 
• hasonló képzést folytató intézmények 
• önköltséges - költségvetésből támogatott oktatási formák 

F2: 
• munkaerő-piacok  (végzett hallgatók munkahelyei) 
• nemzetközi (külföldi-magyar intézmények) 
• magán-állami intézmények 

27. táblázat. A változók szereplése a faktorban (faktorsúlyok). 

 F1 F2 
Középiskolások 0,72  
Költségvetési források 0,72  
Hasonló intézmények 0,64  
Önköltséges-térítéses 0,57  
Munkaerő-piacok  0,77 
Nemzetközi  0,75 
Magán-állami  0,45 

Klaszteranalízis 

A faktorváltozókra alapozva klaszteranalízissel csoportokat alakítottam ki. 

Három csoportot sikerült kialakítani (28. táblázat). 

28. táblázat. Szegmensek 

Csoport Tagok  
1 41 
2 81 
3 102 
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A csoportok jellemzése céljából megvizsgáltam az első kérdésre adott 
válaszokat csoportokként. 

A válaszok értékelése alapján minden változóban az átlagok között 
szignifikáns különbséget találtam (29. táblázat). 

29. táblázat. A csoportok válaszainak átlagértékei 

Csoportok Közép-
iskolások 

Költség-
vetési 

források 

Hasonló 
intéz-

mények 

Önkölt-
séges-

támogatott 
Munkaerő-

piacok 
Külföldi-
magyar 

Magán-
állami 

1 3,58 2,70 3,26 2,55 2,87 1,86 1,64 
2 3,58 4,28 4,71 3,94 4,20 3,16 2,32 
3 2,22 3,96 4,53 2,96 3,50 1,86 1,64 

Elvégeztem továbbá a csoportok jellemzését nem, kor, kari típus 
(gazdasági, agrár, egyéb) szerint (30., 31., 32., és 33. táblázat). 

Csoportjellemzés kor szerint: 

Korcsoportok: 
1. csoport:  0-35 év 
2. csoport:  36-50 év 
3. csoport:  51- év 

30. táblázat. Csoportok és korcsoportok szerinti megoszlás (%) 

Csoport 1. korcsoport 2. korcsoport 3. korcsoport 
1 31,7 36,6 31,7 
2 40,5 32,9 26,6 
3 17,8 33,7 48,5 

31. táblázat. Csoportok és nemek megoszlása (%) 

Csoport Férfi Nő 
1. 70,7 29,3 
2. 63,0 37,0 
3. 77,5 22,5 
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32. táblázat. Csoportok és kari típusok (gazdasági – nem gazdasági) 
összefüggései (%). 

Csoport Nem gazdasági Gazdasági 
1. 87,8 12,2 
2. 81,0 19,0 
3. 86,1 13,9 

33. táblázat. Csoportok és kari típusok (agrár – nem agrár) összefüggéseinek 
táblázata (%) 

Csoport Nem agrár Agrár 
1. 75,6 24,4 
2. 64,6 35,4 
3. 68,3 31,7 

A táblázatok alapján megállapítható, hogy a csoportok között a fenti 
demográfiai jellemzők alapján éles különbségek nincsenek. A második 
csoportba az átlagnál több fiatal és az átlagnál kevesebb férfi tartozik. A 
harmadik csoportban több idős (3. korcsoportbeli) és több férfi van. A kari 
típusok megoszlása szerint a második csoportba az átlagnál több gazdasági 
jellegű kar és agrár jellegű kar sorolódott. Az első kérdés 
versenyeszközeinek további elemzése céljából sokdimenziós skálázással a 
változókra vonatkozó észlelési térképet szerkesztettem. Az eredményt 37. 
ábra mutatja be. 

 
37. ábra. Az oktatási verseny távolságmodellje  
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Az ábrában két dimenziót jelölhetünk ki. Az egyik dimenzió (D1): az 
intézményi kategóriák közötti verseny dimenziója, amelynek centrumát az 
állami és önköltséges formák közötti verseny jelöli ki. Egyik végpontját 
ennek a dimenziónak a tradicionális állami intézményi forma (tradicionális 
állami menedzsment) jelenti: cél a költségvetési források megszerzése. A 
dimenzió másik végpontja a külföldi és a hazai intézmények, a magán és 
az állami intézmények közötti verseny. A másik dimenzió (D2) egyik 
végpontja a bekerülő hallgatókért folytatott verseny, a másik a végzett 
hallgatók munkaerő-piaci versenye (nevezhetjük input-output 
dimenziónak). 

4.4.4. Csoportok kialakítása a versenyeszközök alapján 

A versenyeszközökre adott válaszok alapján 3 csoportot lehetett kialakítani 
(34. táblázat). 

34. táblázat. Csoportok a 2. kérdés alapján 

Csoportok Csoport nagyságok 
1. 77 
2. 95 
3. 52 

A csoportok jellemzése nem, kor, kari típus (gazdasági, agrár, egyéb) 
szerint 

35. táblázat. Csoportok és korcsoportok összefüggései (%) 

Csoport 1. korcsoport 2. korcsoport 3. korcsoport 
1 24,7 26,0 49,4 
2 37,0 32,6 30,4 
3 19,2 48,1 32,7 

Megállapítható hogy az 1. csoportban főleg az idősebb korosztályú 
oktatók, a 2. csoportban a fiatal korosztály, a 3. csoportban pedig a 
középkorú oktatók helyezkednek el nagyobb arányban (35. táblázat). 
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36. táblázat. Csoportok és nemek összefüggéseinek táblázata (%) 

Csoport Férfi Nő 
1. 71,4 28,6 
2. 69,5 30,5 
3. 73,1 26,9 

A nemek szerint nincs különbség a csoportok között (36. táblázat). 

37. táblázat. Csoportok és kari típusok (gazdasági – nem gazdasági) 
összefüggéseinek táblázata (%) 

Csoport nem gazdasági gazdasági 
1. 87,0 13,0 
2. 81,7 18,3 
3. 86,3 13,7 

A gazdasági kari és nem gazdasági kari oktatók között nincs különbség a 
csoportok szerint (37. táblázat). 

38. táblázat. Csoportok és kari típusok (agrár – nem agrár) 
összefüggéseinek táblázata (%) 

Csoport nem agrár agrár 
1. 67,5 32,5 
2. 74,2 25,8 
3. 58,8 41,2 

Az agrár kari oktatók legnagyobb arányban a 3. csoportban, legkisebb 
arányban az 2. csoportban találhatóak (38. táblázat). 

A kérdésekre adott válaszok és az egyes csoportok közötti 
összefüggések elemzése 

Az első három kérdéscsoportra adott válaszok elemzésénél valamennyi 
kérdéscsoport valamennyi kérdése esetében szignifikáns különbséget 
találtam. Az első három kérdésre adott válaszok megoszlását a 39-41. 
táblázatok tartalmazzák 
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39. táblázat. Az oktatási verseny erősségének megítélése az egyes 
csoportoknál 

Verseny a ... 1. 
csoport

2. 
csoport 

3. 
csoport 

végzett hallgatók munkahelyéért (munkaerő-piacokért) 2,78 3,20 2,81 
bekerülő középiskolás tanulókért  3,59 4,10 3,75 
költségvetési forrásokért 4,38 4,43 4,17 
költségvetésből támogatott és az önköltséges oktatási 
formák között 3,07 3,56 2,98 
hasonló képzést folytató intézmények között 3,46 3,88 3,50 
magánintézmények és az állami intézmények között 2,39 2,60 2,02 
a külföldi és magyar intézmények között (nemzetközi 
verseny) 1,60 1,90 1,36 

40. táblázat. Az oktatási verseny tényezőinek, eszközrendszerének 
megítélése 

Tényezők 1. csoport 2. csoport 3. csoport 
Az oktatás minősége, színvonala 4,40 4,77 4,21 
a képzés szakosodása, specializációja 3,16 4,38 3,92 
a hallgatók által fizetett költség 2,52 3,79 2,5 
Az intézmény működési költségei 4,28 3,79 1,86 

41. táblázat. A verseny intenzitására, különböző, meghatározott területeken 

Tényezők 1. csoport 2. csoport 3. csoport 
Az oktatás minősége, színvonala 4,40 4,77 4,21 
a képzés szakosodása, specializációja 3,16 4,38 3,92 
a hallgatók által fizetett költség 2,52 3,79 2,5 
Az intézmény működési költségei 4,28 3,79 1,86 

Az oktatási piacra és versenyhelyzetre vonatkozó kérdéskörnél 
szignifikáns eltérést több kérdésnél tapasztaltam az egyes csoportok között, 
azaz lényeges különbség mutatkozott az állami intézmények oktatási piac 
változásainak követése, az oktatási intézmény vezetése és a vállalati 
menedzsment közti hasonlóság valamint a piacképes karoknak a más karok 
támogatását illetően (42. táblázat). 
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42. táblázat. Az oktatási piac és versenyhelyzet megítélése 

 1. csoport 2. csoport 3. csoport 
Egy állami intézménynek is nyomon kell 
követnie az oktatási piac változásait. 
 

4,49 4,73 4,53 

Egy állami oktatási intézmény vezetésének is 
úgy kell dolgoznia, mint egy vállalati 
menedzsmentnek. 

3,79 4,09 3,59 

Ha egy intézményben a különböző karok által 
adott diploma nem egyformán piacképes, akkor 
a "népszerű" karoknak anyagilag támogatni kell 
a kevésbé kurrens képzéseket. 

2,74 2,46 3,07 

A marketing eszközök fontosságánál több kérdésnél mutatkozott 
szignifikáns különbség a csoportválaszok között, így többek között a 
tájékoztató kiadvány megjelentetése, a szaklapokban megjelentetett 
hirdetések, az intézményi önálló marketing egység létrehozása, a 
kiállításon való megjelenés fontossága, a középiskolákkal való 
kapcsolattartás és a fejvadász cégek véleményének fontosságával 
kapcsolatban (43. táblázat). 

43. táblázat. Marketing eszközök fontossága  

 1. 
csoport 

2. 
csoport 

3. 
csoport 

Az oktatásról tájékoztató kiadványt kell megjelentetni. 4,73 4,3 4,9 
Az oktatási tevékenységről hirdetést kell megjelentetni 
a szaklapokban. 3,38 3,65 3,33 
Az intézményben a marketing (PR) tevékenységre 
önálló szervezeti egységet kell létrehozni. 3,39 3,75 3,34 
Az EDUCATIO kiállításon való részvételre nagyon 
komolyan (pénzt, időt nem sajnálva) kell készülni. 3,63 3,79 3,4 
A középiskolákkal (ahonnan a hallgatók jöhetnek) 
folyamatos kapcsolattartást kell megszervezni. 3,81 4,25 4,25 
Az intézményeknek ismerni kell a "fejvadász cégek" 
véleményét az oktatásról. 3,87 4,08 3,67 

A marketing eszközök kari alkalmazásának teljesítése kérdéskörnél 
szignifikáns különbséget találtam több eszköznél is. Ezek az internetes 
honlap alkalmazása az intézményi híradások rendszerezése a gyakorlattal 
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való kapcsolattartás és a fejvadász cégek megítélése területei voltak (44. 
táblázat). 

44. táblázat. Marketing eszközök kari alkalmazásának teljesítése  

 1. csoport 2. csoport 3. csoport 
Részletes internetes honlapot kell 
üzemeltetni. 3,73 3,79 3,35 
Az intézményről szóló híradásokat figyelni, 
és rendszerezve gyűjteni kell. 3,07 3,16 2,32 
A gyakorlattal az intézménynek élő 
kapcsolatot kell fenntartania. 4,05 3,57 3,59 
Az intézményeknek ismerni kell a "fejvadász 
cégek" véleményét az oktatásról. 2,46 2,2 1,9 

Összességében megállapítható, hogy az oktatók között a verseny eszközök 
megítélése alapján három csoport alakítható ki, mely számos kérdésben 
szignifikáns különbséget mutat. 

4.4.5. Az oktatói kérdőívek elemzése a válaszadók korcsoportjai alapján 

Három csoportot alakítottam ki a kor alapján, egy fiatal oktatókból, egy 
középkorúakból és egy idősebb, tapasztaltabb korosztályból álló csoportot 
(45. táblázat). 

45. táblázat. A oktatók korcsoportjai 

Csoportok Korhatárok 
(év) 

1 0-35 
2 36-50 
3 51 - 

Ezután az egyes kérdésekre adott válaszokat néztem meg mindhárom 
korcsoportra. A feltételezés az volt, hogy a felsőoktatási tanárok ezen 
három csoportja kialakítható a koruk alapján és a három csoport eltérően 
ítéli meg az oktatás piacosodásának, a versenynek és az 
oktatásmarketingnek alkalmazását. Feltételeztem, hogy a fiatal tanárokból 
álló csoport helyesli az oktatási versenyt leginkább (mivel életének 
jelentősebb részét élte meg piacgazdasági környezetben), és az idős, 
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tapasztalt tanárokból álló csoport a legkevésbé, mivel ők pályájuk 
jelentősebb részében a teljesen állami támogatású felsőoktatásban 
dolgoztak. 

Az elemzés eredményeit az alábbiakban fogalom össze: 

Az első kérdésnél (az oktatási verseny erőssége) az elemzés során 
szignifikáns különbséget találtam a költségvetési forrásokért folyó verseny, 
illetve a külföldi és magyar intézmények közötti verseny vonatkozásában.  
Az első korcsoportba tartozók a hazai és a külföldi oktatási intézmények 
közötti versenyt a jövőre nézve erősebbnek ítélték meg. A költségvetési 
forrásokért való versenyt viszont ez a korcsoport tartotta legkevésbé 
intenzívnek (46. táblázat). 

46. táblázat. Az oktatási verseny erősségének megítélése 

Verseny a ... 1. 
csoport 

2. 
csoport 

3. 
csoport 

végzett hallgatók munkahelyéért (munkaerő-
piacokért) 3,04 2,90 2,96 

bekerülő középiskolás tanulókért  3,74 3,97 3,78 
költségvetési forrásokért 4,44 4,14 4,43 
költségvetésből támogatott és az önköltséges 
oktatási formák között 3,37 3,22 3,15 

hasonló képzést folytató intézmények között 3,81 3,66 3,50 
magánintézmények és az állami intézmények 
között 2,40 2,35 2,42 

a külföldi és magyar intézmények között 
(nemzetközi verseny) 1,88 1,66 1,50 

A 2. kérdésre (oktatási intézmények közötti verseny tényezőinek 
fontossága) adott válaszok esetében mind a négy kérdéscsoportra 
szignifikáns eltérést tapasztaltam. A különbség a harmadik és negyedik 
kérdés esetében különösen szignifikáns volt. A hallgatók által fizetett 
tandíj (költségek) megítélése a verseny szempontjából elsősorban a 
fiatalabb korosztályú oktatók számára volt fontos, legkevésbé a középső 
korosztálynak. Az intézmény működési költségei a verseny szempontjából 
ugyancsak az első korcsoport számára volt a legfontosabb tényező és a 
középső számára legkevésbé. Az első két kérdés esetében (az oktatás 
minősége, színvonala, illetve a képzés szakosodása, specializálódása) 
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hasonló képet mutatott, a legfiatalabbak számára verseny a 
legérzékelhetőbb volt, és legkevésbé a középső korosztálynak (47. 
táblázat). 

47. táblázat. Az oktatási intézmények közötti verseny tényezőinek 
fontossága 

Tényezők 1. csoport 2. csoport 3. csoport 
az oktatás minősége, színvonala 4,40 4,77 4,21 
a képzés szakosodása, specializációja 3,16 4,38 3,92 
a hallgatók által fizetett költség 2,52 3,79 2,5 
az intézmény működési költségei 4,28 3,79 1,86 

Az oktatási piacra és versenyhelyzetre vonatkozóan a csoportok között 
három esetben találtam szignifikáns különbséget. A válaszok közül a 
legnagyobb eltérés abban a kérdésben mutatkozott, hogy a népszerűbb és 
nagyobb bevételt produkáló karok támogassák-e a pénzügyileg kevésbé 
piacképes karokat. Itt a legidősebb korosztály ellenzi ezt, érdekes módon 
azonban nem a fiatal, hanem a középkorosztály ért ezzel leginkább egyet. 
Ugyancsak szignifikánsnak tekinthető az eltérés abban a kérdésben, hogy 
egy oktatási intézmény vezetésének a vállalati menedzsmenthez hasonló 
módon kell-e működnie. Ezzel a legfiatalabb korosztály ért leginkább 
egyet, és a közép korosztály utasítja el legjobban (48. táblázat). 

48. táblázat. Az oktatási piac és versenyhelyzet  

 
 1. csoport 2. csoport 3. csoport 

Egy állami intézménynek is nyomon kell 
követnie az oktatási piac változásait. 4,49 4,73 4,53 
Egy állami oktatási intézmény vezetésének is 
úgy kell dolgoznia, mint egy vállalati 
menedzsmentnek. 

3,79 4,09 3,59 

Ha egy intézményben a különböző karok által 
adott diploma nem egyformán piacképes, akkor 
a "népszerű" karoknak anyagilag támogatni kell 
a kevésbé kurrens képzéseket. 

2,74 2,46 3,07 

A marketing eszközök fontossága tekintetében számos, a teljesítésre 
vonatkozóan pedig a kérdések többségében mutatkozott szignifikáns 
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eltérés. A felsorolt marketing eszközök fontosságának megítélésében 
jelentős eltérés mutatkozott többek között 3. kérdésnél (hirdetések 
megjelentetésének szükségessége napilapokban), ahol az 1. korcsoportba 
tartozók vélték ezt legkevésbé fontosnak, ennél inkább a 2. csoport és 
leginkább fontosnak a 3. legidősebb korcsoport tagjai. A tájékoztató 
kiadvány megjelentetése esetében szintén az 1. korcsoport vélte ezt 
legkevésbé fontosnak, míg a másik két csoport véleménye közelálló volt. 
Az egységes arculat fontosságának megítélése tárgyában a 3. kérdésre 
adott válaszokhoz hasonlóan az 1. csoporttól a 3. csoportig fokozatosan 
emelkedett a fontossági átlagérték nagysága. Az intézményi tervezési 
tevékenységbe külső, professzionális cég bevonásának fontossága az 1. 
csoport tartja lényegesen kevésbé fontosnak. A bemutatkozó nyílt napok 
kérdésében szintén fokozatosan erősödik a megítélés fontossága az 1. 
csoporttól a 3.-ig. Az intézményt bemutató CD fontosságának 
megítélésében is jóval kevésbé tartják fontosnak az 1. csoport részéről. Az 
intézményre vonatkozó híradások gyűjtése esetében az 1. csoport tartja 
legfontosabbnak és a 3. a legkevésbé fontosnak (49. táblázat). 

49. táblázat. Marketing eszközök fontossága  

Tényezők 1. 
csoport

2. 
csoport 

3. 
csoport 

Az oktatási tevékenységről hirdetést kell 
megjelentetni a napilapokban. 2,93 3,26 3,51 
Az intézmény marketing tevékenységének tervezé-
sébe külső (professzionális) céget kell bevonni. 2,04 2,69 2,54 
Bemutatkozó nyílt napot kell tartani. 4,58 4,51 4,76 
Az intézményről bemutatkozó CD készüljön. 3,34 3,87 3,85 
A végzett hallgatók elhelyezkedését (mennyire 
könnyen találnak munkát) mérni kell. 4,57 4,53 4,23 

A marketing eszközök kari teljesítésénél számos olyan szignifikáns eltérést 
tapasztaltam, ahol az 1. csoporttól a 3-ik csoportig fokozatosan javul az 
alkalmazás teljesítésének megítélése. Ez azt jelenti, hogy az 1. csoport 
kritikusabban ítéli meg a karok teljesítését, mint a 2. (középső) korcsoport, 
illetve a 3. csoport tartja azt legeredményesebbnek. Ez derül ki az önálló 
intézményi marketing egység, a bemutatkozó nyílt nap, a végzett 
hallgatókkal való kapcsolattartás, a bemutató CD, a középiskolásokkal való 
kapcsolattartás, a TV és rádió megjelenés, az intézményről szóló hírek 
rendszerezése, a hallgatók véleménye, végzettek elhelyezkedése, 
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gyakorlattal való kapcsolat kérdésekre adott válaszoknál. Szignifikáns volt 
még a különbség több kérdésben (50. táblázat). 

50. táblázat. Marketing eszközök kari alkalmazásának teljesítése 

 1. 
csoport 

2. 
csoport 

3. 
csoport 

Az oktatásról tájékoztató kiadványt kell megjelentetni. 3,62 4,16 4,27 
Részletes Internetes honlapot kell üzemeltetni. 3,56 3,47 3,92 
Egységes arculatot (logo, névjegy, levélpapír...) kell 
megteremteni. 3,43 3,36 4,09 

Az intézményben a marketing (PR) tevékenységre önálló 
szervezeti egységet kell létrehozni. 2,36 2,67 2,9 

Az oktatási tevékenységről idegen nyelvű tájékoztató 
kiadványt kell megjelentetni. 2,91 3,22 3,6 

Bemutatkozó nyílt napot kell tartani. 4,2 4,2 4,77 
A végzett hallgatókkal való kapcsolattartást az intézmény 
jövője miatt komolyan kell venni. 2,88 3,1 3,75 

Az intézményről bemutatkozó CD készüljön. 2,05 2,41 2,72 
A középiskolákkal (ahonnan a hallgatók jöhetnek) 
folyamatos kapcsolattartást kell megszervezni. 2,85 2,97 3,43 

A TV-ben és a rádióban az intézményről gyakran 
szóljanak. 2,61 2,69 3,08 

Az intézményről szóló híradásokat figyelni, és 
rendszerezve gyűjteni kell. 2,79 2,79 3,2 

A hallgatóság véleményét az oktatásunkról ismernünk kell. 3,22 3,23 3,71 
A hallgatók rendszeresen értékeljék az összes tantárgy 
oktatását. 3,03 3,07 3,51 

A végzett hallgatók elhelyezkedését (mennyire könnyen 
találnak munkát) mérni kell. 2,59 2,6 3,0 

A gyakorlattal az intézménynek élő kapcsolatot kell 
fenntartania. 3,49 3,55 4,11 

Az intézményeknek ismerni kell a "fejvadász cégek" 
véleményét az oktatásról. 2,21 2,0 2,42 

A válaszok statisztikai elemzése során arra a következtetésre jutottam, 
hogy az oktatási piac és versenyhelyzet, a marketing eszközök megítélése 
tárgyában a közép korosztály az, amely a legkevésbé támogatja és érzi 
ennek szükségességét, nem pedig a legidősebb korosztály. Ennek oka 
feltételezhetően az lehet, hogy a középkorosztályú tanárok számára 
nagyobb veszélyt jelent a versenyhelyzet kiéleződése és az abban való 
alulmaradás, mivel egzisztenciálisan a legtöbbet veszíthetnek 
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(Egzisztenciaféltők). Az idősebb és tapasztaltabb korúak helyzete 
(vélhetően tudományos munkásságuk, fokozataik miatt) stabilabb, az 
esetleges, a versenyből eredő létszámcsökkentésektől kevésbé félnek, 
illetve a nyugdíjba menés lehetősége biztonságérzetüket fokozza A 
szakmai megmérettetéstől is kevésbé félnek és feltételezik, hogy az oktatók 
magas szintű tudása megfelelő számú hallgatóságot is fog jelenteni az 
intézménynek (Biztonságérzetűek). A fiatal korú tanárok a 
versenyhelyzettől nem félnek, az oktatási marketinget is támogatják, mivel 
egyrészt a piacgazdasági viszonyok számukra természetesebbek, másrészt 
elhelyezkedési esélyeik is három csoport közül a legjobbak 
(Versenyorientáltak). 

4.4.6. Az agrár és nem agrár karok oktatói válaszainak összehasonlító 
értékelése 

Az értékelés során a vezetői kérdőívekhez hasonlóan vizsgáltam az agrár 
és a nem agrár karok oktatói válaszai alapján a karok eltéréseit. 

Feltételeztem, hogy az agrár karok tanárai az oktatás piaciorientációját 
kevésbé támogatják, mint a nem agrár karok tanárai.  

Az első kérdésnél a verseny erősségét kellett megítélni a válaszoknál 
kerestem a szignifikáns különbségeket (51. táblázat). Szignifikáns 
különbség két kérdésben volt (verseny a költségvetési forrásokért, és a 
költségvetésből támogatott és az önköltséges formák között). Az agrár 
karok itt jelentősen intenzívebbnek értékelték a versenyt. A többi kérdésnél 
is egy kivételével a versenyt erősebbnek ítélték meg az agrár kari oktatók, 
de nem volt szignifikáns a különbség. 

51. táblázat. A verseny erőssége az oktatási intézmények között 

Verseny a ... Nem agrár karok Agrár karok 

költségvetési forrásokért 4,28 4,50 
költségvetésből támogatott és az önköltséges 
oktatási formák között 3,17 3,40 

Az oktatási intézmények közötti verseny tényezőinek fontossága tárgyában 
szignifikáns különbség az oktatás minőségének és színvonalának 
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megítélésében volt, a nem agrár karok ezt fontosabbnak találták (52. 
táblázat). 

52. táblázat. Az oktatási intézmények közötti verseny tényezőinek 
fontossága 

Tényezők Nem agrár 
karok 

Agrár 
karok 

az oktatás minősége, színvonala 4,61 4,28 
a képzés szakosodása, specializációja 3,81 3,91 
a hallgatók által fizetett költség 3,07 3,07 
az intézmény működési költségei 3,53 3,49 

A verseny, az oktatási piac egyes tényezőinek megítélése mutatott jelentős 
eltéréseket. Szignifikáns különbséget találtam több kérdésnél. Az agrár 
oktatók szerint az állami oktatási intézmények vezetésének inkább  úgy 
kell dolgoznia mint a vállalati menedzsmentjének. Az oktatási piac 
változásának követését az agrár karok fontosabbnak ítélik meg, szerintük a 
verseny a minőség rovására megy, és fontosabb a hasonló intézmények 
tevékenységének figyelése (53. sz. táblázat). 

53. táblázat. A verseny, az oktatási piac egyes tényezőinek megítélése 

 Nem agrár 
karok Agrár karok 

Egy állami intézménynek is nyomon kell követnie  
az oktatási piac változásait. 4,51 4,76 

Egy állami oktatási intézmény vezetésének is úgy kell 
dolgoznia, mint egy vállalati menedzsmentnek. 3,74 4,12 
Az oktatási intézmények közötti verseny az oktatás 
színvonalának romlását eredményezi. 2,18 2,67 
A "hallgatói piac" miatt fontos, hogy ismerjük azoknak 
az intézményeknek a tevékenységét, akik hasonló 
képzést végeznek. 

4,56 4,72 

A marketing eszközök fontosságának megítélésében szignifikáns 
különbséget találtam számos területen. Ezekben a kérdésekben az agrár 
kari oktató véleménye pozitívabb az egyes eszközök fontosságának 
megítélésében. Ezek a területek az egységes arculat megteremtése, a 
végzett hallgatókkal való kapcsolattartás, a bemutató CD készítése, az 
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intézményről való hírek figyelése, a hallgatóság véleményének 
megismerése, a hallgatók értékelése, a végzettek elhelyezkedése, a 
gyakorlattal való kapcsolattartás (54. táblázat). 

54. táblázat. Marketing eszközök fontossága  

 Nem agrár 
karok 

Agrár 
karok 

Egységes arculat megteremtése 3,94 4,40 
A végzett hallgatókkal való kapcsolattartást az intézmény 
jövője miatt komolyan kell venni. 4,44 4,61 

Az intézményről bemutatkozó CD készüljön. 3,63 3,89 
Az intézményről szóló híradásokat figyelni, és 
rendszerezve gyűjteni kell. 3,74 4,1 

A hallgatóság véleményét az oktatásunkról ismernünk kell. 4,76 4,88 
A hallgatók rendszeresen értékeljék az összes tantárgy 
oktatását. 4,5 4,71 

A végzett hallgatók elhelyezkedését (mennyire könnyen 
találnak munkát) mérni kell. 4,35 4,57 

A gyakorlattal az intézménynek élő kapcsolatot kell 
fenntartania. 4,70 4,87 

A különböző marketing eszközök alkalmazásával kapcsolatban 
szignifikáns eltérést találtam 5 területen. Az agrár karok eszközhasználati 
teljesítése a nem agrár karok esetében intenzívebb volt az intézményi 
marketing egység felállításában, a professzionális tervező cég 
bevonásában, bemutató CD alkalmazásában, és a marketing költségvetés 
elkülönített kezelésében. A hallgatók értékelése a tantárgyak oktatásáról a 
nem agrár karok esetében volt pozitívabb. 

A marketing eszközök kari alkalmazásának teljesítése több esetben 
mutatott szignifikáns eltérést (55. sz. táblázat). A nem agrár karok 
teljesítése több kérdésben pozitívabb volt. 
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55. táblázat. Marketing eszközök kari alkalmazásának teljesítése  

 Nem agrár 
karok 

Agrár 
karok 

Az intézményben a marketing (PR) tevékenységre önálló 
szervezeti egységet kell létrehozni. 3,53 2,66 
Az intézmény marketing tevékenységének tervezésébe 
külső (professzionális) céget kell bevonni. 2,44 1,71 
Az intézmény marketingjére fordítható pénzösszegeket 
elkülönítve kell kezelni. 3,85 2,36 
A hallgatók rendszeresen értékeljék az összes tantárgy 
oktatását. 4,57 3,22 

Az intézmények működtetéséhez szükséges erőforrások saját forrásból 
való fedezése vonatkozásában lényeges eltérés az agrár - nem agrár karok 
esetében nem volt. Mindkét csoport 20-25 % körüli hányadot talált 
reálisnak. 

Összességében megállapítható, hogy az agrár és a nem agrár karok 
oktatóinak az oktatás piacosodása, a marketing alkalmazásának kérdésében 
több helyen tapasztalható szignifikáns eltérés. Az eltérések azonban nem 
jelentkeznek olyan nagy számban, hogy annak alapján az agrár karok 
oktatói elmarasztalhatóak lennének.  Az agrár kari vezetők és az oktatók 
esetében a piacorientáció vonatkozásában rés van. 

4.4.7. Gazdasági – nem gazdasági karok oktatói válaszainak össze-
hasonlító elemzése 

2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

3
3,1
3,2

Nem gazd.
Karok

Gazd. Karok

 

38. ábra. A verseny erőssége a munkaerő piacokért 
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Összehasonlító elemzést végeztem a gazdasági és a nem gazdasági karok 
oktatói között.  

A feltételezés az volt, hogy az oktatás piacosodása és a marketing oktatási 
alkalmazása terén a gazdasági karok tanárai jobban elismerik a 
versenyhelyzetet és támogatják az oktatásmarketing alkalmazását. 

(Az intézmények besorolásánál egyes karok esetében kérdéses volt, hogy a 
gazdasági, vagy agrár, vagy nem agrár karok közé lehet-e sorolni. Itt a 
hagyományok alapján döntöttem.) 

Az első kérdésnél az oktatási verseny erősségének megítélését néztem. 
Szignifikáns különbséget egy esetben találtam, a végzett hallgatók 
munkahelyeiért, azaz a munkaerőpiacokért folytatott verseny területén (38. 
ábra) 

A verseny, az oktatási piac egyes tényezőinek megítélésében a hét 
kérdéskörből 3 esetben mutatkozott szignifikáns különbség (56. sz. 
táblázat). A gazdasági karok szerint az állami intézménynek is nyomon 
kell követnie az oktatási piac változásait, egy oktatási intézménynek is úgy 
kell dolgoznia, mint egy vállalati menedzsmentnek, és határozottabbak 
abban, hogy az oktatás magas színvonala biztos tanulókat jelent az 
intézmények. Ugyanakkor nem nagyon támogatják a kevésbé piacképes 
karok segítését a népszerű karok által Ez összefüggésben van a 
közgazdasági karokra vélhetően jobban jellemző versenyszellemmel. 

56. táblázat. A versenyhelyzet egyes tényezőinek elfogadottsága 

 
Nem 

gazdasági 
karok 

Gazdasági 
karok 

Egy állami intézménynek is nyomon kell követnie az 
oktatási piac változásait. 4,54 4,88 
Egy állami oktatási intézmény vezetésének is úgy kell 
dolgoznia, mint egy vállalati menedzsmentnek. 3,79 4,26 
Ha egy oktatási intézményben magas színvonalú 
oktatás folyik, akkor biztosan lesz hallgatója. 3,57 3,91 

A marketing eszközök fontosságának megítélésében szignifikáns különbség 
mutatkozott abban a kérdésben, hogy az intézmény marketing 
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tevékenységét külső, professzionális cégre kell bízni, ezt a gazdasági karok 
oktatói jóval nagyobb arányban helyeselnék. Ugyancsak jobban támogatják 
az idegen nyelvű intézményi kiadványok megjelentetését (57. táblázat). 

57. táblázat. A marketing eszközök fontossága 

 
Nem 

gazdasági 
karok 

Gazdasági 
karok 

Az intézmény marketing tevékenységének végrehajtását 
professzionális cégre kell bízni. 1,91 2,23 
Az oktatási tevékenységről idegen nyelvű tájékoztató 
kiadványt kell megjelentetni. 4,15 3,85 

A marketing eszközök kari alkalmazásának teljesítésére vonatkozóan 
lényegében az összes kérdés esetében a gazdasági karok oktatói a karuk 
teljesítését kedvezőbben ítélték meg. A különbség szignifikáns számos 
kérdésben, így a tájékoztató kiadvány megjelentetésében, a napilapokban 
való hirdetésben, a külső cégek marketing feladatokba való bevonásában, 
az intézményi bemutató CD, a TV-ben, rádióban való megjelenésben, és a 
gyakorlattal való kapcsolatfenntartás kérdésében (58. sz. táblázat). A 
gazdasági karok marketing és piac iránti érzékenysége ebből a 
válaszadásból is kitűnik. 

Az intézmények működtetéséhez szükséges erőforrások saját forrásból 
való fedezése vonatkozásában szignifikáns eltérés a nem gazdasági és a 
gazdasági karok esetében nem volt. Mindkét csoport 23-25 % körüli 
hányadot talált reálisnak, a gazdasági karok néhány százalékkal nagyobb 
értéket adtak meg, de nem volt az eltérés szignifikáns. 

Összességében a kérdések elemzése rámutatott, hogy néhány fontos 
kérdéskörben tapasztalható véleménykülönbség a marketing eszközök 
fontosságának és használatának, illetve az oktatási piacnak, a 
versenyhelyzetnek a megítélése tekintetében a gazdasági és nem gazdasági 
karok között. A gazdasági karok az oktatási versenyt és a marketing 
alkalmazását a többi karokhoz képest pozitívabban ítélik meg. 
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58. táblázat. Marketing eszközök kari teljesítése 

 
Nem 

gazdasági 
karok 

Gazdasági 
karok 

Az oktatásról tájékoztató kiadványt kell megjelentetni. 3,98 4,41 

Az oktatási tevékenységről hirdetést kell megjelentetni a 
napilapokban. 2,62 3,06 

Az intézmény marketing tevékenységének végrehajtását 
professzionális cégre kell bízni. 1,43 1,90 

Az intézményről bemutatkozó CD készüljön. 2,34 2,77 

A TV-ben és a rádióban az intézményről gyakran 
szóljanak. 2,73 3,08 

A gyakorlattal az intézménynek élő kapcsolatot kell 
fenntartania. 3,69 4,05 

4.5. Internetes kutatás 

4.5.1. A kutatás célja 

Az oktatási intézmények marketing tevékenységének vizsgálatakor fontos 
annak tisztázása, melyek azok az eszközök, melyeket az intézmények 
hatékonyan felhasználhatnak. Elengedhetetlen eszközként szolgál a 
kommunikáció területén az internet, valamint az egyetemek, főiskolák és 
felnőttképzéssel foglalkozó intézmények webes megjelenése. A kutatás 
célja annak megállapítása volt, hogy a hazai felsőoktatási intézmények az 
internetet, mint marketing kommunikációs eszközt milyen hatékonysággal 
alkalmazzák 

4.5.2. A kutatási program  

A kutatásnál 54 internetes oldal lett bevonva a vizsgálatba. A minta 
alapjául a legnagyobb, azaz legtöbb hallgatót oktató intézmények 
szolgáltak, az egyetemek és főiskolák, intézmények közül. A vizsgálat igen 
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sok szempontból foglalkozott ezen intézmények weboldalaival, a vizsgálat 
sarokpontjai a következők voltak: 
• Nyomon követhetőség, rendszerezettség, strukturáltság, kezelhetőség, 

linkek, gombok 
• Zavaró tényezők, esetleges túlzsúfoltság vagy túl laza szerkezetű a 

weboldal 
• Megtalálható-e a keresett információ, milyen annak a tömörsége 
• Visszalépési lehetőség a főoldalra 
• Az aktuális hírek megtalálhatóak-e már a főlapon 
• Van-e keresési lehetőség valamilyen témára 
• Interaktivitás, kapcsolatteremthetőség 
• A navigációs útvonalak egyértelműsége 
• Van-e lehetőség észrevételeket tenni, az intézménnyel, az oldalakkal 

kapcsolatban, van-e a webmesternek külön linkje 
• A főoldal ad-e valamilyen bemutatkozást 
• A címjegyzék, elérhetőségek, telefonkönyv mint menü szerepel-e 

valahol 
• Van-e olyan megjelenítés, amely nem nyitható meg 
• Találkozhatunk-e valamilyen figyelemfelkeltő eszközzel az oldalon 
• Egynyelvű vagy többnyelvű az oldal 
• Mennyire frissek az adatok 
• Mutatja-e valami a látogatók számát 
• Az új egyetemi szerkezet egyértelműen megjelenik-e az oldalon (az 

egyetemi integráció következményei) 
• Kiderül-e, hogy van önálló marketing osztály az adott intézményben 
• Hallgatók száma 
• Az oktatás főbb területei, a szakirányok, a képzés rendje 
• Milyen diploma, oklevél szerezhető itt 
• Milyen célcsoportokat szolgál ki 
• Képzések időtartama 
• Milyen nyelven oktatnak 
• Az intézmény szerkezeti felépítése 
• A dolgozók elérhetősége 
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4.5.3. A kutatás eredményei 

A kommunikáció egyik igen lényeges feltétele a weboldalak kapcsán, hogy 
a kommunikáció tárgya, az információ milyen formába van ágyazva, azaz, 
milyen az adott oldal felépítése, rendszerezettsége. A megvizsgált 
weblapok esetében lényegében nem ez a tulajdonság jelenti a legnagyobb 
problémát, bár ebben a témában is vannak korrekcióra szoruló oldalak. 
Abban az esetben, ha a címszavak nem egyértelműek, ha a felhasználó 
nem találja meg mögöttük a megkívánt információkat, ha a főoldalak és az 
alfejezetek szerkezeti felépítése teljesen különböző, amennyiben az egyes 
oldalak szerkezetileg is értelmetlen módon függnek össze, akkor az oldal 
látogatója biztosan abbahagyja a böngészést.  Találhatóak természetesen 
olyan webolalak, melyek ezen vizsgálati pont kapcsán példaértékűnek 
nevezhetők: a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetem oldalának gördülő menürendszeres szerkesztése vagy a Szegedi 
Tudományegyetem központi oldalának táblázatos bemutatórendszere.  

A kommunikáció ilyen megjelenésének másik fontos kitétele, hogy a 
felhasználó egyáltalán meglátja-e, hogy hol találja a keresett információt. 
Egy website főoldalánál igen lényeges kérdés, hogy amikor először 
rápillant a felhasználó, milyen kép fogadja, azaz megjelennek-e zavaró 
tényezők, jellemző-e túlzsúfoltság vagy éppen ellenkezőleg túl laza 
szerkezet az oldalara. A vizsgált oldalak esetében a helyzet jónak 
mondható, hiszen ezen oldalak túlnyomó része sem az egyik, sem pedig a 
másik fent említett hibába nem esik.  

A weboldalak tulajdonosainak kommunikációs céljai sokszor azért nem 
nyerhetnek kielégítést, mert a felhasználók valami miatt abbahagyják az 
adott oldal használatát. Ennek oka sokszor a böngészéssel feleslegesen 
eltöltött idő, aminek egyik oka lehet az, amikor az olvasó nem tudja éppen 
hol jár az információözönben, amikor nem talál vissza a főoldalra, vagy 
amikor semmi sem mutatja aktuális helyzetét a lapok között. Ebben a 
tekintetben a vizsgált hazai oldalak igencsak negatívan ítélhetőek meg.  

Nem elhanyagolható szempont az információ helyének és tömörségének 
kérdése, hiszen ha a felhasználó nem találja meg a keresett információt, 
vagy éppen megtalálja, de nem felel meg annak szerkezete, nem azokat az 
érdemi közleményeket tartalmazza, amit kellene, akkor megint 
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csorbulhatnak az intézmény kommunikációs céljai. Ez sajnos sok esetben 
jelentett problémát.  

Kifejezetten komoly hiba amikor a felhasználó szempontjából teljesen 
felesleges információk megtalálhatóak, de a felvételi tájékoztató például 
hiányzik. A már felvett diákok számára fontos lehet, főleg ha a távoktatás 
vagy levelező tagozat keretén belül tanulnak, hogy mi az egyes karok 
órarendje, ez számtalan intézmény esetében teljesen hiányzik. Az 
egyetemek, főiskolák iránt érdeklődő cégek, patronálók, esetleges vendég 
előadók sem mindig találnak érdemi információt, sok esetben probléma, 
hogy a „külkapcsolatok” c. menü nem az elvárt információkat tartalmazza.  

A fent említett kérdéskörben rengeteget segíthet a kereső menük 
alkalmazása, amely optimális esetben karonkénti vagy a teljes intézményre 
vonatkozó keresést tesz lehetővé a felhasználó számára. A megvizsgált 
weboldalak több mint felénél azonban semmilyen keresési lehetőség nem 
áll rendelkezésre, ami párosulva a nem megfelelően szerkesztett 
struktúrával, igen nehéz helyzetbe hozhatja az olvasót.  

A weboldalak tulajdonosainak részéről fontos kérdés eldönteni, hogy 
melyek azok a hírek, amelyeket kiemelten fontosnak tartanak, így ezek az 
„aktualitások” menübe kerülhetnek, már ha egyáltalán van ilyen. A 
megvizsgált oldalak közül körülbelül 30%-nál ez hiányzik, a 
fennmaradóak közül pedig jó néhány mindössze 3-4 témát tartalmaz, ami 
igencsak elképzelhetetlen, ismerve ezen karok és intézmények méretét.  
Fontos szempont lehet a munkatársakkal, hallgatókkal való kommunikáció 
során, hogy megtalálhatóak-e pályázatok az adott oldalakon. Sajnos ez is 
sok esetben hiányzik, vagy csak egy-egy pályázat található meg, ami nem 
reális.  

Az információnyújtás szempontjából is kiemelten fontos szereppel bír a 
weblapok „beköszönő vagy központi oldala”, hiszen ezek megjelenése, 
egyedi formája mellett, fontos az is, hogy milyen adatokat találhatunk meg 
már rögtön itt. A minimálisan elvárható lenne, hogy az intézmények pontos 
elnevezése, telefonszáma, címe, logója fel legyen tüntetve. Ezek az esetek 
70%-ában meg is van. Szükséges volna megjeleníteni még a weboldal 
látogatóinak számát és az utolsó frissítés dátumát is, ezek sajnos az esetek 
80%-ában hiányoznak.  

Egy intézmény önmagáról kialakított képét nagyban befolyásolja, hogy 
milyen az interneten való megjelenése grafikai szempontból. Ezt vizsgálva 
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igen széles a választék, hiszen a minden egyediséget és designt nélkülöző 
oldaltól a kifejezetten ízléses oldalig minden megtalálható. A 
figyelemfelkeltő eszközök alkalmazása egyébként valamilyen oknál fogva 
nem terjedt el, pedig a futó címsorok, mozgó vagy villogó alakzatok 
használata színesebbé teheti a weboldalt.  

Az intézmények kommunikációja akkor hatékony, ha kétirányú, azaz, ha 
lehetőséget adnak a kapcsolatteremtésre felhasználói oldalról is. Ennek 
formái minimális szinten majdnem mindenhol megvalósulnak, ami a 
telefonos elérhetőségek feltüntetését jelenti. Az e-mail címek megjelenítése 
is általánosnak mondható, bár ez már csak a megfigyelt oldalak 
háromnegyed részére igaz. Ugyan ilyen fontos a webmesternek szánt 
üzenetek és észrevételek eljuttathatóságának biztosítása, ami sajnos nem 
minden esetben valósul meg.  

Hiába a megfelelő megjelenítés, a tökéletesen elhelyezett és megfelelő 
tömörségű információk, ha a nem magyar ajkú látogató nem tudja 
értelmezni ezeket, mivel sem angol, sem pedig német nyelven nincs 
változata az oldalnak. A megfigyelt oldalak több mint felére sajnos igaz ez 
a megállapítás, aminek eredményeképp jelentős számú idegen ajkú 
látogatót fosztanak meg attól, hogy információt szerezzen az adott 
intézményről. 

A hazánkban bekövetkezett, a felsőoktatás nagy részét érintő változások, 
nevezetesen az intézmények integrációjának kérdése sok problémát vet fel 
a felhasználók oldaláról. Nem minden esetbe világos ugyanis, hogy a 
jelenlegi intézményeknek voltak-e jogelődjei vagy pedig régi formájukban 
működnek tovább, ennek az információnak mindenképpen meg kellene 
jelennie az oldalakon. Az esetek túlnyomó többségében ez meg is történik, 
általában úgy, hogy a régi weboldalakat rendezik egy központi oldal alá.  

Az eddig elmondottakat nagymértékben kiegészíti, hogy a weboldalak 
megjelenítése valamilyen tudatos, kifejezetten ezzel foglalkozó csoport 
tevékenységének eredménye-e vagy sem. A megvizsgált intézmények 
közül a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemnek, 
a Pécsi Tudományegyetemnek és a Miskolci Tudományegyetemnek van 
önálló Marketing vagy PR osztálya, legalábbis ezek esetében van mindez 
feltüntetve a weboldalon. Úgy tűnik van összefüggés az ilyen osztályok 
léte vagy nem léte és a weboldal megjelenése, használhatósága között.  
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Fontos kérdés, hogy az esetleges felhasználói célcsoportok igényeit hogyan 
elégítik ki ezen intézmények oldalai. Itt lényegében négy célcsoport 
különíthető el egymástól. A már felvett tanulók, a felvételizni 
szándékozók, az intézmények dolgozói és az egyéb külső érdeklődők, akik 
vendégelőadói, szponzori stb. szándékkal érdeklődnek az intézmények 
iránt.  

Általánosságban elmondható, hogy a hallgatók és a felvételizni 
szándékozók megtalálják, amit keresnek, bár itt is vannak kivételek, 
melyeket már fent említettem. Az esetek 30%-ában hiányoznak az 
órarendek, vagy a felvételi tájékoztatók. A másik két célcsoport esetében 
már nem nevezhető ilyennek sem a helyzet, hiszen a dolgozóknak szánt 
információk jelentős része a pályázatokra vonatkozik, ami nem elegendő. 
A nem oktatói, kutatói szinten dolgozó alkalmazottak részére szánt 
információk száma minimális. A legkevesebb információ a negyedik 
csoportnak áll rendelkezésére, ők csak elvétve találnak valamit, ami 
kifejezetten nekik szól.  

A legfontosabb információk közül a teljesség igénye nélkül kiemelve 
néhányat, általában megtalálható az intézmények felnőttoktatásban 
betöltött státusza, az oktatás főbb területei, a szerezhető diploma vagy 
oklevél, a képzések időtartama, az intézmény szerkezeti felépítése. Ezzel 
szemben azonban szinte sehol nem kapunk választ olyan kérdésekre, mint 
a tanulók és dolgozók száma, vagy a nyelvek, amelyeken oktatnak. 

A vizsgálat tárgyát képezték a magán, felsőoktatási intézmények is. Az 
állami felsőoktatáshoz képest nem vonható le semmilyen végkövetkeztetés, 
csak azért mert nem állami egy intézmény, még nem feltétlenül jobb vagy 
rosszabb a weboldala.  

A kutatási eredmények összefoglalásaként elmondható, hogy a vizsgált  
hazai felsőoktatási intézmények weboldalai igencsak heterogén képet 
mutatnak, de a nagy általánosságot tekintve, mint információhordozó és 
kommunikációs eszközök megfelelnek az elvárásoknak. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

Disszertációmban a felsőoktatási marketing helyzetét vizsgáltam, 
felállítottam a felsőoktatás piacorientációs modelljét, elvégeztem az 
intézmények értékelését a modell alapján, és megállapítottam a 
felsőoktatás szegmenseit. 

5.1. Következtetések 

• Az irodalom-feldolgozás rámutatott arra, hogy a felsőoktatás terén a 
versenyhelyzet lényegében kialakult, az oktatás piacosodása, az üzleti 
életnek a felsőoktatásra gyakorolt hatása érvényesül, az oktatási 
intézményeket nem csak az oktatás teljesítménye és minősége, hanem 
az üzleti élet kritériumai alapján is lehet, szükséges értékelni. Az 
oktatási rendszerek a piac felé mozdulnak el. A képzési programoknak 
pénzügyileg is életképesnek kell lenniük. 

• Az oktatást ma már egy nagyon összetett piac jellemzi. A felsőoktatási 
intézményekre úgy tekinthetünk, mint többféle terméket is előállító 
vállalatokra, ahol a portfolióban lévő tevékenységeket az inputok 
változó költségei és a változó piaci feltételek determinálják. A 
következő években további elmozdulás fog történni a bevétel orientált 
költségvetés felé.  

• A bolognai nyilatkozathoz való csatlakozás a hallgatói létszám 
növekedését jelenti, a post-secondary képzés térnyerése, a magán 
felsőoktatás terjeszkedése és a térítéses alap és továbbképzések 
terjedése, valamint a rugalmas és IT alapú távoktatási módszerek (e-
learning) széleskörű alkalmazása várható. Az egyetemek vezetési 
rendszerének mind stratégiai, mind taktikai szinten testre szabottnak 
kell lennie. A sikeres oktatási intézmény jellemzői a kibocsátás 
centrikus képzés, magas oktatási minőség, piacérzékenység, 
folyamatos megújulás. 

• A versenyhelyzet következtében a marketing alkalmazásának 
szükségessége egyre inkább elfogadottá válik. Az oktatásmarketing 
minden olyan tevékenységet magába foglal, melyet az iskola azért 
végez, hogy célcsoportjaival optimális csereviszonyt érjen el. A 
felsőoktatásra egyre inkább úgy tekinthetünk, mint piaci szolgáltatásra. 
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A modern oktatási technológiák alapvetően változtatják meg az 
oktatási szolgáltatásügylet realizálását.  

• Az oktatás meghatározott helyet foglal el a szolgáltatásmarketing 
területén, illetve az állami felsőoktatás a non-profit marketing terén. 

• A felsőoktatási intézményekben a lehetséges marketing eszközök közül 
csak keveset alkalmaznak és nem megfelelő hatékonysággal. 

• A hazai felsőoktatási intézmények vezetői és oktató alapvetően 
elfogadják, hogy az oktatásban versenyhelyzet van kialakulóban, és 
követni kell az oktatási piac változásait. 

• Az intézményi marketing még kezdetleges, bár szükségességét nem 
vonják kétségbe. Az egységes arculat kialakítására való törekvés 
jellemző. 

• Az oktatási szolgáltatás igénybe vevői körében az igények felmérése és 
adaptálása legtöbbször csak szervezetlenül, alkalomszerűen valósul 
meg. 

• Az intézmények nevének márkásítására való törekvés a tradicionális, 
nagy hagyományokkal rendelkező intézményeknél megfigyelhető. 

• A magán felsőoktatási intézmények a piacra, a marketingre több 
figyelmet fordítanak, az eszközök szélesebb választékát nagyobb 
hatékonysággal alkalmazzák. 

• A potenciális és jelenlegi hallgatók köréből az információgyűjtést 
fontosnak tartják, ami arra utal, hogy a vevői igényeknek való 
megfelelést kezdik fontos piaci tényezőnek tartani. Ugyanakkor a 
konkurens intézmények, hasonló képzést folytató karok figyelését, 
elemzését nem tartják ennyire szükségesnek, mely abból következik, 
hogy az állami felsőoktatási karok többsége még nincs igazán éles 
versenyhelyzetnek kitéve, annak ellenére, hogy ennek fontosságával 
tisztában vannak. A munkaerő-piaci információgyűjtést nem végzik 
kellő rendszerezettséggel és következetességgel. 

• A piaci információ gyűjtést a pénzügyi eszközök hiánya mellett a 
megfelelő szakemberek hiánya és a szervezeti struktúrák is nehezítik. 

• A felsőoktatási karok mintegy 40%-nál már van marketinggel, vagy 
PR-al megbízott egység, de általános még az a gyakorlat, hogy 
valamelyik intézményi vezetőt teszik ezért felelőssé más fontos 
megbízatása mellett, aki rendszerint nem megfelelő marketing 
képzettséggel rendelkezik. 
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• A marketing stratégia külön dokumentumként csak elvétve fordul elő, 
általában az intézményi stratégia részeként szerepel. Intézményeink jó 
része nem rendelkezik semmiféle ilyen irányú írásos formában 
kidolgozott tervvel. A marketing tevékenység hatékonyságát nem 
mérik, elemzik kellőképpen, általában csak tapasztalatokat 
összegeznek. A kérdőíves felméréseket jobbára csak a felvett hallgatók 
körében alkalmazzák, és ott sem kellő rendszerességgel. 

• A marketing költségekre keveset fordítanak, ez általában a teljes 
intézményi költségvetés 1 %-a körüli érték az állami intézményekben. 
A magán főiskolák esetében ez 3-4 %. Az intézmények jelentős 
részének egyáltalán nincs marketing költségvetése és általában csak 
esetenkénti feladatokra, programokra különítenek el marketing célú 
pénzeszközöket. 

• A marketing eszközrendszerét egyre szélesebb körben alkalmazzák, de 
nem kellő hatékonysággal. A marketing javításának lehetőségét az 
operatív marketing tervek készítésében, marketing stratégia 
fejlesztésében látják. Széles körben alkalmazni kívánják az internet, az 
e-marketing eszközeit.  

• A versenyt elsősorban a költségvetési források megszerzésében tartják 
erősnek, nem annyira az egyes intézmények között. A magán és az 
állami intézmények közötti versenyt nem tartják intenzívnek. 

• A verseny tényezők közül az oktatás minőségére és színvonalára való 
törekvés, a képzés szakosodása, specializációja a legfontosabbnak 
tartott tényezők. 

• A verseny az oktatási intézmények differenciálódásához vezet, ahol a 
jó diploma előnyt jelent az elhelyezkedésben és a hallgatók 
intézményválasztásában. Nem támogatott az a gyakorlat, hogy a 
versenyben az erős, piacképes karoknak kell a gyengéket támogatni, 
sőt eltartani. 

• A marketing feladatok megoldását lehetőleg az intézmények saját 
szakembereivel kell megoldani, nem külső cégekkel. 

• A felsőoktatási karoknak átlagosan 4-5 vetélytárssal kell 
szembenézniük 

• A felsőoktatás jelenlegi támogatottsági szintjét nem tartják 
kielégítőnek. Az intézményi költségvetésben kb. 25-30 %-os saját 
erőforrás arányt tartanak elfogadhatónak. 

• A felsőoktatási intézmények az internetet, mint marketing 
kommunikációs eszközt hatékonyan alkalmazzák 
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5.2. Új tudományos eredmények 

1. Kidolgoztam a felsőoktatás piacorientációs modelljét. Ennek 
segítségével elemeztem a felsőoktatási intézmények piacorientációját 
kari szinten. Megállapítottam, hogy felsőoktatás még nem kellően 
marketing orientált, az eszközök alkalmazása nem összehangolt. A 
marketing kommunikációs eszközrendszernek elsősorban csak a 
hagyományos, passzív eszközeit alkalmazzák szélesebb körben. 

2. Primer kutatással elvégeztem a felsőoktatási intézmények 
piacorientációs vizsgálatát. Értékeltem a piaci információgyűjtési, a 
döntéshozatali a versenyhelyzetre történő reagálás folyamatát. Faktor 
és klaszteranalízissel elvégeztem az egyetemek és főiskolák 
szegmentálását. A csoportok között összehasonlítást, elemzést 
végeztem. Megállapítottam, hogy az oktatási intézmények az oktatási 
piac, a verseny, a marketing vezetői megítélésében, a marketing 
alkalmazásában szegmentálódtak, és négy szegmens alakult ki. A 
szegmensek és jellemzőik: 

• Mindent felértékelő 
Az ide sorolható intézmények nem kérdőjelezik meg a marketing 
alkalmazását, hanem élnek annak eszközrendszerével. Elfogadják a 
piaci és versenyhelyzetet az oktatás területén. Ez a csoport, mely ki 
tudja használni a piac adta lehetőségeket, képzési struktúráját és az 
oktatási formákat a hallgatói, ügyfelei igényeihez szabja. Rendszeresen 
gyűjt információkat a potenciális tanulók és partnerei köréből, és a 
munkaerőpiacról. Konkurencia figyelést végez és visszacsatolást vár a 
végzett hallgatóitól. Az információgyűjtéshez és elemzéshez megfelelő 
szakemberei vannak és a szükséges pénzeszközöket is előteremti 
ehhez. Önálló marketing/PR részleget működtet, többnyire már kari 
szinten. Írásos marketing stratégiát dolgoz ki és a marketing költségeit 
előre tervezi. Többnyire elkülönített marketing költségvetéssel 
rendelkezik. A marketing (promóciós) eszközrendszer széles 
választékát hatékonyan alkalmazza.  

• Output orientált 
A marketing eszközöket meglehetősen intenzíven használják. Az 
oktatási piac és versenyhelyzetet elismerik és megpróbálnak 
alkalmazkodni hozzá. Bár nem annyira aktívak, mint a mindent 
felértékelők, de teljesítmény orientáltak. A piaci információkat gyűjtik 
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és támaszkodnak rájuk stratégiai döntéseiknél. Bár külön marketing 
részleget csak egy részüknél alkalmaznak, vannak erre megbízott kari, 
vagy intézményi szintű vezetőik. A marketing stratégia többnyire az 
általános intézményi stratégia részeként jelenik meg. A hallgatóik, 
ügyfeleik igényeit igyekszenek megismerni és annak megfelelni.  

• Input orientált 
A marketinget vagy elvetik, vagy szükséges rossznak tartják. A 
marketing eszközeiből általában csak a feltétlenül szükségeset 
használják. Marketing részleget nem működtetnek, ezzel megbízott 
felelős személyük általában nincs. A hallgatók igényeit csak részben 
ismerik, az oktatási piaci elvárásokról igyekeznek nem tudomást venni. 
A támogatást elsősorban központi forrásból várják. Az 
információgyűjtés az oktatási piac területéről rendszertelenül történik, 
nem is tartják fontosnak. 

• Mindent leértékelő 
A marketinget az oktatás területére nem tartják alkalmazhatónak, és 
intézményük nem végez marketing tevékenységet. A marketing 
eszközök közül csak néhányat (pl. nyílt nap) alkalmaznak, 
hatékonyságukat nem vizsgálják. Marketingfelelősük nincs, a 
marketingre fordított kiadásokat feleslegesnek tartják. Ők azok, akik a 
legkevésbé piacorientáltak, az oktatási versenyhelyzetet nem akarják 
elfogadni. Szerintük az állami támogatásnak kellene fedezni a teljes 
intézményi költségeket. A piaci információ gyűjtést nem tartják 
fontosnak és többnyire nem is végzik.  

3. Primer kutatással elvégeztem a felsőoktatásban dolgozó oktatók 
piacorientációs elemzését. Faktoranalízist végeztem, a piacorientáció és 
a kor alapján szegmentáltam az oktatókat. A csoportok között 
összehasonlító elemzést végeztem. Vizsgáltam a tanárok körében az 
oktatási piac, a verseny, a marketing megítélését. Megállapítottam, 
hogy az oktatók között a versenyeszközök megítélése, a kor szerint 
három szegmens alakult ki. 

• Versenyorientált  

• Egzisztenciaféltő 

• Biztonságérzetű 
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A válaszok statisztikai elemzése során arra a következtetésre jutottam, 
hogy az oktatási piac és versenyhelyzet, a marketing eszközök 
megítélése tárgyában a közép korosztály (Egzisztenciaféltők) az, amely 
a legkevésbé támogatja és érzi ennek szükségességét, nem pedig a 
legidősebb korosztály (Biztonságérzetűek). Ennek oka feltételezhetően 
az lehet, hogy a középkorosztályú tanárok számára nagyobb veszélyt 
jelent a versenyhelyzet kiéleződése és az abban való alulmaradás, 
mivel egzisztenciálisan a legtöbbet veszíthetnek. Az idősebb és 
tapasztaltabb korúak helyzete (vélhetően tudományos munkásságuk, 
fokozataik miatt) stabilabb, az esetleges, a versenyből eredő 
létszámcsökkentésektől kevésbé félnek. A szakmai megmérettetéstől 
is kevésbé félnek és feltételezik, hogy az oktatók magas szintű tudása 
megfelelő számú hallgatóságot is fog jelenteni az intézménynek. A 
fiatal korú tanárok (Versenyorientáltak) a versenyhelyzettől nem 
félnek, az oktatási marketinget is támogatják, mivel egyrészt a 
piacgazdasági viszonyok számukra természetesebbek, másrészt 
elhelyezkedési esélyeik is három csoport közül a legjobbak. 

4. Vizsgáltam a gazdasági és a nem gazdasági karok esetében a piac, 
verseny, marketing megítélését. Megállapítottam, hogy a gazdasági 
karok esetében a piacorientáció, a marketing tevékenység intenzívebb, 
fontosságának megítélése pozitívabb, az alkalmazott eszközök 
hatékonyabbak, mint a többi felsőoktatási kar összességénél. 

5. Vizsgáltam az agrár és a nem agrár karok esetében a piac, verseny, 
marketing megítélését. Megállapítottam, hogy az agrár felsőoktatási 
intézmények karainál a piacorientáció, a marketing tevékenység 
kevésbé intenzív, fontosságának megítélése negatívabb, mint a többi 
felsőoktatási intézményi kar összességében. 

5.3. Javaslatok 

• A disszertációban ismertetett kutatási eredmények, széleskörű 
megismertetése a felsőoktatási intézmények, illetve a felügyeletet 
gyakorló kormányzati szervek, intézmények körében. 

• A modell alkalmazásával a felsőoktatási intézmények teljes körű 
piacorientációs értékelése. 

• Az oktatásban a marketing gyakorlat színvonalának emelése, a 
marketing eszközrendszerének hatékony és tudatos alkalmazása, a 
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felsőoktatási intézmények piacorientáltságának, versenyképességének 
javítása. 

• A kutatások folytatása a felmérések megismétlése bizonyos idő (pl. 
három év) után, a változások, a tendenciák meghatározása érdekében. 

• A kutatási eredmények nemzetközi szinten történő összehasonlítása. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori értekezésemet a felsőoktatási marketing témaköréből választottam. 
A téma választását annak időszerűsége indokolta. Napjainkban az oktatás 
rendszere átalakulóban van. A képzés új formái, így nyitott és távoktatás, a 
rugalmas oktatás, valamint a információs kommunikációs technológiák 
széleskörű térhódítása figyelhető meg. Az egyetemek, főiskolák újabb 
karok nyitásával bővítik képzési választékukat. Az állami egyetemek 
mellett megalakultak az üzleti alapon működő magániskolák. Az oktatási 
piacon több ezer kisebb-nagyobb oktatási vállalkozás jelent meg, a 
legkülönbözőbb formában. Mindezek a jelenségek a versenyhelyzet 
fokozódásához vezettek. 

Az egyetemek, főiskolák kezdik felismerni a marketing fontosságát, a 
leendő tanulók igényei felmérésének, az ehhez igazodó rugalmas oktatási 
programok bevezetésének, az intézményi arculat kedvező 
megjelentetésének, a marketing kommunikációs eszközök alkalmazásának, 
tehát a vevők meggyőzésének szükségességét az általuk nyújtott 
szolgáltatás számára. 

A fentiek különösen időszerűvé teszik a felnőttoktatási marketing 
kutatását. Ez a terület ma még hazánkban eléggé fehér foltnak tekinthető. 
Kevés hazai szakirodalmi forrás áll rendelkezésre, a területtel kapcsolatos 
tudományos kutatási eredmények még nem nagyon jelentkeztek. Ennek 
oka abban is keresendő, hogy oktatási intézményeink igazából csak most 
kezdik elismerni ennek létjogosultságát.  

A kutatásom célja az volt, hogy szekunder kutatások során a rendelkezésre 
álló szakirodalmat áttekintsem, rendszerezzem, és ennek alapján vonjak le 
következtetéseket az alkalmazott módszerekre és a jelenlegi helyzetre. 
Primer kutatások lefolytatásával megállapítsam, hogy a felsőoktatásban 
milyen marketing eszközöket, módszereket alkalmaznak és ezeket milyen 
hatékonysággal. Milyen adatgyűjtési technikákat alkalmaznak, milyen 
tényezők hátráltatják az eszközök alkalmazását, kik felelősök és milyen 
szinten az intézményi marketingért. 

Milyen szinten létezik marketing stratégia, milyen módszereket 
alkalmaznak a marketing tevékenység hatáselemzésére, hogyan lehetne 
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javítani a marketing tevékenységet, melyek a verseny fő területei és ezek 
milyen intenzitásúak Az oktatók hogyan viszonyulnak a 
versenyhelyzethez, az oktatás piacosodásához, milyen az elfogadottsága és 
támogatottsága a marketing eszközök alkalmazásának, széleskörű 
bevezetésének a hazai felsőoktatásban. 

A kutatás módszerét tekintve több részből tevődött össze: 

Szekunder kutatások keretében a témáról beszerezhető hazai és nemzetközi 
információs források tartalmának összegzése. A szekunder jellegű 
információk adták a kiinduló alapot a kutatási terület körvonalazásához, a 
megfelelő nagyságú információhalmaz biztosításával. Internetes kutatás 
során a hazai felsőoktatási intézmények internetes megjelenésének, mint a 
marketing kommunikációs eszköznek elemzése. 

Mélyinterjús felmérések, melynek során felsőoktatási intézmények vezetői 
nyilatkoztak az intézmények marketing eszközeiről, módszereiről. 

Kérdőíves felmérés a felsőoktatási intézmények karainak vezetői körében, 
melynek során az intézményi kari vezetők többsége adott információt az 
oktatás piacorientációjáról, alkalmazott marketing eszközökről, a 
marketing alkalmazásáról. Kérdőíves felmérés a felsőoktatási intézmények 
oktatói körében, melynek során több, mint 200 felsőoktatási tanár adott 
információt az intézménye marketing helyzetéről, alkotott véleményt az 
oktatás piacosodásáról. 

A kérdőíves felméréssel nyert információk, a rögzített és ellenőrzött 
adatbázis SPSS 6.0 statisztikai programcsomaggal került feldolgozásra. Az 
egyváltozós feldolgozások után kereszttáblák készültek, ahol több változó 
kapcsolódásának, belső összefüggés rendszerének elemzésére került sor. 
Az adatbázisok elemzésére alkalmaztam a faktoranalízis és a 
klaszteranalízis módszerét is. 

A kutatás eredményeképpen felállítottam a felsőoktatás piacorientációs 
modelljét. A modell segítségével végeztem elvégzett kutatások során 
megállapítottam, hogy a felsőoktatási intézményekben a lehetséges 
marketing eszközök közül csak keveset alkalmaznak és nem megfelelő 
hatékonysággal. Az intézményi marketing még kezdetleges, bár 
szükségességét nem vonják kétségbe. A felsőoktatási intézmények vezetői 
és oktatói elfogadják, hogy követni kell az oktatási piac változásait. A 
marketing és eszközrendszerének alkalmazása a felsőoktatásban még nem 
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eléggé széleskörű és hatékonyságú, de fontossága, szükségessége már 
elismert. Az oktatási szolgáltatás igénybe vevői körében az igények 
felmérése és adaptálása legtöbbször csak szervezetlenül, alkalomszerűen 
valósul meg. 

Az oktatási intézmények az oktatási piac, a verseny, a marketing vezetői 
megítélésében, a marketing alkalmazásában szegmentálódtak, és négy  
szegmens alakult ki: 

• Mindent felértékelő 
• Output orientált 
• Input orientált 
• Mindent leértékelő 

A felsőoktatási tanárok körében az oktatási piac, a verseny, a marketing 
megítélésében kor szerint három szegmens alakult ki. 

• Versenyorientált 
• Egzisztenciaféltő 
• Biztonságérzetű 

A gazdasági karok esetében a piacorientáció, a marketing tevékenység 
intenzívebb, fontosságának megítélése pozitívabb, az alkalmazott eszközök 
hatékonyabbak, mint a többi felsőoktatási kar összességénél. Az agrár 
felsőoktatási intézmények karainál a piacorientáció, a marketing 
tevékenység kevésbé intenzív, mint a többi felsőoktatási intézményi kar 
összességénél. 

Javaslataim a továbbfejlesztésre: 

A disszertációban ismertetett kutatási eredmények, széleskörű 
megismertetése a felsőoktatási intézmények, illetve a felügyeletet gyakorló 
kormányzati szervek, intézmények körében. A modell alkalmazásával a 
felsőoktatási intézmények teljes körű piacorientációs értékelése. 

Az oktatásban a marketing gyakorlat színvonalának emelése, a marketing 
eszközrendszerének hatékony és tudatos alkalmazása, a felsőoktatási 
intézmények piacorientáltságának, versenyképességének javítása. 

A kutatási eredmények nemzetközi szinten történő összehasonlítása. 
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MÉLYINTERJÚ KÉRDŐÍV 
OKTATÁSI MARKETINGKUTATÁS 

Név: 
 
Beosztás: 
 
Intézmény: 
 
Az interjú időpontja: 
 
Az interjú helye: 
 
Készítette: 
 
1. Az intézmény típusa 
 

a. Státusza a felnőttoktatásban 
• Egyetem 
• Főiskola  
• Közoktatási intézmény  
• Oktatási vállalkozás 
• Állami  
• Magán 

 
b. A nyitott és távoktatás szerepe az intézményben 

• Tanulók száma a távoktatásban  
• %-os aránya az össz. tanulói létszámban 

 
c. Az oktatás területei 

• Melyek az oktatás / képzés fő területei 
• Milyen diplomát /oklevelet szerezhetnek a tanulók 
• A nyitott és távoktatás mely területeken van 
• Milyen célcsoportokat szolgál ki az oktatás 
• Milyen hosszúak a képzések 
• Milyen nyelven oktatnak 
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d. Munkamódszerek (Melyek az alkalmazott oktatási módszerek  a 

fontosság sorrendjében ?) 
• Nappali 
• részidős  
• rövid szemináriumok  
• távoktatás  

− írásos média 
− Internet 
− Egyéb 
− Ezek kombinációja 

 
2. Szervezet 
 

a. Általános szerkezet, szintek 
• Mutassa be az általános szervezeti felépítést, a felelősségi 

szintek feltüntetésével 
• Általános menedzsment 
• Divíziók/egységek 
 

b. Operatív menedzsment 
 
c. Támogató funkciók 

• Adminisztráció 
• Oktatástechnika (AV, T.) 
• Marketing 
• Egyéb? 
• A dolgozók száma minden egyes funkcióban. 
• Külső segéderő /outsourcing 
 

d. Van az intézménynek professzionális marketing szakembere az 
intézményi marketingre (csak az intézményi marketing feladatokat 
látja el? 
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3. Tervezés folyamata 
 

a. A tervezés általános keretrendszere 
• Van világos küldetési nyilatkozata az intézménynek, mely a 

tervezés és szervezeti működésre vonatkozik 
• Melyek a tervezés általános szabályai (ki vesz részt benne, ki 

dönt) és kik az informált személyek 
 

b. Tervezési rendszer 
• Milyen időtartamra vonatkoznak 
• Hosszútáv stratégia 
• Középtávú/éves/operatív terv 
• költségvetések 
• Használnak formális tervezési módokat, eszközöket? Milyen 

fajtákat? 
 

c. Fázisok, résztvevők, tervezési idők 
• Melyek a fő lépések (kezdés, belső ellenőrzések, tervek és 

költségvetések jóváhagyása) a tervezés folyamán 
• Milyen az eljárás menetrendje naptári évben és ki irányítja, 

vezeti, figyeli az egész eljárást? 
• A kulcsemberek milyen milyen módon vesznek részt a 

különböző fázisokban? 
• Hogyan kerül informálásra az érintett személy a jóváhagyott 

tervről? 
 
4. Termékfejlesztés 
 

a. Potenciális  
Hogyan követi az intézmény az oktatási trendeket 
• Jelenlegi oktatás/képzési trendek 
• potenciális hallgatók a jelenlegi piacon  
• versenytársak tevékenységek/lehetőségek - fenyegetések 

− Általános megfigyelés,  
− szisztematikus adatgyűjtés és elemzés (hogyan, miért)  
− egyéb? 

• Igénybe veszik professzionális marketing cégek szolgáltatásait? 
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b. Célcsoportok 
• Hogyan határozna meg egy célcsoportot egy adott oktatási 

programban  
• Az általános szükséglet meghatározása, általánosan jó 

produktum létrehozása, mely megfelel a tanulóknak. 
• Nagyon specifikusan próbáljon meg azonosítani egy piaci 

szegmenst, szükségleteket/preferenciákat és tervezni egy 
terméket ennek a szegmensnek 

 
c. Kurzusok tervezése 

• Mi az alkalmazott eljárás az új termékek tervezésére, illetve a 
meglévk továbbfejlesztésére? 

 
d. Árképzés 

• Hogyan határozzák meg a képzési árakat? (Státusz, hosszúság, 
egyéb faktorok? 

• A fizetések egyszerre, vagy részletekben történnek-e? 
• Fix árak vannak, vagy speciális ajánlatok? 
• Ki fizeti a tandíjat a különböző hosszúságú kurzusok esetében?  

A diák, a munkaadó, megosztva, alapítványi vagy egyéb 
támogatás? 

 
e. Minőségbiztosítás (ellenőrzés) 

• Hogyan figyelik egy kurzus sikerességét és minőségét? 
• Milyen információkat gyűjtenek be (tanulói tanulmányi 

igények, tanulói tulajdonságok, megelégedettség, panaszok) és 
hogyan csinálják ezt (rendszer, gyakoriság)? 

 
5. Marketing 
 

a. Marketing stratégia 
• Van írásos marketing stratégia? 
• Ha nincs, van-e egy dokumentum, mely a gyakorlati marketing 

tevékenységet írja le (arculattervezés, nyomtatott hirdetési 
anyagok (brossurák, hirdetések)? 

• Szerveznek találkozókat a kulcsfontosságú munkaadókkal a 
marketing stratégia és a marketing filozófia fejlesztése 
érdekében? 
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• Hogyan tervezik és valósítják meg az éves marketing 
programot?  

• Mi a szerepe az egyes tanfolyam menedzsereknek, 
osztályoknak/részlegeknek és az általános menedzsmentnek 
mindebben?  

• Külső marketinget alkalmaz vagy reklámtervezőket?  
• Mi áll a promóciós programok középpontjában, az egész 

intézmény, termék irányvonalak, egyéni termékek, ezek 
kombinációja?  

• Az egyes kurzusokat saját márkanévvel vezetik be vagy az 
esernyő módszert alkalmazva az intézményt mint márkanevet 
hangsúlyozzák?  

 
b. Promóciós terv 

• Milyen promóciós programokból vagy kampányokból áll az 
éves marketing terv?  

• Milyen marketing módszereket használ ezekben a 
programokban 

Személyes eladás:  
• Értékesítési hívások szervezetekhez (cégek, más), 

telefonhívások, prezentációk nagyobb közönség előtt, 
más. Belső, diákoknak tartott prezentációk. Road 
show-k? 

• Reklámozás a  médiában:  
• Melyik tömegtájékoztatási eszközt használja? (napi 

országos/regionális/helyi sajtó, hetilapok, szakmai 
folyóiratok, más? Radió, helyi/regionális/országos? 
TV? Kültéri poszterek/plakátok? 

• Direct Mail: kurzus katalógusok, brossúrák, 
értékesítési levelek, más? Hogyan jut hozzá a 
levelező listához szükséges adatbázishoz? 

• Telefon: információs szolgáltatás, automata vagy élő? 
 

• Melyek a legfontosabb marketing tevékenységek az Ön 
szervezete számára?  
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PR tevékenységek: 
• Sajtókonferenciák/ hírlevelek; VIP meginvitálása, 

prezentációk/találkozók, a személyzet előadóként való 
részvétele más programokban, televíziós vitaműsorokban való 
részvétel, publikálás szakmai folyóiratokban, aktív részvétel a 
kapcsolódó szervezetek tevékenységeiben, más?  

 
Marketing költségvetés:  
• Hogyan állapítja meg a költségvetés szintjét? (számlázás %-a, 

marketing tevékenységek becsült szükséglete, kombináció, 
más)  

• Ez hogyan oszlik meg a promóciós eszközök és tevékenységek 
között? Mennyire folyamatosan, következetesen évről évre ?  

• Ha pontos adatok nem állnak rendelkezésre, valamiféle index 
alkalmas-e a különböző marketing tevékenységek szerepének 
konkretizálására. 

 
c. Internet 

• Mi az Internet szerepe az Ön menedzsmentjében általában? 
• Belső/külső kommunikációs eszköz? 
• Alkalmazzák-e aktívan a tanításban?  
• Más diák kapcsolatok (e-mail, chat lehetőség)? Hogyan? 
• Hogyan alkalmazzák marketing/promóciós célokra?  
• Web oldal általános/termék specifikus információkhoz?  
• Adatbázist összeállítani további kapcsolatokhoz/más médium 

használatához?  
• Van-e a diákoknak lehetősége csatlakozni a programokhoz?  
• Más? 

 
d. A marketing hatékonyság nyomon követése  

• Hogyan követi marketingjének hatékonyságát?  
• A különböző promóciós programok/a különböző médiumok 

hatékonysága (mérni, hogy milyen hatékonyan teremtettek 
kapcsolatot a célcsoporttal, a termék és tulajdonságainak 
tudatosítása, válasz, imázs? 

• Milyen gyakran? 
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6. Összefoglaló kérdések (Az interjú rövid összefoglalója) 
 

• A jelenlegi marketing munka mennyire felel meg az 
intézménynek?  

• Melyek az erősségei és a problémái? 
• A jelen helyzetben?  
• Az elkövetkezendő években, a környezet lehetséges 

változásakor, a piacon és a marketing gyakorlatban egyaránt 
(különös tekintettel az Internetre)? 

 
• Hogyan lehetne rajta javítani? 
• Milyen konkrét változások segítenének ebben? 

 166



OKTATÓI KÉRDŐÍV 

Piac, verseny és marketing a felsőoktatásban 
Oktatói kérdőív 
 
 
A kérdéseket arra a karra vonatkoztassa, ahol dolgozik. Gyakran előfordulhat természetesen, hogy egy 
intézményi tevékenység kari vetületéről, hatásosságáról van szó.  
Ha valamelyik kérdésre nem akar, vagy nem tud válaszolni, egyszerűen hagyja üresen a válasz helyét. A 
kérdőívben az intézmény szó mindig felsőoktatási intézményt (egyetemet, főiskolát) jelöl. 
 
Kar megnevezése:  
 
 
 
Mennyire erősnek ítéli meg a versenyt az oktatási intézmények között az alábbi területeken? 
Osztályozzon 1-től  5-ig az alábbi értelmezés szerint: 

5 = nagyon erős, intenzív verseny 
4 = erős verseny 
3 = a felsorolt területeken átlagosnak számító verseny 
2 = gyenge verseny 
1= nincs érzékelhető verseny  

 
Verseny a ... A VERSENY 

ERŐSSÉGE  
(1-5) 

végzett hallgatók munkahelyéért (munkaerő-piacokért)  
bekerülő középiskolás tanulókért   
költségvetési forrásokért  
költségvetésből támogatott és az önköltséges oktatási formák között  
hasonló képzést folytató intézmények között  
magánintézmények és az állami intézmények között  
a külföldi és magyar intézmények között (nemzetközi verseny)  

 
 
Mennyire tartja fontosnak az alábbi tényezőket (eszközöket) az oktatási intézmények közötti 
versenyben? Kérjük osztályozza a tényezőket így:   
5=  nagyon fontos 
4=  fontos 
3=  a felsorolt tényezőkhöz viszonyítva átlagos fontosságú 
2=  kevéssé fontos 
1=  egyáltalán nem fontos 
 
 
 A TÉNYEZŐ 

FONTOSSÁGA 
1 - 5 

az oktatás minősége, színvonala  
a képzés szakosodása, specializációja  
a hallgatók által fizetett költség  
az intézmény működési költségei  
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Piac, verseny és marketing a felsőoktatásban 
Oktatói kérdőív 
 
 
Mennyire erősnek ítéli meg a verseny intenzitását az előbb felsorolt területeken?  
Kérjük osztályozza a tényezőket így:  

5 = nagyon erős, intenzív verseny 
4 = erős verseny 
3 = a felsorolt területeken átlagosnak számító verseny 
2 = gyenge verseny 
1= nincs érzékelhető verseny 

 
 
 A VERSENY 

ERŐSSÉGE 
1 - 5 

az oktatás minősége, színvonala  
a képzés szakosodása, specializációja  
a hallgatók által fizetett költség  
az intézmény működési költségei  

 
 
Állításokat sorolunk fel és kérjük, hogy minősítse ezeket,  mennyire ért egyet az állításokkal.  
5 = teljesen egyetért 
4 = inkább egyetért 
3 = részben egyetért, részben nem 
2 = inkább nem ért egyet 
1 = egyáltalán nem ért egyet 
 
 1  -  5 
Egy állami intézménynek is nyomon kell követnie az oktatási piac változásait.  
Az intézmények közötti versenyben kialakulnak erősebb intézmények és gyengébbek. 
Az erős intézményekbe nehezebb lesz bejutni (pl. drágábbak lesznek), de a diplomával 
jobb állás lesz betölthető. 

 

Egy állami oktatási intézmény vezetésének is úgy kell dolgoznia, mint egy vállalati 
menedzsmentnek. 

 

Az oktatási intézmények közötti verseny az oktatás színvonalának romlását 
eredményezi. 

 

Ha egy intézményben a különböző karok által adott diploma nem egyformán 
piacképes, akkor a "népszerű" karoknak anyagilag támogatni kell a kevésbé kurrens 
képzéseket. 

 

Ha egy oktatási intézményben magas színvonalú oktatás folyik, akkor biztosan lesz 
hallgatója. 

 

A "hallgatói piac" miatt fontos, hogy ismerjük azoknak az intézményeknek a 
tevékenységét, akik hasonló képzést végeznek. 
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Piac, verseny és marketing a felsőoktatásban 
Oktatói kérdőív 
 
 
A továbbiakban is állítások értékelésére kérjük, de már kétféle módon: 
• a bal oldalon azt jelölje, hogy az adott szempont teljesítését Ön mennyire tartja fontosnak. 
• a jobb oldalon azt minősítse, hogy az Önök kara mennyire teljesíti a megadott szempontot, 
 
Kérjük, hogy a fontosságot akkor is osztályozza, ha a kar teljesítését nem tudja megítélni (nincs róla 
információja). 
 
A SZEMPONT FONTOSSÁGA: 
5   nagyon fontos 
1   egyáltalán nem fontos 
A 2, 3 és 4 osztályzattal 
árnyalhatja véleményét! 

 KAR TELJESÍTÉSE: 
5   hiánytalanul teljesít 

1   egyáltalán nem teljesít 
A 2, 3 és 4 osztályzattal 

árnyalhatja véleményét! 
 
fontosság 

 
1 - 5 

 karunk 
teljesítése 

1 - 5 
 Az oktatásról tájékoztató kiadványt kell megjelentetni.  
 Részletes Internetes honlapot kell üzemeltetni.  
 Az oktatási tevékenységről hirdetést kell megjelentetni a napilapokban.  
 Az oktatási tevékenységről hirdetést kell megjelentetni a szaklapokban.  
 Egységes arculatot (logo, névjegy, levélpapír...) kell megteremteni.  
 Az intézményben a marketing (PR) tevékenységre önálló szervezeti 

egységet kell létrehozni. 
 

 Az intézmény marketing tevékenységének tervezésébe külső 
(professzionális) céget kell bevonni. 

 

 Az intézmény marketing tevékenységének végrehajtását professzionális 
cégre kell bízni. 

 

 Az oktatási tevékenységről idegen nyelvű tájékoztató kiadványt kell 
megjelentetni. 

 

 Az EDUCATIO kiállításon való részvételre nagyon komolyan (pénzt, időt 
nem sajnálva) kell készülni. 

 

 Bemutatkozó nyílt napot kell tartani.  
 A végzett hallgatókkal való kapcsolattartást az intézmény jövője miatt 

komolyan kell venni. 
 

 Az intézményről bemutatkozó CD készüljön.  
 A középiskolákkal (ahonnan a hallgatók jöhetnek) folyamatos 

kapcsolattartást kell megszervezni. 
 

 A TV-ben és a rádióban az intézményről gyakran szóljanak.  
 Az intézményről szóló híradásokat figyelni, és rendszerezve gyűjteni kell.  
 Az alkalmazott marketing eszközök hatékonyságát (ráfordítás/haszon) 

mérni kell. 
 

 Az intézmény marketingjére fordítható pénzösszegeket elkülönítve kell 
kezelni. 

 

 A hallgatóság véleményét az oktatásunkról ismernünk kell.  
 A hallgatók rendszeresen értékeljék az összes tantárgy oktatását.  
 A végzett hallgatók elhelyezkedését (mennyire könnyen találnak munkát) 

mérni kell. 
 

 A gyakorlattal az intézménynek élő kapcsolatot kell fenntartania.  
 Az intézményeknek ismerni kell a "fejvadász cégek" véleményét az 

oktatásról. 
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Piac, verseny és marketing a felsőoktatásban 
Oktatói kérdőív 
 
 
Kérjük, írja le röviden, hogyan alakítaná a saját intézményének marketing (PR) tevékenységét? Mit 
tenne, mit tenne másképpen, esetleg mit szüntetne meg? 
 
 
 
 
 
Mi az Ön véleménye: egy állami intézménynek a működtetéséhez szükséges erőforrások hány 
százalékát lenne reális saját bevételből (pl. "fizetős" képzések) fedezni? 
 
                     reális saját bevétel   .............   %  
 
 
Az Önöknél végzett hallgatók a munkaerőpiacon más karok végzettjeivel is versenyeznek az 
állásokért. Kérjük, becsülje meg, hogy az Önök karán folyó képzésnek körülbelül hány más 
(magyarországi) kar a versenytársa? Nevezze meg ezek közül a legfontosabbakat (maximum három 
kart)! 
 
A velünk versenyző karok 
becsült száma:  
 

A legfontosabb ilyen karok: 
1. 

2. 

3. 

 
 
Az elmúlt években Magyarországon több olyan felsőoktatási intézmény kezdte meg tevékenységét, 
amelyik pénzt (esetenként komoly pénzt) kér a képzésért. Kérjük, röviden írja le az ilyen képzési 
formával kapcsolatos véleményét: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A válaszadóra vonatkozó kérdések: 
 
Nem:        férfi       nő 
 
Kor: ........... év 
 
 
Beosztása:  ....................................................... 
 

Hány évet dolgozott az oktatásban? .............   év 
 
A kutatás összefoglalóját a következő email 
címre kérem: 
 
..................................................................... 
 

 
 

Köszönjük az együttműködését! 
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VEZETŐI KÉRDŐÍV 
 

Piac, verseny és marketing a felsőoktatásban 
Vezetői kérdőív 
 
A kérdéseket arra a karra vonatkoztassa, ahol dolgozik. Gyakran előfordulhat természetesen, hogy egy 
intézményi tevékenység kari vetületéről, hatásosságáról van szó.  
Ha valamelyik kérdésre nem akar, vagy nem tud válaszolni, egyszerűen hagyja üresen a válasz helyét. A 
kérdőívben az intézmény szó mindig felsőoktatási intézményt (egyetemet, főiskolát) jelöl. 
 
Mennyire tartja fontosnak az alábbi tényezőket az intézmények sikere szempontjából?  
Kérjük osztályozza a tényezőket így:   

5 = nagyon fontos 
4 = fontos 
3 = a felsorolt tényezőkhöz viszonyítva átlagos fontosságú 
2 = átlagosnál kevésbé fontos 
1 = egyáltalán nem fontos 

 
 FONTOSSÁG 

1  -  5 
Rendszeresen információt kell gyűjteni a munkaerőpiac helyzetéről, 
változásairól. 

 

Rendszeresen információt kell gyűjteni a végzett hallgatók elhelyezkedéséről. 
 

 

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hasonló képzést folytató karok 
helyzetét. 

 

Rendszeresen információt kell gyűjteni a továbbtanuló középiskolások 
intézményválasztásáról (melyik intézményt, miért választják). 

 

 
 
Értékelje a Kar jelenlegi tevékenységét a fenti  információgyűjtéssel kapcsolatban!   
(Milyen gyakran gyűjtik az információt: rendszeresen, néha  vagy  soha. 
Tegyen X-et a megfelelő helyre.) 
 
 
 rendsze-

resen 
néha soha 

Információgyűjtés a munkaerőpiac helyzetéről, változásairól. 
 

   

Információgyűjtés a végzett hallgatók elhelyezkedéséről. 
 

   

A hasonló képzést folytató karok helyzetének figyelemmel 
kísérése. 

   

Információgyűjtés a továbbtanuló középiskolások 
intézményválasztásáról (melyik intézményt, miért választják). 

   

 
Az Önök karán a piaci környezetről gyűjtött információk hogyan épülnek be az intézményi 
döntésekbe (milyen fórumok vannak, hogyan történik az információk felhasználása) ? 
 
....................................................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................... 
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Piac, verseny és marketing a felsőoktatásban 
Vezetői kérdőív 
 
 
Állításokat sorolunk fel és kérjük, hogy minősítse ezeket., hogy mennyire ért egyet az állításokkal.  

5 = teljesen egyetért 
4= inkább egyetért 
3 = részben egyetért, részben nem 
2= inkább nem ért egyet 
1 = egyáltalán nem ért egyet 

 
 1  -  5 
Az információgyűjtési feladatok ellátására nincsenek megfelelő pénzügyi eszközök. 
 

 

Az információk gyűjtésére és értékelésére nincsenek megfelelően képzett szakemberei. 
 

 

A belső érdekek vagy a jelenlegi szervezeti struktúra nem teszi lehetővé az információk 
megfelelő felhasználását. 

 

 
 
Ki vagy kik felelősek az Intézmény marketing/PR funkciójáért ? Jelölje a megfelelő választ X-szel 
(többet is megjelölhet, ha szükséges). 
 
Az intézmény/kar vezetője  
Más tisztségei mellett erre megbízott intézményi vezető  
Más tisztségei mellett erre megbízott kari vezető  
Marketing részleg, központi  
Marketing részleg, kari  
Egyéb:  

 
 
Van-e Önöknek írásos marketing stratégiájuk?  Jelölje a megfelelő választ X-szel. 
 
Van, külön dokumentumként.  
Van, egy általános intézményi stratégia részeként.  
Nincs, de esetenként (feladatokra) készítünk operatív marketing terveket.  
Nincs ilyen dokumentumunk.  

 
Jelölje X-szel, milyen módszereket alkalmaznak a marketing tevékenységük hatásának elemzésére?  
(Több választ is bejelölhet.) 
 
Értékelés a tapasztalatokra alapozva.  
Kérdőíves felmérés a középiskolás hallgatók körében.  
Kérdőíves felmérés a felvett hallgatók körében.  
Kérdőíves felmérés a munkaerőpiacon.  
A hirdetések hatékonyságának mérése.  
Más módszerrel (kérjük, írja ide):   
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Piac, verseny és marketing a felsőoktatásban 
Vezetői kérdőív 
 
 
Kérjük becsülje meg, hogy az éves költségvetés körülbelül hány százalékát fordítják marketing 
(PR) célokra? 
 

..............   százalék 
 
Milyen a marketing költségvetésük?  (Több válasz is megadható.) 
 
Az egész intézménynek van marketing költségvetése.  
Külön a karoknak, egységeknek van marketing költségvetésük.  
Esetenként feladatokra, programokra különítünk el marketing célú pénzeszközöket.  
Nincs marketing költségvetésünk.  

 
Kérjük jellemezze intézményének jelenlegi marketing (promóciós, PR) tevékenységét. 
Tegyen a megfelelő oszlopba X-et! 
 
 rendszeresen 

alkalmazzuk, és 
bevált 

alkalmazzuk, 
de fejleszteni  
kellene 

jelenleg nincs, 
de alkalmazni 
kellene 

véleményem 
szerint felesleges 
alkalmazni 

hirdetés országos lapokban     
hirdetés helyi, regionális sajtóban     
hirdetés országos rádióban     
hirdetés országos televízióban     
hirdetés helyi, regionális TV-ben     
kültéri plakátok, hirdetőtáblák     
bemutató katalógusok     
élő információs szolgáltatás (zöld 
szám) 

    

PR cikkek a sajtóban      
sajtókonferenciák      
aktív részvétel a szakmai 
szervezetekben 

    

honlap az intézményről     
honlap a tanszékekről     
nyílt nap szervezése     
kiállításokon való részvétel     
középiskolák meglátogatása     
road show-k     
egyéb:       

 
Hogyan értékeli a Kar jelenlegi marketing tevékenységét? 
 
kitűnő  
jó  
megfelelő  
lehetne javítani rajta  
határozottan javítani kellene  
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Piac, verseny és marketing a felsőoktatásban 
Vezetői kérdőív 
 
 
Véleménye szerint hogyan lehetne javítani a kar marketing tevékenységén?  
(Több választ is bejelölhet)? 
 
A marketing stratégia fejlesztésével.  
A meglévő stratégia végrehajtásának javításával (ellenőrzés, hatékonyság).  
Operatív marketing tervek készítésével és végrehajtásával.  
Hálózati marketinget alkalmazva (más intézményekkel együtt programokat indítva)  
A "kulcs emberek" marketing tárgyú képzésével.  
Az internet lehetőségeit jobban kihasználva.  
Egyéb módon (kérjük, írja ide): 
 
 
 

 

 
Hasznosnak tartaná-e, ha rendelkezésre állna egy kifejezetten az oktatási menedzserek számára 
íródott, gyakorlati  marketing kézikönyv? 
 
igen   nem  
 
 
 
Kérjük, hogy ha a témával kapcsolatban bármilyen megjegyzése, javaslata van, ossza meg velünk. 
Köszönjük! 
 
 
....................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 
 
 
A Kar megnevezése: ..................................................................................................................................... 
 
 
Az kutatás összefoglaló jelentését a következő email címre kérik:   
 
.................................................................................   
 
 
 
 
 

Köszönjük az együttműködést!  
A Kar vezetésének és munkatársainak sok sikert kívánunk. 
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SUMMARY 

For the topic of my PhD thesis I have chosen marketing in higher 
education. The reason for my choice is that it is a topic of the present day. 
Nowadays the educational system is undergoing a period of change. There 
are new forms of education evolving like open and distance learning and 
flexible learning all of which are becoming more and more widespread 
similarly to information communication technologies, which also have an 
important role these days. Universities and colleges are establishing new 
faculties so that students have a wider range of study programmes to 
choose from. Besides state universities you can also find private schools 
with a commercial basis. Thousands of educational enterprises of different 
sizes and various forms have appeared on the educational market. All of 
these phenomena have resulted in a higher level of competition. 

Universities and colleges have started to realize the importance of 
marketing, that is, the importance of needs analysis among future students, 
the introduction of flexible study programmes based on these needs, the 
projection of a positive institutional image, making use of marketing 
communication methods and means, that is, the importance of convincing 
the customer that they need the service offered by the institution. 

The phenomena described above make the marketing research of higher 
education a topic of the present day. In Hungary this a topic which has not 
been focused on much yet. There is very little specialised literature 
available, there have not been many scientific research results published on 
the issue. One of the reasons for this is that Hungarian educational 
institutions have just started to realize the significance of this research. 

The aim of my research has been to study the specialised literature 
available on this topic by doing secondary research, and then to draw 
conclusions concerning the applied methods and the current situation. It 
was also my intention to carry out primary research to identify the 
marketing techniques and means used in higher education as well as to 
determine the efficiency of these techniques. I also planned to identify the 
data collection techniques that are used, the factors that hinder the use of 
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these techniques, the people responsible for institutional marketing as well 
as the level of their responsibility. 

It was also my aim to identify the level of marketing strategy, the methods 
used for analysing the efficiency of the marketing activity, to find ways to 
improve this activity, to determine the main areas of competition as well as 
their intensity. I have also examined the teachers’ attitudes towards the 
competition, the commercialization of education, to what extent is the use 
and the widespread introduction of marketing techniques and means 
accepted and supported in the Hungarian higher education. 

Concerning the methodology of the research different techniques should 
be mentioned 

Secondary research: the summarization of the content of the Hungarian 
and international information sources available about the topic. It was the 
secondary information that gave the basis for defining the field to be 
researched by providing considerable information. Internet research meant 
the analysis of the Internet sites of Hungarian institutions of higher 
education as means of marketing communication. 

In-depth interviews: managers of institutions of higher education have been 
asked about the marketing methods and means used at their institutions. 

Questionnaires: questionnaires have been distributed among managers of 
different faculties of higher educational institutions and most managers of 
the different faculties have been asked to provide information concerning 
the applied marketing means and the use of marketing. Questionnaires 
have been distributed among teachers of higher educational institutions 
and during the research more than two hundred teachers provided 
information about the marketing situation of their institutions and gave 
their opinion concerning the commercialization of education. 

The information collected with the questionnaires was processed using the 
fixed and monitored database SPSS 6.0 statistical software package.  After 
the single variable processing cross-tables were created, and this way the 
connections between more variables and the system of inner relations were 
analysed.  For the analysis of databases I used the methods of factor 
analysis and cluster analysis.  
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Based on the results of my research I have created the market-oriented 
model of higher education.  During the research carried out using this 
model I drew the conclusion that in higher educational institutions only 
few of the available means of marketing are used and that their efficiency 
is not as high as it should be. Institutional marketing is still rather simple, 
though, its significance is not questioned. Managers and teachers of higher 
educational institutions acknowledge that the changes of the educational 
market need to be followed. The use of marketing, its techniques and 
means are not widespread and efficient enough yet but its significance is 
already clear. Among customers of educational services the needs analysis 
and adaptation are usually occasional and unorganized. 

Educational institutions have undergone a segmentation process 
concerning the educational market, competition, managers’ attitude 
towards marketing and the use of marketing. Four segments have been 
formed: 
• everything upgraded 
• output oriented 
• input oriented 
• everything downgraded 

Among teachers of higher educational institutions three segments are 
identified based on age and attitudes towards the educational market, 
competition and marketing: 
• competition oriented 
• anxious for existence 
• have a sense of security 

At faculties of economics the marketing activities are more intensive, they 
are considered more important, the applied techniques more efficient than 
at other faculties in general. At agricultural institutions of higher 
education the marketing activity is less intensive than at other faculties of 
higher education in general. 

My proposals for improvement: 

The results of the research presented in the thesis should be made well-
known among institutions of higher education, monitoring governmental 
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bodies and institutions. Using the model the institutions of higher 
education should be widely assessed concerning their market orientation. 

In education the improvement of marketing practice, the efficient and 
conscious use of marketing techniques, the improvement of market-
orientation and competitiveness of institutions of higher education. 

The comparison of research results on an international level. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetemet fejezem ki mindazok számára, akik kutatómunkámban 
segítségemre voltak és támogatásuk nélkül e tudományos eredmények nem 
születtek volna meg. 

Köszönet illeti a Szent István Egyetem Marketing Intézetének 
munkatársait, az elsők között témavezetőmet, Dr. Lehota József 
professzort, aki kutatásaim során, éveken keresztül szakmai iránymutatást 
adott. Segítségemre voltak Vanczák Emese és Gyenge Balázs PhD 
hallgatók a szakirodalmi feltárásban és az internetes kutatásban, valamint 
Bankóné Simon Margit az adminisztratív ügyek intézésében. A 
mélyinterjúk szakszerű, eredményes lefolytatásában Jekkel Katalin, a 
Budapesti Gazdasági Főiskola Nemzetközi Marketing Intézetének tanára 
volt közreműködő partnerem. 

Külön köszönetemet fejezem ki a disszertáció munkahelyi vitára felkészítő 
opponenseknek, Dr. Piskóti László professzornak, a Miskolci Egyetem 
Marketing Intézet igazgatójának, Dr. Illyés B. Csabának a SZIE 
intézetigazgatójának.  

Nem jöhetett volna létre a disszertáció a munkahelyem, a SZÁMALK 
Oktatási Rt támogatása nélkül, ahol elsősorban Dr. Zárda Sarolta 
vezérigazgató munkámat fontosnak tartotta és ehhez a szükséges 
intézményi hátteret biztosította. A disszertáció szerkesztési munkáit a 
Multimédia Műhely munkatársai Pálvölgyi Gábor és Kertai Zsuzsa 
végezték. 

Mindenképpen meg kell említenem az Európai Unió segítségét, amely 
támogatta a Socrates program keretében az egyetlen oktatási marketinggel 
foglalkozó programot, melynek vezetője voltam. Ennek keretében 
végezhettem el kutatásaimat és született meg az oktatásmarketinggel 
foglalkozó szakkönyv és CD, melynek létrehozásában külföldi partnereim 
voltak: Kenneth Bernard és Marguerite McNair a glasgowi Strathclyde 
University professzorai, Alfredo Soeiro az University of Porto 
rektorhelyettese, valamint Lauri Leppanen és Kari Lampikoski, a helsinki 
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Marketing Institute, International Management Education vezető 
munkatársai. 

Végezetül, de nem utolsó sorban családomnak, amely a nyugodt otthoni 
hátteret biztosította. 

Budapest, 2003-02-04 

Komáromi László 


