
 
 

SZENT ISTVÁN EGYETEM  
GÖDÖLLŐ 

 

 

Dr. Komáromi László 

MARKETING MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK 
ALKALMAZÁSA  

A FELSŐOKTATÁSBAN  

 
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

 

 

 

 

GÖDÖLLŐ 
2003



Doktori értekezés tézisei 

A doktori iskola 

megnevezése:  Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola 

tudományága: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 

vezetője: Dr. Szűcs István 
egyetemi tanár, intézetigazgató                                                            
az MTA doktora 
SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar               
Gazdaságelemzési Módszertani Intézet                                                                                      

Témavezető: Dr. Lehota József 
egyetemi tanár, intézetigazgató 
a közgazdaságtudományok kandidátusa 
SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar                
Marketing Intézet 

 ....................................................  .................................................... 
 Az iskolavezető jóváhagyása  A témavezető jóváhagyása 

 

2 



Doktori értekezés tézisei 

1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 

1.1 A választott téma jelentősége és indoklása 

Hazánkban a felsőoktatási piac és az intézmények közötti versenyhelyzet kialakulóban 
van. Az egyetemek, főiskolák kezdik felismerni a marketing fontosságát, azaz a 
munkaerő-piaci tendenciáknak, 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, az ezzel kapcsolatos 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 
hatékonyan. 

1.2 A kutatás célkitűzései 

1. A téma hazai és nemzetközi szakirodalmának széleskörű áttekintése, 
rendszerezése. 

2. Felsőoktatási piacorientációs modell kidolgozása. 
3. A modell segítségével a felsőoktatás piacorientációjának elemzése. 
4. Primer kutatással a kari vezetők valamint az oktatók piacorientációjának 

meghatározása. 
5. Statisztikai módszerekkel, faktor és klaszteranalízissel a felsőoktatási 

intézmények szegmentálása a piacorientáció alapján. 
6. Statisztikai módszerekkel, faktor és klaszteranalízissel a felsőoktatási tanárok 

csoportosítása az oktatási piacorientáció alapján. 
7. A gazdasági karok és az agrár karok piacorientációjának összehasonlítása a 

többi karokkal. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
A kutatást a SZÁMALK Oktatatási Rt támogatásával végeztem. Három külföldi 
intézmény részvételével (Marketing Institute, Helsinki; University of Porto; 
Strathclyde University, Glasgow) nemzetközi oktatásmarketing projektet vezettem, az 
Európai Unió Socrates programjának keretében. Disszertációmban a projekt 
keretében, illetve további önállóan elvégzett kutatásaimra támaszkodtam. 
A kutatás több részből tevődött össze: 
• Szekunder kutatások során a témához kapcsolódó, rendelkezésre álló anyagok 

összegyűjtése, rendszerezése és azok feldolgozása. 
• A szakirodalomban fellelhető piacorientációs modellek adaptálásával felsőoktatási 

piacorientációs modell felállítása. 
• Primer kutatások során a felsőoktatási piacorientációs modell alkalmazásával 

mélyinterjúk és kérdőíves felmérések lefolytatása. 
• Kérdőíves felmérés a felsőoktatási intézmények karainak vezetői körében.  
• Kérdőíves felmérés a felsőoktatási intézmények oktatói körében. 
• A kérdőíves felméréssel nyert információk, a rögzített és ellenőrzött adatbázis 

SPSS 8.0 statisztikai programcsomaggal történő feldolgozása.  
• Az adatbázisok összefüggés elemzése, faktoranalízis és klaszteranalízis 

alkalmazásával az intézmények szegmentálása. 
• Internetes kutatással a hazai felsőoktatási intézmények internetes megjelenésének, 

mint a marketing kommunikációs eszköznek elemzése.  
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3. AZ EREDMÉNYEK 

3.1. A felsőoktatás piacorientációs modellje 

A kidolgozott modell 6 blokkból áll, melyet a szekunder kutatásoknál feltárt 
piacorientációs modellek felsőoktatásra történő adaptálásával dolgoztam ki. Ehhez az 
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 az 1. 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

 

1. ábra. A felsőoktatás piacorientációs modellje 

Információgyűjtés 
A modell első blokkját az információgyűjtés jelenti az oktatási piacról. Az input 
információk kutatásához információt kell gyűjteni a potenciális hallgatóktól, mint 
vevőktől és a különböző partnerektől. Az output információk forrását a végzett 
hallgatók körében gyűjtött információk jelentik az elhelyezkedési és érvényesülési 
lehetőségekről. Meg kell határozni, melyek azok a tendenciák, amelyek a 
munkaerőpiacon érvényesülnek és visszahatnak a potenciális tanulók, a partnerek 
intézményválasztására. 
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A versenytársak figyelése 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, és a 
szervezeti struktúra is megfelel-e a követelményeknek. 
 

Döntési folyamat 
A modell második blokkja a döntési folyamattal foglalkozik. A megszerzett 
információkat elemezni kell és döntést kell hozni, milyen piaci magatartást fog 
tanúsítani az intézmény. 
Több területet kell elemezni. Vizsgálni kell, 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? Léteznek-e stratégiai és marketing tervek? Ezek éves szinten is 
megjelennek, vagy csak akciótervek vannak egyes fontosabb eseményekre. A tervek 
megvalósítása érdekében a szervezeti koordináció megfelelően működik-e 
(interfunkcionális koordináció). A döntési folyamatot több kritérium is befolyásolja. 
Elemezni kell, hogy léteznek-e kidolgozott stratégiák, milyen szinten és milyen távon 
(1. döntési kritérium). Ha igen, azok csak intézményi szinten, vagy kari szintekre is 
kidolgozásra kerülnek-e. A stratégiák az intézményi stratégia részét képezik, vagy 
önállóan is megjelennek. Nagyon fontos tényező az intézmény bevétel orientáltsága 
(2. döntési kritérium). A bevétel orientáltságot az állami támogatás mellett az egyéb 
külső erőforrások (pl. vállalati megbízások) és a költségtérítéses képzés aránya 
jellemzi. Fontos tényező, hogy piaci orientáltság hosszú távú–e vagy csak rövid távú 
irányultság van. 
 

Reagálás 
A modell következő eleme a piaci hatásokra történő reagálással foglalkozik A 
felsőoktatási intézménynek válaszolnia kell a piaci kihívásokra. Eszközöket kell 
megfogalmazni, biztosítani kell a szükséges erőforrásokat.  
A reagálás kulcselemei a marketing mix elemei, a kommunikáció, az értékesítési 
csatornák, az ár és termékstratégiák. A marketing kommunikáció eszközrendszerének 
számos eleme van, melyeket különbözőképpen lehet egy oktatási intézményben 
fontossági sorrendbe állítani. Nagyon lényeges, hogy a marketing tevékenység 
hatáselemzése megtörténjen. Az értékesítési csatornákhoz az ismeretek eljuttatásának 
módjai, azaz a képzési formák (nappali képzés, távoktatás, esti oktatás, levelező 
képzés, rugalmas képzés, internetes és multimédiás oktatás, konzultációs rendszer, 
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nemzetközi oktatási piacra való belépés stb.) tartoznak egy felsőoktatási intézménynél. 
A termékstratégiáknál elsősorban a képzési szakok, tantervek irányultsága szerepel. 
Fontos az árstratégia, melyet a költségtérítéses képzések területén alkalmaznak az 
egyetemek, főiskolák. (Kutatásaimat a marketing kommunikációs eszközök 
használatára összpontosítottam). 
 

Eredmény 
A modell alkalmazásának eredménye a hosszú távú piacorientációs stratégia. 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 (vevői elégedettség, piaci részarány emelkedése).  

3.2. A felsőoktatási vezetők mélyinterjús és kérdőíves felmérésének 
eredményei 

A kari vezetői adatbázis elemzés során első lépésként a kérdőívek statisztikai 
elemzésére került sor 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. A 
kutatás második lépéseként kereszttábla sorozat eljárással vizsgáltam a különböző, de 
egymásra utaló kérdésekre adott válaszok közötti összefüggéseket. 
 
3.2.1 Az egyváltozós statisztikai értékelések eredményei: 

• A megadott versenyeszközök közül az intézmény sikere szempontjából a 
válaszadók többsége (61,8 %) tartotta legfontosabbnak a végzett hallgatók 
elhelyezkedésével kapcsolatos részletes információszerzést. A továbbtanuló 
középiskolások intézményválasztását a többség a fontos teendők kategóriájába 
sorolta. A lehetséges válaszok közül a harmadik helyre tették a munkaerőpiac 
helyzetéről való információgyűjtést és utolsó helyre a hasonló képzést folytató 
karok figyelemmel kisérését (azaz a konkurenciafigyelést). 

• Az intézmények felében gyűjtenek rendszeresen információt a végzett hallgatók 
elhelyezkedéséről. 46,5 % 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. 

• Az információgyűjtést az intézmények valamivel több, mint a felében a szükséges 
pénzügyi eszközök hiánya hátráltatja. Az információgyűjtésre alkalmas 
szakemberek szükségessége csak részben jelent gondot az intézményeknek, 14 %-
nak viszont egyáltalán nincs erre alkalmas szakembere. Az intézményeknek 
többsége a jelenlegi szervezeti struktúrát alapvetően alkalmasnak tekinti az 
információk megfelelő felhasználására (1. táblázat). 
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1. 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. 

20 28,6 34,3 7,1 10 

 
• A intézményi szinten már 40 %-ban működik önálló marketing, vagy PR részleg, 

11 %-nál már kari szinten is létezik elkülönült egység. Az esetek 60 %-ában az 
intézmény, illetve a kar vezetőjét is felelőssé teszik az intézmény marketing, 
illetve PR funkciójának teljesítéséért, illetve gyakran más tisztségei mellett 
tesznek bíznak meg kari, vagy intézményi vezetőt. 

• Az intézmények többségénél az intézményi stratégiai terv részeként foglalkoznak 
a marketing stratégia kérdésével. Csak 12,5 %-nak van külön dokumentumként 
elkészített marketing stratégiája, 14 % pedig egyáltalán nem rendelkezik 
semmiféle marketing stratégiai tervvel.  

• A marketing tevékenység hatékonyságára vonatkozó kérdések válaszaiból kiderül, 
hogy mintegy 69,4 %-ban csak a tapasztalatokra alapozott értékelést végeznek. A 
kérdőíves felméréseket és az ezen alapuló információnyerést leginkább (44,4 %-
ban) a már felvett hallgatók körében alkalmazzák, azaz utólag nyernek 
információt arra nézve, hogy mi motiválta a jelentkezőket választásukban. 25 % 
nézi a hirdetések hatékonyságát és 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. 

• Az intézmények kb. 1 % körüli összegre becsülik az intézményi költségvetésből a 
marketing költségvetésre fordítható összeg nagyságát. Kari szinten csak elenyésző 
mértékben (4,2 %) van külön marketing költségvetés, ez inkább egész intézményi 
szintre jellemző (47,2 %). A többségnél csak egyedi esetekre, egyes programokra 
különítenek el bizonyos marketing költségeket. A megkérdezettek 22,2 %-a úgy 
nyilatkozott, hogy egyáltalán nincs marketing költségvetése. 
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• A marketing eszközöket (promóció, PR) illetően az alkalmazás változatos, a 
hagyományos eszközöket általánosan használják. 

• A saját marketing tevékenység értékelésénél senki sem ítélte meg kitűnőnek saját 
marketingjét, ugyanakkor a válaszadók több, mint fele jónak, illetve megfelelőnek 
tartotta jelenlegi tevékenységét. Több, mint egyharmaduk viszont határozottan 
javítandónak ítélte meg ezt a területet.  

• A marketing helyzet javításának eszközeként a többség az internet lehetőségeinek 
kihasználását adta meg. Az operatív marketing tervek alkalmazását a többség 
szintén fontos eszközként ítéli meg. 

 
3.2.2 Összefüggés elemzések 
A leíró statisztikai elemzés után a programcsomag segítségével az egymással 
kapcsolatban álló kérdések válaszainak (változók) összefüggéseit elemeztem. 
Varianciaanalízissel igazoltam, hogy akik fontosabbnak tartják az intézmény sikere 
szempontjából a marketing célú rendszeres információgyűjtés egyes területeinek 
fontosságát, azok nagyobb rendszerességgel végzik is. 
Klaszteranalízissel 4 csoportot (szegmenset) 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. 
További elemzés céljából a megfigyelési egységeket ábrázoltam a faktorváltozók 
síkjában (2. ábra). Ennek alapján négy mező, és így négy intézménytípus jelölhető ki. 

 

2. ábra. A megfigyelési egységek a faktorváltozók terében 
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Az elemzés során az 1. és 2. csoportnál találtam szélső értéket. A csoportok között 
nem volt éles különbség. 
A négy csoport: 

1. „Mindent felértékelő” típus 
Az ide sorolható intézmények elfogadják a 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 versenyfeltételekhez, hallgatói 
létszámát és bevételét folyamatosan növelni tudja. Rendszeresen gyűjt 
információkat a potenciális tanulóktól, a 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 csoportosítja ehhez. Önálló 
marketing/PR részleget működtet, többnyire már kari szinten. Írásos marketing 
stratégiával rendelkezik. A marketing költségeit előre tervezi, többnyire 
elkülönített marketing költségvetéssel rendelkezik. A marketing (promóciós) 
eszközrendszer széles választékát hatékonyan alkalmazza.  

2. „Output orientált” típus 
A csoport tagjai az oktatási piac és versenyhelyzetet elismerik és megpróbálnak 
alkalmazkodni hozzá. Bár nem annyira aktívak, mint a mindent felértékelők, de 
teljesítményorientáltak. 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. 

3. „Input orientált” típus 
A csoport tagjai ugyan elismerik, hogy az oktatás területén versenyhelyzet van 
kialakulóban, azonban ehhez nem tudnak igazán alkalmazkodni. 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. 

4. „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 
nem is végzik. A marketinget az oktatás területére nem tartják alkalmazhatónak, 
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és intézményük nem végez marketing tevékenységet. A marketing eszközök 
közül csak néhányat alkalmaznak, hatékonyságukat nem vizsgálják. Marketing 
felelősük nincs, a marketingre fordított kiadásokat feleslegesnek tartják. 

3.3. A felsőoktatásban dolgozó tanárok kérdőíves felmérésének 
eredményei 

3.3.1 A kérdőíves felmérés statisztikai értékelése 

• Az oktatási intézmények közötti verseny területei között leginkább a költségvetési 
forrásokért folyó versenyt tartják a legerősebbnek. A bekerülő hallgatókért való 
versenyt fontosnak tartják, ezek elhelyezkedési lehetőségeit már kevésbé. A 
versenyt már érzékelik a hasonló képzést folytató intézmények között. Jóval 
kevésbé tartják erősnek a küzdelmet az állami és a magán intézmények között és 
még kevésbé érzékelhetőnek a külföldi intézményeknek, mint versenytársaknak a 
jelenlétét. 

• A verseny tényezők közül egyértelműen az oktatás színvonalát tartják a 
legfontosabbnak. Érdekes módon a hallgatók által fizetett költséget (tandíjak és 
egyéb költségek) már kevésbé fontosnak tekintik. 

• A verseny intenzitásának megítélésében az oktatás szakosodását, specializációját 
sorolták az első helyre. Szerintük az oktatás ügyfeleinek igényeit leginkább 
figyelembe vevő képzésekkel kell a verseny során előnyős pozícióhoz jutni. 

• Elfogadják azt, hogy egy oktatási intézménynek is nyomon kell követnie az 
oktatási piac változásait. Ugyancsak nagyon fontosnak tartják a hasonló képzést 
folytató intézmények figyelését (2. táblázat). 

• A marketing eszközök fontosságával, illetve kari teljesítésével kapcsolatban saját 
tevékenységüket kritikusan ítélik meg, elismerve, hogy ezen a területen még igen 
sok a javítanivaló. Nagyon fontosnak tartják a hallgatók közötti véleménykutatást, 
elfogadják, hogy a hallgatók értékeljék a tantárgyak oktatását, a végzett hallgatók 
elhelyezkedését. A gyakorlattal való kapcsolattartást, a középiskolákkal és a 
végzett hallgatókkal való törődést is kiemelten fontosnak ítélik meg.  

• Az intézményi marketing egység létrehozását már nem sorolják a nagyon fontos 
eszközök közé. Elvetik annak gondolatát, hogy külső, professzionális céggel 
hajtsák végre az oktatási intézmény marketing feladatait. 

• Az erőforrásoknak átlagosan 20-30 %-át tartják reálisan saját bevételből (pl. 
„fizetős” képzések) fedezni. 

• Az intézményben folyó képzések hazai vetélytársainak számát átlagosan 4-5 
vetélytársban határozták meg. Számon tartják, hogy mely intézmények 
veszélyesek a potenciális hallgatóik elhódításában. 
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2. táblázat. A versenyhelyzet egyes tényezőinek elfogadottsága  
(5 fokozatú skálán értékelve) 

 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 

 
3.3.2 Összefüggés elemzések 
Az oktatási verseny területei kérdésre az adott válaszokat faktoranalízissel elemezve 
varimax rotáció után két faktor alakult ki.  
A faktorváltozókra alapozva klaszteranalízissel csoportokat alakítottam ki. Három 
csoportot sikerült kialakítani. A csoportok jellemzése céljából megvizsgáltam az első 
kérdésre adott válaszokat csoportokként. A válaszok értékelése alapján minden 
változóban az átlagok között szignifikáns különbséget találtam. A korcsoportok: 
 
Korcsoportok Év 
1. csoport - 35 
2. csoport 36-50 
3. csoport 51 - 
 
Az első kérdés versenyeszközeinek további elemzése céljából sokdimenziós 
skálázással a változókra vonatkozó észlelési térképet szerkesztettem (3. ábra). 
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3. ábra. Az oktatási verseny távolságmodellje 

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 D2 dimenzió 
egyik végpontja a bekerülő hallgatókért folytatott verseny, a másik a végzett hallgatók 
munkaerő-piaci versenye (nevezhetjük input-output dimenziónak). 
 
Csoportok kialakítása a versenyorientáció alapján 
Az oktatási piacra és versenyhelyzetre vonatkozó kérdéskörnél szignifikáns eltérést 
több kérdésnél tapasztaltam az egyes csoportok között. Lényeges különbség 
mutatkozott az oktatási piac változásainak követése, az oktatási intézmény vezetése és 
a vállalati menedzsment közti hasonlóság, valamint a piacképes karoknak a más karok 
támogatását illetően. A marketing eszközök fontosságánál több kérdésnél mutatkozott 
szignifikáns különbség a csoportválaszok között. A marketing eszközök kari 
alkalmazásának teljesítése kérdéskörnél szintén szignifikáns különbséget találtam 
több eszköznél is.  
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Az oktatók piacorientációja a válaszadók korcsoportjai alapján 
Szignifikáns eltéréseket az alábbi kérdéseknél találtam: 
• Az oktatási verseny erősségével kapcsolatban, 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. 

• Az oktatási intézmények közötti verseny tényezőinek fontossága esetében mind a 
négy kérdéscsoportra szignifikáns eltérést tapasztaltam. A hallgatók által fizetett 
tandíj (költségek) megítélése a verseny szempontjából elsősorban a fiatalabb 
korosztályú oktatók számára volt fontos. Az intézmény működési költsége 
ugyancsak az első korcsoport számára volt a legfontosabb tényező és a középső 
számára legkevésbé. Az első két kérdés eredménye (az oktatás minősége, 
színvonala, illetve a képzés szakosodása, specializálódása) hasonló képet mutatott, 
a legfiatalabbak számára verseny a legérzékelhetőbb volt. 

• Az oktatási piacra és versenyhelyzetre vonatkozó válaszok közül a legnagyobb 
eltérés abban a kérdésben volt, hogy a népszerűbb és nagyobb bevételt hozó karok 
támogassák-e a pénzügyileg kevésbé piacképes karokat. 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. 

• A marketing eszközök fontossága tekintetében számos, a teljesítésre vonatkozóan 
pedig a kérdések többségében mutatkozott szignifikáns eltérés. 

A válaszok statisztikai elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy az 
oktatási piacorientáció kérdésében a közép korosztály az, amely a legkevésbé 
támogatja és érzi ennek szükségességét (Egzisztenciaféltők). Az idősebb és 
tapasztaltabb korúak helyzete (vélhetően tudományos munkásságuk, fokozataik miatt) 
stabilabb (Biztonságérzetűek). A fiatal korú tanárok a versenyhelyzettől kevésbé 
félnek, a piacorientációt, az oktatási marketinget támogatják (Versenyorientáltak). 

3.4. Piacorientációs összehasonlítás 

3.4.1 A gazdasági és nem gazdasági karok oktatói válaszainak összehasonlítása 
Szignifikáns eltéréseket találtam az alábbi kérdésekben, ahol a gazdasági kari oktatók 
válasza pozitívabb volt a versenyorientáció szempontjából:  
• Az oktatási verseny erősségének megítélése, a végzett hallgatók munkahelyeiért, 

azaz a munkaerőpiacokért folytatott verseny. 
• Az oktatási piac egyes tényezőinek megítélése. A gazdasági karok szerint az állami 

intézménynek is nyomon kell követnie az oktatási piac változásait, az oktatási 
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intézmény vezetésének is úgy kell dolgoznia, mint egy vállalati menedzsmentnek, 
és határozottabbak abban, hogy az oktatás magas színvonala biztos tanulókat 
jelent az intézmények. 

• A marketing eszközök fontosságának megítélése. 
• A marketing eszközök kari alkalmazásának teljesítése. Az összes kérdés esetében 

a gazdasági karok oktatói a karuk teljesítését kedvezőbben ítélték meg.  
 
3.4.2. Az agrár és nem agrár karok oktatói válaszainak összehasonlítása 
Szignifikáns eltéréseket találtam az alábbi kérdésekben, ahol a nem agrár kari oktatók 
válasza pozitívabb volt a versenyorientáció szempontjából: 
• A verseny erőssége, a költségvetési forrásokért vívott verseny, és a 

költségvetésből támogatott és az önköltséges formák közötti verseny. Az agrár 
karok itt jelentősen intenzívebbnek értékelték a versenyt.  

• Az oktatási intézmények közötti verseny tényezőinek fontossága, az oktatás 
minőségének és színvonalának megítélése. 

• Az oktatási piac egyes tényezőinek megítélése. 
• A marketing eszközök fontosságának értékelése. 
• A marketing eszközök kari alkalmazásának teljesítése. 
A kutatás rámutatott továbbá arra, hogy az agrár karok a versenyorientáció fontosságát 
a többi kari átlaghoz hasonlóan felismerték, de a marketing eszközrendszerét kevésbé 
hatékonyan alkalmazzák, a piacorientáció elmarad az intézmények átlagától. 

3.5 Internetes kutatás  

Az internetnek, mint marketing kommunikációs eszköznek alkalmazásával 
kapcsolatos kutatás során megállapítottam: 

A hazai felsőoktatási intézmények weboldalai heterogén képet mutatnak, de mint 
információhordozó és kommunikációs eszközök alapvetően megfelelnek az 
elvárásoknak. Az Internetes megjelenés minősége változó, összességében jónak 
mondható. Gondot jelent azonban a tájékoztatás mélysége.  
Négy felhasználói 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. 
Megállapítható, hogy a hallgatók és a felvételizni szándékozók többnyire 
megtalálják a szükséges információkat. A másik két célcsoport esetében már nem 
nevezhető kielégítőnek a helyzet. A nem oktatói, kutatói szinten dolgozó 
alkalmazottak részére szánt információk száma minimális. A legkevesebb 
információ a negyedik csoportnak áll rendelkezésére. 
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3.6. Új tudományos eredmények 

1. Kidolgoztam a felsőoktatás piacorientációs modelljét. Ennek segítségével 
elemeztem a felsőoktatási intézmények piacorientációját kari szinten. 
Megállapítottam, hogy felsőoktatás még nem kellően piac- és 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 és a 
versenyhelyzetre való reagálás folyamatát. Faktor és klaszteranalízissel 
szegmentáltam az intézményeket. Elvégeztem a csoportok közötti 
összehasonlítást. Megállapítottam, hogy az oktatási intézmények a 
versenyorientáció, a marketing alkalmazása alapján szegmentálódtak, és négy 
szegmens alakult ki: 

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

 
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 körében a piacorientáció szerint 
három csoport alakult ki: 

 
• Versenyorientált 
• Egzisztenciaféltő 
• Biztonságérzetű 

 
4. Vizsgáltam a gazdasági és az agrár karok esetében a piacorientációt, az 

oktatásmarketing helyzetét. Megállapítottam, hogy a gazdasági karok esetében a 
piacorientáció magasabb színtű, mint a többi felsőoktatási intézményi karnál. Az 
agrár felsőoktatási intézmények karainál a piacorientáció elmarad a többi kar 
átlagától, de ennek fontosságát már felismerték. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

4.1 Következtetések 

• A kidolgozott modell alkalmas a felsőoktatási intézmények piacorientációjának 
értékelésére.  

• A szekunder kutatások rámutatottak arra, hogy a felsőoktatás terén a 
versenyhelyzet 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 
felsőoktatásra egyre inkább úgy tekinthetünk, mint piaci szolgáltatásra. A modern 
oktatási technológiák alapvetően változtatják meg az oktatási szolgáltatásügylet 
realizálását. 

• A hazai felsőoktatási intézmények vezetői és oktató alapvetően elfogadják, hogy 
az oktatásban versenyhelyzet van kialakulóban, és követni kell az oktatási piac 
változásait. Az oktatási verseny, a marketing megítélésében a vezetők és az 
oktatók között azonban rés van, a versenyelőnyöket nem ugyanúgy látják. 

• A felsőoktatási intézmények körében négy szegmens alakult ki, a piachoz, a 
versenyhez való viszony alapján. Bár még nem különültek el nagyon élesen, 
várhatóan közöttük a távolság nőni fog. Lesznek lemaradó és valószínűleg 
ellehetetlenülő intézmények, amelyek a piaci viszonyokhoz képtelenek lesznek 
alkalmazkodni. Ugyanakkor a marketinget tudatosan felhasználó, a tanulók, a 
piac, az ügyfélkör igényeit pontosan felmérő és ahhoz igazodó oktatási formát, 
piacképes tudást nyújtó intézmények, akik még a tradíciókból származó előnyöket 
is ki tudják használni, eredményesebben vesznek részt az Európai Uniós 
csatlakozással együtt járó versenyben. 

• A versenyhelyzet következtében a marketing alkalmazásának szükségessége egyre 
inkább elfogadottá válik. Az oktatás meghatározott helyet foglal el a 
szolgáltatásmarketing területén. 

• A felsőoktatási intézményekben a lehetséges marketing eszközök közül csak 
keveset alkalmaznak és nem megfelelő hatékonysággal. Az oktatási szolgáltatás 
vevői körében az igények felmérése és adaptálása legtöbbször csak szervezetlenül, 
alkalomszerűen valósul meg. Az intézményi marketing tevékenység általában még 
kezdetleges, az egyetemek, főiskolák erre nehezen tudnak külön költségvetést 
biztosítani. 

• A felsőoktatási intézmények oktatóinak jobban fel kell készülniük a hazai oktatás 
piacosodásával együtt járó versenyhelyzetre. Ehhez szemléletbeli váltás 
szükséges. 
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4.2 Javaslatok 

• A kidolgozott modell segítségével a felsőoktatás piacorientációjának 
meghatározott időnkénti értékelése, a trendek megállapítása. 

• A kutatási eredmények nemzetközi szinten történő összehasonlítása. 
• A kutatási eredmények széleskörű megismertetése a felsőoktatási intézmények, 

illetve a kormányzati szervek körében.  
• A felsőoktatásban a marketing színvonalának emelése, a marketing 

eszközrendszerének hatékony és tudatos alkalmazása.  
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